“หนทางไกลหมื่นลี้ เริ่มต้นที่ก้าวแรก”
“A journey of a thousand miles begins with a single step”
老子

เล่าจื้อ Lao Zi (400 B.C.)

จุดหมายที่ตั้งไว้อาจจะดูยิ่งใหญ่ และไกลเกินเอื้อม แต่ถ้าเราลงมือทำ�วันนี้
และทำ�อย่างต่อเนื่องโดยไม่ย่อท้อ ความสำ�เร็จจะมาถึงเราอย่างแน่นอน
A dream may seem difficult and out of reach, but if we simply take
the first step today and persevere, we will certainly achieve it.
แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ
Jack Min Intanate
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สารจากประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำ�นวยการ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
จุดเด่นทางการเงิน
ข้อมูลทั่วไป
ความรับผิดชอบต่อสังคม
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปัจจัยความเสี่ยง
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
การจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะผู้บริหาร
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้บริหาร
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำ�นวยการ
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนอื่นๆ
ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ
รายการระหว่างกัน
คำ�อธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงิน
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
การให้ความคุ้มครองบุคคลผู้แจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน
นโยบายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม
นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

สารจากประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำ�นวยการ

นายกมล จันทิมา

ประธานกรรมการ
บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)

นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา
กรรมการผู้อำ�นวยการ
บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)

ในปี พ.ศ. 2559 เศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญกับความผันผวนและความไม่แน่นอนหลายประการ ขนาดตลาด
คอมพิวเตอร์โลกยังคงลดลงต่อเนือ่ ง โดยมีอตั ราการลดอยูใ่ นระดับทีช่ ะลอตัวลง เศรษฐกิจของประเทศไทยได้รบั ปัจจัยบวก
จากการใช้จ่ายและการลงทุนจากภาครัฐเป็นสำ�คัญ ผลการดำ�เนินงานของ ไอที ซิตี้ อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ประสิทธิภาพของการทำ�งานได้รับความเอาใจใส่ มีการปรับปรุงให้เกิดผลดีในระดับที่น่าพอใจ แม้ยังมีบางเรื่องที่สามารถ
ทำ�ให้ดีขึ้นได้อีก บริษัทฯ มีการขยายสาขา IT CITY Mobile อย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2559 ไอที ซิตี้ มีสาขารวม 104 แห่ง
เพิ่มขึ้น 10 แห่งจากปี พ.ศ. 2558
ในปี พ.ศ. 2560 แม้เศรษฐกิจโลกจะมีแนวโน้มผันผวนมากยิ่งขึ้น แต่ก็มีโอกาสที่เศรษฐกิจของประเทศไทย
จะสามารถขยายตัวเพิม่ ขึน้ ได้ จากการลงทุนและการกระตุน้ เศรษฐกิจจากรัฐบาลอย่างต่อเนือ่ ง รัฐบาลให้ความสำ�คัญทีจ่ ะ
นำ�ประเทศให้กา้ วเข้าสู่ Thailand 4.0 ให้ความสำ�คัญในการส่งเสริมให้คนไทยสามารถใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการเรียนรู้และการทำ�งาน ไอที ซิตี้ จะมุ่งพัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากร เพิ่มสินค้าและบริการที่เป็น
ความต้องการของผู้บริโภค และเพิ่มช่องทางการจัดจำ�หน่าย เพื่อรองรับโอกาสที่ประเทศไทยกำ�ลังก้าวเข้าสู่สังคมดิจิตอล
มากยิ่งขึ้น
ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความมั่นใจและให้การสนับสนุนการบริหารงาน
ของบริษัทฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงคู่ค้าและลูกค้า ผู้มีอุปการคุณ ตลอดจนบุคลากรของบริษัทฯ ที่ช่วยส่งเสริม
และผลักดันให้ ไอที ซิตี้ สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

วิสัยทัศน์
และพันธกิจ
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วิสัยทัศน์
“มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในผู้นำ�ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่
สินค้าประเภทไอที สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต
อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้น”

พันธกิจ
1. เราจะมุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
เพื่อความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า
พนักงาน ลูกค้า และสังคม
2. เราจะดำ�รงไว้ซึ่งความเข้มแข็งทางด้านการเงิน
และการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
3. เราจะทำ�งานร่วมกันเป็นทีมโดยทุกคน
มีความสำ�คัญเท่าเทียมกัน
4. เราจะให้ความสำ�คัญและจะพัฒนาบุคลากร
ให้มีศักยภาพในการทำ�งานและมีความรับผิดชอบ
5. เราจะปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
อย่างเคร่งครัด
6. เราจะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่สังคมและชุมชน

จุดเด่น

ทางการเงิน
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การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2559
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อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า - รวม (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย - รวม (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า - ขายส่ง (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย - ขายส่ง (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาชำ�ระหนี้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร (Profitability ratio)
อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)
อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน (%)
อัตรากำ�ไรอื่น (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำ�กำ�ไร (%)
อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน (Efficiency ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน (cash basis) (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) - มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
จำ�นวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก (หุ้น)
อัตราการเติบโต
สินทรัพย์รวม (%)
หนี้สินรวม (%)
รายได้จากการขายและบริการ (%)
ต้นทุนการขายและบริการ (%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (%)
กำ�ไรสุทธิ (%)

2556

2557

2558

2559

2.37
1.06
0.18
43.69
8
9.79
37
7.28
49
10.42
35
52

2.32
1.10
0.15
43.59
8
15.49
23
7.97
45
11.02
33
36

2.10
0.96
0.16
42.14
9
13.85
26
7.72
47
9.26
39
34

1.94
0.91
0.14
35.19
10
11.12
32
6.63
54
7.42
48
38

10.06
(1.48)
1.32
(122.13)
(0.16)
(0.85)

9.96
(1.53)
1.26
(96.09)
(0.23)
(1.10)

9.86
(0.96)
1.39
(180.41)
0.44
2.16

10.30
(1.14)
1.42
(173.30)
0.31
1.47

(0.56)
22.61
3.42

(0.74)
25.19
3.30

1.40
45.83
3.14

0.88
47.54
2.87

0.47
Na
1.12
0

0.49
Na
1.80
0

0.60
Na
1.96
78

0.74
Na
5.80
0

1.00
1.00
1.00
1.00
2.96
2.93
2.99
2.98
(0.025) (0.032)
0.060
0.044
0.00
0.00
0.05
0.00
349,398,859 349,398,859 349,398,859 349,398,859
(7.48)
(19.00)
(8.92)
(7.93)
2.28
(109.96)

0.50
3.90
(6.86)
(6.76)
(7.27)
(28.07)

9.37
24.07
(0.30)
(0.13)
(6.48)
297.20

8.23
22.29
(0.64)
(1.12)
5.05
(31.25)

ข้อมูล
ทั่วไป
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ประเภทธุรกิจ

สถานที่ตั้ง

IT CITY ANNUAL
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Home Page
ทุนจดทะเบียน
ชนิดและจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายแล้ว
เลขทะเบียนบริษัท
สาขา

REPORT 2016

สาขา
1. พันธุ์ทิพย์พลาซา
2. เซียร์ รังสิต
3. ซีคอนไอทีมาร์เก็ต ศรีนครินทร์
4. คลังไอทีเซ็นเตอร์ นครราชสีมา
5. ตึกคอม ศรีราชา
6. สตาร์ไอที ระยอง
7. ไอทีมอลล์ ฟอร์จูนทาวน์
8. กาดสวนแก้ว เชียงใหม่
9. เซ็นทรัล พระราม 3
10. เซ็นทรัล บางนา
11. เซ็นทรัลแอร์พอร์ท เชียงใหม่
12. เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
13. ไอทีพลาซ่า สำ�โรง
14. ศูนย์นาซ่า สุพรรณบุรี
15. ศูนย์พันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่
16. ตึกคอม พัทยา
17. ไอทีสแควร์ หลักสี่
18. สยามพารากอน
19. รอยัลพาร์ค ราชบุรี
20. ตึกคอมโฆษะ ขอนแก่น

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) ปัจจุบันประกอบธุรกิจค้าปลีก (Retail
Superstore) จำ�หน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet) อุปกรณ์ต่อพ่วง
โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องทางด้านไอที
และ Smart Phone แบบครบวงจร ภายใต้ชอ่ื ทางการค้าว่า “ไอที ซิต”้ี ซึง่ เป็น
ร้านค้าปลีกในรูปแบบไอที ซูเปอร์สโตร์ ภายใต้สโลแกนว่า “เมืองเทคโนโลยีครบวงจร”
(The IT Superstore)
สำ�นักงานใหญ่ตัง้ อยูท่ ี่ 604/3 อาคารพันธุท์ พิ ย์พลาซา ชัน้ 5-6 ถนนเพชรบุรี
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
www.itcity.co.th โทรศัพท์ 0 2656 5030-45 โทรสาร 0 2656 5049
366,798,859 บาท แบ่งออกเป็น 366,798,859 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
หุ้นสามัญจำ�นวน 349,398,859 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
0107545000349
ปัจจุบันบริษัทมีสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมทั้งสิ้น
104 สาขา ดังนี้
สถานที่ตั้ง
ชั้น 5-6 อาคารพันธุ์ทิพย์ พลาซา
ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
ชั้น 1 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
ชั้น 5 ศูนย์การค้าคลังพลาซ่า นครราชสีมา
ชั้น 3 อาคารตึกคอม ศรีราชา
ชั้น 1 ศูนย์การค้าระยองสตาร์ ระยอง
ชั้น 4 อาคารฟอร์จูนทาวน์
ชั้น 3 ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงใหม่
ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 3
ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา
ชั้น 3 เซ็นทรัลแอร์พอร์ท เชียงใหม่
ชั้น 5 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
ชั้น 4 ไอทีพลาซ่า สำ�โรง
ชั้น 3 ศูนย์นาซ่า สุพรรณบุรี
ชั้น 2 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่
ชั้น 5 อาคารตึกคอม พัทยา
ชั้น 2 อาคารหลักสี่พลาซ่า
ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ชั้น 2 ศูนย์การค้ารอยัลพาร์คชอปปิ้งมอลล์
ชั้น 4 อาคารตึกคอมโฆษะ ขอนแก่น

วันที่เปิดทำ�การ
พฤศจิกายน 2539
พฤษภาคม 2543
เมษายน 2544
สิงหาคม 2544
ธันวาคม 2544
มิถุนายน 2545
สิงหาคม 2545
เมษายน 2546
สิงหาคม 2546
กันยายน 2546
กันยายน 2546
ธันวาคม 2546
ธันวาคม 2546
ธันวาคม 2546
ตุลาคม 2547
ธันวาคม 2547
ตุลาคม 2548
ธันวาคม 2548
พฤษภาคม 2549
กรกฎาคม 2549

วันที่เปิดทำ�การ
สิงหาคม 2549
กันยายน 2549
ตุลาคม 2549
พฤศจิกายน 2549
พฤษภาคม 2551
พฤศจิกายน 2551
ธันวาคม 2551
สิงหาคม 2552
ตุลาคม 2552
ธันวาคม 2552
กุมภาพันธ์ 2553
เมษายน 2553
กรกฎาคม 2553
ตุลาคม 2553
ธันวาคม 2553
มกราคม 2554
กันยายน 2554
กันยายน 2554
ธันวาคม 2554
ธันวาคม 2554
พฤษภาคม 2555
กรกฎาคม 2555
กันยายน 2555
ธันวาคม 2555
มกราคม 2556
กุมภาพันธ์ 2556
มีนาคม 2556
เมษายน 2556
เมษายน 2556
มิถุนายน 2556
กรกฎาคม 2556
กรกฎาคม 2556
สิงหาคม 2556
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สถานที่ตั้ง
ชั้น 3 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
ชั้น 4 พันธุ์ทิพย์พลาซา งามวงศ์วาน
ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ รามคำ�แหง
ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
ชั้น 2 อาคารท็อปแลนด์อาเขต
ชั้น 2 ศูนย์การค้าไอที บิ๊กเจียง
ชั้น 3 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์มอลล์
ชั้น 3 ทวีกิจคอมเพล็กซ์
ชั้น 3 ไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์
ชั้น 2 อาคารตะวันออกคอมเพล็กซ์
ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค
ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา
ชั้น 4 ห้างเสรีสรรพสินค้า
ชั้น 3 ห้างกนกกาญจน์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์
ชั้น 3F อาคารเดอะสแควร์
ชั้น 3 มาร์คโฟร์พลาซ่า
ชั้น 2 เจริญภัณฑ์ ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์
ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าร้อยเอ็ดพลาซ่า
ชั้น 3 ทวีกิจพลาซ่า
ชั้น 1, 3 ศูนย์การค้าตึกคอม
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเมกาบางนา
ชั้น 4 ศูนย์การค้าเกตเวย์
ชั้น 3 ศูนย์การค้าซีคอน บางแค
ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 1, 3 ศูนย์การค้าตึกคอมแลนด์มาร์ค
ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 3 ห้างเทสโก้ โลตัส
ชั้น 4 อาคารฟอร์จูนทาวน์
ชั้น 1 อาคารโฮมเวิร์ค
ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส
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21. ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
22. พันธุ์ทิพย์พลาซา งามวงศ์วาน
23. เดอะมอลล์ รามคำ�แหง
24. แฟชั่นไอส์แลนด์
25. ท็อป ไอที พิษณุโลก
26. บิ๊กเจียง หนองคาย
27. ฮาร์เบอร์มอลล์ แหลมฉบัง
28. สระบุรี
29. สิงห์บุรี
30. ฉะเชิงเทรา
31. เดอะมอลล์ บางแค
32. เดอะมอลล์ นครราชสีมา
33. เสรี ลำ�ปาง
34. กาญจนบุรี
35. เดอะสแควร์ บางใหญ่
36. มาร์คโฟร์ แพร่
37. เจริญภัณฑ์ พะเยา
38. ร้อยเอ็ดพลาซ่า
39. ทวีกิจ บุรีรัมย์
40. ตึกคอม ชลบุรี
41. เมกา บางนา
42. เกตเวย์ เอกมัย
43. ซีคอน บางแค
44. เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
45. เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ
46. ตึกคอม อุดรธานี
47. เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2
48. เทสโก้โลตัส ปิ่นเกล้า
49. ฟอร์จูนเมอร์เคียว
50. โฮมเวิร์ค ภูเก็ต
51. เทสโก้โลตัส สมุทรสงคราม
52. เทสโก้โลตัส สิงห์บุรี (ท่าวุ้ง)
53. เทสโก้โลตัส รวมโชค เชียงใหม่
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54. เทสโก้โลตัส สามพราน นครปฐม
55. เทสโก้โลตัส แกลง ระยอง
56. เทสโก้โลตัส เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
57. เทสโก้โลตัส สุพรรณบุรี
58. เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
59. สุขอนันต์ สระบุรี
60. เทสโก้โลตัส สงขลา
61. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ตรัง
62. เทสโก้โลตัส ฉลอง ภูเก็ต
63. เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
64. ท็อปแลนด์ เพชรบูรณ์
65. เทสโก้โลตัส ชัยนาท
66. ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์
67. เทสโก้โลตัส หล่มสัก เพชรบูรณ์
68. เทสโก้โลตัส โรจนะ อยุธยา
69. เทสโก้โลตัส The Walk นครสวรรค์
70. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ พิษณุโลก
71. เทสโก้โลตัส สามกอง ภูเก็ต
72. แหลมทองพลาซ่า ชลบุรี
73. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กัลปพฤกษ์
74. เสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม
75. เทสโก้โลตัส นครนายก
76. กาดคำ� แม่ฮ่องสอน
77. ตึกคอมโฆษะ 2 ขอนแก่น
78. โรบินสัน ร้อยเอ็ด
79. ศรีพงษ์พาร์ค อุตรดิตถ์
80. โรบินสัน ปราจีนบุรี
81. ตึกคอม ศรีราชา 2
82. โรบินสัน มุกดาหาร
83. หงส์ฟ้าพลาซ่า เชียงราย
84. เซ็นทรัลพลาซ่า ลำ�ปาง
85. โรบินสัน กาญจนบุรี
86. เซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก

สถานที่ตั้ง
ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส
ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล
ชั้น 2 ศูนย์การค้าสุขอนันต์
ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส
ชั้น 2 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส
ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล
ชั้น 4 ศูนย์การค้าท็อปแลนด์
ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ศูนย์การค้าทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส
ชั้น 2 ห้างเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส
ชั้น 2 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส
ชั้น 2 แหลมทองช้อปปิ้งพลาซ่า
ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชั้น 2 เสริมไทยคอมเพล็กซ์
ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 กาดคำ�พลาซ่า
ชั้น 2 ตึกคอมโฆษะ 2
ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ชั้น 1 ศูนย์การค้าศรีพงษ์พาร์ค
ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ชั้น G ศูนย์การค้าตึกคอม
ชั้น 2F ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ชั้น 1 ห้างหงส์ฟ้า
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 2F ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า

วันที่เปิดทำ�การ
กันยายน 2556
ตุลาคม 2556
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
พฤศจิกายน 2556
พฤศจิกายน 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556
ธันวาคม 2556
ธันวาคม 2556
ธันวาคม 2556
ธันวาคม 2556
ธันวาคม 2556
มกราคม 2557
มกราคม 2557
กุมภาพันธ์ 2557
กุมภาพันธ์ 2557
กุมภาพันธ์ 2557
กุมภาพันธ์ 2557
เมษายน 2557
พฤษภาคม 2557
พฤษภาคม 2557
กรกฎาคม 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
ตุลาคม 2557
ธันวาคม 2557
ธันวาคม 2557
ธันวาคม 2557
มกราคม 2558
เมษายน 2558
เมษายน 2558
เมษายน 2558

วันที่เปิดทำ�การ
พฤษภาคม 2558
กรกฎาคม 2558
สิงหาคม 2558
พฤศจิกายน 2558
พฤศจิกายน 2558
ธันวาคม 2558
ธันวาคม 2558
มกราคม 2559
เมษายน 2559
พฤษภาคม 2559
กรกฎาคม 2559
ตุลาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
พฤศจิกายน 2559
พฤศจิกายน 2559
พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559
ธันวาคม 2559

หมายเหตุ - บริษัทฯ ได้ปิดดำ�เนินการ สาขาหัวหินช็อปปิ้งมอลล์ เดือนตุลาคม 2559
บุคคลอ้างอิง

ก. นายทะเบียนหุ้น
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ชั้น 14 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2009 9382
โทรสาร : 0 2009 9001 ต่อ 9382

ค. ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จำ�กัด
อาคารปาโซ่ทาวเวอร์ ชั้น 19
88 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0 2267 2460-3
โทรสาร : 0 2267 2464

ข. ผู้สอบบัญชี
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
ชั้น 11 อาคารเลครัชดา 193/136-137
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 2264 0777
โทรสาร : 0 2264 0789-90

สำ�นักงานที่ปรึกษากฎหมายและบัญชีสากล
ธรรมประวิตร
481 ซอยอินทามระ 33 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ : 0 2279 0751-2
โทรสาร : 0 2271 1652
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สถานที่ตั้ง
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 2F ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสท์เกต
ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์
ชั้น B ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 3 ศูนย์การค้าคริสตัลพาร์ค
ชั้น 3 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ พัทยา
ชั้น 2F ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ชั้น 3 ศูนย์การค้าบลูพอร์ท รีสอร์ท มอลล์
ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส
ชั้น 2 ห้างเทสโก้ โลตัส
ชั้น 2 ห้างเทสโก้ โลตัส
ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส
ชั้น 3 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21
ชั้น 2 ห้างเทสโก้ โลตัส
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87. เซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง
88. โรบินสัน บุรีรัมย์
89. เซ็นทรัลเวสท์เกต
90. เดอะมอลล์ บางกะปิ
91. เดอะมอลล์ ท่าพระ
92. เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า
93. เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี
94. เดอะคริสตัลพาร์ค
95. ฮาร์เบอร์ พัทยา
96. โรบินสัน ศรีสมาน
97. เซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช
98. บลูพอร์ท หัวหิน
99. เทสโก้โลตัส พยัคฆภูมิพิสัย
100. เทสโก้โลตัส ลาดพร้าว
101. เทสโก้โลตัส จรัญสนิทวงศ์
102. เทสโก้โลตัส แจ้งวัฒนะ
103. เทอร์มินอล 21 โคราช
104. เทสโก้โลตัส บางแค

ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

IT CITY
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) ตระหนักถึงการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาตลอด
โดยนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นนโยบายในการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทยังนำ�แนวทางปฏิบัติตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มาใช้เป็นกรอบในการดำ�เนินงาน ทั้งยังสนับสนุนให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น คู่ค้า พนักงาน
ลูกค้า คู่แข่ง สังคมและสิ่งแวดล้อม เกิดการพัฒนารอบด้านและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
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บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อันจะเป็นผลดีต่อการดำ�เนินธุรกิจในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำ�เนินธุรกิจโดยยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม
ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ รักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย
และกติกาที่กำ�หนดร่วมกันอย่างเคร่งครัดและมีจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ รวมไปถึงความซื่อสัตย์สุจริตใน
การติดต่อทำ�ธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพื่ออำ�นวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

REPORT 2016

บริษัทฯ ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตัดสินใจดำ �เนินการต่างๆ
ด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญ
ก้าวหน้า มั่นคงและก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่นจากการ
ปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารงาน ไม่เปิดเผยความลับของบริษทั ฯ และไม่น�ำ ข้อมูลความลับของบริษทั ฯ ไปใช้เพือ่ ประโยชน์ตนเอง
หรือบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ และไม่ดำ�เนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับริษัทฯ โดยมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม รักษาความลับของคู่ค้า ไม่เอารัดเอาเปรียบในการ
บริหารจัดการและดำ�เนินธุรกรรมกับคู่ค้า และให้ความสำ�คัญต่อคู่ค้าโดยยึดประโยชน์ร่วมกันปฏิบัติตามข้อตกลง
ที่มีต่อคู่ค้า บริษัทฯ เคารพสิทธิของคู่ค้าในการได้รับข้อมูลที่จำ�เป็น เพื่อประเมินบริษัทโดยเท่าเทียมกันและจะ
เปิดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความจริง อีกทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี
รวมถึงไม่นำ�ข้อมูลของคู่ค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน และมีการส่งเสริมพัฒนาและเพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถของพนักงาน ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับ
ต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิภาพของพนักงาน และปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสินค้าที่มีรายละเอียดและขั้นตอนการใช้งาน บริษัทฯ จึงได้จัดให้มี
เจ้าหน้าที่คอยให้การบริการด้านต่างๆ พร้อมทั้งให้คำ�ปรึกษาและข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ เพื่อให้
ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานมากที่สุด สินค้าที่บริษัทฯ จำ�หน่ายได้ผ่านการคัด
เลือกและเป็นสินค้าที่ถูกกฎหมายโดยทางบริษัทฯ ไม่สนับสนุนสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิด
ช่องทางให้ลูกค้าสามารถให้คำ�แนะนำ� หรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงการให้บริการของพนักงาน
หรือความไม่สะดวกอืน่ ใด ทีเ่ ว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.itcity.co.th หรือทีเ่ ฟสบุค๊ www.facebook.com/itcitycare
ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม ไม่กระทำ�การใดๆ ที่จะมีผล
เสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ
ที่ทำ�ธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ อีกทั้งยังปลูกฝังจิตสำ�นึกความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในองค์กร

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยไม่ยินยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ ทั้งสิ้น
และกำ�หนดให้บริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจ ดำ�เนินการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ ซึง่ ครอบคลุมให้มกี ารปฏิบตั ติ ามในทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้ดำ�เนินการหรือกระทำ�การใดๆ โดย
ให้ความสำ�คัญกับความโปร่งใสและคำ�นึงถึงความซือ่ สัตย์สจุ ริตในการติดต่อทำ�ธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานต่างๆ
เพื่อหลีกเลี่ยงการดำ�เนินการที่อาจส่งผลต่อการกระทำ�ที่ไม่เหมาะสมและขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี
รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่ออำ�นวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทและ
มีการกำ�หนดบทลงโทษทางวินัยสูงสุดแก่ผู้ที่กระทำ�ความผิดดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีช่องทางในการแจ้ง
เรื่องเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน โดยจดหมายจัดส่งทางไปรษณีย์หรือส่งโดยตรง ดังนี้
(1) ฝ่ายเลขานุการบริษัท โดยจดหมายส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งโดยตรงที่
เลขานุการบริษัท
บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) 604/3 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซา ชั้น 5-6
ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
หรือ E-mail: chanchai_b@itcity.co.th
(2) ฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) 604/3 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซา ชั้น 5-6 ถนนเพชรบุรี
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ Email: chirawan_p@itcity.co.th
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
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บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น
ความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฏหมาย และไม่ทำ�ลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
ด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำ�การใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

การให้ความคุ้มครองบุคคลผู้แจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน

พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่แจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยคำ�หรือให้ข้อมูลใดๆ ด้วยความสุจริตใจ
ไม่ได้มีเจตนาในการให้ร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดหรือต่อบริษัทจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัท
เช่น ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงตำ�แหน่งงาน ลักษณะงาน สถานทีท่ �ำ งาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั งิ าน เลิกจ้าง หรือ
การอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น ทั้งนี้ ถ้ามีความจำ�เป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือ
ยกเลิกการคุ้มครองบุคคลใดก่อนที่จะดำ�เนินการตามนโยบายนี้จนถึงที่สุด จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
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บริษัทฯ ตระหนักและเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติต่อลูกค้า พนักงานประจำ� พนักงานชั่วคราว คู่ค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ เคารพสิทธิมนุษยชนในเรื่องของสวัสดิภาพการใช้แรงงาน
ไม่ใช้แรงงานเด็ก มีการกำ�หนดชั่วโมงการทำ�งานตามกฎหมายแรงงาน การทำ�งานล่วงเวลา (OT) รวมถึงวันหยุด
ที่เหมาะสม
การรักษาข้อมูลของลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในเรื่องการดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้า โดยข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดจะถูกจัดเก็บ
ไว้ในระบบฐานข้อมูล การเข้าดูข้อมูล การบันทึกข้อมูลและการแก้ไขข้อมูลต่างๆ จะมีการกำ�หนดสิทธิ์การใช้งาน

การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน

REPORT 2016

บริษัทฯ มีเป้าหมายและนโยบายการให้บริการลูกค้าโดยเท่าเทียมกันอย่างชัดเจน พร้อมถ่ายทอดไปสู่
พนักงานทุกหน่วยงาน ทุกระดับเพื่อการปฏิบัติ โดยมีการกำ�หนดแนวปฏิบัติในการให้บริการลูกค้าเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทุกสาขา โดยให้การดูแลลูกค้าทุกคน ทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย ในแบบเดียวกันไม่มีเลือกปฏิบัติและ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกันทุกคน มีการจัดลำ�ดับการให้บริการก่อนหลัง มีระบบการจองคิวในการใช้บริการ จัดน้�ำ ดืม่
สำ�หรับบริการแก่ลูกค้าทุกคน
การส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน

บริษทั ฯ สนับสนุนนโยบายของรัฐ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักสิทธิมนุษยชนโดย
นำ�ไปใช้เป็นพื้นฐานเพื่อบริหารทรัพยากรบุคคล มีการพัฒนาและตรวจสอบระบบงานให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม
บุคลากรในสายงานทรัพยากรบุคคล มีความรู้และเข้าใจในข้อกำ�หนดสำ�คัญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และมีความรู้
ด้านกฎหมายแรงงานเพื่อใช้ปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรม เพื่อให้สามารถเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานไปสู่พนักงานในสาขา
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานของกฎหมาย และความเหมาะสมของสภาวะทาง
ธุรกิจ พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดให้มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
และปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล ดูแล
รักษาสภาพแวดล้อมในการทำ�งานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัยร่างกายและทรัพย์สินของพนักงาน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นธรรมแก่ลูกค้าและ
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่ดี ให้การรับประกัน
สินค้าและบริการภายใต้ข้อกำ�หนดที่เหมาะสม จัดกลไกและระบบการบริการลูกค้าให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความ
ไม่พอใจในสินค้าและบริการได้ที่เว็บไซต์ หรือเฟสบุ๊ค ของบริษัทฯ
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของคุณภาพสินค้า การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์
สภาวะโลกร้อน อาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ มีการรณรงค์ให้พนักงานร่วมกัน
ลดใช้พลังงาน โดยการปิดเครือ่ งคอมพิวเตอร์ขณะพักเทีย่ งหรือขณะไม่ใช้งาน มีการบริหารจัดการน้� 
ำ ขยะ และของเสีย
อย่างเป็นระบบ
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บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำ�เนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรม
ทางธุรกิจและการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี การดำ�เนินกิจกรรมของบริษัทฯ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วย
จิตอาสา เพื่อปลูกฝังจิตสำ�นึกกับการรับผิดชอบต่อสังคม แก่พนักงานในองค์กรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ
ได้เข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตามวาระและโอกาสต่างๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อสังคมและชุมชน ได้ด�ำ เนินกิจกรรมต่างๆ ทีส่ ร้างสรรค์และอำ�นวยประโยชน์ในการสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงาน
ต่างๆ รวมทัง้ การให้การสนับสนุนทางด้านการเงินและอุปกรณ์ตา่ งๆ เพือ่ การศึกษาเพือ่ เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ของเยาวชนและสังคมไทยให้เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างรากฐานสังคมของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป
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7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
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ลักษณะ
การประกอบ

ธุรกิจ

IT CITY
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9

บริษัทประกอบธุรกิจค้าปลีก (Retail Superstore) จำ�หน่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet)
อุปกรณ์ต่อพ่วง โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องทางด้านไอทีและโทรศัพท์มือถือ
(Smart Phone) แบบครบวงจร ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า “ไอที ซิตี้” ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกในรูปแบบไอทีซุปเปอร์สโตร์
ภายใต้สโลแกนว่า “เมืองเทคโนโลยีครบวงจร” (The IT Superstore) โดยมีความหลากหลายของสินค้ากว่า 10,000
รายการ นอกจากเป็นร้านค้าปลีกแล้ว บริษัทยังเป็นร้านค้าส่ง (Wholesale) ให้แก่ลูกค้าร้านปลีกทั้งในเขต
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยปัจจุบันบริษัทมีลักษณะการประกอบธุรกิจ ดังนี้
1. เป็นศูนย์ค้าปลีกจำ�หน่ายสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ชิ้นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
โทรทัศน์ดิจิตอลแอลอีดี (Digital LED TV) และโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องทางด้าน
ไอทีแบบครบวงจร (One Stop Shopping IT & Smart Phone Products) โดยจัดจำ�หน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงยี่ห้อชั้นนำ�  โดยอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ที่สำ�คัญได้แก่ พริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ เป็นต้น
ซึ่งประเภทของสินค้าหลักสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มด้วยกัน คือ
IT CITY ANNUAL
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กลุ่มคอมพิวเตอร์ (Computer)

บริษัทเป็นผู้ค้าปลีกเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (Personal Computer) โดยแบ่งเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
(Desktop) โน้ตบุค๊ (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) แอลอีดมี อนิเตอร์ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ดังนี้
(ก) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop) โน้ตบุ๊ค (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) โดยบริษัทเป็นผู้จัดจำ�หน่าย
สินค้าชั้นนำ�หลากหลายยี่ห้อ อาทิ Acer, Apple, Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI เป็นต้น
(ข) แอลอีดมี อนิเตอร์ (LED Monitor) โดยมียห่ี อ้ ชัน้ นำ� อาทิ Acer, Asus, Dell, Lenovo, LG, Samsung เป็นต้น
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กลุ่มอุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripherals)

ประกอบด้วย ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ เป็นต้น โดยสามารถสรุปรายละเอียดตัวอย่างสินค้าหลัก ดังนี้
(ก) ปริ้นเตอร์ ประกอบด้วย อิงค์เจ็ต ด็อทแม็ตทริกซ์ เลเซอร์ มัลติฟังก์ชั่น และเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น
โดยมียี่ห้อชั้นนำ� อาทิ Brother, Canon, Epson, HP, Lexmark, OKI, Ricoh, Samsung, Xerox เป็นต้น
(ข) สแกนเนอร์ บริษัทได้จัดจำ�หน่ายสแกนเนอร์หลายยี่ห้อ อาทิ Brother, Canon, Epson, HP เป็นต้น
กลุ่มแอ็กเซสเซอรี่ (Accessories)

ประกอบด้วย อุปกรณ์เล่นเกมส์ 3G/4G Aircard เม้าส์ (Mouse) แป้นพิมพ์ (Keyboard) ซอฟท์แวร์ (Software)
หมึกพิมพ์ กระดาษ เครื่องสำ�รองไฟ (UPS) แบตเตอรี่สำ�รอง (Powerbank) ปลั๊กไฟ ลำ�โพง หูฟัง (Headphone)
เครือ่ งอ่านเขียน (Optical Drive) แผ่น CD/DVD ฮาร์ดดิสท์ (Harddisk ) อุปกรณ์ชน้ิ ส่วนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ Network
สายเคเบิลชนิดต่างๆ กระเป๋าใส่อุปกรณ์ และอุปกรณ์เสริม ที่ใช้ร่วมกับโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) เป็นต้น
กลุ่มสินค้าอื่นๆ (Others)

ประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) โทรทัศน์ดิจิตอลแอลอีดี (Digital LED TV) เครื่องเสียง อุปกรณ์
สำ�นักงาน โดยสามารถสรุปรายละเอียดตัวอย่างสินค้าหลัก ดังนี้
• โทรศัพท์มอื ถือ และอุปกรณ์เชือ่ มต่อ โดยมียห่ี อ้ ชัน้ นำ� อาทิ Asus, Fitbit, Garmin, Huawei, Oppo, Samsung
เป็นต้น
• โทรทัศน์ดิจิตอลแอลอีดี มียี่ห้อชั้นนำ� อาทิ Gygar, LG, Samsung เป็นต้น
• อุปกรณ์สำ�นักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร แฟกซ์ โทรศัพท์ เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ เครื่องพิมพ์ฉลาก เครื่องอ่าน
บาร์โค้ด เครื่องฉายภาพ (Projector) เป็นต้น

2. เป็นศูนย์บริการซ่อมบำ�รุงดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำ�หน่ายอะไหล่แท้จากผู้ผลิตและให้บริการ
โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ โดยบริษัทได้แยกประเภทของการให้บริการ ดังนี้

ซึ่งเป็นการให้บริการที่ครบวงจรสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อ
ลูกค้าและเป็นส่วนช่วยเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังประสานงานกับบริษัทไฟแนนซ์
ในการให้บริการชำ�ระค่าสินค้าผ่านโปรแกรมผ่อนชำ�ระต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทไฟแนนซ์ให้บริการแก่ลูกค้าของ
บริษัท ดังนี้ คือ First Choice, Paylite, Aeon เป็นต้น ซึ่งเป็นการอำ�นวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกให้แก่
ลูกค้าของบริษัท นอกจากนี้เราได้เริ่มให้บริการ “AirPay” โดยการีนา เพื่อให้บริการชำ�ระเงินค่าน้ำ�  ค่าไฟ ภาษี
รถยนต์ บัตรเครดิต สินเชื่อ เติมเงินโทรศัพท์มือถือ และเกมส์ต่างๆ
โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในระยะ 4 ปี มีดังนี้ (พ.ศ. 2556 - 2559)

รายได้จากการขาย
1. คอมพิวเตอร์ (Computer)
2. อุปกรณ์ต่อพ่วง
(Peripherals)
3. แอ็กเซสเซอรี่ (Accessories)
4. สินค้าอื่นๆ (Others)
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2556
2557
2558
2559
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
2,685.06

49.67 2,335.30

46.40 2,466.48

49.06 2,490.00

49.82

736.78

13.63 666.00

13.23 601.70

11.97 491.01

9.82

1,289.83
558.73

23.86 1,392.46
10.34 516.32

27.66 1,342.75
10.26 479.54

26.71 1,394.14
9.54 470.71

27.89
9.42
96.95

5,270.40 97.50 4,910.08 97.55 4,890.47 97.28 4,845.86
รายได้จากค่าบริการ
5. อะไหล่ (Spareparts)
6. ค่าบริการ (Services)
7. อื่นๆ (Others)
รวมรายได้จากการขาย
และบริการ
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้ทั้งสิ้น
อัตราการเติบโต

10.40
59.28

0.19
1.10

4.23
60.12

0.08
1.19

8.55
59.48

0.17
1.18

1.15

0.02

0.40

0.01

1.46

0.03

5,341.23

98.81 4,974.83

98.83 4,959.96

15.05
66.97
0.57

0.30
1.34
0.01

98.66 4,928.45

98.60

64.82 1.19 58.74 1.17 67.40 1.34 70.03 1.40
5,406.05 100.00 5,033.57 100.00 5,027.36 100.00 4,998.48 100.00
-8.57%
-6.89%
-0.12%
-0.57%
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(ก) จำ�หน่ายบริการ “iCare” ขยายระยะเวลาการรับประกันสินค้า (Extended Warranty) สำ�หรับสินค้า
คอมพิวเตอร์ จอมอนิเตอร์ เครื่องฉายภาพ (Projector) โทรทัศน์แอลซีดี และโทรศัพท์มือถือ
(ข) “iClinic” ให้บริการติดตั้งและอัพเกรดซอฟท์แวร์ เซ็ทอัพคอมพิวเตอร์และบริการกำ�จัดไวรัส
(ค) “iFix” เป็นศูนย์บริการที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษทั ผูผ้ ลิตหรือบริษทั ผูจ้ ดั จำ�หน่าย เพือ่ ให้บริการทางด้าน
ฮาร์ดแวร์ในการติดตั้งซ่อมแซมแก้ไข และบริการนำ�ส่งสินค้าที่ไม่ได้ดำ�เนินการซ่อมเองให้บริษัทผู้ผลิตหรือ
บริษัทผู้จัดจำ�หน่ายต่อไป

เป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจ

IT CITY ANNUAL
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บริษัทมีเป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจเพื่อเป็นหนึ่งในผู้นำ�ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ (Retail Superstore)
สินค้าประเภทไอที สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตด้วยผลกำ�ไรที่เติบโตอย่างยั่งยืน (One of The IT Smartphone
and Tablet Superstore Leaders with Sustainable Profit) โดยบริษัทคาดว่า ณ สิ้นปี 2560 บริษัทจะมีจำ�นวน
สาขาทั้งสิ้นประมาณ 110 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งจะทำ�ให้บริษัทได้รับประโยชน์จากการประหยัดในเชิงธุรกิจ
(Economy of Scale) เพิ่มขึ้นและสามารถรักษาอันดับการเป็นผู้จัดจำ�หน่ายที่มีมูลค่าซื้อสินค้าสูงเป็นอันดับแรก
(First Tier) เป็นการซื้อสินค้าจากบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจำ�หน่ายโดยตรง ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับส่วนลดในการ
ซือ้ สินค้าทีม่ ากกว่า นอกจากนี้ บริษทั มีความมุง่ มัน่ อย่างต่อเนือ่ งในการนำ�เสนอสินค้าและบริการให้มคี วามหลากหลาย
ภายใต้แนวคิด “One Stop Shopping”
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2553 ของบริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) (“ไอที ซิตี้”) ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัทร่วมทุนจัดตั้งใหม่ (“บริษัทร่วมทุน”) ในวงเงิน
รวม 48 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 40 เปอร์เซนต์ของทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 120 ล้านบาทของ “บริษัทร่วมทุน” โดย
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 ได้เปิดดำ�เนินการบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ “บริษัท เอสพีวีไอ จำ�กัด” ซึ่งประกอบธุรกิจ
เป็นตัวแทนจำ�หน่ายสินค้าและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องประเภทไอทีภายใต้ยี่ห้อ APPLE ผ่านการเปิดร้าน I Studio และ
ผ่านร้าน U Store ซึ่งเปิดตามมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยร้าน U Store มีนโยบายที่จะจำ�หน่ายสินค้าให้เฉพาะนิสิต
นักศึกษา ในราคาต่ำ�กว่าทั่วไป
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 บริษัท เอสพีวีไอ จำ�กัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 120 ล้านบาท
เป็น 200 ล้านบาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ประชาชนทั่วไป กรรมการและ/หรือพนักงาน
ซึง่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 11 เมษายน 2556 ได้มมี ติอนุมตั ซิ อ้ื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามสัดส่วนเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 10 ล้านบาท หลังจากการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้บริษัทฯ จะมีเงินลงทุนจำ�นวนทั้งสิ้น 58 ล้านบาท
คิดเป็น 29 เปอร์เซ็นต์ของทุนจดทะเบียน และเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 บริษัท เอสพีวีไอ จำ�กัด ได้เข้า
จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยที่หุ้นเริ่มทำ�การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้
ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2556
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 4/2558 ของบริษทั ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน
2558 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัท ยูอิท๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (“ยูอิท๊อกซ์ (ประเทศไทย)”) โดยเป็นการ
เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำ�นวน 60,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 300 บาท (ราคาพาร์หุ้นละ 100 บาท) รวมเป็นเงินลงทุน
ทั้งสิ้น 18 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนหลังการเพิ่มทุน
“ยูอิท๊อกซ์ (ประเทศไทย)” ดำ�เนินธุรกิจด้าน อี-คอมเมอร์ส ภายใต้ระบบซอฟแวร์ที่มีประสิทธิภาพและ
ได้รบั การพัฒนาแล้วจากฝ่ายวิจยั และพัฒนาของบริษทั แม่ (ยูอทิ อ๊ กซ์กรุป๊ ) โดยไม่ตอ้ งลงทุนพัฒนาระบบเอง ซึง่ ปกติ
จะต้องลงทุนไม่ต่ำ�กว่า 20-30 ล้านบาท ถ้าต้องลงทุนพัฒนาระบบเอง
ปัจจุบัน ยูอิท๊อกซ์กรุ๊ป มีเครือข่ายจัดตั้งแล้วอยู่ใน 12 เมืองใหญ่ คือ ไต้หวัน เซี่ยงไฮ้ ฮ่องกง โตเกียว
กัวลาลัมเปอร์ มนิลา จาร์กาตาร์ พอร์ทแลนด์ แวนคูเวอร์ โฮจิมินห์ อัมสเตอร์ดัม และประเทศไทย โดยทาง
ยูอิท๊อกซ์กรุ๊ป วางแผนที่จะจัดตั้งเครือข่ายใน 200 เมืองใหญ่ทั่วโลกในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า ดังนั้น ด้วยการ
เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิก ยูอิท๊อกซ์กรุ๊ป ซึ่งจะทำ�ให้ “ยูอิท๊อกซ์ (ประเทศไทย)” สามารถมีรายได้จากธุรกิจ
อี-คอมเมอร์สข้ามพรมแดน (Cross Border e-commerce transactions) ในอนาคตอันใกล้นี้ นอกเหนือจากธุรกิจ
อี-คอมเมอร์สภายในประเทศ

แผนธุรกิจที่จะดำ�เนินการต่อไปมีดังนี้
1. ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกของเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ต่อเนื่อง
2. ธุรกิจโซลูชั่นการพิมพ์ ที่ให้คำ�แนะนำ�แก่ลูกค้าครบวงจร
3. ธุรกิจการให้บริการการพิมพ์ ที่จะผลิตสินค้าที่พิมพ์บนความต้องการของลูกค้าทั้งภาคองค์กรและ
บุคคลทั่วไป
4. ธุรกิจตลาดกลางของนักออกแบบ โดยจะเอื้อโอกาสให้แก่นักออกแบบให้สามารถนำ�แนวคิดและสินค้า
ของตนเข้าสู่ตลาดได้โดยง่าย
ในเบื้องต้นได้กำ�หนดเป้าหมายที่จะมีสาขาในธุรกิจการพิมพ์ที่ 35 สาขา และมีรายได้ในปีที่ 5 (พ.ศ. 2563)
ที่ 295 ล้านบาท และอัตรากำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ 16% นอกจากนี้ มีการกำ�หนดแผนกลยุทธ์ให้นำ�บริษัท
ร่วมทุนนี้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 3-5 ปี นับจากวันเริ่มดำ�เนินการ
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เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีการพิมพ์ที่มีความสามารถหลากหลายในการพิมพ์บนวัตถุต่างๆ
โปรแกรมการบริหารจัดการการพิมพ์ทำ�ได้อย่างรวดเร็ว และมีต้นทุนที่ต่ำ�ลง ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
ทั้งภาคองค์กรและภาคบุคคลที่มีความต้องการที่หลากหลาย สามารถปรับแต่งได้ (Customize) และรวดเร็ว
ในการบริการ แนวโน้มและทิศทางดังกล่าวจึงทำ�ให้ในปี 2559 บริษทั ฯ ได้มกี ารร่วมลงทุนในบริษทั ร่วมทุนจัดตัง้ ใหม่
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2559 ของบริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม
2559 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัทร่วมทุนจัดตั้งใหม่ (“บริษัทร่วมทุน”) โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ทัช ปรินท์ติ้ง
รีพับลิค จำ�กัด (“TPR”) ซึ่งประกอบธุรกิจนำ�เข้าและจัดจำ�หน่ายชิน้ ส่วนอุปกรณ์การพิมพ์สินค้า และบริการการพิมพ์
อย่างครบวงจร ทั้งนี้ บริษัท ไทยซิสเต็ม จำ�กัด (“TS”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลไทยดำ�เนินธุรกิจนำ�เข้า จัดจำ�หน่ายชิ้นส่วน
อุปกรณ์การพิมพ์ และโซลูชั่นการพิมพ์ ในประเทศไทยมากว่า 8 ปี มีการเติบโตทางด้านยอดขายและความสามารถ
ในการทำ�กำ�ไรเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งมาตลอด ร่วมเป็นพันธมิตรและลงทุนธุรกิจดังกล่าว ภายใต้ชอ่ื ว่า บริษทั ทัช ปรินท์ตง้ิ
รีพบั ลิค จำ�กัด (“TPR”) ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท หุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น หุ้นละ 10 บาท
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการร่วมลงทุนในครั้งนี้
1. เงินปันผลในอนาคตจากบริษัท ยูอิท๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
2. เป็นการยกระดับ ไอที ซิตี้ ให้มีการพัฒนาระบบการขายออนไลน์
3. ไอที ซิต้ี จะมีเว็บไซต์ทข่ี ายสินค้าของตนเอง ภายใต้ อี-คอมเมอร์สแพลตฟอร์ม ของ ยูอทิ อ๊ กซ์ (ประเทศไทย)
ซึ่งจะทำ�ให้มีรายได้เพิ่มในอนาคต
4. ฝ่ายบริหารของ ไอที ซิตี้ จะได้เรียนรู้ระบบและวิธีการขายจากบริษัทที่ประสบความสำ�เร็จอย่างสูง
ในไต้หวันทางด้านการขายผ่านระบบออนไลน์ ซึง่ จะเป็นการขายสินค้าทีเ่ ปิดกว้างและเป็นตลาดกลางในการรวบรวม
สินค้าจำ�นวนมาก เพือ่ เป็นสือ่ กลางในการซือ้ สินค้าระหว่างกัน และมีการขายระบบออนไลน์ผา่ นแอพพลิเคชัน่ บนมือถือ

การขายสินค้าออนไลน์และบริการรับชำ�ระค่าสินค้า

เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ด้วยระบบออนไลน์ พบกับสินค้าที่หลากหลาย
และช่องทางบริการที่สามารถซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชม. ซึ่งลูกค้าจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทาง ลู ก ค้ า สามารถเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า บนเว็ บ ไซต์ ดั ง ต่ อ ไปนี้ www.itcityonline.com,
www.lazada.co.th/i-t-city, www.lazada.co.th/microsoft-store และ www.wemall.com/shop/itcity
มี บ ริ ก ารจั ด ส่ ง และรั บ ประกั น คุ ณ ภาพสิ น ค้ า ระบบการชำ � ระเงิ น สามารถชำ � ระเป็ น เงิ น สด บั ต รเครดิ ต
บัตรเดบิต หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูล ข่าวสาร สิทธิประโยชน์
รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของ ไอที ซิตี้ ออนไลน์ ผ่านทางอีเมล: webmaster_itc@itcity.co.th
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นตัวแทนของ “แอร์เพย์” ในการให้บริการรับชำ�ระค่าสินค้า ค่าบริการ
และบริการเติมเงิน แก่ลูกค้า เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว บริการ “แอร์เพย์” เป็นอีกหนึ่งบริการที่บริษัทฯ
เล็งเห็นความสำ�คัญและคาดว่าจะมีส่วนในการช่วยเพิ่มยอดขายอีกทางหนึ่ง นอกจากการขายออนไลน์ดังกล่าว
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ปัจจัย

ความเสี่ยง

IT CITY
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9

1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ
สินค้าคงเหลือล้าสมัยง่าย
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คอมพิวเตอร์และสินค้าประเภทไอที ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีสูงและมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอาจส่งผลกระทบต่อสินค้าคงเหลือที่ยังมิได้จำ�หน่าย และอาจทำ�ให้
บริษัทประสบผลขาดทุนจากการขายสินค้าล้าสมัยเหล่านั้นออกไป ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการบริหาร
สินค้าคงเหลือ ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทมีสินค้าคงเหลือที่เสื่อมความนิยมและสินค้าคงเหลือที่ล้าสมัย
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีมาตรการในเรื่องการบริหารสินค้าคงเหลืออย่างรัดกุม โดยมีหน่วยงานที่กำ�กับดูแล
สินค้าแต่ละหมวดสินค้า โดยหน่วยงานดังกล่าวจะวิเคราะห์และตรวจสอบคุณลักษณะของสินค้าและความต้องการ
ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อวางแผนการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า โดยดำ�เนินการสั่งซื้อสินค้าให้สัมพันธ์กับการ
ประมาณการยอดขาย นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2548 บริษัท ได้นำ� Software ใหม่ชื่อ Epicor มาใช้แทน
ระบบเดิม โดยเป็นการใช้ระบบ POS (Point of Sale) ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบบัญชีในลักษณะ Near Real Time
และมีการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงระบบการสื่อสารภายในองค์กรทำ�ให้ผู้บริหารของบริษัทรับทราบ
ข้อมูลที่ทันสมัย และสามารถนำ�ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการจัดหาสินค้าและบริหารสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ซึ่งด้วยระบบงานดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงของสินค้าคงเหลือล้าสมัยได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้
บริษัทยังมีนโยบายการจัดรายการส่งเสริมการขายทุกเดือน เพื่อระบายสินค้าที่ล้าสมัย หรือที่คาดว่าจะล้าสมัยออก
อีกทางหนึ่งด้วย
อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2545 บริษัทมีการปรับนโยบายในการตั้งสำ�รองสินค้าคงเหลือล้าสมัย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าคงเหลือให้มากยิ่งขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2559 บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อ
สินค้าล้าสมัย คิดเป็นร้อยละ 1.58 และร้อยละ 1.93 ของสินค้าคงเหลือของงวดนัน้ ๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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อายุสินค้า
เกิน 6 เดือน
เกิน 9 เดือน
เกิน 1 ปี ขึ้นไป
รวม
ลูกหนี้การค้า

การตั้งสำ�รองปี พ.ศ. 2558
จำ�นวนเงิน
มู
ล
ค่
า
สิ
น
ค้
า
สำ�รอง
%
(ล้านบาท) ที(ล้่ตาั้งนบาท)

การตั้งสำ�รองปี พ.ศ. 2559
จำ�นวนเงิน
มู
ล
ค่
า
สิ
น
ค้
า
สำ�รอง
%
(ล้านบาท) ที(ล้่ตาั้งนบาท)

25.00
50.00
100.00

25.00
50.00
100.00

7.72
1.98
6.92
16.62

1.93
0.99
6.92
9.84

17.06
5.89
6.96
29.91

4.27
2.95
6.96
14.18

ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้ารายย่อย (ค้าปลีก) ซึ่งเป็นการซื้อขาย
เงินสด และกลุ่มลูกค้าขายส่งโดยการให้เครดิตในการชำ�ระเงิน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สัดส่วนยอดขายของ
กลุ่มลูกค้าทั้งสองเท่ากับร้อยละ 2 และร้อยละ 98 ของรายได้จากการขายทั้งหมด ในกรณีที่ลูกหนี้การค้าของบริษัท
มีลักษณะเป็นหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญเป็นจำ �นวนมาก อาจส่งผลต่อสภาพคล่องของบริษัทในการจัดหา
เงินทุนหมุนเวียนในการซื้อสินค้าของบริษัท
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการให้สินเชื่อที่รัดกุมและบริษัทมีฐานของลูกค้าขายส่งที่หลากหลาย โดย
ลูกค้าขายส่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเดิมที่มีประวัติการซื้อขายสินค้าที่ดี ดังนั้น ในปัจจุบันบริษัทจึงไม่คาดว่าบริษัท
จะได้รบั ความเสียหายอย่างมีนยั สำ�คัญในการเก็บหนีจ้ ากลูกหนีก้ ารค้าของบริษทั โดยบริษทั มีนโยบายการตัง้ สำ�รอง

หนี้สูญที่เข้มงวดดังนี้ ลูกหนี้ค้างชำ�ระที่มีอายุเกิน 3 เดือน บริษัทจะตั้งสำ�รองร้อยละ 50 ของยอดหนี้ค้างชำ�ระและ
สำ�หรับลูกหนี้ค้างชำ�ระที่มีอายุเกิน 6 เดือน บริษัทจะตั้งสำ�รองร้อยละ 100 ของยอดหนี้ค้างชำ�ระโดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 บริษัทมีลูกหนี้ที่มีอายุเกิน 3 เดือน เท่ากับ 0 บาท และลูกหนี้ค้างชำ�ระที่มีอายุเกิน 6 เดือน เท่ากับ
0 บาท และมีการตั้งสำ�รองหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว 0 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0 ของลูกหนี้ทั้งหมด
ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีลูกหนี้ที่มีอายุเกิน 3 เดือนเท่ากับ 0 บาท และลูกหนี้ค้างชำ�ระ
ที่มีอายุเกิน 6 เดือนเท่ากับ 0 บาท โดยมีการตั้งสำ�รองหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว 0 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0
ของลูกหนี้ทั้งหมด

3. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ
บริษัท เอสวีโอเอ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.96 ของทุนชำ�ระแล้วของบริษัท ซึ่งสัดส่วน
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าว ทำ�ให้สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ในเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับ
บริษัทกำ�หนดให้ต้องได้รับเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เนือ่ งจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่สามารถใช้เสียงซึง่ เกินร้อยละ 25 สำ�หรับการใช้สทิ ธิในการคัดค้านในมติตา่ งๆ ได้ ส่งผลให้
ผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่อาจถ่วงดุลการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้
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ธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจค้าปลีกสินค้าประเภทไอทีที่มีคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยคู่แข่งโดยตรงของ
บริษัทได้แก่ ซุปเปอร์สโตร์ที่ค้าปลีกสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้า
ทีม่ แี ผนกสินค้าไอที ร้านค้าปลีกรายย่อยและตัวแทนจำ�หน่ายสินค้าของบริษทั จัดจำ�หน่ายโดยตรง และคูแ่ ข่งทางอ้อม
ของบริษัท ได้แก่ บริษัทที่ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและวางแผนระบบข้อมูลสารสนเทศที่ครบวงจร
นอกจากนี้ บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่บริษัทต่างชาติที่ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าประเภทไอที
เข้ามาลงทุนเปิดสาขาในประเทศ อาทิ Best Buy - ประเทศสหรัฐอเมริกา, Courts - ประเทศอังกฤษ,
Harvey Norman - ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งการเข้ามาของบริษัทข้ามชาติดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อบริษัทร้านค้า
รายย่อยและผู้จัดจำ�หน่ายสินค้าไอที
เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าประเภทไอทีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิต
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนการผลิตได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น แนวโน้มต้นทุนสินค้าประเภทไอที
จะมีแนวโน้มลดลงในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษทั เชือ่ ว่าการลดลงของต้นทุนสินค้าดังกล่าวจะส่งผลให้ราคาต่อหน่วย
ของสินค้าประเภทไอทีในตลาดมีแนวโน้มลดลงในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงไม่น่าจะมีผลกระทบต่ออัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำ�คัญ
ปัจจุบันบริษัทดำ�เนินมาตรการรองรับการเพิ่มขึ้นของการแข่งขันในธุรกิจ โดยบริษัทได้ดำ�เนินมาตรการ
เพิ่มจำ�นวนสาขาของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่หลักที่เป็นแหล่งชุมชนทั้งในกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดใหญ่ที่สำ�คัญ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทได้รับประโยชน์จากการประหยัดทางธุรกิจ (Economies of Scales)
และขยายฐานลูกค้าทีส่ �ำ คัญของบริษทั ดังนัน้ บริษทั จึงคาดว่าบริษทั จะได้รบั ผลกระทบจากความเสีย่ งดังกล่าวไม่มาก
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2. ความเสี่ยงจากการแข่งขัน

4. ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจาก
มีกิจการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับบริษัท
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ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ บริษัท เอสวีโอเอ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งกลุ่มเอสวีโอเอ ดำ�เนินธุรกิจ
การจัดจำ�หน่ายสินค้า ให้ค�ำ ปรึกษาและให้บริการวางระบบคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษทั
เอกชน ซึ่งในการจัดจำ�หน่ายสินค้าประเภทไอทีนั้น มีความคล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัท หากแต่บริษัทไม่มีการ
ให้คำ�ปรึกษาและให้บริการวางระบบคอมพิวเตอร์แก่ลูกค้า และบริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกันกับกลุ่ม
เอสวีโอเอ โดยบริษัทมุ่งเน้นการขายสินค้าปลีกให้แก่ลูกค้ารายย่อยที่เข้ามาซื้อสินค้าจากสาขาของบริษัท ในขณะที่
กลุ่มเอสวีโอเอ เน้นการขายสินค้าให้แก่ร้านค้าและองค์กรขนาดใหญ่เป็นหลัก
ที่ผ่านมาบริษัทและกลุ่มเอสวีโอเอ มีการซื้อขายสินค้าระหว่างกันโดยในปี พ.ศ. 2558 และในปี พ.ศ. 2559
บริษัทซื้อสินค้าจากกลุ่มเอสวีโอเอ คิดเป็นร้อยละ 1.17 ของยอดซื้อในปี พ.ศ. 2558 และร้อยละ 0.93 ของยอดซื้อ
ในปี พ.ศ. 2559 ตามลำ�ดับ และบริษัทขายสินค้าให้แก่กลุ่มเอสวีโอเอ คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของยอดขายในปี
พ.ศ. 2558 และร้อยละ 0.01 ของยอดขายในปี พ.ศ. 2559 ตามลำ�ดับ
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้นระหว่างบริษัท
และกลุ่มเอสวีโอเอ ดังนั้น บริษัทจึงมีมาตรการป้องกันและขจัดความขัดแย้งดังกล่าว ดังนี้
1) ปัจจุบันทั้งบริษัทและกลุ่มเอสวีโอเอ มีการบริหารงานที่เป็นอิสระจากกัน โดยผู้บริหารของบริษัทมีอ�ำ นาจ
ในการบริหารงานอย่างเต็มที่ แม้ว่าบริษัทและกลุ่มเอสวีโอเอจะมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
โดยบริษัทได้มีการกำ�หนดมาตรการป้องกันความขัดแย้ง โดยกำ�หนดอำ�นาจกระทำ�การในนามบริษัท ไอที ซิตี้
จำ�กัด (มหาชน) ว่า กรรมการจากกลุ่มเอสวีโอเอจะต้องลงนามร่วมกับกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามท่านอื่น พร้อม
ประทับตราบริษัท
2) บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้มีหน้าที่ตรวจสอบให้ความเห็นและเปิดเผยการทำ �รายการ
ระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งรวมถึงกลุ่มเอสวีโอเอด้วย
3) นอกจากนี้ ในข้อบังคับของบริษัทได้กำ�หนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย งดออกเสียงในการอนุมัติ
การทำ�รายการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว

โครงสร้าง
การถือหุ้น
และการจัดการ

IT CITY
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
บริษัท เอสวีโอเอ จำ�กัด (มหาชน)

31.96%

ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ

68.04%
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ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
ประกอบด้วย
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รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. บริษัท เอสวีโอเอ จำ�กัด (มหาชน)
2. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน
3. นางสาวพัชรา เกียรตินันทวิมล
4. นางสมทรง ลาภานันต์รัตน์
5. นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ
6. นายจุลเมตต์ หาญชัยกุล
7. นายสุชาติ พานิชภักดี
8. ทพ. ธนธร ทั่งทอง
9. นายแพทย์วิชรัตน์ ชวาลอัมพร
10. นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
รวม

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
จำ�นวนหุ้น
อัตราส่วน
111,666,601
31.96
19,838,881
5.68
15,493,994
4.43
10,339,800
2.96
10,257,500
2.94
6,100,000
1.75
6,043,847
1.73
5,517,000
1.58
4,657,999
1.33
4,370,600
1.25
155,112,637
44.39
349,398,859
100.00

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัท (www.itcity.co.th/corporate) ก่อนการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำ�หนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำ�หนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความ
จำ�เป็นที่จะต้องนำ�เงินกำ�ไรสุทธิจำ�นวนดังกล่าว มาใช้เพื่อขยายการดำ�เนินงานของบริษัทต่อไป
การจัดการ
โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะผู้บริหาร

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้จัดการทั่วไป

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนมีรายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน ดังนี้
1. นายกมล จันทิมา
ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
2. นายเธียรชัย ศรีวิจิตร
กรรมการ
3. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
กรรมการ
4. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา กรรมการ
5. นายกำ�ธร พูนศักดิ์อุดมสิน กรรมการ
6. นายสุจินต์ จิตรยรรยง
กรรมการ
7. นายนรวัฒน์ สุวรรณ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
8. นายวิชิต ญาณอมร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายดำ�เนิน แก้วทวี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
11. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา กรรมการผู้อำ�นวยการ
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กรรมการผู้อำ�นวยการ

เลขานุการบริษัท

นายชาญชัย บุณยสุรกุล เลขานุการบริษัท
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หมายเหตุ: กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่สามารถทำ�หน้าที่คุ้มครอง
ผลประโยชน์ ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึง่ ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ�  หรือ
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผูบ้ ริหาร ของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำ�รายการทางการค้าที่กระทำ�เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำ�ประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำ�นองเดียวกัน
ซึง่ เป็นผลให้บริษทั หรือคูส่ ญั ญามีภาระหนีท้ ตี่ อ้ งชำ�ระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิ
ของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำ�นวนใดจะต่ำ�กว่า ทั้งนี้ การคำ�นวณภาระหนี้ดังกล่าว
ให้เป็นไปตามวิธีการคำ�นวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ เ่ี กิดขึน้ ในระหว่างหนึง่ ปีกอ่ นวันทีม่ คี วามสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำ�นักงาน
สอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัท

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทประกอบด้วย นายกมล จันทิมา หรือ นายเธียรชัย ศรีวิจิตร
หรือ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ หรือ นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา หรือ
นายสุจินต์ จิตรยรรยง หรือ นายกำ�ธร พูนศักดิ์อุดมสิน รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำ�คัญ
ของบริษัท

1. นายกมล จันทิมา
2. นายเธียรชัย ศรีวิจิตร
3. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
4. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา
5. นายกำ�ธร พูนศักดิ์อุดมสิน
6. นายสุจินต์ จิตรยรรยง
7. นายนรวัฒน์ สุวรรณ
8. นายวิชิต ญาณอมร
9. เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต
10. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา
11. นายดำ�เนิน แก้วทวี

จำ�นวนเข้าร่วม
ประชุม (ครั้ง)
5
5
5
4
3
5
5
5
4
5
4

จำ�นวนขาดประชุม
(ครั้ง)
1
2
1
1

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

คณะกรรมการมีอ�ำ นาจและหน้าทีจ่ ดั การบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษัท โดยสรุปอำ�นาจหน้าที่ที่สำ�คัญ ดังนี้
(ก) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำ�ปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะ
เวลาบัญชีของบริษัท
(ข) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
(ค) จัดให้มีการทำ�งบดุลและงบกำ�ไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่ง
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
(ง) คณะกรรมการอาจมอบอำ�นาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำ�นาจเพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวมีอ�ำ นาจตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการ
อาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำ�นาจหรืออำ�นาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำ�นาจให้คณะผู้บริหารมีอำ�นาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอำ�นาจตามขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร ซึ่งการมอบอำ�นาจนั้นต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการมอบอำ�นาจทีท่ �ำ ให้คณะผูบ้ ริหารสามารถพิจารณาและอนุมตั ริ ายการทีผ่ บู้ ริหารหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
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มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำ�กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการ
ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และ/หรือเป็นรายการอนุมัติ
รายการที่เป็นลักษณะการดำ�เนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่กำ�หนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว
(จ) กำ�หนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบายแผนงานและงบประมาณของบริษัทควบคุมกำ�กับดูแลการบริหาร
และการจัดการของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการ
ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำ�เนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำ�หนดให้ต้องได้รับมติ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด
หรือบางส่วนที่สำ�คัญให้แก่บุคคลอื่นหรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำ�กับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อ
หรือขายทรัพย์สินที่สำ�คัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท
(ฉ) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะผู้บริหาร กรรมการผู้อำ�นวยการและคณะกรรมการอื่น
ตามความเหมาะสม
(ช) ติดตามผลการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
(ซ) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจกรรมอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจกรรมของบริษัท
หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด หรือเป็น
กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษัทไม่ว่าจะทำ�เพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมี
มติแต่งตั้ง
(ฌ) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญา
ที่บริษัททำ�ขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหาร 5 ท่าน ดังนี้
1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา
กรรมการผู้อำ�นวยการ
3. นายบุญเจิด หาญวิชิตชัย
รองกรรมการผู้อำ�นวยการอาวุโส
4. นายไพโรจน์ อมตมหัทธนะ
รองกรรมการผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ
5. นางพันทิพา ถิรกนกวิไล
รองกรรมการผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร มีดังนี้

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 ได้มีการกำ�หนด
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหารในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำ�เนินงาน
ตามปกติและงานบริหารของบริษัท กำ�หนดนโยบายแผนธุรกิจงบประมาณโครงการการบริหารงาน และอำ�นาจการ
บริหารต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ดังนี้
1. นายนรวัฒน์ สุวรรณ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิชิต ญาณอมร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายดำ�เนิน แก้วทวี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ: นายนรวัฒน์ สุวรรณ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท และได้ผ่านการอบรม หลักสูตร Finance
For Non-Finance Director ของ IOD

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ได้มีการกำ�หนด
ขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้
การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
(ก) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชี
และผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบ จัดทำ�รายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจำ�ปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะ
ให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำ�เป็น และเป็นเรื่องสำ�คัญในระหว่างการตรวจสอบ
บัญชีของบริษัทได้
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คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบรวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผล
การดำ�เนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำ�หนด โดยสรุปอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำ�คัญได้ ดังนี้
(ก) พิจารณาเรือ่ งการจัดสรรงบประมาณประจำ�ปี ตามทีฝ่ า่ ยจัดการเสนอก่อนทีจ่ ะนำ�เสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย
ประจำ�ปีในระหว่างทีไ่ ม่มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั และให้น�ำ เสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบในทีป่ ระชุม
คราวต่อไป
(ข) อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท
(ค) อนุมตั กิ ารใช้จา่ ยเงินลงทุนทีส่ �ำ คัญๆ ทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีตามทีจ่ ะได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เคยมีการอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
(ง) เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคลและ
ด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
(จ) จัดสรรเงินบำ�เหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำ�กิจการให้บริษัท
ทั้งนี้ อำ�นาจของคณะผู้บริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่
คณะผูบ้ ริหารหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับคณะผูบ้ ริหารมีสว่ นได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใดขัดแย้งกับบริษทั
หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะ
ดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ริ ายการดังกล่าว
ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำ�หนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำ�เนิน
ธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่กำ�หนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว
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(ข) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
(ค) สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กำ � หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(จ) พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท
(ฉ) จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6) จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (charter)
8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(ช) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
(ซ) รายงานการดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ�อย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง
ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย 8 ท่าน ดังนี้
1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา กรรมการผู้อำ�นวยการ
3. นายบุญเจิด หาญวิชิตชัย
รองกรรมการผู้อำ�นวยการอาวุโส
4. นายไพโรจน์ อมตมหัทธนะ รองกรรมการผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ
5. นางพันทิพา ถิรกนกวิไล
รองกรรมการผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นายประวิทย์ รักษ์ไพเศษ
ผู้จัดการทั่วไป
7. นางวนิดา แสงแก้ว
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
8. นางสาววารุณี มณีนวล
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำ�นวยการ มีดังนี้

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2559 วันที่ 14 ธันวาคม 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย 1 นายนรวัฒน์ สุวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน 2. นายกมล จันทิมา กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน 3. นายดำ�เนิน แก้วทวี กรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน เพื่อทำ�หน้าที่สรรหาบุคคลที่จะดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการของบริษัทและการกำ�หนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ตามแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด จนกว่าคณะกรรมการบริษัท
จะได้จัดให้มีข้อบังคับสำ�หรับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนเสร็จเรียบร้อย
ดังนัน้ การคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเข้าดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการของบริษทั คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามกฎเกณฑ์คุณสมบัติของมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535
เสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาเพือ่ เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ กรรมการ โดยใช้เสียงข้างมาก
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
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ทัง้ นี้ การมอบอำ�นาจให้แก่กรรมการผูอ้ �ำ นวยการ ตลอดจนการมอบอำ�นาจแก่บคุ คลอืน่ ทีก่ รรมการผูอ้ �ำ นวยการ
เห็นสมควรจะไม่รวมถึงอำ�นาจ และ/หรือการมอบอำ�นาจในการอนุมตั ริ ายการใดทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัด แย้งกับบริษัท หรือ บริษัท ย่อ ย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกำ�หนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำ�เนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท
ที่กำ�หนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ได้มีมติมอบอำ�นาจ
ให้แก่ นางพันทิพา ถิรกนกวิไล รองกรรมการผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ลงนามร่วมกับ นายกมล จันทิมา
หรือ นายเธียรชัย ศรีวิจิตร ในการกระทำ�นิติกรรม และ/หรือสัญญาเพื่อขอใช้หรือรับบริการหรือลงนามในเอกสาร
อื่นใดกับนิติบุคคล หน่วยราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลอื่นใดในการดำ�เนินการอย่างใดๆ อันเกี่ยวเนื่อง
ธุรกิจของบริษัทในทางการค้าปกติเกี่ยวเนื่องกับการดำ�เนินการเปิดสาขาและเกี่ยวเนื่องกับการติดต่อธนาคารหรือ
สถาบันการเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำ�เนินงานในเรื่องเกี่ยวกับปฏิบัติงานทั่วไปประจำ�วันของบริษัทมีความคล่องตัว
ทั้งนี้ การมอบอำ�นาจให้แก่ นางพันทิพา ถิรกนกวิไล ลงนามร่วมกับ นายกมล จันทิมา หรือ นายเธียรชัย
ศรีวจิ ติ ร ข้างต้น จะไม่รวมถึงอำ�นาจ และ/หรือการมอบอำ�นาจในการอนุมตั ริ ายการใดทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ความขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง การอนุ มั ติ ร ายการในลั ก ษณะดั ง กล่ า วจะต้ อ งเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ริ ายการดังกล่าวตามทีข่ อ้ บังคับของบริษทั หรือกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกำ�หนด เว้นแต่เป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นลักษณะทีเ่ ป็นการดำ�เนินธุรกรรมการค้าปกติทัว่ ไปของบริษทั
ที่กำ�หนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว
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ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 ได้มีการกำ�หนด
ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำ�นวยการในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำ�เนินงานตาม
ปกติธุระ และงานบริหารของบริษัท ดังต่อไปนี้
(ก) ควบคุมดูแลการดำ�เนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำ�วันของบริษัท
(ข) ดำ�เนินการหรือปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีไ่ ด้อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
และ/หรือคณะผู้บริหารของบริษัท
(ค) เป็นผูร้ บั มอบอำ�นาจของบริษทั ในการบริหารกิจการของบริษทั ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย
ระเบียบ ข้อกำ�หนด คำ�สั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะผู้บริหารทุกประการ

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำ�นวนหุ้นที่ตนถือ
2. ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือ
คราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้อง
ออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ค่าตอบแทนกรรมการ
IT CITY ANNUAL
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ก. ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการที่ได้รับจากบริษัทในฐานะกรรมการในรูปค่าตอบแทนกรรมการ
รวม 10 คน ทั้งปี พ.ศ. 2559 รวมทั้งสิ้น 7,121,856 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ค่าตอบแทน
ชื่อกรรมการ
ตำ�แหน่ง
รายเดือนรวม
สำ�หรับปี 2559
1. นายกมล จันทิมา
ประธานกรรมการ
3,281,856
2. นายเธียรชัย ศรีวิจิตร
กรรมการ
360,000
3. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
360,000
4. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา กรรมการ
360,000
5. นายกำ�ธร พูนศักดิ์อุดมสิน กรรมการ
360,000
6. นายสุจินต์ จิตรยรรยง
กรรมการ
360,000
7. นายนรวัฒน์ สุวรรณ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
600,000
8. นายวิชิต ญาณอมร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
480,000
9. เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
480,000
10. นายดำ�เนิน แก้วทวี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
480,000
รวม
7,121,856

โบนัส
ประจำ�ปี
2559
-

หมายเหตุ: (1) ลำ�ดับที่ 1 ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ปฏิบัติงานประจำ� และกำ�กับดูแลการทำ�งานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตาม
นโยบายที่คณะกรรมการกำ�หนดไว้ และมีรถยนต์ของบริษัทใช้ปฏิบัติงาน

ข. ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ที่ได้รับจากบริษัทในรูปเงินเดือนและโบนัส
รวม 7 คน ในปี 2559 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 15 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้มีการสมทบเงินเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร จำ�นวน 5 คน ในปี พ.ศ. 2559
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 572,284 บาท
ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ

ค่าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชี
2. ค่าบริการอื่นๆ

รอบปีบัญชี 2559
1,145,000
148,119

การกำ�กับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการป้องกันข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูล ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับ
โดยกำ�หนดให้รับรู้เฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้แจ้งให้ผบู้ ริหารทราบถึงภาระหน้าทีใ่ นการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษทั ของตน รวมถึง
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
อีกทั้งบริษัทฯ ได้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ของบุคคลดังกล่าว ทำ�การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ขของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณชน สำ�หรับกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทำ�การซื้อ ขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้นให้รายงานต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
ทุกครั้งที่ทำ�การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวภายใน 3 วัน นับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้ง
ส่งสำ�เนารายงานนี้ให้กับรองกรรมการผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง
ทั้งนี้ หากพบว่าบุคคลข้างต้นได้นำ�ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บริษัทฯ ถือว่า
บุคคลดังกล่าวมีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และจะถูกลงโทษตามข้อบังคับพนักงานของบริษัทฯ ต่อไป
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บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีความ
มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยจะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท
จดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้กำ�หนดไว้ในข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำ�หรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of
Best Practice for Directors of Listed Companies)
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง นำ � หลั ก การการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี สำ � หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นปี 2549
(The Principles of Good Corporate Governance for Listed Companies 2006) เป็นแนวทางในการดำ�เนินงาน
ของบริษทั ฯ เพือ่ ประโยชน์ตอ่ การดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพของ
ฝ่ายจัดการอันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
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การกำ�กับดูแลกิจการ

พนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 363 คน ดังนี้
แผนก
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ผู้บริหาร
ค้าส่งและจัดการคลังสินค้า
ค้าปลีกและจัดการผลิตภัณฑ์
การบริหารฮาร์ดแวร์ - Store
พนักงานขาย - Store
สต็อกสินค้า - Store
บริการลูกค้า - Store
เก็บเงิน (Cashier) - Store
บัญชี การเงิน บุคคล และธุรการ
การตลาด MIS และ Maintenance
ผู้ตรวจสอบภายใน
รวม

จำ�นวนพนักงาน (คน)
7
6
109
5
115
30
29
25
23
11
3
363
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ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีจำ�นวนพนักงานทั้งสิ้น 387 คน
ในปี พ.ศ. 2558 และในปี พ.ศ. 2559 บริษัทให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานทั้งหมดในรูปเงินเดือนและโบนัส
เท่ากับ 88.76 ล้านบาท และเท่ากับ 91.94 ล้านบาท ตามลำ�ดับ นอกจากนี้ ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน บริษัทฯ
ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ จำ�นวนทั้งสิ้น 1,457,984 บาท และ 1,898,946 บาท ตามลำ�ดับ
นโยบายการอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทได้จัดให้มีการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างสม่ำ�เสมอ โดยนับตั้งแต่การ
รับพนักงานใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการอบรมพนักงานใหม่เพื่อความเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่ในส่วนงาน
ที่รับผิดชอบ นอกจากนั้น บริษัทได้จัดอบรมและสัมมนาภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะในการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารและพนักงาน
ในปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงมุ่งเน้นการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องการให้บริการทั้งในส่วนของผู้จัดการร้าน
พนักงานขาย ช่างเทคนิค สต็อกสินค้า และแคชเชียร์ นอกจากต้องมีความรู้และทักษะ สามารถให้ข้อมูลแก่ลูกค้า
ได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือแล้ว ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและด้วยความเต็มใจ โดยเฉพาะ
ในเรื่องการให้บริการ เพื่อปลูกฝังพนักงานทุกคนให้มีจิตสำ�นึกที่ดี ซื่อสัตย์และจริงใจในการปฏิบัติต่อลูกค้า เพื่อให้
ลูกค้าเกิดความประทับใจ นอกจากนี้ ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติเป็นระยะๆ ซึ่งบริษัทคาดว่าแนวคิดปฏิบัติ
ดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี
การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน
เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยสรุป
สาระสำ�คัญได้ดังนี้

2. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อกำ�หนดวิธีบริหารและควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมกับแจ้งให้
พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำ�หนดไว้
3. การควบคุมการปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการกำ�หนดขอบเขต อำ�นาจหน้าที่ และวงเงินอำ�นาจอนุมัติ
ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านการ
อนุมัติ การบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน ในกรณีที่บริษัทมีการทำ�ธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว บริษทั จะเสนอรายการดังกล่าวผ่านทีป่ ระชุมคณะกรรมการและกระทำ�รายการนัน้ เสมือนทีก่ ระทำ�
กับบุคคลภายนอก
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทได้มีการจัดทำ�หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการโดยมีข้อมูลและ
รายละเอียดของวาระที่จะเข้าร่วมประชุมให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7
วัน และจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุม ซึ่งทำ�ให้สามารถอ้างอิงและตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการได้
ในการจัดทำ�บัญชี บริษัทได้เลือกใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้จัดเก็บเอกสาร
ประกอบการบันทึกต่างๆ อย่างเหมาะสม
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คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนและได้กำ�หนดขอบเขตอำ�นาจ
ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายมีการกำ�หนดเป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจที่ชัดเจนโดยฝ่ายจัดการและผู้บริหารร่วมกัน
พิจารณา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช้ข้อมูลในปีที่ผ่านมาเพื่อปรับกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงเห็นว่า
มีความเหมาะสมและสามารถดำ�เนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำ�หนด
สำ�หรับนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน และข้อกำ�หนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of conduct) บริษัทฯ
ได้มกี ารกำ�หนดไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ านของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกฝ่าย
โดยระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าวได้กำ�หนดขึ้นโดยคำ�นึงถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและผลกระทบที่อาจเกิด
กับผู้มีส่วนได้เสีย
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1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

5. ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า บริษทั มีการบรรจุวาระการประชุมเกีย่ วกับการติดตามผลการดำ�เนินงาน
ในทุกๆ ไตรมาส เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการรับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานสำ�หรับแผนงาน
ในการดำ�เนินงานและงบประมาณบริษัทฯ จะมีการจัดทำ�และทบทวนเป็นประจำ�ทุกปี
กรณีทม่ี กี ารตรวจสอบภายใน บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดให้ผตู้ รวจสอบต้องรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ และเสนอรายงานผลการตรวจสอบตามข้อเท็จจริง
ประวัติกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
ชื่อ - สกุล
สัดส่วน
อายุ
การศึ
ก
ษา
การถือหุ้น
(ปี)
ตำ�แหน่ง
(%) ช่วงเวลา
0.29 ปัจจุบัน
78 ปริญญาโท
1 นายกมล จันทิมา
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
ประธานกรรมการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
และกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
ปัจจุบัน
ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
และกรรมการ
ปัจจุบัน
ผู้มีอำ�นาจลงนาม
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปัจจุบัน

ลำ�ดับ
ที่
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ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (รุ่นที่ 33)
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2551- 2556
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หลักสูตรประกาศนียบัตร
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(รุ่นที่ 3)

2550 - 2555

หลักสูตรประธานกรรมการบริษัท
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(รุ่นที่ 4)

2543 - 2545
2540 - 2541
2539 - 2541
2538 - 2539

2 นายเธียรชัย ศรีวิจิตร
กรรมการและกรรมการ
ผู้มีอำ�นาจลงนาม

85 The Institute of Chartered
Accountants in England &
Wales, London, UK
ปริญญาบัตร
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation
Program รุ่นที่ 36 (DAP)
ประกาศนียบัตรหลักสูตร
The Role of the Chairman
Program รุ่นที่ 18 (RCP)

0.78 ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2517 - ปัจจุบนั
2531 - ปัจจุบนั

ประสบการณ์ทำ�งาน
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
และกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ประธานกรรมการ
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง
จำ�กัด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำ�นักงานคณะกรรมการ
สาขาการเงิน
ข้าราชการพลเรือน
และการบัญชี
ประธานคณะกรรมการ สภาวิชาชีพบัญชี
จรรยาบรรณ
ประธานกรรมการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ตรวจสอบและ
ประเมินผล
ภาคราชการ
ประธานกรรมการ
องค์การเพื่อการปฏิรูประบบ
สถาบันการเงิน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ
สำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประธานกรรมการ
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
ขนาดย่อม
กรรมการ
บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัท เอสวีโอเอ จำ�กัด
กิตติมศักดิ์
(มหาชน)
ผู้บรรยายพิเศษ
วิชา “การบัญชีธนาคาร”
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ศาสตราจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

ปริญญาวิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาตรีกิตติมศักดิ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี
การเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์,
Fu Hsing Institute of
Technology (ไต้หวัน)
หลักสูตรวิทยาการประกันภัย
ระดับสูง รุ่นที่ 1 สำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) ปี 2554

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2560

ประสบการณ์ทำ�งาน
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ตำ�แหน่ง
กรรมการและประธาน บริษัท เอสวีโอเอ จำ�กัด
บริหาร
(มหาชน)
กรรมการและประธาน บริษัท เอสพีวีไอ จำ�กัด
กรรมการบริหาร
(มหาชน)
กรรมการ
บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์
จำ�กัด
ประธานกรรมการ
บริษัท ดี แอนด์ บี
(ประเทศไทย) จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
จำ�กัด
กรรมการ และประธาน บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร
กรรมการ และประธาน บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จำ�กัด
บริษัท
กรรมการ และประธาน บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด
กรรมการบริหาร
(มหาชน)
กรรมการ และประธาน บริษัท เออาร์ไอพี จำ�กัด
กรรมการบริหาร
(มหาชน)
กรรมการ
บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ซ
จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำ�กัด

ประกาศนียบัตรหลักสูตร RCP,
The Role of the Chairman
Program สมาคมส่งเสริม
กรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 12

4 นายบุญปกรณ์
โชควัฒนา
กรรมการและกรรมการ
ผู้มีอำ�นาจลงนาม

81 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
ปี 1956
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
The University of Nottingham
ประเทศสหราชอาณาจักร ปี 1962
ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation
Program รุ่นที่ 3/2003 (DAP)
ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Certification Program
รุ่นที่ 68/2005 (DCP)
ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Role of Compensation
Committee รุ่นที่ 7/2008 (RCC)

45
IT CITY ANNUAL

ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP,
Director Accreditation
Program สมาคมส่งเสริม
กรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 36
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ชื่อ - สกุล
สัดส่วน
อายุ
การศึ
ก
ษา
การถือหุ้น
(ปี)
ตำ�แหน่ง
(%) ช่วงเวลา
0.23 ปัจจุบัน
3 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
62 ปริญญานิติศาสตร
กรรมการและประธาน
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
กรรมการบริหารและ
Dominican University of
ปัจจุบัน
กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนาม
California, สหรัฐอเมริกา ปี 2553

ลำ�ดับ
ที่

0.52 ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำ�กัด
(มหาชน)
ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา
ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำ�กัด
(มหาชน)
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
2551 - 2554 ประธานกรรมการ
บริษัท โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์
สรรหาและกำ�หนด
จำ�กัด (มหาชน)
ค่าตอบแทน
2546 - 2554 กรรมการอิสระและ บริษัท โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์
กรรมการตรวจสอบ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล
อายุ
การศึกษา
(ปี)
ตำ�แหน่ง
5 นายกำ�ธร
81 มัธยมศึกษา โรงเรียนเผยอิง
พูนศักดิ์อุดมสิน
กรรมการและกรรมการ
ประกาศนียบัตรหลักสูตร
ผู้มีอำ�นาจลงนาม
Director Accreditation
Program รุ่นที่ 3/2003 (DAP)

ลำ�ดับ
ที่
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6 นายสุจินต์ จิตรยรรยง
กรรมการและกรรมการ
ผู้มีอำ�นาจลงนาม
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7 นายนรวัฒน์ สุวรรณ
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน

สัดส่วน
การถือหุ้น

(%) ช่วงเวลา
0.27 ปัจจุบัน
2542
- ปัจจุบัน
2538
- ปัจจุบัน
ประกาศนียบัตรหลักสูตร
2541
Director Certification Program
- ปัจจุบัน
รุ่นที่ 68/2005 (DCP)
2526
- ปัจจุบัน
2524
- ปัจจุบัน
2523
- ปัจจุบัน
0.43 ปัจจุบัน
87 มัธยมศึกษา
2542
ประกาศนียบัตรหลักสูตร
- ปัจจุบัน
Director Accreditation Program
2522
รุ่นที่ 49 (DAP)
- ปัจจุบัน
หลักสูตร Finance for
Non-Finance Director (FN)
76 Master of Science (Ag. Econ.), 0 ปัจจุบัน
University of WisconsinMadison, USA.
ปัจจุบัน
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง
หลักสูตร 2 รุ่นที่ 11 ของ กพ.
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 35
ประกาศนียบัตรหลักสูตร
The Role of the Chairman
Program รุ่นที่ 12 (RCP)
ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Certification Program
รุ่นที่ 15 (DCP)
ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Audit Committee Program
รุ่นที่ 18 (ACP)
ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Finance for Non-Finance
Director (FN) รุ่น 2546

ประสบการณ์ทำ�งาน
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ตำ�แหน่ง
กรรมการ
บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
จำ�กัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำ�กัด
ประธานกรรมการ

บริษัท ยูนีฟันด์ส จำ�กัด

กรรมการ

บริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิ้ง จำ�กัด

ประธานกรรมการ

บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำ�กัด

กรรมการ
ประธานกรรมการ

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท สัมพันธมิตร จำ�กัด

กรรมการ

บริษัท สหนำ�เท็กซ์ไทล์ จำ�กัด

ประธานกรรมการ

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด
(มหาชน)
บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและประธาน
กรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
2542 - 2544 อธิบดี
กรมการประกันภัย
กระทรวงพาณิชย์
2540 - 2542 อธิบดี
กรมทะเบียนการค้า
กระทรวงพาณิชย์

ตำ�แหน่ง

8 นายวิชิต ญาณอมร
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี)

การศึกษา

70 Master of Science
(Computer Science),
University of IOWA, USA.
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์
และการบัญชี (สาขาสถิติ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program
รุ่นที่ 34 (DAP)

ประสบการณ์ทำ�งาน

สัดส่วน
การถือหุ้น

(%)
0

ช่วงเวลา
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
ที่ปรึกษาด้านระบบ
สารสนเทศและ
เทคโนโลยี
กรรมการ
อนุกรรมการ

ปัจจุบัน
กรรมการ
2558-ปัจจุบัน กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร, กรรมการ
บริหารความเสี่ยง,
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Driving
และกรรมการสรรหา
Strategic Success with IT
และกำ�หนดค่าตอบแทน
Governance (ITG) รุ่นที่ 3/2016
2557-ปัจจุบัน กรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ
2544 - 2545 รองผู้จัดการใหญ่
กลุ่มเทคโนโลยีและ
ปฏิบัติการ
0.03 ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและ
82 ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์
กรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและ
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์
กรรมการตรวจสอบ
สาขาการฑูตและการต่างประเทศ
ปัจจุบัน
กรรมการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรหลักสูตร
ปัจจุบัน
กรรมการ
Director Accreditation Program
รุ่นที่ 18 (DAP)
ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา
ประกาศนียบัตรหลักสูตร
ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา
Audit Committee Program
รุ่นที่ 18 (ACP)
ปัจจุบัน
ผู้ประนีประนอม
ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Audit Committee Program
รุ่นที่ 18 (ACP)

9 เรือตรีหญิงสุรี
บูรณธนิต
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท นวทวีป จำ�กัด
บริษัท เอ็มบีเค จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท แกรนด์ยูบี จำ�กัด
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ
กลุ่มกระทรวงความมั่นคง
บริษัท อมรชีวิน จำ�กัด
บริษัท ทุนธนชาต จำ�กัด
(มหาชน)

บริษัท เน็ตเบย์ จำ�กัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด
(มหาชน)
บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เอเชีย เมทัล จำ�กัด
(มหาชน)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สมาคมติดตามการพัฒนาสตรี
ในประเทศไทย
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย
สมาคมตำ�รวจตระเวนชายแดน
แห่งประเทศไทย
ศาลอุทธรณ์และศาลจังหวัด
ธัญบุรี
สมาคมศิษย์เก่า
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
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ชื่อ - สกุล
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ลำ�ดับ
ที่

ชื่อ - สกุล
สัดส่วน
อายุ
การศึ
ก
ษา
การถือหุ้น
(ปี)
ตำ�แหน่ง
(%) ช่วงเวลา
0 ปัจจุบัน
70 ประกาศนียบัตรโรงเรียน
10 นายดำ�เนิน แก้วทวี
การไปรษณีย์และโทรคมนาคม
กรรมการอิสระและ
(คปท.23)
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สื่อสาร
และกำ�หนดค่าตอบแทน
ปัจจุบัน
โทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ปัจจุบัน
ลาดกระบัง

ลำ�ดับ
ที่

2556 - ปัจจุบนั

หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา
ฝ่ายอำ�นวยการ รุ่นที่ 82
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

2547 - 2550
2549 - 2550

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 20
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(คอมพิวเตอร์ศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551 - 2552

ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program
(DAP)

REPORT 2016

11 นายเอกชัย
ศิริจิระพัฒนา
กรรมการและ
กรรมการผู้อำ�นวยการ
และกรรมการ
ผู้มีอำ�นาจลงนาม
12 นายบุญเจิด
หาญวิชิตชัย
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
อาวุโส
13 นายไพโรจน์
อมตมหัทธนะ
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการ
14 นายประวิทย์
รักษ์ไพเศษ
ผู้จัดการทั่วไป
15 นางพันทิพา
ถิรกนกวิไล
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
16 นางวนิดา แสงแก้ว
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
17 นางสาววารุณี มณีนวล
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

62 Master of Business Information
System, Georgia State
University
ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program
รุ่นที่ 33 (DAP)
56 Master of Insuroma, Georigia
State University

2551 - 2553
0.36 ปัจจุบัน

0

ปัจจบัน
ปัจจบัน

56 Master of Business Information 0.18 ปัจจุบัน
System Georgia State University

ประสบการณ์ทำ�งาน
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระและ บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี
คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
นายกสมาคม
สมาคมสโมสรการสื่อสาร
แห่งประเทศไทย
อนุกรรมการกำ�หนด การประปานครหลวง
กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ที่ปรึกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์ การสื่อสาร
แห่งประเทศไทย
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด
สายงานเทคโนโลยี
(มหาชน)
สารสนเทศ
ที่ปรึกษาประจำ�
คณะกรรมาธิการ
การสื่อสารและโทรคมนาคม
สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผล กระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการและกรรมการ บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
ผู้อำ�นวยการ

รองกรรมการ
ผู้อำ�นวยการอาวุโส
กรรมการและกรรมการ
ผู้มีอำ�นาจลงนาม
รองกรรมการ
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ยูอิท๊อกซ์ (ประเทศไทย)
จำ�กัด
บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)

53 ปริญญาโท
สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
56 ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0

ปัจจุบัน

ผู้จัดการทั่วไป

0

ปัจจุบัน

รองกรรมการ
บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

50 ปริญญาตรี
สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
41 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

0

ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)

0

ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล
สัดส่วน
อายุ
การศึ
ก
ษา
การถือหุ้น
(ปี)
ตำ�แหน่ง
(%) ช่วงเวลา
18 นายชาญชัย บุณยสุรกุล 56 ปริญญาตรี
0 2545
เลขานุการบริษัท
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
- ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปัจจุบัน

ประสบการณ์ทำ�งาน
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ตำ�แหน่ง
เลขานุการบริษัท
บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)

ลำ�ดับ
ที่

เลขานุการบริษัท

ปัจจุบัน

กรรมการ

ปัจจุบัน

กรรมการ

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ

บริษัท เออาร์ไอพี จำ�กัด
(มหาชน)
บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช
จำ�กัด
บริษัท โปรแมเนจเมนท์โซลูชั่น
จำ�กัด
บริษัท โปรมัลติเซอร์วิส จำ�กัด
บริษทั โปรบิซเิ นสดีเวลล็อปเมนต์
จำ�กัด
บริษัท เอเน็ต จำ�กัด
บริษัท แอดวานซ์ ออดิตติ้ง จำ�กัด

หมายเหตุ: ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไอที ซิตี้

เอสวีโอเอ

กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช

คอร์ แอนด์ พีค

lnu

ln

ln
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sn
ln
lnu
ln

IT CITY ANNUAL

ชื่อ
1. นายกมล จันทิมา
2. นายเธียรชัย ศรีวิจิตร
3. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
4. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา
5. นายกำ�ธร พูนศักดิ์อุดมสิน
6. นายสุจินต์ จิตรยรรยง
7. นายนรวัฒน์ สุวรรณ
8. นายวิชิต ญาณอมร
9. เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต
10. นายดำ�เนิน แก้วทวี
11. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา
12. นายบุญเจิด หาญวิชิตชัย
13. นายไพโรจน์ อมตมหัทธนะ
14. นางพันทิพา ถิรกนกวิไล

REPORT 2016

รายชื่อกรรมการและผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท

ln
ln
l
l
l
l
lnu
u
u
u

หมายเหตุ: s = ประธานกรรมการ l = กรรมการ n = กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม u = ผู้บริหารในคณะผู้บริหาร

ประวัติหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
ลำ�ดับ
ที่

ชื่อ - สกุล
ตำ�แหน่ง

1 นางสาวจิระวรรณ ทิพโกมุท

อายุ
(ปี)

การศึกษา

47 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สัดส่วน
การถือหุ้น

(%)
0

ประสบการณ์ทำ�งาน
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
2545 - ปัจจุบัน

ผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

รายการ
ระหว่างกัน

IT CITY
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การเปิดเผยรายการระหว่างกัน
รายละเอียดรายการระหว่างกันได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 6 รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นและมีความ
เห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม และ
ไม่มีความแตกต่างจากการขายหรือซื้อกับบุคคลภายนอกอื่น
ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล
การทำ�รายการระหว่างกันเป็นความจำ�เป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำ�รายการ เพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ของบริษทั และถือว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทัว่ ไป และบริษทั ได้จา่ ยค่าตอบแทนในราคาตลาดทีย่ ตุ ธิ รรม ทัง้ นี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นในการทำ�รายการไว้แล้วข้างต้น
IT CITY ANNUAL
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน
สำ�หรับขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำ�สั่ง หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยรายการที่กรรมการหรือบุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้งมีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนั ใดกับบริษทั ให้บคุ คลนัน้ ๆ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
อนุมัติการทำ�รายการนั้นๆ ทั้งนี้ ในข้อบังคับของบริษัทได้มีการกำ�หนดในเรื่องการเข้าทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันและการ
ได้มาจำ�หน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ไว้แล้ว เว้นแต่เป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นลักษณะการดำ�เนินธุรกรรมการค้าปกติทว่ั ไป
ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจในการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน
นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากรายการระหว่างกัน
ของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นผูด้ �ำ เนินการตรวจสอบและพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกัน หรือรายการทีอ่ าจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ข้อบังคับ ประกาศ คำ�สัง่ หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดเกีย่ วกับการ
เปิดเผยข้อมูลการทำ�รายการเกีย่ วโยงและการได้มาหรือจำ�หน่ายทรัพย์สนิ และตามมาตรฐานการบัญชีทก่ี �ำ หนดโดยสมาคมนักบัญชี
และผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะทำ�งานร่วมกับผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน
บริษทั ฯ มีขอ้ กำ�หนดทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำ�หน่ายทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ในข้อบังคับ
บริษทั ฯ โดยกำ�หนดให้กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันใด
ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงอนุมตั ใิ นเรือ่ งนัน้ ๆ เว้นแต่เป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นลักษณะการดำ�เนินธุรกรรมการค้าปกติทว่ั ไปของบริษทั ฯ
ที่กำ�หนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ กำ�หนดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ความจำ�เป็นและความเหมาะสมของรายการและพิจารณาเปิดเผยรายละเอียดของรายการในรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชำ�นาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษทั จะจัดหา
ผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระ หรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั เป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือ่ ประกอบการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณีของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี

คำ�อธิบาย
และ
วิเคราะห์

ของฝ่ายจัดการ

IT CITY
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ผลการดำ�เนินงาน
รายได้
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รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากการขายสินค้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99 ของรายได้รวมของบริษัทฯ โดย
สินค้าหลักกลุ่มคอมพิวเตอร์ กลุ่มอุปกรณ์ต่อพ่วง กลุ่มแอ็คเซสเซอรี่ และกลุ่มอื่นๆ ที่รวมถึงสมาร์ทโฟน และ
โทรทัศน์แอลอีดี คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 98 ของรายได้รวมของบริษัทฯ สำ�หรับรายได้ค่าบริการคิดเป็นสัดส่วน
เฉลี่ยร้อยละ 1 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา
ในปี พ.ศ. 2557 รายได้จากการขายและบริการลดลง ซึ่งคิดเป็นอัตราเติบโตลดลงร้อยละ 6.86 สืบเนื่องจาก
ยอดขายทีล่ ดลงของสาขาเดิมทีม่ อี ยู่ แม้มกี ารขยายสาขาเพิม่ ในปี พ.ศ. 2557 บริษทั ฯ มีจ�ำ นวนสาขาทัง้ สิน้ 84 สาขา
โดยมีการเปิดสาขาเพิ่มขึ้น 16 สาขา และปิดดำ�เนินการ 1 สาขา ส่วนรายได้จากการขายและบริการในปี พ.ศ. 2558
มีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 0.30 แม้ว่าจะมีการเปิดสาขาเพิ่มขึ้น 11 สาขา และปิดดำ�เนินการ 1 สาขา โดยมี
สาขาทั้งสิ้น 94 สาขา สำ�หรับปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้เปิดสาขาเพิ่มอีก 11 สาขา และปิดดำ�เนินการ 1 สาขา
โดยมีสาขาทั้งสิ้น 104 สาขา แต่เนื่องจากความต้องการสินค้าไอที ยังคงถูกกระทบจากการเติบโตของสมาร์ทโฟน
ทำ�ให้อัตราการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการยังคงลดลงเท่ากับร้อยละ 0.64 โดยบริษัทฯ ได้เริ่มมีการ
ปรับปรุงรูปแบบของสาขาเดิมทีม่ อี ยูใ่ ห้มพี นื้ ทีเ่ ล็กลง และสาขาทีเ่ ปิดใหม่กม็ กี ารกำ�หนดขนาดพืน้ ทีใ่ ห้เหมาะสม โดย
มีพื้นที่ระหว่าง 20-200 ตารางเมตรเท่านั้น และเน้นขายสินค้าที่กำ�ลังเป็นที่นิยมของตลาดประเภทสมาร์ทโฟนและ
แท็บเล็ต นอกเหนือจากสินค้าหลักเดิมในหมวดโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ บริษัทเชื่อว่านโยบายการขยายตลาดสินค้า
ในหมวดสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จะช่วยให้อัตราการเติบโตของรายได้
จากการขายและบริการดีขึ้นในอนาคต
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ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา อัตราการขยายตัวของต้นทุนในการขายและบริการลดลงเป็นอัตราเฉลี่ย
ร้อยละ 4.01 ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของรายได้จากการขายและบริการในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ มีอัตรากำ�ไรขั้นต้น คิดเป็นร้อยละ 10.06 ร้อยละ 9.96
และร้อยละ 9.86 ตามลำ�ดับ และในปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มีอัตรากำ�ไรขั้นต้น คิดเป็นร้อยละ 10.30
ในปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2558 และในปี พ.ศ. 2559 บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการขายและบริหารคิดเป็นสัดส่วน
อัตราส่วนเฉลี่ยร้อยละ 11.20 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารหลักประกอบด้วยค่าใช้จ่ายพนักงานประมาณร้อยละ 22.05 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งหมด
ค่าเช่าพื้นที่ประมาณร้อยละ 35.59 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งหมด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งได้แก่
ค่าเสื่อมราคา ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต เป็นต้น ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 24.18 ของค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหารทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ เห็นว่า เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ
ในสภาวะปัจจุบัน บริษัทฯ จำ�เป็นต้องบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมให้มาก
ที่สุด ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะลดอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมของบริษัทฯ
ให้ลดลงในอนาคต
ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้ใช้แหล่งเงินทุนในการดำ�เนินงานจากการกู้ยืมเป็นหลัก ในอดีตบริษัทมีเงินกู้ยืมจาก
ธนาคาร หากแต่ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทนำ�เงินที่ได้รับจากผลการดำ�เนินงานมาลดภาระหนี้ได้ทั้งหมด
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 บริษัทไม่มีภาระหนี้สินที่เป็นเงินกู้ยืมจากธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่อย่างใด

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2558 เท่ากับ 1,521.20 ล้านบาท 1,528.84 ล้านบาท
และ 1,672.03 ล้านบาท ตามลำ�ดับ โดยสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยสินทรัพย์
หมุนเวียนร้อยละ 77.06 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 22.94 ทั้งนี้ พบว่าสินทรัพย์หมุนเวียนกว่าร้อยละ 36.75
เป็นสินค้าคงเหลือสุทธิและสินทรัพย์หมุนเวียนกว่าร้อยละ 27.94 เป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร
ณ สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมเท่ากับ 1,809.68 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2558
คิดเป็นร้อยละ 8.23 อันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือสุทธิ นอกจากนี้ ลูกหนี้การค้าสุทธิเพิ่มขึ้นจาก
124.85 ล้านบาทเป็น 155.22 ล้านบาท ทั้งนี้ สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยสินทรัพย์
หมุนเวียนร้อยละ 81 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 19 โดยทีส่ นิ ทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 40 เป็นสินค้าคงเหลือสุทธิ
และสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 29 เป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การค้าสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และปี พ.ศ. 2559 บริษทั ฯ มีลกู หนีก้ ารค้ารวมเท่ากับ 124.85 ล้านบาท และ 155.22 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ โดยบริษทั ฯ มีลกู หนีก้ ารค้าสุทธิเท่ากับ 124.85 ล้านบาท และ 155.22 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ มีนโยบาย
การตัง้ สำ�รองหนีส้ ญู ทีเ่ ข้มงวดดังนี้ ลูกหนีค้ า้ งชำ�ระทีม่ อี ายุเกิน 3 เดือน บริษทั ฯ จะตัง้ สำ�รองร้อยละ 50 ของยอดหนีค้ า้ งชำ�ระ
และสำ�หรับลูกหนีค้ า้ งชำ�ระทีม่ อี ายุเกิน 6 เดือน บริษทั ฯ จะตัง้ สำ�รองร้อยละ 100 ของยอดหนีค้ า้ งชำ�ระ โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีลูกหนี้ที่มีอายุเกิน 3 เดือน เท่ากับ 0 บาท และลูกหนี้ค้างชำ�ระที่มีอายุเกิน 6 เดือน
เท่ากับ 0 บาท และมีการตั้งสำ�รองหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว 0 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0 ของลูกหนี้ทั้งหมด
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ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิเท่ากับ 11.33 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28.07 จากผลการดำ�เนินงาน
ของปี พ.ศ. 2556 เนื่องจากรายได้จากการขายและบริการมีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 6.86 อันเป็นผลจากความ
ต้องการสินค้าไอทียังคงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเติบโตของสมาร์ทโฟน และอัตรากำ�ไรขั้นต้นลดต่ำ�ลง
สะท้อนถึงการแข่งขันในอุตสาหกรรมไอทีทร่ี นุ แรงขึน้ ในขณะทีค่ า่ ใช้จา่ ยในการขายและบริหารมีอตั ราการเติบโตลดลง
ร้อยละ 7.27 แม้ว่าจะมีการเปิดสาขาเพิ่ม 16 สาขา ในปี พ.ศ. 2557 อันเป็นผลมาจากนโยบายการลดขนาดสาขา
ลงเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลงและความเข้มงวดในการดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ และในปี พ.ศ. 2558 บริษัทมี
กำ�ไรสุทธิเท่ากับ 22.34 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 297.20 จากผลการดำ�เนินงานของปี พ.ศ. 2557 แม้วา่ รายได้จากการขาย
และบริการมีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 0.30 อันเป็นผลจากความต้องการสินค้าไอทียังคงได้รับผลกระทบอย่าง
รุนแรงจากการเติบโตของสมาร์ทโฟน และอัตรากำ�ไรขัน้ ต้นลดต่�ำ ลงสะท้อนถึงการแข่งขันในอุตสาหกรรมไอทีทร่ี นุ แรงขึน้
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 6.48 อันเป็นผลจากการควบคุมดูแล
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารให้มปี ระสิทธิภาพและรัดกุม แม้วา่ จะมีการเปิดสาขาเพิม่ 11 สาขา และปิดดำ�เนินการ
1 สาขา ในปี พ.ศ. 2558
สำ�หรับปี พ.ศ. 2559 บริษัทมีกำ�ไรสุทธิเท่ากับ 15.36 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31.25 จากผลการดำ�เนินงาน
ของปี พ.ศ. 2558 โดยทีร่ ายได้จากการขายและบริการมีอตั ราการเติบโตลดลงร้อยละ 0.64 อันเป็นผลจากความต้องการสินค้า
ไอทียังคงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเติบโตของสมาร์ทโฟน อย่างไรก็ตาม อัตรากำ�ไรขั้นต้นเพิ่มสูงขึ้น
สะท้อนถึงการแข่งขันในอุตสาหกรรมไอทีที่ลดความรุนแรงลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีอัตรา
การเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.05 อันเป็นผลจากการเปิดสาขาเพิ่ม 11 สาขา และปิดดำ�เนินการ 1 สาขา และการตั้ง
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ประเภทซอฟต์แวร์ระบบปฏิบตั กิ ารจำ�นวน 13.19 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2559
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กำ�ไรสุทธิ

ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีลูกหนี้ที่มีอายุเกิน 3 เดือนเท่ากับ 0 บาท และลูกหนี้ค้าง
ชำ�ระที่มีอายุเกิน 6 เดือนเท่ากับ 0 บาท โดยมีการตั้งสำ�รองหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว 0 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0
ของลูกหนี้ทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากบริษทั ฯ เน้นการขายปลีกเป็นหลักซึง่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98 ของรายได้จากการขาย
และบริการ อีกทั้งสัดส่วนรายได้จากการค้าปลีกจะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มสภาพคล่อง
และผลกำ�ไรของบริษทั ฯ ให้มสี ดั ส่วนสูงขึน้ ในขณะเดียวกันจะเป็นการลดความเสีย่ งในการรับภาระการสำ�รองหนีส้ ญู
ซึ่งโดยรวมจะส่งผลให้บริษัทฯ มีฐานะการเงินที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ลูกค้าขายส่งของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเดิม
ของบริษัทฯ ที่มีประวัติการซื้อขายสินค้าและประวัติการชำ�ระเงินที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่คาดว่าบริษัทฯ
จะได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำ�คัญจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้ตั้ง
สำ�รองหนี้สูญครบทั้งจำ�นวนแล้ว
ในปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของลูกค้าค้าส่งของ
บริษัทฯ อยู่ระหว่าง 23 ถึง 32 วัน
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สินค้าคงเหลือสุทธิ
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ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือสุทธิจำ�นวน
580.74 ล้านบาท 543.61 ล้านบาท 614.46 ล้านบาท และ 719.40 ล้านบาท ตามลำ�ดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 สินค้าคงเหลือสุทธิประกอบด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 50 อุปกรณ์ต่อพ่วงคิดเป็นร้อยละ 8
แอ็กเซสเซอรีค่ ดิ เป็นร้อยละ 32 และสินค้าอืน่ ๆ คิดเป็นร้อยละ 10 โดยการเพิม่ ขึน้ ของสินค้าคงเหลือเป็นผลสะท้อนถึง
จำ�นวนสาขาที่เปิดเพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ เปิดสาขาเพิ่มขึ้น 21 สาขา และปิดดำ�เนินการ
6 สาขา ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ เปิดสาขาเพิ่มขึ้น 16 สาขา และปิดดำ�เนินการ 1 สาขา ในปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ
เปิดสาขาเพิ่มขึ้น 11 สาขา ปิดดำ�เนินการ 1 สาขา และในปี 2559 บริษัทฯ เปิดสาขาเพิ่มขึ้น 11 สาขา และ
ปิดดำ�เนินการ 1 สาขา
จากการที่บริษัทฯ เป็นบริษัทฯ ผู้จัดจำ�หน่ายสินค้าประเภทไอที ซึ่งเป็นสินค้าที่มีเทคโนโลยีสูงและมีการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการที่สินค้าคงเหลือที่เสื่อมความนิยมและ
ล้าสมัย ดังนัน้ ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้ให้ความสำ�คัญในการบริหารสินค้าคงเหลือให้รดั กุมและมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยบริษัทฯ มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบสินค้าแต่ละหมวดสินค้าโดยเฉพาะ ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะศึกษา ตรวจสอบ
ติดตามคุณลักษณะของสินค้า และความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสินค้านั้น จากนั้นจึงนำ�เอา
ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า ตลอดจนติดตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงของความต้องการ
ของลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจดำ�เนินแผนงานทางการตลาดที่เหมาะสม อาทิ หากบริษัทฯ
พบว่าสินค้าบางตัวที่มีอยู่เริ่มมีความล้าสมัยหรือลูกค้าเสื่อมความนิยม หรือบริษัทฯ ทราบว่าบริษัทฯ ผู้ผลิตสินค้า
มีแผนการเสนอสินค้ารุ่นใหม่ออกสู่ตลาด บริษัทฯ อาจพิจารณาจัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อระบายสินค้า
ที่ล้าสมัยหรือเสื่อมความนิยม หรือที่คาดว่าจะล้าสมัยหรือเสื่อมความนิยมในอนาคตอันใกล้เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ
นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2548 บริษัทฯ ได้นำ� Software ใหม่ชื่อ Epicor มาใช้แทนระบบเดิม
โดยเป็นการนำ�ระบบ POS (Point of Sale) มาใช้ในการบริหารงาน โดยเชื่อมโยงเข้ากับระบบบัญชีในลักษณะ Near
real time และมีการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงระบบการสื่อสารภายในองค์กร ทำ�ให้ผู้บริหารของ
บริษัทฯ รับทราบข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อที่จะสามารถนำ�ข้อมูลมาใช้ในการจัดหาสินค้า และ/
หรือบริหารสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ในปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2559 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.37 เท่า 2.32 เท่า 2.10 เท่า และ
1.94 เท่ า และอั ต ราส่ ว นสภาพคล่ อ งหมุ น เร็ ว เท่ า กั บ 1.06 เท่ า 1.10 เท่ า 0.96 เท่ า และ 0.91 เท่ า
ตามลำ�ดับ ในปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2559 สภาพคล่องของบริษัทฯ อยู่ในอัตราที่สูง เนื่องจากบริษัทฯ มีการ
เพิ่มทุนชำ�ระแล้ว 12 ครั้งให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ประชาชนทั่วไป กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และนักลงทุน
เฉพาะเจาะจง เพื่อรองรับการขยายสาขาของบริษัทฯ และยอดขายที่เติบโตขึ้นในอัตราที่สูง
ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำ�เนินงานเป็นบวกเท่ากับ 96.23 ล้านบาท
เนือ่ งจากบริษทั มีรายได้ลดลงร้อยละ 8.92 กำ�ไรสุทธิลดลงร้อยละ 109.96 สินค้าคงเหลือลดลงร้อยละ 21.51 นอกจากนี้
บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 105.76 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
9.54 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 235.81 ล้านบาท
ในปี พ.ศ. 2557 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำ�เนินงานเป็นบวกเท่ากับ 72.91 ล้านบาท บริษทั ฯ
มีรายได้ลดลงร้อยละ 6.86 กำ�ไรสุทธิลดลงร้อยละ 28.07 สินค้าคงเหลือลดลงร้อยละ 6.40 นอกจากนี้ บริษัทฯ
มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 135.14 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 62.24
ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 173.58 ล้านบาท
ในปี พ.ศ. 2558 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำ�เนินงานเป็นบวกเท่ากับ 86.17 ล้านบาท บริษทั ฯ
มีรายได้ลดลงร้อยละ 0.30 กำ�ไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 297.20 สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.03 นอกจากนี้ บริษัทฯ
มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 173.15 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 86.98
ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 86.60 ล้านบาท
ในปี พ.ศ. 2559 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำ�เนินงานเป็นบวกเท่ากับ 97.32 ล้านบาท บริษทั ฯ
มีรายได้ลดลงร้อยละ 0.64 กำ�ไรสุทธิลดลงร้อยละ 31.25 สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.08 นอกจากนี้ บริษัทฯ
มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 13.23 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 93.08
ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 179.68 ล้านบาท
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ในปี พ.ศ. 2548 บริษทั ฯ มีการกำ�หนดนโยบายในการตัง้ สำ�รองสินค้าคงเหลือล้าสมัยให้เข้มงวดขึน้ โดยบริษทั ฯ
จะตั้งสำ�รองสินค้าคงเหลือล้าสมัย สำ�หรับสินค้าอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน เท่ากับร้อยละ 25 ของสินค้า
คงเหลือ และสำ�หรับสินค้าอายุเกิน 9 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี เท่ากับร้อยละ 50 ของสินค้าคงเหลือ และสำ�หรับสินค้า
อายุเกิน 1 ปี บริษัทฯ จะตั้งสำ�รองสินค้าคงเหลือล้าสมัยทั้งจำ�นวน ทั้งนี้ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558
บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเท่ากับ 10.78 ล้านบาท และ 9.84 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.94 และร้อยละ
1.58 ของสินค้าคงเหลือในงวดนั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเท่ากับ 14.18 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ
1.93 ของสินค้าคงเหลือ
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเท่ากับ 49 วันในปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 45 วันในปี พ.ศ. 2557
และเท่ากับ 47 วัน ในปี พ.ศ. 2558 และเท่ากับ 54 วันในปี พ.ศ. 2559 และมีอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
เท่ากับ 7.28 เท่าในปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 7.97 เท่า ในปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 7.72 เท่าในปี พ.ศ. 2558 และเท่ากับ
6.63 เท่าในปี พ.ศ. 2559 จะเห็นว่าบริษัทฯ มีการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือในอัตราส่วนที่ค่อนข้างสูง
ดังนั้น บริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ จะไม่มีภาระการตั้งสำ�รองสินค้าล้าสมัยในสัดส่วนที่สูงอย่างมีนัยสำ�คัญ

หนี้สิน
ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2559 บริษทั ฯ มีหนีส้ นิ รวมเท่ากับ 766.78 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละ 22.29 ของหนีส้ นิ รวม
ในปี พ.ศ. 2558 สาเหตุที่บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีการชำ�ระเงินให้แก่เจ้าหนี้การค้าเพื่อรับ
ส่วนลดเงินสดลดลง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ผู้ผลิตในต่างประเทศ ดังนั้น ในแต่ละปี
บริษัทฯ จะมีภาระหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศอยู่จำ�นวนหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ จะทำ�สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของภาระหนี้ที่เป็น
เงินตราต่างประเทศทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 เท่ากับ 196,237 เหรียญสหรัฐอเมริกา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีภาระผูกพันในการใช้เงินฝากประจำ�ประเภท 3 เดือน มูลค่า 12.5 ล้านบาท
เพื่อค้ำ�ประกันการออกหนังสือค้ำ�ประกัน (L/G) ซึ่งมีมูลค่ารวม 25 ล้านบาท และ 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา
เพื่อใช้ในการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
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แหล่งที่มาของเงินทุน
จากอดีตทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ใช้แหล่งทีม่ าของเงินทุนจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ และจากเงินทุนหมุนเวียน
จากการดำ�เนินงานโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนชำ�ระแล้วเท่ากับ 349,398,859 บาท และมีส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,042.90 ล้านบาท ซึ่งลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.20 ของส่วนของผู้ถือหุ้นในปี พ.ศ. 2558 เนื่องจาก
กำ�ไรสะสมลดลง 2.11 ล้านบาท โดยมีส่วนแบ่งกำ�ไรจากบริษัทฯ ร่วมลงทุนเท่ากับ 0.72 ล้านบาท
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ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
เมื่อพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นในปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2559
พบว่า บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.47 เท่า 0.49 เท่า 0.60 เท่า และ 0.74 เท่า ตามลำ�ดับ
อัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2559 เนื่องจากปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 22.29
ของหนี้สินรวมในปี พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนนี้ถือว่ายังต่ำ�เมื่อเทียบกับบริษัทฯ อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการดำ�เนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ตามที่บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดสาขาทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญ่ในหลายจังหวัด โดยภายในปี พ.ศ.
2560 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าที่จะเปิดสาขาเพิ่มขึ้นอีก 6 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งในการเปิดสาขาดังกล่าวบริษัทฯ ได้วางแผน
ที่จะใช้เงินทุนหมุนเวียนจากการดำ�เนินงานซึ่งเพียงพอต่อการลงทุน ทั้งนี้ ในการขยายสาขา บริษัทฯ คาดว่า บริษัทฯ
จะสามารถเพิ่มยอดขายและกำ�ไรสุทธิให้สูงขึ้น โดยไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขายของแต่ละสาขาที่มีอยู่เดิมในปัจจุบัน
ให้ลดลง เนื่องจาก บริษัทฯ มีนโยบายเปิดสาขาใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการใหม่ที่ไม่ซ้ำ�ซ้อนกับพื้นที่
ให้บริการของสาขาเดิมทีม่ อี ยู่ อีกทัง้ อัตราการเติบโตของความต้องการสินค้าคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยยังคงมีอตั รา
ที่สูง และอัตราการใช้คอมพิวเตอร์ต่อประชากรในประเทศยังอยู่ในอัตราส่วนที่ต่ำ� 

• รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
• รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
• รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
• รายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งจัดทำ�ขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการของบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นอิสระกำ�กับดูแล
งบการเงิน และประเมินระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชี
ถูกต้องครบถ้วนอย่างเพียงพอทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำ�เนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีนี้แล้ว
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คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า
งบการเงินของ บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) แสดงฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน และกระแสเงินสด
ถูกต้องในสาระสำ�คัญแล้ว
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นายกมล จันทิมา
ประธานกรรมการ

นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา
กรรมการผู้อำ�นวยการ

นายนรวัฒน์ สุวรรณ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการ ดังนี้
1. นายนรวัฒน์ สุวรรณ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิชิต ญาณอมร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. ร.ต.หญิง สุรี บูรณธนิต ร.น.
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายดำ�เนิน แก้วทวี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ช่วยในการสอบทานให้บริษทั มีการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ สอดคล้องกับข้อกำ�หนดและแนวทางการ
ปฏิบตั ทิ ีด่ ขี องสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2559 ผลการปฏิบตั งิ านของ คณะกรรมการ
ตรวจสอบในสาระสำ�คัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้
1) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม และแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็น ร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
2) การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจำ�ปี 2559 ซึง่ ผ่านการสอบทาน และตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยได้สอบถาม รับฟัง และนำ�ข้อสังเกตเพิ่มเติมต่างๆ ของผู้สอบบัญชีมาพิจารณาและปรึกษาร่วมกัน
กับฝ่ายบริหาร เพื่อปรับปรุงระบบการบัญชีและการดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จนเป็นที่พอใจว่า
การจัดทำ�งบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงิน เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร เพื่อปรึกษาอย่างเป็นอิสระถึงข้อมูล
ที่มีสาระสำ�คัญในงบการเงิน
3) การสอบทานการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ รวมถึงนโยบายสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ของผูบ้ ริหารและพนักงาน คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นว่าบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องและไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญ
4) การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และทบทวนระบบการควบคุม
ภายในร่วมกับฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน และมีความเห็นที่สอดคล้องกันว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
มีความเหมาะสมเพียงพอ และไม่พบจุดอ่อนหรือปัญหาที่เป็นสาระสำ�คัญซึ่งจะเป็นปัจจัยเสี่ยงทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อการ
ดำ�เนินธุรกิจอย่างมีนัยสำ�คัญ
5) การกำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายใน มีการพิจารณาและสอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ
ภายในประจำ�ปี พร้อมทัง้ ทบทวนงานตรวจสอบให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ เพือ่ ให้งานตรวจสอบมีการพัฒนาไปในเชิงป้องกัน
มากกว่าการแก้ไขปัญหา รวมถึงเรื่องภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระ ซึ่งมีการปรับ
แผนการตรวจสอบอย่างเหมาะสม และได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัท
6) การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำ�ปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือก
ผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทน โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายวิชาติ
โลเกศกระวี และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจำ�ปี 2560 และได้พิจารณาแล้วว่าค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

เรียน ผู้ถือหุ้น
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 14 ธันวาคม 2559
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ กรรมการบริษทั 3 ท่าน ปฏิบตั หิ น้าทีค่ ณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
ประกอบด้วย
1. นายนรวัฒน์ สุวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
2. นายกมล จันทิมา
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
3. นายดำ�เนิน แก้วทวี กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
เพื่อปฏิบัติหน้าที่สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนตามแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำ�หนด คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมแล้ว รวม 2 ครั้ง คือ ในวันที่ 21 ธันวาคม
2559 และในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 สรุปดังนี้
IT CITY ANNUAL
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(1) การสรรหาบุคคลเพือ่ แต่งตัง้ ให้ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการแทนกรรมการทีจ่ ะครบวาระ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้
ประจำ�ปี 2560 รวม 4 คน คือ
1) นายกมล จันทิมา
2) นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา
3) นายวิชิต ญาณอมร
4) เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต
ในการพิจารณาดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้พจิ ารณาเห็นว่า กรรมการทีค่ รบวาระ
ดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติงานช่วยเหลือแนะนำ�การบริหารกิจการของบริษัทตลอด
มา และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท สมควรเสนอให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในการพิจารณาเรื่องดัง
กล่าวได้พิจารณา เป็นรายบุคคล และในการพิจารณาราย นายกมล จันทิมา ในการประชุมพิจารณาและลงมติ
นายกมล จันทิมา ซึ่งเป็นกรรมการไม่ได้อยู่ร่วมประชุมด้วย
อนึ่ง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
11 พฤศจิกายน 2559 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ รายย่อยเสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชือ่
บุคคลเพื่อเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 นั้น ปรากฏ การเสนอชื่อบุคคล
เป็นกรรมการเมื่อครบกำ�หนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นกรรมการ
(2) การกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนสำ�หรับ
คณะกรรมการของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะผู้บริหารได้มีความเห็นสมควรเสนออัตรา ดังนี้
- ค่าตอบแทนสำ�หรับประธานกรรมการซึง่ ปฏิบตั งิ านประจำ�เป็นเงินจำ�นวน 273,488 บาทต่อเดือน ซึง่ เท่ากับ
จำ�นวนเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2559
- ค่าตอบแทนสำ�หรับประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอื่นๆ เป็นดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ
ต่อเดือน
30,000
30,000
30,000

ค่าตอบแทนกรรมการ
ตรวจสอบต่อเดือน
20,000
10,000
-

รวมจำ�นวนเงิน
50,000
40,000
30,000

จึงเรียนมาเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบและพิจารณาต่อไป

(นายนรวัฒน์ สุวรรณ)
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
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(3) สำ�หรับ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า สมควรกำ�หนดค่าตอบแทนรายครั้ง ให้กรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน โดยกำ�หนดให้กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนครั้งละ 5,000 บาท และประธาน
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนครั้งละ 6,250 บาท
สำ�หรับ นายกมล จันทิมา ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ได้เสนอ
ไม่ขอรับค่าตอบแทนในการดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนใน
การปฏิบัติงานประจำ�เป็นรายเดือนแล้ว
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อนึ่ง นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา ได้เสนอไม่ขอรับค่าตอบแทนจากการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็น
พนักงานประจำ�ของบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ได้พจิ ารณาเห็นว่า สมควรกำ�หนดค่าตอบแทนในการปฏิบตั งิ าน
ประจำ�ของประธานกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการตรวจสอบ ตามอัตราที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน)
ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลง
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ และงบกระแสเงินสด สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทส่ี �ำ คัญและหมายเหตุ
เรือ่ งอืน่ ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินซึง่ แสดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสด สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันเดียวกันของบริษทั ไอที ซิต้ี จำ�กัด
(มหาชน) โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
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ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วน
ของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ
จากบริษัทฯ ตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณ
อื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกำ�หนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
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เรือ่ งสำ�คัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั สาคัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินสำ�หรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำ�เรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำ�หรับ
เรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ
ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงาน
ของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล
ทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาราะสำ�คัญในงบการเงิน ผลของวิธกี ารตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึง่ ได้รวมวิธกี ารตรวจสอบ
สำ�หรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำ�หรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
การรับรู้รายได้

เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีสาขาเป็นจำ�นวนมาก อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังมีสว่ นลดและการส่งเสริมการขายทีไ่ ด้รบั จากผูข้ าย
นอกจากนี้แนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรม
ทีร่ นุ แรงขึน้ ดังนัน้ จึงมีความเสีย่ งเกีย่ วกับมูลค่าและระยะในเวลาการรับรูร้ ายได้และส่วนลดและการส่งเสริมการขาย
ที่ได้รับจากผู้ขาย

ข้าพเจ้าตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ สุ่มตัวอย่างรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
เพื่อตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการขาย และสอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชี ประกอบกับได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบ
ความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำ�ผ่านใบสำ�คัญ
ทั่วไป นอกจากนี้ข้าพเจ้าตรวจสอบการรับรู้ส่วนลดและการส่งเสริมการขายที่ได้รับจากผู้ขาย โดยประเมินและ
ทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการ รวมทั้งตรวจสอบ
ข้อตกลงที่ทำ�ไว้กับผู้ขายในการให้ส่วนลดและการส่งเสริมการขาย

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น)
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องงบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้
ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น
นั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำ�คัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือ
ปรากฎว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุป
ได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้า
ไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน
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เนื่องจากคอมพิวเตอร์และสินค้าไอทีถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีสูงและมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอด
เวลา การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอาจส่งผลกระทบต่อสินค้าคงเหลือที่ยังไม่ได้จำ�หน่าย การประมาณการมูลค่า
สุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 และ 10 ต้องอาศัยดุลยพินิจ
ของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การประมาณค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือสำ�หรับสินค้า
ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพ ซึ่งขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรอายุของสินค้า การแข่งขันทางการ
ตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งอาจทำ�ให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
สินค้าคงเหลือ
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทำ�ความเข้าใจระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประเมินค่าเผือ่
การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำ�ความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้
ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม่ำ�เสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว
ข้าพเจ้ายังวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่ม
สินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าที่ช้ากว่าปกติ และวิเคราะห์เปรียบเทียบจำ�นวนเงินสุทธิที่กิจการ
ได้รับจากการขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือ

REPORT 2016

สินค้าคงเหลือ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพือ่ ให้สามารถจัดทำ�
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯ ในการดำ�เนินงาน
ต่อเนือ่ ง การเปิดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการดำ�เนินงานต่อเนือ่ งในกรณีทมี่ เี รือ่ งดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับ
การดำ�เนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯ หรือหยุดดำ�เนินงานหรือไม่สามารถดำ�เนินงาน
ต่อเนื่องต่ออีกไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ
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การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงิน
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ�
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับกิจการที่ดำ�เนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร
และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีทีไ่ ด้รบั ว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระสำ�คัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำ�คัญต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการดำ�เนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หาก
ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี

นายวิชาติ โลเกศกระวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพันธ์ 2560
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ของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้า
จะแสดงความเห็นทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทีไ่ ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุด
การดำ�เนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการนำ�เสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ข้าพเจ้าได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีก่ �ำ กับดูแลเกีย่ วกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร้องที่มีนัยสำ�คัญในระบบควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้
พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำ�รับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่กำ�กับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น
ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่อต่างๆที่มีนัยสำ�คัญมากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำ�หนดเป็นเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้
ในรายงานขอผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่ งดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์
ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำ�
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ ที่ผู้มีส่วนได้เสีย
สาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำ�เสนอรายงานฉบับนี้คือ นายวิชาติ โลเกศกระวี

งบการเงิน

IT CITY
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ
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สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
อุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
เงินมัดจำ�
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

7
8
9
10
11

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

179,678,453
350,000,000
177,138,659
719,399,898
33,546,311
1,459,763,321

12
13
14
15

86,597,981
380,616,716
158,104,702
614,456,273
48,679,492
1,288,455,164

179,678,453 86,597,981
350,000,000 380,616,716
177,138,659 158,104,702
719,399,898 614,456,273
33,546,311 48,679,492
1,459,763,321 1,288,455,164

12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000
108,715,493 98,312,241 88,000,000 76,000,000
132,713,762 183,056,297 132,713,762 183,056,297
2,517,182 3,027,406 2,517,182
3,027,406
83,551,968 80,572,950 83,551,968 80,572,950
21
9,914,516 6,104,403 9,914,516
6,104,403
349,912,921 383,573,297 329,197,428 361,261,056
1,809,676,242 1,672,028,461 1,788,960,749 1,649,716,220

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
16 646,141,411 549,624,802 549,624,802 549,624,802
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
105,834,098 64,570,631 105,834,098 64,570,631
รวมหนี้สินหมุนเวียน
751,975,509 614,195,433 751,975,509 614,195,433
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
17 14,802,975 12,827,261 14,802,975 12,827,261
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
14,802,975 12,827,261 14,802,975 12,827,261
รวมหนี้สิน
766,778,484 627,022,694 766,778,484 627,022,694
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 366,798,859 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
366,798,859 366,798,859 366,798,859 366,798,859
ทุนออกจำ�หน่ายและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 349,398,859 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
349,398,859 349,398,859 349,398,859 349,398,859
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
368,384,650 368,384,650 368,384,650 368,384,650
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำ�รองตามกฎหมาย
19 36,679,886 36,679,886 36,679,886 36,679,886
ยังไม่ได้จัดสรร
288,434,363 290,542,372 267,718,870 268,230,131
1,042,897,758 1,045,005,767 1,022,182,265 1,022,693,526
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
1,809,676,242 1,672,028,461 1,788,960,749 1,649,716,220

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2559
2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
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กำ�ไรขาดทุน
รายได้
รายได้จากการขายและบริการ
4,928,450,991 4,959,958,354 4,928,450,991
เงินปันผลรับ
13.2
2,320,000
รายได้อื่น
19
70,028,646
67,398,704
70,028,646
รวมรายได้
4,998,479,637 5,027,357,058 5,000,799,637
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและบริการ
4,420,588,970 4,470,802,081 4,420,588,970
ค่าใช้จ่ายในการขาย
438,661,540 424,254,939 438,661,540
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
124,594,393 112,098,047 124,594,393
รวมค่าใช้จ่าย
4,983,844,903 5,007,155,067 4,983,844,903
กำ�ไร ก่อนส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ภาษีเงินได้
14,634,734
20,201,991
16,954,734
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
13.2
723,252
2,333,164
กำ�ไรก่อนค่าใช้จา่ ยทางการเงินและรายได้ภาษีเงินได้
15,357,986
22,435,155
16,954,734
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
(764,187)
(565,489)
(764,187)
กำ�ไรก่อนรายได้ภาษีเงินได้
14,593,799
21,869,666
16,190,547
รายได้ภาษีเงินได้
21
768,135
473,944
768,135
กำ�ไรสำ�หรับปี
15,361,934
22,343,610
16,958,682

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2558
4,959,958,354
2,320,000
67,398,704
5,029,677,058
4,470,802,081
424,254,939
112,098,047
5,007,155,067
22,521,991
22,521,991
(565,489)
21,956,502
473,944
22,430,446

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

กำ�ไรต่อหุ้น (บาท)
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก (หุ้น)

2558

-

(618,858)
123,772
(495,086)

-

(618,858)
123,772
(495,086)

-

(311,734)

-

-

-

(806,820)
(806,820)

-

(495,086)
(495,086)

15,361,934

21,536,790

16,958,682

21,935,360

0.044
349,398,859

0.064
349,398,859

0.049
349,398,859

0.064
349,398,859

ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ของบริษทั ร่วม ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
13.2
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของ
กำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

2559

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของ
กำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2559
2558

(หน่วย: บาท)

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบกำ�ไร ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจำ�หน่ายสินค้าคงเหลือ
ขาดทุนจากการตัดจำ�หน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
ดอกเบี้ยรับ
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2559
2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2558

14,593,799

21,869,666

16,190,547

21,956,502

59,699,708
4,336,925
13,190,094
(1,960,337)
51,968
209,798
(723,252)
1,975,714
(6,877,704)

64,777,703
(933,886)
(174,511)
507,795
(2,233,164)
1,758,226
(8,297,260)

59,699,708
4,336,925
13,190,094
(1,960,337)
51,968
209,798
1,975,714
(2,320,000)
(6,877,704)

64,777,703
(933,886)
(174,511)
507,795
1,758,226
(2,320,000)
(8,297,260)

84,496,713

77,274,569

84,496,713

77,274,569

(19,033,957) (18,867,170) (19,033,957)
(114,611,813) (75,898,258) (114,611,813)
1,509,524 (1,296,931)
1,509,524
(2,979,018) (1,996,536) (2,979,018)

(18,867,170)
(75,898,258)
(1,296,931)
(1,996,536)

96,516,609 122,733,590 96,516,609
41,263,467 (3,454,555) 41,263,467
87,161,525 98,494,709 87,161,525
(13,304,852) (12,327,843) (13,304,852)
23,465,984
- 23,465,984
97,322,657 86,166,866 97,322,657

122,733,590
(3,454,555)
98,494,709
(12,327,843)
86,166,866

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

2559

2558

30,616,716 (122,135,896)
(12,000,000) (18,000,000)
2,320,000
2,320,000
7,088,453
8,302,026
1,984,126
291,595
(16,781,537) (43,923,517)
13,227,758 (173,145,792)

(17,469,943)
(17,469,943)
93,080,472
86,597,981
179,678,453

(86,978,926)
173,576,907
86,597,981

(17,469,943)
(17,469,943)
93,080,472
86,597,981
179,678,453

(86,978,926)
173,578,907
86,597,981

5,279,295
13,190,094

5,478,419
-

5,279,295
13,190,094

5,478,419
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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30,616,716 (122,135,896)
(12,000,000) (18,000,000)
2,320,000
2,320,000
7,088,453
8,302,026
1,984,126
291,595
(16,781,537) (43,923,517)
13,227,758 (173,145,792)
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์
ซื้ออุปกรณ์
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2559
2558

(หน่วย: บาท)

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
กำ�ไรสะสม
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว ที่ออกและ
มูลค่า สำ�รองตาม
ชำ�ระแล้ว หุ้นสามัญ กฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร
349,398,859 368,384,650 36,679,886 269,005,582
- 22,343,610
- (806,820)
- 21,536,790
349,398,859 368,384,650 36,679,886 290,542,372

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

349,398,859 368,384,650 36,679,886
349,398,859 368,384,650 36,679,886

(หน่วย: บาท)

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
1,023,468,977
22,343,610
(806,820)
21,536,790
1,045,005,767

290,542,372 1,045,005,767
15,361,934 15,361,934
(17,469,943) (17,469,943)
288,434,363 1,042,897,758
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำ�ไรสะสม
ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว มูลค่า
สำ�รองตาม
รวมส่วนของ
หุ้นสามัญ กฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น
368,384,650 36,679,886 246,294,771 1,000,758,166
- 22,430,446 22,430,446
- (495,086) (495,086)
- 21,935,360 21,935,360
368,384,650 36,679,886 268,230,131 1,022,693,526

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชำ�ระแล้ว
349,398,859
349,398,859

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

349,398,859 368,384,650 36,679,886
349,398,859 368,384,650 36,679,886

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

268,230,131 1,022,693,526
16,958,682 16,958,682
(17,469,943) (17,469,943)
267,718,870 1,022,182,265

บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1. ข้อมูลทั่วไป

งบการเงินนี้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำ�หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำ�หนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 28 กันยายน 2554
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษา
อังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษทั ฯ ได้น�ำ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่รวมถึง
แนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อ
ให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำ�
และคำ�ศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินของบริษัทฯ
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2. เกณฑ์ ในการจัดทำ�งบการเงิน
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บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำ�เนาในประเทศไทย
โดยมีบริษัท เอสวีโอเอ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการจำ�หน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ตามที่
จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ 604/3 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซา ชั้น 5 - 6 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสาขาที่เปิดให้บริการแล้วเป็นจำ�นวน 104 สาขา (2558: 94 สาขา)

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

ในระหว่างปีปจั จุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จำ�นวนหลายฉบับ ซึ่งมี
ผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำ�และคำ�ศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชี
กับผู้ใช้มาตรฐาน
ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ เชือ่ ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง และแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินเมื่อนำ�มา
ถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำ�คัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
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มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ก�ำ หนดทางเลือกเพิ่มเติมสำ�หรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุน
ในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ ตามที่
อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั้งนี้
กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันสำ�หรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุน
ดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง
มาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วว่า
จะเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม
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4. นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำ�คัญของความเป็น
เจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำ�กับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สำ�หรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดและรับคืนสินค้าแล้ว
รายได้ค่าบริการ
รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำ�เร็จของงาน
รายได้จากการสนับสนุนการขาย
รายได้จากการสนับสนุนการขายถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์
รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างเป็นรายเดือน
ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูง
ซึ่งถึงกำ�หนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำ�กัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำ�นวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับ
ผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ี
4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือตีราคาตามราคาทุน (วิธเี ข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต่�ำ กว่า
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่าย
ในการขายสินค้านั้น
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือจะตั้งขึ้นสำ�หรับสินค้าที่ล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมสภาพ

4.6 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์คำ�นวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ ดังนี้
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า - 6 ปี
อุปกรณ์สำ�นักงาน
- 5 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง - 5 ปี
เครื่องมือ
- 5 ปี
ยานพาหนะ
- 5 ปี
สินทรัพย์เพื่อการให้เช่า - 5 ปี
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำ�นวนผลการดำ�เนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำ�หรับงานระหว่างก่อสร้าง
4.7 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
ของสินทรัพย์นั้น
บริษัทฯ ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำ �กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นน้ั และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวเมือ่ มีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์นน้ั
เกิดการด้อยค่า บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจำ�หน่ายและวิธีการตัดจำ�หน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดัง
กล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำ�หน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
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ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย แสดงมูลค่าตามวิธี
ส่วนได้เสีย
ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
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4.5 เงินลงทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์จำ�กัดมีดังนี้
		
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

อายุการให้ประโยชน์
10 ปี

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำ�นาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก
บริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนีบ้ คุ คลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยังหมายรวมถึงบริษทั ร่วม และบุคคลหรือกิจการทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
โดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำ �ให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำ �คัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารสำ�คัญ กรรมการหรือ
พนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำ�นาจในการวางแผนและควบคุมการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
IT CITY ANNUAL

80

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว
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สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอน
ไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำ�กว่า ภาระ
ผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของ
กำ�ไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุ
การใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า
จำ�นวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำ�เนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.10 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
รายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ สินทรัพย์
และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นตัวเงินซึง่ อยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลารายงาน
กำ�ไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน
4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำ�การประเมินการด้อยค่าของอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มี
ตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ�กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

4.13 ประมาณการหนี้สิน

บริษทั ฯ จะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีเมือ่ ภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว
และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น
และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.14 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้ปจั จุบนั ตามจำ�นวนทีค่ าดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำ�นวณ
จากกำ�ไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มี
ผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและ
เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ
เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริษัทฯ มีภาระสำ�หรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ
ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำ�หรับพนักงาน
บริษัทฯ คำ�นวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำ�การประเมินภาระผูกพันดังกล่าว
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses)
สำ�หรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในส่วนของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

 บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
ในจำ�นวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีกำ�ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จาก
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและ
จะทำ�การปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั ฯ จะไม่มกี �ำ ไรทางภาษีเพียงพอ
ต่อการนำ�สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
4.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม
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มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด)
ณ วันทีว่ ดั มูลค่า บริษทั ฯ ใช้ราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ
ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำ�หนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มี
ตลาดที่มีสภาพคล่องสำ�หรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาด
ที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้น
ให้มากที่สุด
ลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำ�มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจำ�เป็นในการโอนรายการระหว่างลำ�ดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมสำ�หรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบ
เกิดขึ้นประจำ�
5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ

ในการจัดทำ�งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อ
จำ�นวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่าง
ไปจากจำ�นวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำ�คัญมีดังนี้

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหาร
ได้ใช้ดลุ ยพินจิ ในการประเมินเงือ่ นไขและรายละเอียดของสัญญาเพือ่ พิจารณาว่าบริษทั ฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสีย่ ง
และผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้
ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำ�นวณค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องทำ�การประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน
จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำ�กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหาร
จำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะมีกำ�ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์
จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จำ�นวน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำ�นวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำ�นวนกำ�ไรทางภาษีทีค่ าดว่าจะเกิดในอนาคต
ในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน เป็นต้น
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ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากสินค้าคงเหลือนัน้ โดยค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั พิจารณาจากราคา
ที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น และค่าเผื่อสำ�หรับสินค้าเก่าล้าสมัย
เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด
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ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำ�คัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามเงือ่ นไขทางการค้าและเกณฑ์ตามทีต่ กลงกันระหว่างบริษทั ฯ และบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเหล่านัน้
ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2559
2558
นโยบายการกำ�หนดราคา
รายการธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บริษัท เอสวีโอเอ จำ�กัด (มหาชน) )

ขายสินค้า
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-

ค่านายหน้ารับ
ค่าสนับสนุนการตลาดรับ
ซื้อสินค้า

1
43

ค่าบริการจ่าย
ค่าบริหารจัดการจ่าย

1

1 ราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้นโดยเฉลี่ยประมาณ
ร้อยละ 17
2 ราคาที่ตกลงร่วมกัน
1 ราคาที่ตกลงร่วมกัน
56 ราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้นโดยเฉลี่ยประมาณ
ร้อยละ 4 (2558: ร้อยละ 7)
2 ราคาตลาด
1 ราคาตามสัญญา

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม
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ขายสินค้า

1

ค่าบริการรับ
เงินปันผลรับ
ซื้อสินค้า

2
-

ซื้ออุปกรณ์
ค่าบริการจ่าย

-

- ราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้นโดยเฉลี่ยประมาณ
ร้อยละ 6
1 ราคาที่ตกลงร่วมกัน
2 ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
81 ราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้นโดยเฉลี่ยประมาณ
ร้อยละ 5
2 ราคาที่ตกลงร่วมกัน
1 ราคาตลาด

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ค่าบริการจ่าย

11

8 ราคาตลาด

ยอดคงค้างระหว่างบริษทั ฯ และกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียด ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2559
2558
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 9)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน)
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

447
15
401
863

425
499
105
1,029

4,832
282
2,172
7,286

1,275
512
426
2,213
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงานของกรรมการ
และผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2559
2558
ผลประโยชน์ระยะสั้น
22.0
22.0
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
1.0
1.2
รวม
23.0
23.2
7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

(หน่วย: พันบาท)
2559
2558
10,631
16,990
169,047
69,608
179,678
86,598

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ�  และตัว๋ แลกเงินมีอตั ราดอกเบีย้ ระหว่างร้อยละ
0.10 ถึง 0.80 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.10 ถึง 0.80 ต่อปี)
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน)
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 16)

8. เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราวตามที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คือเงินฝากประจำ�
ที่มีอายุเกินกว่า 3 เดือน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 1.50 ถึง 1.60 ต่อปี (2558: ร้อยละ 1.75 ถึง 2.00 ต่อปี)
9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)
2558

2559
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ค้างชำ�ระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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220

549

355
575

424
973

63,551

54,291

91,093
154,644
155,219

69,591
123,882
124,855

288
21,632
21,920
177,139

56
33,194
33,250
158,105

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ค้างชำ�ระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

10. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)
ราคาทุน
สินค้าสำ�เร็จรูป
สินค้าระหว่างทาง
รวม

2559
724,118
9,463
733,581

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
สินค้าคงเหลือ - สินค้าล้าสมัย
2558
2559
2558
624,263
(14,181)
(9,844)
37
624,300
(14,181)
(9,844)

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
2559
709,937
9,463
719,400

2558
614,419
37
614,456

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีซื้อที่ยังไม่ได้รับใบกำ�กับภาษี
ดอกเบี้ยค้างรับ
อื่นๆ
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
22,400
35,813
6,872
6,293
815
1,025
3,459
5,548
33,546
48,679

11.1 ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

ยอดคงเหลือของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แยกตามปีได้ดังต่อไปนี้ี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ปี
ส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2555
210
2556
11,673
2557
11,602
2558
12,137
12,328
2559
10,263
22,400
35,813
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สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ในเดือนเมษายน และเดือนสิงหาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายสำ�หรับปี 2557
และปี 2556 แล้วทั้งจำ�นวน สำ�หรับภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอรับคืนสำ�หรับปี 2558 จำ�นวน 12.1 ล้านบาท
อยู่ระหว่างการพิจารณาของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ
จะได้รับคืนเงินภาษีดังกล่าวจากกรมสรรพากรเต็มจำ�นวน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้ตั้งสำ�รองเผื่อผลขาดทุน
ที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี
12. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกัน

บริษัทฯ ได้นำ�เงินฝากประจำ�ธนาคารจำ�นวนประมาณ 12.5 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 12.5 ล้านบาท)
ไปวางไว้กบั ธนาคารแห่งหนึง่ เพือ่ ค้�ำ ประกันหนังสือค้�ำ ประกันทีธ่ นาคารออกให้ในนามของบริษทั ฯ เพือ่ การค้�ำ ประกัน
การซื้อสินค้าและบริการซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
IT CITY ANNUAL
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13.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท

ตั้งขึ้นใน สัดส่วนเงินลงทุน
ลักษณะธุรกิจ จัดประเทศ
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บริษทั เอส พี วี ไอ ประกอบธุรกิจเป็น ไทย
จำ�กัด (มหาชน) ตัวแทนจำ�หน่าย
สินค้าและอุปกรณ์
ประเภทไอที
บริษทั ยูอทิ อ๊ กซ์ อี-คอมเมอร์ส
ไทย
(ประเทศไทย)
จำ�กัด
บริษทั ทัช ปรินท์ตง้ิ ประกอบธุรกิจ
ไทย
รีพบั ลิค จำ�กัด นำ�เข้าจัดจำ�หน่าย
อุปกรณ์การพิมพ์
และบริการการพิมพ์
ครบวงจร
รวม

2559
ร้อยละ

29

2558
ร้อยละ

เงินลงทุน
งบการเงินที่แสดง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนตาม ที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีราคาทุน
วิธีส่วนได้เสีย
2559 2558 2559 2558
29 79,685

80,312

58,000

58,000

33

33 16,653

18,000

18,000

18,000

24

- 12,377

-

12,000

-

108,715

98,312

88,000

76,000

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ร่วมลงทุนในบริษัท
ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในประเทศไทยชื่อ บริษัท ทัช ปริ้นท์ติ้ง รีพับลิค จำ�กัด เพื่อประกอบธุรกิจนำ�เข้า จัดจำ�หน่าย
อุปกรณ์การพิมพ์ และบริการการพิมพ์ครบวงจร บริษัทฯ ดังกล่าวได้ดำ�เนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 โดยบริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำ�นวน 1,200,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท เป็น
จำ�นวนเงิน 12 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 24 และได้ถือเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้ชำ�ระเงินลงทุนดังกล่าวแล้วทั้งจำ�นวนในวันที่ 26 กันยายน 2559

13.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินลงทุนในบริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มหาชน) มีมูลค่ายุติธรรม ซึ่งคำ�นวณ
จากการเสนอซือ้ ครัง้ สุดท้ายของหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตามจำ�นวนหุน้ สามัญทีบ่ ริษทั ฯ ถืออยูเ่ ป็นจำ�นวน
93 ล้านบาท (2558: 110 ล้านบาท)
ลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้ในการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัท
จดทะเบียนอยู่ในระดับที่ 1 คือ ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์อย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
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ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดง เงินลงทุนตาม
วิธีราคาทุน ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุน
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุน
ส่วนแบ่งกำ�ไรจาก เบ็ดเสร็จอื่นจากเงิน
เงินลงทุนในบริษัท ลงทุนในบริษัทร่วม เงินปันผลที่บริษัทฯ
ในระหว่างปี
รับระหว่างปี
ร่วมระหว่างปี
บริษัท
2559 2558 2559 2558 2559 2558
บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มหาชน)
1,693 2,233
- (312) 2,320 2,320
บริษัท ยูอิท๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(1,347)
บริษัท ทัช ปริ้นท์ติ้ง รีพับลิค จำ�กัด
377
รวม
723 2,233
- (312) 2,320 2,320
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13.2 ส่วนแบ่งกำ�ไรและเงินปันผลรับ

13.4 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำ�คัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน
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(หน่วย: ล้านบาท)
บริษัท เอส พี วี ไอ บริษัท ยูอิท๊อกซ์ บริษัท ทัช ปริ้นท์ติ้ง
จำ�กัด (มหาชน) (ประเทศไทย) จำ�กัด รีพับลิค จำ�กัด
2559 2558 2559 2558 2559 2558
สินทรัพย์หมุนเวียน
297
341
17
25
75
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
100
92
2
2
5
หนี้สินหมุนเวียน
(112) (146)
(1)
(4) (28)
หนี้สินไม่หมุนเวียน
(9)
(8)
สินทรัพย์ - สุทธิ
276
279
18
23
52
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
29% 29% 33% 33% 24%
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ
80
81
6
8
12
การตัดรายการระหว่างกัน
(1)
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม
80
80
6
8
12
-
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สรุปรายการกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้
กำ�ไร (ขาดทุน)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

(หน่วย: ล้านบาท)
บริษัท เอส พี วี ไอ บริษัท ยูอิท๊อกซ์ บริษัท ทัช ปริ้นท์ติ้ง
จำ�กัด (มหาชน) (ประเทศไทย) จำ�กัด รีพับลิค จำ�กัด
2559 2558 2559 2558 2559 2558
1,797 1,872
2
1
39
5
9
(4)
(8)
2
(1)
5
8
(4)
(8)
2
-

14. อุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)
สินทรัพย์ งาน
ส่วน
เครื่อง
เพื่อการให้ ระหว่าง
ปรับปรุง อุปกรณ์ ตกแต่ง
อาคารเช่า สำ�นักงาน และติดตั้ง เครื่องมือ ยานพาหนะ เช่า ก่อสร้าง

704,686
43,924
5,478
(9,101)
744,987
16,782
5,279
(28,359)
(13,190)
725,499

38,965
8,725

-

507,512
63,403

(140)
47,550
6,429

-

(8,984)
561,931
59,190

(6,186)
(2,222)
45,571

-

(28,336)
592,785

9,552
7,411

14,877
-

183,056
132,714
63,403
59,190

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีอุปกรณ์จำ�นวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่า
ตามบัญชีกอ่ นหักค่าเสือ่ มราคาสะสมของสินทรัพย์ดงั กล่าวมีจ�ำ นวนเงินประมาณ 448 ล้านบาท (2558: 380 ล้านบาท)
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54,213 18,960
- 32,185
3,029
(140) (36,268)
57,102 14,877
9,462
4,346
(6,186)
(2,280) (11,149)
- (13,190)
52,982
-
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ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
438,086 118,426 44,970
928 29,103
ซื้อเพิ่ม
7,557
4,175
7
รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
2,449
จำ�หน่าย
- (8,886)
(196)
(19)
โอนเข้า (ออก)
35,885
523
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
481,528 116,687 44,781
909 29,103
ซื้อเพิ่ม
5,510
1,721
89
รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
933
จำ�หน่าย
(4,157) (1,379)
(105)
(2) (16,530)
โอนเข้า (ออก)
9,354
4,075
โอนออกไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
492,235 122,037 44,765
907 12,573
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
303,164 92,100 43,252
928 29,103
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
43,835
9,945
898
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำ�หรับ
ส่วนที่จำ�หน่าย
- (8,769)
(196)
(19)
สำ�หรับส่วนที่โอน
140
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
346,999 93,416 43,954
909 29,103
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
42,735
9,648
378
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำ�หรับ
ส่วนที่จำ�หน่าย
(4,144) (1,390)
(84)
(2) (16,530)
สำ�หรับส่วนที่โอน
2,222
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
385,590 103,896 44,248
907 12,573
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
134,529 23,271
827
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
106,645 18,141
517
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
2558 (8.7 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
2559 (6.4 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

รวม

15. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
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มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง
รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:
ราคาทุน
15,729
13,190
28,919
หัก: ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
(13,212)
(13,212)
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
(13,190)
(13,190)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ
2,517
2,517
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558:
ราคาทุน
15,729
15,729
หัก: ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
(12,702)
(12,702)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ
3,027
3,027
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การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำ�หรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2559
2558
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี
3,027
4,402
รับโอนจากอุปกรณ์
13,190
ค่าตัดจำ�หน่าย
(510)
(1,375)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
(13,190)
มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี
2,517
3,027
16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)
2559
2558
4,706
1,022
638,422
546,759
2,580
1,191
433
653
646,141
549,625

17. สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี
ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน:
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
2559
2558
12,827
10,450
1,637
339

1,456
302

14,803

623
(1,085)
1,081
12,827
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ดังนี้

จำ�นวนเงินสำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)
2559
2558
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
1,637
1,456
302
ต้นทุนดอกเบี้ย
339
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
1,976
1,758
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
1,976
1,758
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บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำ�นวนประมาณ
3.2 ล้านบาท (2558: 0.5 ล้านบาท)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักในการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริษัทฯ ประมาณ 9 ปี (31 ธันวาคม 2558: 9 ปี)
สมมติฐานที่สำ�คัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ร้อยละต่อปี)
2559
2558
อัตราคิดลด
2.73
2.73
อัตราการขึ้นเงินเดือน (ขึ้นกับช่วงอายุ)
3
3
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)
8 - 36
8 - 36
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำ�คัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
อัตราคิดลด
(0.80)
0.91
อัตราการขึ้นเงินเดือน
1.06
(0.95)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน
(0.86)
0.47
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18. สำ�รองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรร
กำ�ไรสุทธิประจำ�ปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำ�รองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำ�รองตามกฎหมาย
ดังกล่าวไม่สามารถนำ�ไปจ่ายเงินปันผลได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีสำ�รองตามกฎหมายจำ�นวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ แล้ว
19. รายได้อื่น

รายได้ค่าสนับสนุนการตลาด
รายได้ค่ากระจายสินค้า
ดอกเบี้ยรับ
รายได้ค่าคอมมิชชั่น
อื่นๆ
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
38,368
37,184
12,181
12,716
6,878
8,297
7,871
2,676
6,526
4,731
70,029
67,399

20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

21. ภาษีเงินได้

รายได้ภาษีเงินได้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
3,042

-

(3,810)
(768)

(474)
(474)

จำ�นวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
(124)
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ซื้อสินค้า
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำ�เนินงานและค่าบริการอาคารส่วนกลาง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าบริการสาธารณูปโภค
ค่าขนส่ง
ขาดทุนจากการด้อยค่าของซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง
ค่าวัสดุสำ�นักงาน
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้น (ลดลง)

(หน่วย: พันบาท)
2559
2558
4,587,951
4,792,877
164,606
158,704
200,896
189,616
59,700
64,778
40,063
41,226
16,547
17,624
13,190
6,882
6,792
4,337
(934)
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รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำ�คัญดังต่อไปนี้

รายการกระทบยอดระหว่างกำ�ไรทางบัญชีกับรายได้ภาษีเงินได้มีดังนี้

กำ�ไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

IT CITY ANNUAL

96

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
14,594 21,870 16,191 21,957
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อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
20%
20%
20%
20%
กำ�ไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
2,919
4,374
3,238
4,391
ผลกระทบทางภาษีสำ�หรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
112
47
112
47
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
(145)
(447)
(464)
(464)
รวม
(33)
(400)
(352)
(417)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่รับรู้ลดลง
(3,654) (4,448) (3,654) (4,448)
รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(768)
(474)
(768)
(474)
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
2,837
1,969
ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์เพื่อการให้เช่า
1,479
1,570
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
2,961
2,565
สำ�รองเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
2,638
รวม
9,915
6,104
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำ�นวน 17 ล้านบาท โดยในปีปัจจุบัน
บริษัทฯ ได้นำ�ผลขาดทุนทางภาษีดังกล่าวมาใช้แล้วทั้งจำ�นวน

22. กำ�ไรต่อหุ้น

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำ�นวณโดยหารกำ�ไรสำ�หรับปี (ไม่รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำ�นวนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ำ�หนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
23. เงินปันผลจ่าย

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล
จากกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 17.5 ล้านบาท
โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

25. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำ�กัด และจะจ่ายให้แก่พนักงาน
เมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ รับรู้เงินสมทบ
ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำ�นวน 1.9 ล้านบาท (2558: 1.5 ล้านบาท)
26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
26.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำ�เนินงานและสัญญาบริการ

บริษัทฯ ได้เข้าทำ�สัญญาเช่าดำ�เนินงานและสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารสำ�นักงาน คลังสินค้า
และพื้นที่สาขา อายุคงเหลือของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 6 ปี
บริษัทฯ มีจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำ�เนินงานและสัญญาบริการ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
จ่ายชำ�ระ
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

192
190
4

176
136
-
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ข้อมูลส่วนงานดำ�เนินงานที่นำ�เสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจสูงสุด
ด้านการดำ�เนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำ�เสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงาน
และประเมินผลการดำ�เนินงานของส่วนงาน
บริษทั ฯ ดำ�เนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือการจำ�หน่ายเครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตา่ งๆ เกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร์ และดำ�เนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นรายได้ กำ�ไร และสินทรัพย์
ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้
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24. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน

26.2 การค้ำ�ประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีหนังสือค้�ำ ประกันทีอ่ อกโดยธนาคารในนามบริษทั ฯ เหลืออยูเ่ ป็นจำ�นวนประมาณ
25 ล้านบาท (2558: 24 ล้านบาท) และ 200,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 7.2 ล้านบาท (2558:
200,000 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 7.2 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันเพื่อการค้ำ�ประกันการ
ซื้อสินค้าและบริการซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
27. เครื่องมือทางการเงิน
27.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
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เครือ่ งมือทางการเงินทีส่ ำ�คัญของบริษทั ฯ ตามทีน่ ยิ ามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการ
และการเปิดเผยข้อมูลสำ�หรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน
ชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกัน เงินลงทุนในบริษัทร่วม และเจ้าหนี้การค้า
และเจ้าหนี้อื่น บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหาร
ความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุม
ความเสี่ยงนี้โดยการกำ�หนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะ
ได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำ�คัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัว
เนื่องจากบริษัทฯ มีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำ�นวนมากราย จำ�นวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสีย
จากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม
เนือ่ งจากสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินส่วนใหญ่มอี ตั ราดอกเบีย้ ทีป่ รับขึน้ ลงตามอัตราตลาด หรือมีอตั ราดอกเบีย้
คงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ จึงอยู่ในระดับต่ำ�

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำ�คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำ�หรับสินทรัพย์และ
หนีส้ นิ ทางการเงินทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ คงทีส่ ามารถแยกตามวันทีค่ รบกำ�หนด หรือวันทีม่ กี ารกำ�หนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่
(หากวันที่มีการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย
คงที่
ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอัตรา
ภายใน 1 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย
รวม

หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

169
169

11
177
109
297

180 0.10 - 0.80
350 1.50 - 1.60
177
0.88
13
109
829

-

-

646
646

646
646

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย
คงที่
ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอัตรา
ภายใน 1 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย
รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

381
13
394

70
70

17
158
98
273

87 0.10 - 0.80
381 1.75 - 2.00
158
0.88
13
98
737

-

-

550
550

550
550

-
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363
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สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย
คงที่
ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอัตรา
ภายใน 1 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย
รวม
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สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

350
13
363

169
169

11
177
88
276

180 0.10 - 0.80
350 1.50 - 1.60
177
0.88
13
88
807

-

-

646
646

646
646

100

(หน่วย: ล้านบาท)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย
คงที่
ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอัตรา
ภายใน 1 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย
รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

381
13
394

70
70

17
158
76
251

87 0.10 - 0.80
381 1.75 - 2.00
158
0.88
13
76
715

-

-

550
550

550
550

-

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ
บริษทั ฯ ได้ตกลงทำ�สัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึง่ ส่วนใหญ่มอี ายุสญั ญาไม่เกินหนึง่ ปีเพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือ
ในการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ มียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

เหรียญสหรัฐอเมริกา

บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ
สกุลเงิน
จำ�นวนที่ซื้อ
จำ�นวนที่ซื้อ
(ล้าน)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา

สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา

0.20

35.497 - 36.053

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ
จำ�นวนที่ซื้อ
จำ�นวนที่ซื้อ
(ล้าน)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
0.17
35.802 - 36.170

วันครบกำ�หนด
ตามสัญญา
มกราคม - กุมภาพันธ์
2560
วันครบกำ�หนด
ตามสัญญา
มกราคม 2559

27.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น บริษัทฯ จึงประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
28. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนทีส่ ำ�คัญของบริษทั ฯ คือการจัดให้มซี งึ่ โครงสร้างทางการเงินทีเ่ หมาะสม
และการดำ�รงไว้ซึ่งความสามารถในการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
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สกุลเงิน

อัตราแลกเปลี่ยน - อัตราขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
36.0025
36.2538
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หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
(ล้าน)
(ล้าน)
0.4
0.13

บริษัทฯ บริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับ 0.74:1
(2558: 0.60:1) และงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 0.75:1 (2558: 0.61:1)
29. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

บริษัทฯ ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีดังต่อไปนี้ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2558 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทของรายการทางบัญชีในปัจจุบัน
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ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามที่เคยรายงานไว้
424,254,939
372,172,637
112,098,047
164,180,349

การจัดประเภทรายการบัญชีดงั กล่าวไม่มผี ลกระทบต่อกำ�ไรสำ�หรับปีหรือส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามทีไ่ ด้รายงานไว้
30. การอนุมัติงบการเงิน
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งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำ�นาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

หลักการ
กำ�กับดูแล

กิจการที่ดี

IT CITY
ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ� ปี 2 5 5 9

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษทั ฯ ได้ให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่
ที่จะปฏิบัติตามมาตรการกำ�กับดูแลที่ดี โดยจะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทฯ จดทะเบียนตาม
ที่ตลาดหลักทรัพย์ได้กำ�หนดไว้ในข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำ�หรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice for
Directors of Listed Companies)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังนำ�หลักการการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี สำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี พ.ศ. 2549 (The
Principles of Good Corporate Governance for Listed Companies 2006) เป็นแนวทางในการดำ�เนินงาน
ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ต่อการดำ�เนิน ธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพ
ของฝ่ายจัดการอันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
IT CITY ANNUAL
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คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำ�คัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและข้อพึงปฏิบัติที่ดี
สำ�หรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ได้แก่ การปฏิบัติ
อย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย การกำ�หนดแนวปฏิบัติอย่างชัดเจนเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์ประกอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและ
มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

REPORT 2016

ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น โดยจัดขึ้นภายใน 4 เดือนนับแต่
วันสิน้ สุดรอบปีบญั ชีของบริษทั ฯ ซึง่ บริษทั ฯ ได้น�ำ รายละเอียดจดหมายเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ เอกสารประกอบ
การประชุมแต่ละวาระเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม 1 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอ
ในการทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสำ�คัญรวมทั้ง ได้จัดส่งจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการ
ประชุมแต่ละวาระแผนที่ของสถานที่จัดประชุมและรายงานประจำ�ปีให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า
21 วัน และได้ลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งกำ�หนดวัน เวลา สถานที่ประชุม และวาระการประชุมติดต่อกันเป็น
เวลา 3 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี พ.ศ. 2559 รวม 9 ท่าน ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ กรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ
ก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมประกาศจำ�นวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำ�นวนหุ้นของ
ผู้ที่มาร่วมประชุมให้ ที่ประชุมทราบและได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนแล้วจึงดำ�เนินการประชุมตามวาระ
ทีก่ ำ�หนด ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายสามารถลงคะแนนได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอเพือ่ เปิดโอกาส
ให้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและเสนอข้อแนะนำ�ต่างๆ ต่อกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับการดำ�เนินงาน
ของบริษัทฯ
นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทได้จดบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่ส�ำ คัญและเหมาะสมไว้ในรายงาน
การประชุมการจัดทำ�รายงานการประชุมดำ�เนินการแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และบริษทั ฯ ได้เผยแพร่
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่าง
ยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำ�กับดูแลให้ระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯ รับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทั้ง ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขัน
และสังคม รวมทั้งได้กำ�หนดเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนในจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
แก่พนักงานทุกคน
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2546 ได้มีการกำ�หนด
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบถึงมาตรฐานการ
ปฏิบัติที่องค์กรคาดหวัง ทั้งนี้ คณะกรรมการและฝ่ายบริหารจะให้การสนับสนุนแนวทางปฏิบัติดังกล่าวอย่างเต็มที่
และแจ้งให้พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบ ดังต่อไปนี้
1. พฤติบัญญัติ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนพึงใส่ใจเสมอว่าเราจะต้อง
1.1 ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หมัน่ ประกอบกรรมดีตอ่ สังคม
1.2 ประพฤติดี ดำ�รงไว้ซึ่งชื่อเสียงและยึดถือกฎข้อบังคับของบริษัทฯ
1.3 ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยคำ�นึงถึงข้อพึงปฏิบัติตามหลักการการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัทฯ ละเว้น การใช้อำ�นาจหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน
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คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการกำ�กับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน
ที่ได้กล่าวไว้แล้วในหลักข้อแรกอย่างเท่าเทียมกัน โดยกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกราย
เข้าประชุมได้สะดวก เปิดโอกาสให้มีการมอบฉันทะได้โดยเสนอทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่
กรรมการอิสระได้ พร้อมทั้งการจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็น
และตั้งคำ�ถามใดๆ อย่างเท่าเทียมกันในที่ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่
เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำ�เป็น โดยเฉพาะวาระสำ�คัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาการ
ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมหรือเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทีบ่ ริษทั ฯ กำ�หนด เพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการ
ตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี พ.ศ. 2552 โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมหรือเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการได้ในช่วงเดือนธันวาคมเป็นระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�
ปี พ.ศ. 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ
ให้ความสำ�คัญในการจัดการความขัดแย้ง ของผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบเป็นธรรมและโปร่งใสและ
มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างครบถ้วนชัดเจนและทันเวลา เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำ�คัญ นอกจาก
นี้ บริษทั ฯ ยังมีนโยบายกำ�กับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยกำ�หนดไว้ในระเบียบข้อบังคับบริษทั ฯ พร้อมมีบทลงโทษ
ในการที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำ�ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำ�ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
รวมทั้งยังมีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำ�ปีและเปิดเผยการถือหุ้นของบริษัทฯ
ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างครบถ้วนอีกด้วย
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2. ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ

ดังนี้

นอกเหนือจากพฤติบัญญัติ กรรมการควรคำ�นึงถึงข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ซึ่งกำ�หนดไว้เป็นมาตรฐานด้วย

2.1 สรรหาผู้บริหารที่มีความสามารถที่เหมาะสมและให้อำ�นาจผู้บริหารอย่างเพียงพอในการบริหาร
และจัดการธุรกิจขององค์กร
2.2 ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานภายใต้กรอบจริยธรรมทางธุรกิจที่ได้กำ�หนดขึ้น
2.3 ปฏิบัติหน้าที่อันชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตัดสินใจดำ�เนินการใดๆ ด้วยความเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
2.4 ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือญาติพี่น้องและผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร
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ดังนี้

นอกเหนือจากพฤติบัญญัติผู้บริหารควรคำ�นึงถึงข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร ซึ่งกำ�หนดไว้เป็นมาตรฐานด้วย
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3.1 ผู้บริหารต่อผู้ถือหุ้น
3.1.1 ปฏิบัติหน้าที่อันชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตัดสินใจดำ�เนินการใดๆ ด้วยความ
เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
3.1.2 รายงานสถานภาพขององค์กรโดยสม่ำ�เสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
3.1.3 ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยการประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะการบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี
3.1.4 เสริมสร้างการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมีระบบการดำ�เนินงานทีม่ มี าตรฐาน และการควบคุมทีด่ ดี ว้ ยข้อมูล
ที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้
3.1.5 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ขององค์กร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผย
ต่อสาธารณะ
3.1.6 ไม่เปิดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก
3.1.7 ไม่ดำ�เนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร
3.2 ผู้บริหารต่อพนักงาน
3.2.1 ใช้ความเป็นผู้นำ�ประสานงานและดำ�เนินการ โดยใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพของทุกคน
ที่มีอยู่ เพื่อความสัมฤทธิ์ผลขององค์กร
3.2.2 ส่งเสริมให้มีการติดต่อประสานงานและเสริมสร้างบรรยากาศของการทำ�งานที่ดีมีระเบียบวินัย
การทำ�งานเป็นทีม และความสำ�นึกดีในหมู่พนักงาน
3.2.3 ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยทั่วถึงและสม่ำ�เสมอ
3.2.4 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และสื่อสารให้พนักงานทุกคน
เข้าใจและสำ�นึกในสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองและของบุคคลอื่น
3.2.5 การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและลงโทษพนักงาน ต้องกระทำ�ด้วยความสุจริตใจ
และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ
3.2.6 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
3.2.7 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์

4. ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน

ดังนี้

นอกเหนือจากพฤติบัญญัติ พนักงานควรคำ�นึงถึงข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน ซึ่งกำ�หนดไว้เป็นมาตรฐานด้วย

4.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความมานะอดทน
4.2 รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และองค์กรอย่างเคร่งครัด
4.3 กระทำ�ต่อผู้ร่วมงานอื่นโดยปราศจากอคติ ช่วยเสริมสร้างการทำ�งานเป็นทีม และเสริมสร้างความ
สามัคคีในหมู่พนักงานด้วยกัน
4.4 เอาใจใส่ตอ่ ความเป็นอยูแ่ ละทุกข์สขุ ของผูร้ ว่ มงาน โดยคำ�นึงถึงการอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุขเป็นสำ�คัญ
4.5 เอาใจใส่และปฏิบัติอย่างจริงจังต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการ
พัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ
4.6 ใฝ่หา ปรับปรุง เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของตนอยู่เสมอ
4.7 ให้ความเอาใจใส่ และช่วยดำ�เนินการที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในการทำ�งานให้มีความสะอาด
ปลอดภัยและน่ารื่นรมย์อยู่เสมอ
4.8 ไม่กล่าวร้ายหรือบั่นทอน ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่อเกียรติคุณความก้าวหน้าของผู้อื่นหรือองค์กร
โดยปราศจากซึ่งข้อมูลความจริง
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3.3 ผู้บริหารต่อลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันและสังคม
3.3.1 ให้บริการทีม่ คี ณุ ภาพ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วกับการบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง ไม่บดิ เบือน
ข้อเท็จจริง
3.3.2 ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้า
เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม
3.3.3 ปรับปรุงและเสริมสร้างบริการใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
3.3.4 หาแนวทางเสริมสร้างให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและยั่งยืนระหว่างองค์กรกับคู่ค้าให้เป็นไปด้วยดี
ประกอบด้วยไมตรีจิตและพึงพอใจด้วยกันทุกฝ่าย นำ�มาซึ่งบริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว
ตรงความต้องการและประหยัด
3.3.5 ต้องปฏิบัติตามนโยบายที่ดีของบริษัท โดยยึดหลักสุจริตธรรมไม่ให้และไม่รับสินบน ไม่สนับสนุน
การกระทำ�อันผิดกฎหมาย หรือการกระทำ�อันเป็นภัยต่อเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ
3.3.6 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันทางการค้าที่ดี
3.3.7 หาทางใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยให้สูญเสียน้อยที่สุดและพยายามหา
สิ่งทดแทนทรัพยากรธรรมชาติที่นำ�มาใช้ โดยคำ�นึงถึงสภาวะแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3.3.8 อนุรักษ์ ปรับปรุง บำ�รุงรักษา ซึ่งอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย
งดงาม และถูกสุขลักษณะ
3.3.9 รักษาและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อขจัดอุบัติเหตุและอันตรายอันอาจเกิดต่อสถานที่
และสภาวะแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด
3.3.10 ไม่กระทำ�การช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำ�ให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ
3.3.11 ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้

นอกจากนี้ ในการดำ�เนินการดูแลผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ ดังกล่าว
ข้างต้นแล้วบริษัทฯ ได้คำ�นึงถึงกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอีกเป็นสำ�คัญ จึงได้กำ�หนดนโยบายที่ผมู้ สี ว่ น
ได้เสียสามารถติดต่อหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัทฯ ตลอดจนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ผู้บริหารและพนักงานในระดับจัดการ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้
เสียกลุ่มต่างๆ ได้ติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยติดต่อโดยตรงที่เลขานุการบริษัท คุณชาญชัย บุณยสุรกุล
ผ่านทาง Email: chanchai_b@itcity.co.th หรือส่งเป็นหนังสือไปที่ฝ่ายเลขานุการ บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
เลขที่ 604/3 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซา ชั้น 5-6 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
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1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่อาจ
เกิดขึ้นจากการดำ�เนินธุรกิจ ประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ กำ�หนดมาตรการต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ วิธีวัดความสำ�เร็จ ตลอดจนทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลด
ความเสี่ยงและมีการเฝ้าติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำ�หนดขึ้น
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2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลและควบคุมดูแล เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยง
		 จากการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

2.1 จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม
ระบบงานสำ�คัญต่างๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดทำ�สัญญา ระบบ
การจัดทำ�และควบคุมงบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การจ่ายชำ�ระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกัน
และติดตามความเสีย่ งจากการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับแนวทางในการแก้ไข
ที่เหมาะสม
2.2 จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแสหรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระทำ�ผิดกฎหมายหรือ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุ้มครอง
ผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการ
ตรวจสอบและกำ�หนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สามารถ
ติดต่อผูใ้ ห้เบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียนได้ บริษทั ฯ จะแจ้งผลการดำ�เนินการให้รบั ทราบเป็นลายลักษณ์อกั ษร
2.3 หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด
(ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำ�นาจทราบตามลำ�ดับ

การให้ความคุ้มครองบุคคลผู้แจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน

พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่แจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยคำ�หรือให้ข้อมูลใดๆ ด้วยความสุจริตใจ
ไม่ได้มีเจตนาในการให้ร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดหรือต่อบริษัทจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัท เช่น
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำ�แหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำ�งาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือ
การอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น ทั้งนี้ ถ้ามีความจำ�เป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือ
ยกเลิกการคุ้มครองบุคคลใดก่อนที่จะดำ�เนินการตามนโยบายนี้จนถึงที่สุด จะต้องได้รับความเห็นขอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
นโยบายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม

บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของคุณภาพผลิตภัณฑ์ การอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม สถานการณ์
สภาวะโลกร้อน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ จึงได้จัดตั้งระบบบริหารคุณภาพ การ
จัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขึ้น โดยผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกคนมีความ
มุ่งมั่นยึดถือแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมรวมถึงมาตรฐานและข้อกำ�หนด
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. พัฒนาระบบบริหารคุณภาพทัว่ ทัง้ องค์กร ด้วยกระบวนการทำ�งานทีม่ ปี ระสิทธิภาพอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพและบริการที่ดีเยี่ยมในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
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3.1 กำ�หนดให้ผูบ้ ริหารและพนักงาน ประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเองเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามคูม่ อื การกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
คอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณ / ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานอย่างสม่ำ�เสมอ
3.2 จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำ�หน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
การกำ�กับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำ�เนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจ
สอบประจำ�ปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มี
นัยสำ�คัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3.3 กำ�หนดให้ฝา่ ยควบคุมภายใน รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสีย่ งจากการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำ�มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล
ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำ�เสมอ
3.4 หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบหรือข้อร้องเรียนมีหลักฐานที่มีเหตุอันควร
ให้เชือ่ ว่ามีรายการหรือการกระทำ�  ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สำ�คัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำ�เนินงาน
ของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืนการกระทำ�ผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ฯ หรือแนวทาง
ปฏิบตั ใิ นการป้องกันการมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการคอร์รปั ชัน่ หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงินหรือระบบ
การควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไข
ภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
นอกจากนี้ บริษทั ฯ จัดให้มกี ารฝึกอบรมแก่พนักงานเพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ของบริษทั ฯ อย่างสม่�ำ เสมอ
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3. แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต
		 คอร์รัปชั่น ดังนี้

3. ยึดถือความปลอดภัยเป็นหัวใจการปฏิบตั งิ าน โดยมุง่ เน้นการควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านและสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งานของผูป้ ฏิบตั งิ าน เพือ่ ป้องกันความสูญเสียทีอ่ าจเกิดขึน้ จากอุบตั เิ หตุ อัคคีภยั และการบาดเจ็บ
หรือเจ็บป่วยในงาน
4. ดูแลในเรื่องอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ �งานที่ดี และส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดีและ
มีความสุขในการทำ�งาน
5. ประเมินและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการปรับปรุงและป้องกันที่แหล่งกำ�เนิด รวมทั้งใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
6. พนักงานทุกคนได้รบั ความเคารพสิทธิและคุม้ ครองให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนดมาตรฐานแรงงานไทย
รวมทัง้ ได้รบั การพัฒนาความรูค้ วามสามารถอย่างต่อเนือ่ ง พร้อมทัง้ สร้างขวัญกำ�ลังใจ
ผู้บริหารทุกระดับในบริษัทฯ จะรับผิดชอบและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาและธำ�รงไว้ซึ่งระบบการจัดการ
คุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอให้พนักงานทุกคนมี
ส่วนร่วมในการนำ�นโยบายไปปฏิบัติ
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นโยบายเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม
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บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของพนักงาน โดยบริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่า จึงได้
จัดตั้งระบบการจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางยึดถือและปฏิบัติดังนี้
1. พนักงานทุกวิชาชีพ ทุกระดับ ทุกคนจะได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมโดยการให้ความรู้และด้วยการฝึกอบรม
2. พนักงานใหม่ จะได้รับการฝึกอบรมทั้งในเรื่องการปฏิบัติงานและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
3. ผู้บริหารทุกระดับในบริษัทฯ จะรับผิดชอบและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาและธำ�รงไว้ซึ่งระบบ
การจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิง่ แวดล้อม โดยสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ เพือ่ ให้พนักงาน
ทุกคนมีส่วนร่วมในการนำ�นโยบายไปปฏิบัติ
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินรวมถึง
รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่าน
ช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่
กำ�หนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจำ�ปีแล้ว ยังมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นๆ ด้วย เช่น
Website ของบริษัท โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำ�เสมอ
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำ�คัญอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพของรายงานทางการเงิน โดยมีนโยบายใน
การกำ�กับดูแลให้ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดย
ทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำ�รายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำ�ปี

นอกเหนือจากการเปิดเผยตามข้อกำ�หนดต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ให้มีการเปิดเผยบทบาท
และหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ จำ�นวนครั้งของการประชุม จำ�นวนครั้งที่กรรมการ
แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการทั้งรูปแบบและลักษณะของ
ค่าตอบแทน ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ และบริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงาน
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ และมีการเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์
ของคณะกรรมการและผู้บริหารในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และรายงานประจำ�ปี

รายชื่อคณะกรรมการ
1. นายกมล จันทิมา
2. นายเธียรชัย ศรีวิจิตร
3. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
4. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา
5. นายกำ�ธร พูนศักดิ์อุดมสิน
6. นายสุจินต์ จิตรยรรยง
7. นายนรวัฒน์ สุวรรณ
8. นายวิชิต ญาณอมร
9. เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต
10. นายดำ�เนิน แก้วทวี
11. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา
12. นายบุญเจิด หาญวิชิตชัย
13. นายไพโรจน์ อมตมหัทธนะ
14. นายประวิทย์ รักษ์ไพเศษ
15. นางพันทิพา ถิรกนกวิไล
16. นางวนิดา แสงแก้ว

17. นางสาววารุณี มณีนวล

จำ�นวนหุ้น
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558
1,007,312
2,737,290
803,000
1,812,354
958,268
1,510,040
100,000
1,266,978
639,440
-

จำ�นวนหุ้น
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559
1,007,312
2,737,290
803,000
1,812,354
958,268
1,510,040
100,000
1,266,978
639,440
-
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1. กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารมีหน้าทีต่ อ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตอ่ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
พร้อมทั้งจัดส่งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
2. กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้ที่ทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำ�คัญ รวมถึงงบการเงินของ
บริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ในช่วงระยะเวลาก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
3. พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และครอบครัว ห้ามทำ�การซื้อขายหุ้น หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย
เสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้า ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่
เปิดเผยต่อสาธารณชน
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2559 ดังนี้
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นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น แม้บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะ
แต่ก็ได้มอบหมายให้ นางสาว นันท์นภัส ถิรกนกวิไล ตำ�แหน่ง หัวหน้าฝ่ายธุรการ รับผิดชอบในการติดต่อสื่อสาร
กับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบ
ข้อมูลทีบ่ ริษทั ฯ สามารถเปิดเผยได้โดยติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2656-5030 หรือที่ E-mail: nannaphat_t@
itcity.co.th
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำ�คัญในการกำ�หนดวิสัยทัศน์ของบริษัทและร่วมกับคณะผู้บริหารในการ
วางแผนการดำ�เนิน งานทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งนโยบายด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยงและภาพรวม
ขององค์กร อีกทั้งยังมีบทบาทสำ�คัญในการกำ�กับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดำ�เนินงานของบริษัท และผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นอิสระ โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งจะกำ�หนดวาระการ
ประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการได้มีเวลา
ศึกษาและพิจารณาล่วงหน้า การพิจารณาวาระต่างๆ จะคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
อย่างเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็นอย่างอิสระ ในแต่ละวาระมีการแบ่งเวลาไว้อย่างเพียงพอ
เพื่อการอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และมีประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการ
ประชุมอย่างเหมาะสม โดยได้รายงานจำ�นวนครั้งในการเข้าประชุมของคณะกรรมการ ไว้ในรายงานประจำ�ปี ใน
การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อรายงานผลการดำ�เนินงาน
เสนอเรื่องให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ รับทราบนโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อให้สามารถนำ�นโยบายและแผนงานต่างๆ ไปดำ�เนินงานอย่างมีประสิทธิภาพได้โดยเร็ว
ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 11 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 คน และมีกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหาร
เพียง 2 คน คือ ประธานคณะผูบ้ ริหารและกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ บริษทั ฯ พิจารณาคัดเลือกกรรมการจากผูท้ รงคุณวุฒิ
ที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ� วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มี
ประวัติการทำ�งานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อยและมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ นอกจากนี้ ยังมี
การกำ�หนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ในการกำ�กับดูแลงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและความเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
แต่งตั้ง คณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น เพื่อรับผิดชอบในการกำ�กับดูแลและกลั่นกรองงานเหล่านั้นแทน ปัจจุบัน
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน โดยมีนโยบายที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ ขึ้นอีกตามความจำ�เป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการเฉพาะ
เรื่องมีหน้าที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเวลาที่กำ�หนด
ด้านบทบาทระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้อำ�นวยการ ด้วยภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันระหว่าง
ประธานกรรมการ ในฐานะผู้นำ�ฝ่ายนโยบาย กำ�หนดวิสัยทัศน์และกำ�กับดูแลการทำ�งานของผู้บริหารระดับสูง ส่วน
กรรมการผู้อำ�นวยการ มีบทบาทหลักในการเป็นผู้นำ�ฝ่ายบริหาร ในการดำ�เนินงานตามนโยบายที่คณะกรรมการ
กำ�หนดไว้ บริษัทฯ จึงได้กำ�หนดให้ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทั้งสองตำ�แหน่งต้องมิใช่บุคคลเดียวกัน เพื่อแบ่งแยกบทบาท
ให้ชัดเจนและมีความสมดุลในอำ�นาจการดำ�เนินงาน
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ด้านการปฐมนิเทศและให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัทแก่กรรมการใหม่ บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการปฐมนิเทศ
แก่กรรมการใหม่ทุกท่าน เพื่อให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจ
ในธุรกิจและการดำ�เนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
ด้านค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัท ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนคือ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นเมื่อเปรียบเทียบกับ
อุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว บริษัทฯ สามารถรักษาความเป็นผู้นำ�ในอุตสาหกรรมได้และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ชัดเจนในรายงานประจำ�ปี ค่าตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาจากหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและผลการดำ�เนินงาน
ของบริษัทโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เป็น
ผู้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานประกอบกับผลการดำ�เนินงานของบริษัท
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104 สาขาทั่วประเทศ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ลาซา ประตูน้ำ� ชั้น 5-6
1 พั5thน-ธุ6์ทthิพFlย์oพor,
Pantip Plaza

ยร์ รังสิต ชั้น 3
2 เซี
3rd Floor, Zeer Rangsit Complex, Rangsit

Tel. 0-2656-5030
Tel. 0-2992-6800

ศรีนครินทร์ ชั้น 1
3 ซี1stคFlอนสแควร์
oor, Seacon Square, Srinakarin

Tel. 0-2721-8480-8

4

Tel. 0-2641-1474

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ไอที
มอลล์ ฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 4
4th Floor, Fortune Tower
เซ็นทรัลพระราม 3 ชั้น 6
6th Floor, Central Plaza Rama III
เซ็thนทรัลบางนา ชั้น 4
4 Floor, Central Plaza Bangna
เดอะมอลล์
งามวงศ์วาน ชั้น 5
5th Floor, The Mall Ngamwongwan
ไอที
พลาซ่า สำ�โรง สมุทรปราการ ชั้น 4
4th Floor, IT Plaza Samrong
ไอที
สแควร์ หลักสี่พลาซ่า ชั้น 2
2rd Floor, IT Square Laksri Plaza
สยามพารากอน
ชั้น 4
4th Floor, Siam Paragorn
ฟิrdวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 3
3 Floor, Future Park Rangsit
พัthนธุ์ทิพย์พลาซา งามวงศ์วาน ชั้น 4
4 Floor, Pantip Plaza Ngamwongwan
เดอะมอลล์
รามคำ�แหง ชั้น 4
4th Floor, The Mall Ramkhamhang
แฟชั
่นไอส์แลนด์ ชั้น 3
3rd Floor, Fashion Island
เดอะมอลล์
บางแค ชั้น 3
3th Floor, The Mall Bangkae
เดอะสแควร์ บางใหญ่ ชั้น 3F
3F Floor, The Square Bangyai
เมกา
บางนา ชั้น 2
2nd Floor, Mega Bangna Shopping Center
เกตเวย์
เอกมัย ชั้น 4
4th Floor, Gateway Ekamai
ซีrdคอนสแควร์ บางแค ชั้น 3
3 Floor, Seacon Bangkae
เซ็thนทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ชั้น 4
4 Floor Central Plaza Chaengwattana
เซ็rdนทรัลพลาซ่า พระราม 2 ชั้น 3
3 Floor Central Plaza Rama II
เทสโก้
โลตัส ปิ่นเกล้า ชั้น 3
3rd Floor, Tesco Lotus Pinklao
ฟอร์
จูนเมอร์เคียว อาคารฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 4
4th Floor Fortune Mercure, Fortune Tower
บิst๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กัลปพฤกษ์ ชั้น 1
1 Floor, Big C Supercenter Kanlapaphruek
เซ็ndนทรัลพลาซ่า เวสท์เกต ชั้น 2
2 Floor, Central Plaza West Gate
เดอะมอลล์
บางกะปิ ชั้น 3
3rd Floor, The Mall Bangkapi

Tel. 0-2211-7500
Tel. 0-2399-0020
Tel. 0-2550-1111
Tel. 0-2394-0111
Tel. 0-2576-0576
Tel. 0-2610-9866
Tel. 0-2958-0666

ท่าพระ ชั้น B
27 เดอะมอลล์
B Floor, The Mall Thapra

นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ชั้น 2
28 เซ็
2nd Floor, Central Plaza Pinklao

Tel. 0-2876-5808
Tel. 0-2884-7008

สตัลพาร์ค ชั้น 3 ศูนย์การค้าคริสตัลพาร์ค
29 เดอะคริ
3rd Floor, The Crystal Park Department Store Tel. 02-040-7891-2
โรบินสัน ศรีสมาน นนทบุรี ชั้น 2F
Department Store Nonthaburi
เทสโก้
โลตัส ลาดพร้าว ชั้น 2
2nd Floor, Tesco Lotus Ladprao
เทสโก้
โลตัส จรัญสนิทวงศ์ ชั้น 2
2nd Floor, Tesco Lotus Jarunsanitwong
เทสโก้
โลตัส แจ้งวัฒนะ ชั้น 1
1st Floor, Tesco Lotus Chaeng Watthana
เทสโก้
โลตัส บางแค ชั้น 2
2nd Floor, Tesco Lotus Bangkae

30 2F Floor, Robinson Srisaman

Tel. 02-501-5807

31

Tel. 02-513-6657

32
33
34

Tel. 02-434-3824
Tel. 02-573-3980
Tel. 061-4108162

ภาคกลาง
ามอลล์ สุพรรณบุรี ชั้น 3
1 นาซ่
3rd Floor, Nasa Center, Suphanburi
ารอยัลพาร์ค ราชบุรี ชั้น 2
2 ศู2ndนย์Flกoารค้
or, Royal Park, Ratchaburi

Tel. 0-3550-1211
Tel. 0-3235-0555

กิจคอมเพล็กซ์ สระบุรี ชั้น 3
3 ทวี
3rd Floor, Taweekit Complex, Saraburi

Tel. 0-3631-4400

4 3rd Floor, Chai Saeng Department

Tel. 0-3653-0383

Tel. 0-2947-5955

5

Tel. 0-3451-2512

Tel. 0-2454-1884

6

Tel. 0-2195-0277

7

Tel. 0-2953-5395
Tel. 0-2369-3199

Tel. 0-2105-1699
Tel. 0-2108-2986,
0-2108-2988
Tel. 0-2458-2618
Tel. 0-2835-3425
Tel. 0-2872-4590
Tel. 0-2884-6591
Tel. 0-2642-1603

8
9
10
11
12
13

Tel. 0-2416-4652

14

Tel. 0-2194-2835

15

Tel. 0-2734-2338

ไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ สิงห์บุรี ชั้น 3
Store, Singburi
กนกกาญจน์
ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ กาญจนบุรี ชั้น 3
3rd Floor, Kanockan Department Store,
Kanchanaburi
เทสโก้
โลตัส สมุทรสงคราม ชั้น 1
1st Floor, Tesco Lotus, Samutsongkhram
เทสโก้
โลตัส สิงห์บุรี (ท่าวุ้ง) ชั้น 1
1nd Floor, Tesco Lotus Tha Wung, Singburi
เทสโก้
โลตัส สามพราน นครปฐม ชั้น 1
1st Floor, Tesco Lotus Samphran,
Nakhonpathom
เทสโก้
โลตัส สุพรรณบุรี ชั้น 1
1st Floor, Tesco Lotus Suphanburi
ศูndนย์การค้าสุขอนันต์ สระบุรี ชั้น 2
2 Floor, Suk-anan Park Saraburi
เทสโก้
โลตัส ชัยนาท ชั้น 1
1st Floor, Tesco Lotus Chainat
เทสโก้
โลตัส โรจนะ อยุธยา ชั้น 2
2nd Floor, Tesco Lotus Rochana, Ayutthaya
เทสโก้
โลตัส นครนายก ชั้น 1
1st Floor, Tesco Lotus Nakhonnayok
โรบินสัน กาญจนบุรี ชั้น 2F
2F Floor, Robinson Department Store
Kanchanaburi
บลูพอร์ท หัวหิน ชั้น 3 ศูนย์การค้าบลูพอร์ท
รีสอร์ท มอลล์
3rd Floor, Blu’port Hua Hin Resort Mall

Tel. 0-3471-2617
Tel. 0-3651-1262
Tel. 0-3431-2074
Tel. 0-3552-5521
Tel. 0-3671-1922
Tel. 0-5641-2318
Tel. 0-3533-0355
Tel. 0-3731-6741
Tel. 0-3460-3268
Tel. 032-908-243

ภาคเหนือ
ว เชียงใหม่ ชั้น 3 โซน C
rd
1 3กาดสวนแก้
Floor, Kadsuankaew, Chiang Mai

นทรัลแอร์พอร์ท เชียงใหม่ ชั้น 3
2 เซ็
3rd Floor, Central Airport, Chiang Mai
ลาซ่า เชียงใหม่ ชั้น 2
3 พั2ndนธุFl์ทoิพor,ย์พPhantip
Plaza, Chiang Mai

อาร์เขต พิษณุโลก ชั้น 2
4 ท็2ndอปแลนด์
Floor, Topland Arcade, Phisanulok

Tel. 0-5389-4511
Tel. 0-5320-1990
Tel. 0-5328-8333
Tel. 0-5522-5385

นค้าเสรี ลำ�ปาง ชั้น 4
5 ห้4thางสรรพสิ
Floor, Seree Department Store, Lampang Tel. 0-5422-6949
คโฟร์พลาซ่า แพร่ ชั้น 3
6 ห้3rdางมาร์
Floor, Markfour Plaza, Phrae

Tel. 0-5362-7000

ญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ พะเยา ชั้น 2
7 เจริ
2nd Floor, Charoenphan Department Store, Phayao Tel. 0-5448-1188

โลตัส รวมโชค เชียงใหม่ ชั้น 1
8 เทสโก้
1st Floor, Tesco Lotus Ruamchok, Chiangmai Tel. 0-5324-3276
นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 3
9 เซ็
3rd Floor, Central Festival, Chiangmai

เพชรบูรณ์ ชั้น 4
10 ท็4thอปแลนด์
Floor, Topland, Phetchaboon

Tel. 0-5399-8999
Tel. 0-5674-1036

โลตัส หล่มสัก เพชรบูรณ์ ชั้น 1
11 เทสโก้
1st Floor, Tesco Lotus Lom Sak, Phetchabun
12
13
14
15
16
17
18

Tel. 0-5670-4375
Tel. 0-5638-2219เทสโก้
โลตัส The Walk นครสวรรค์ ชั้น 1
1st Floor, Tesco Lotus The Walk, Nakhonsawan 220
บิnd๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ พิษณุโลก ชั้น 2
Tel. 0-5530-1305
2 Floor, Big C Supercenter, Phisanulok
กาดคำ
� แม่ฮ่องสอน ชั้น 1
Tel. 0-5361-1989
1st Floor, Kadkarm, Mae Hong Son
ศูstนย์การค้าศรีพงษ์พาร์ค อุตรดิตถ์ ชั้น 1
1 Floor, Sripong Park Shopping Complex,Uttaradit Tel. 0-5541-4990
หงส์
ฟ้าพลาซ่า เชียงราย ชั้น 1
Tel. 0-5373-3530
1st Floor, Hongfah Plaza Chiang Rai
เซ็ndนทรัลพลาซ่า ลำ�ปาง ชั้น 2
Tel. 0-5481-1850
2 Floor, Central Plaza Lampang
เซ็ndนทรัลพลาซ่า พิษณุโลก ชั้น 2
Tel. 0-5533-8615
2 Floor, Central Plaza Phisanulok

ภาคตะวันออก
ศรีราชา ชั้น 3
1 ตึ3rdกคอม
Floor, Tukcom, Sriracha

Tel. 0-3877-3377

พลาซ่า ระยอง ชั้น 1
2 สตาร์
1st Floor, Rayong Star Complex, Rayong

Tel. 0-3886-1899

3

Tel. 0-3872-4111

4
5
6
7
8
9
10

ตึthกคอม พัทยา ชั้น 5
5 Floor, Tukcom, Pattaya
ฮาร์
เบอร์มอลล์ แหลมฉบัง ชลบุรี ชั้น 3
3rd Floor, Harbor Mall Lamchabang,
Shopping Complex, Chonburi
อาคารตะวั
นออกคอมเพล็กซ์ ฉะเชิงเทรา ชั้น 2
2nd Floor, Eastern Complex, Chachoengsao
ตึstกคอม
ชลบุรี ชั้น 1, 3
1 , 3rd Floor, Tuk Com, Chonburi
เทสโก้
โลตัส แกลง ระยอง ชั้น 1
1st Floor, Tesco Lotus Klaeng, Rayong
แหลมทองช้
อปปิ้งพลาซ่า ชลบุรี ชั้น 2
2nd Floor, Laemtong Shopping Plaza, Chonburi
โรบิ
นสัน ปราจีนบุรี ชั้น 2
2nd Floor, Robinson Department Store Prachinburi
ตึกคอม ศรีราชา 2 ชั้น G
G Floor, Tukcom Kosa

Tel. 0-3849-3516
Tel. 0-3882-3900
Tel. 0-3818-4031
Tel. 0-3867-0488
Tel. 0-3815-3811
Tel. 0-3745-4867
Tel. 0-3831-2596

นทรัลพลาซ่า ระยอง ชั้น 2
11 เซ็
2nd Floor, Central Plaza Rayong

Tel. 0-3894-2718

เบอร์ พัทยา ชั้น 3 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ พัทยา
12 ฮาร์
3rd Floor, Harbor Pattaya Department Store Tel. 038-195-979

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งพลาซ่า จอมสุรางค์ นครราชสีมา ชั้น 5
1 คลั
5th Floor, Klang Plaza, Nakhon Ratchasima
ขอนแก่น ชั้น 4
2 ตึ4thกคอมโฆษะ
Floor, Tukcom Kosa, KhonKhan
ง หนองคาย ชั้น 2
3 บิ2nd๊กเจีFloยor,
Big Jieng, NongKhai

นครราชสีมา ชั้น 3
4 เดอะมอลล์
3rd Floor, The Mall, Nakhonratchasima
ดพลาซ่า ร้อยเอ็ด ชั้น 3
5 ร้3อrdยเอ็
Floor, Roi-Et Plaza, Roi-Et

กิจพลาซ่า บุรีรัมย์ ชั้น 3
6 ทวี
3rd Floor, Taweekit Plaza, Buriram

Tel. 0-4426-0666
Tel. 0-4338-9777
Tel. 0-4246-4967
Tel. 0-4439-3433
Tel. 0-4352-0250
Tel. 0-4461-4500

นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ชั้น 5
7 เซ็
5th Floor, Central Plaza, Khonkhan

Tel. 0-4328-8144

กิจซุปเปอร์เซนเตอร์ บุรีรัมย์ ชั้น 1
9 ทวี
1st Floor, Taweekit Supercenter, Burirum

Tel. 0-4460-2271

2 ขอนแก่น ชั้น 2
11 ตึ2ndกคอมโฆษะ
Floor, Tukcom Kosa II Khonkhan

Tel. 0-4338-9380

าตึกคอมแลนด์มาร์ค อุดรธานี ชั้น 1, 3
8 ศู1stน, ย์3rdการค้
Floor, Landmark Plaza Tukcom Udon Thani Tel. 0-4224-7313
มไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม ชั้น 2
10 เสริ
2nd Floor, Sermthai Complex, Mahasarakham Tel. 0-4397-0721
นสัน ร้อยเอ็ด ชั้น 2
12 โรบิ
2nd Floor, Robinson Department Store, Roi-Et Tel. 0-4354-0872

นสัน มุกดาหาร ชั้น 2F
13 โรบิ
2nd Floor, Robinson Department Store, Mukdahan Tel. 08-5667-4975

นสัน บุรีรัมย์ ชั้น 2F
14 โรบิ
2F Floor, Robinson Department Store, Burirum Tel. 0-4460-0659
นทรัลพลาซ่า อุดรธานี ชั้น 2
15 เซ็
2nd Floor, Central Plaza Udon Thani

Tel. 0-4292-1336

16 1st Floor, Tesco Lotus Phayakkhaphum Phisai

Tel. 043-791-590

เทสโก้โลตัส พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชั้น 1
Mahasarakham
มินอล 21 นครราชสีมา ชั้น 3
17 เทอร์
3rd Floor, Terminal 21 Nakhonratchasima

Tel. 044-498-959

ภาคใต้
ร์ค ภูเก็ต ชั้น 1
1 โฮมเวิ
1st Floor, Home Work, Phuket

โลตัส เวียงสระ สุราษฎร์ธานี ชั้น 1
2 เทสโก้
1st Floor, Tesco Lotus Wiangsa, Suratthani
โลตัส สงขลา ชั้น 1
3 เทสโก้
1st Floor, Tesco Lotus, Songkhla

เปอร์เซนเตอร์ ตรัง ชั้น 2
4 บิ2nd๊กซีFloซูor,
Big C Supercenter, Trang

โลตัส ฉลอง ภูเก็ต ชั้น 1
5 เทสโก้
1st Floor, Tesco Lotus Chalong, Phuket
นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ชั้น 3
6 เซ็
3rd Floor, Central Festival, Hatyai

โลตัส สามกอง ภูเก็ต ชั้น 1
7 เทสโก้
1st Floor, Tesco Lotus Samkong, Phuket

นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช ชั้น 2
8 เซ็
2nd Floor Central Plaza Nakonsrithammarat

Tel. 0-7630-4295
Tel. 0-7725-7263
Tel. 0-7430-7961
Tel. 0-7558-1933
Tel. 0-7637-4654
Tel. 0-7433-9713
Tel. 0-7630-4477
Tel. 075-392757

