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1.1 จุดูมุ่งิหมายของิบริษัทฯ

วิสื่ัยทัศน์

พันธุกิิจ

• โซลูช่่�นิส์ สำาหร่บอนิาคต้

•

คุณค่าองิค์กิร

กิลยุทธุ์

V คุณค่าของิองิค์กิร
เราเช่่อ� มู่นิ� ในิการสร้างค่ณค�าแบบย่ง� ย่นิให้แก�ผถูู้ อ่ ห่นิ้
คูค� า้ และส่งคมู ซ่ง� ถู่อเป็นิหล่กการพ่นิ� ฐานิทั่่เ� ราย่ดำถู่อ
ในิการดำำาเนิินิงานิมูาโดำยต้ลอดำ

G กิารเติิบโติทางิธุุรกิิจ
เรามู่จดำุ มู่ง� หมูายในิการเป็นิผูนิ้ าำ ธ่รกิจในิอุต้สาหกรรมู
ทั่่�มู่การเต้ิบโต้สูงส่ดำ และพร้อมูเป็นิพ่นิธมูิต้รก่บผู้นิำา
ธ่รกิจจากทั่่�วโลกทั่่�ช่�วยส�งเสริมูธ่รกิจหล่กทั่่�เรามู่อยู�
ซ่�งสิ่งเหล�านิ่�ค่อหล่กสำาค่ญทั่่�ทั่ำาให้เราเต้ิบโต้อย�าง
แต้กต้�างต้ลอดำมูา

I

กิารสื่ร้างินวัติกิรรม
เราให้ความูสำาค่ญก่บดำิจิทั่่ล เทั่คโนิโลย่ การวิจย่ และ
พ่ฒนิา เพ่อ� มู่ง� สูค� วามูเป็นิเลิศ ในิการพ่ฒนิาผลิต้ภ่ณฑ์์
และโซลูช่นิ�่ ส์ทั่เ�่ ข้้าก่บทั่่กเจเนิอเรช่่นิ� ให้สามูารถูต้อบสนิอง
ความูต้้องการข้องผู้บริโภคทั่่�มู่การเปล่�ยนิแปลงอยู�
ต้ลอดำเวลาไดำ้อย�างดำ่ทั่่�ส่ดำ

06

บริษั่ทั่ วีจีไอ จำาก่ดำ (มูหาช่นิ)

เป็นิผู้นิำาในิการออกแบบประสบการณ์ใหมู�ให้ก่บผู้บริโภค
• เป็นิผู้นิำาในิการสร้างสรรค์แพลต้ฟอร์มูใหมู�ให้ก่บนิ่กการ
ต้ลาดำและแบรนิดำ์
• เป็นิผู้นิำาในิการสร้างธ่รกิจทั่่�ย่�งย่นิต้�อผู้มู่ส�วนิไดำ้ส�วนิเส่ย
ทั่่กภาคส�วนิ ต้ลอดำจนิส่งคมู และสิ่งแวดำล้อมูรอบต้่ว

VGI ต้่�งมู่�นิในิการเป็นิผู้นิำาต้ลาดำทั่่�ให้บริการ Offline-toOnline (“O2O”) โซลูช่่�นิส์ บริษั่ทั่ฯ ไดำ้วางรากฐานิรูปแบบการ
ดำำา เนิิ นิ ธ่ ร กิ จ ผ� า นิการเข้้ า ลงทั่่ นิ และสร้ า งพ่ นิ ธมูิ ต้ รอย� า ง
ต้�อเนิ่อ� ง กลย่ทั่ธ์ข้อง VGI มู่ความูช่่ดำเจนิ โดำยเรามู่ง� เสริมูสร้าง
ความูแข้็งแกร�งข้องแพลต้ฟอร์มูออฟไลนิ์และออนิไลนิ์ ผ�านิการ
ข้ยายฐานิข้้อมููลพฤต้ิกรรมูผูบ้ ริโภค เพ่อ� ให้ลกู ค้าไดำ้รบ่ บริการ
ดำ้านิ O2O โซลูช่่�นิส์ อย�างมู่ประสิทั่ธิภาพสูงส่ดำ

ข้อมูลทางิกิารเงิินที�สื่ำาคัญ 1.2
2561/62

2562/63

2563/64

3,611

4,000

2,480

2,405
412
265
529
1,461
2,150
1,672
1,101

2,184
371
294
1,151
1,948
2,052
1,523
1,424

1,327
213
940
1,544
936
1,582
980

22,773
6,166
16,607

17,077
3,999
13,078

20,970
3,907
17,063

งิบกิระแสื่เงิินสื่ดู (ล้านบาท)
เงินสำดจุากกิจุกริริมุ่ดำาเนินงาน
ริายจุ�ายฝ่่ายท่น

1,775
(750)

997
(521)

166
(480)

รายกิารติ่อหุ้น (บาท/หุน้ )
กำาไริติ�อห่้น
เงินปันผู้ลติ�อห่น้ 3
มุู่ลคั�าทางบัญช่่ติ�อห่้น (Book Value)

0.13
0.094
1.60

0.17
0.061
1.48

0.11
0.061
1.93

59.5%

51.3%

37.7%

46.3%
30.5%
0.19x
6.8%
12.2%

38.1%
35.6%
0.14x
7.9%
10.8%

63.8%
39.5%
0.07x
5.2%
6.7%

9.05
8,557
77,438
0.1

5.70
8,611
49,084
0.1

7.25
8,611
62,431
0.1

(ปีรับปีรุงิใหม่)1
งิบกิำาไรขาดูทุนเบ็ดูเสื่ร็จ (ล้านบาท)
ริายได้จุากการิบริิการิ2
ธ่ริกิจุสำ่�อโฆษัณานอกบ้าน
สำ่�อโฆษัณาในริะบบขนสำ�งมุ่วัลช่น
สำ่�อโฆษัณาในอาคัาริสำำานักงานและอ่�นๆ
สำ่�อโฆษัณากลางแจุ้ง
ธ่ริกิจุบริิการิด้านดิจุิทัล
ติ้นท่นการิให้บริิการิ
กำาไริขั�นติ้น
กำาไริก�อนดอกเบ่�ยจุ�าย ภาษั่ คั�าเสำ่�อมุ่ริาคัา และคั�าติัดจุำาหน�าย
กำาไริสำ่ทธิ
งิบแสื่ดูงิฐานะทางิกิารเงิิน (ล้านบาท)
ริวัมุ่สำินทริัพัย์
ริวัมุ่หน่�สำิน
ริวัมุ่สำ�วันของผูู้้ถื่อห่น้

อัติราสื่่วนทางิกิารเงิิน
อัติริาสำ�วันกำาไริขั�นติ้น (%)
อัติริาสำ�วันกำาไริจุากการิดำาเนินงานก�อนดอกเบ่�ยจุ�าย ภาษั่
คั�าเสำ่�อมุ่ริาคัา และคั�าติัดจุำาหน�าย(%)
อัติริาสำ�วันกำาไริสำ่ทธิ (%)
อัติริาสำ�วันหน่�สำินสำ่ทธิติ�อท่น (เท�า)
อัติริาผู้ลติอบแทนติ�อสำินทริัพัย์ (%)4
อัติริาผู้ลติอบแทนติ�อสำ�วันของผูู้้ถื่อห่้น (%)5
ข้อมูลหลักิทรัพย์ (ณ วันที� 31 มีนาคม)
ริาคัาห่้น (บาท)
ห่้นท่�ออกจุำาหน�ายและช่ำาริะเติ็มุ่มุู่ลคั�าแล้วั (ล้านห่้น)
มุู่ลคั�าหลักทริัพัย์ติามุ่ริาคัาติลาด (ล้านบาท)
มุู่ลคั�าท่�ติริาไวั้ (บาทติ�อห่้น)

หมุ่ายเหติ่
• ปัจุจุุบันแพัลติฟอริ์มุ่ของ VGI ปริะกอบด้วัย ธ่ริกิจุสำ่�อโฆษัณา ธ่ริกิจุบริิการิช่ำาริะเงิน และธ่ริกิจุโลจุิสำติิกสำ์ ทั�งน่� บริิษััทฯ ได้ทำาการิบันทึกบัญช่่ของแติ�ละแพัลติฟอริ์มุ่ ดังติ�อไปน่� สำ่�อโฆษัณาถืูกบันทึกภายใติ้สำ่�อโฆษัณานอกบ้าน บริิการิช่ำาริะเงินถืูกบันทึกภายใติ้ธ่ริกิจุบริิการิด้านดิจุิทัล และผู้ลการิ
ดำาเนินงานท่�มุ่าจุากแพัลติฟอริ์มุ่ของธ่ริกิจุขนสำ�งจุะถืูกบันทึกภายใติ้วัิธ่การิบันทึกบัญช่่ติามุ่สำ�วันได้เสำ่ย (equity method)
• ในปี 2562/63 บริิษััทฯ ได้ทำาการิย่ติิการิคัวับริวัมุ่งบการิเงินของบริิษััท มุ่าสำเติอริ์ แอด จุำากัด (มุ่หาช่น) (“MACO”) เป็นท่�เริียบริ้อย สำ�งผู้ลให้มุ่่การิเปล่�ยนแปลงปริะเภทของการิลงท่นใน MACO จุากบริิษััทย�อยเป็นบริิษััทริ�วัมุ่ ซิึ�งมุ่่ผู้ลติั�งแติ�วัันท่� 30 มุ่กริาคัมุ่ 2563 ทั�งน่� หลังการิเปล่�ยนแปลง
ดังกล�าวั บริิษััทฯ จุะริับริูเ้ พัียงสำ�วันแบ�งกำาไริ (ขาดท่น) จุากผู้ลการิดำาเนินงานของ MACO เท�านั�น
1
บริิษััทฯ ทำาการิปริับปริ่งงบแสำดงฐานะทางการิเงิน ณ วัันท่� 31 มุ่่นาคัมุ่ 2562 ภายหลังจุากการิวััดมุู่ลคั�าย่ติิธริริมุ่ของสำินทริัพัย์ท่�ริะบ่ได้ของกล่�มุ่ทริานสำ์.แอด และโกล สำติาริ์ กริ่�ป เสำริ็จุสำมุ่บูริณ์
และทำาการิปริับปริ่งงบการิเงินสำำาหริับปี 2561/62 อันเน่�องมุ่าจุาก
1) มุ่าติริฐานริายงานทางการิเงิน ฉบับท่� 15
2) การิย่ติิการิคัวับริวัมุ่งบการิเงินของ MACO สำ�งผู้ลให้ MACO เปล่�ยนสำถืานะจุากบริิษััทย�อยเป็นบริิษััทริ�วัมุ่ของบริิษััทฯ ทั�งน่�ในอนาคัติบริิษััทฯ จุะริับริู้เพัียงสำ�วันแบ�งกำาไริ (ขาดท่น) ใน MACO
2
ไมุ่�ริวัมุ่ริายได้อ่�น
3
เงินปันผู้ลท่�จุ�ายจุากผู้ลปริะกอบการิปี 2563/64 จุำานวันทั�งสำิ�นไมุ่�เกิน 593 ล้านบาท (โดยเงินปันผู้ลจุากผู้ลปริะกอบการิคัริ่�งปีหลังของปี 2563/64 จุะติ้องได้ริับอน่มุ่ัติิจุากท่�ปริะช่่มุ่สำามุ่ัญผูู้้ถื่อห่้น)
4
ไมุ่�ริวัมุ่สำินทริัพัย์ของ MACO ในปี 2561/62 และ 2562/63
5
ไมุ่�คัำานวัณจุากสำ�วันของสำ�วันผูู้้ถื่อห่น้ ของบริิษััทฯ

1.2 ข้้อมููลทั่างการเงินิทั่่�สาำ ค่ญ
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ในขณะท่�กริะผู้มุ่กำาลังริ�างสำาริฉบับน่� ปริะเทศไทยกำาลังเผู้ช่ิญกับห้วัง
วัิกฤติ COVID-19 เป็นริะลอกท่สำ� ามุ่ ซิึง� มุ่่คัวัามุ่ริ่นแริงกวั�าริอบก�อน ๆ มุ่าก
ไมุ่�วัา� จุะเป็นในแง�ของอัติริาผูู้ติ้ ดิ เช่่อ� หริืออัติริาการิเสำ่ยช่่วัติิ ปัจุจุัยเหล�าน่�
สำ�งผู้ลกริะทบติ�อภาคัธ่ริกิจุและเศริษัฐกิจุโดยริวัมุ่อย�างหล่กเล่�ยงไมุ่�ได้
ในช่�วังสำถืานการิณ์ทท่� า้ ทายเช่�นน่� บริิษัทั ฯ ติริะหนักถืึงคัวัามุ่ยากลำาบาก
ของผูู้้คันในท่กภาคัสำ�วัน และถื่อโอกาสำน่�เป็นติัวัแทนในการิสำ�งกำาลังใจุ
และแริงใจุให้เริาท่กคันติ�อสำู้ ไปด้วัยกัน
นับติัง� แติ�ริะลอกแริกของวัิกฤติ COVID-19 กริะผู้มุ่ได้นาำ ท่มุ่กล่มุ่� บริิษัทั
BTS, VGI และบริิษััทในเคัริือริ�วัมุ่กันบริิจุาคัเงินช่�วัยเหล่อจุำานวันกวั�า
100 ล้านบาท เพั่อ� สำนับสำน่นโคัริงการิหลายโคัริงการิท่เ� ก่ย� วัข้องกับการิ
บริริเทาภัยพัิบติั จุิ าก COVID-19 และเมุ่่อ� เกิดการิแพัริ�ริะบาดริะลอกใหมุ่�
ในคัริัง� น่� เริายังคังไมุ่�หย่ดท่จุ� ะสำานติ�อคัวัามุ่ติัง� ใจุในการิเป็นสำ�วันหนึง� ของ
“การิให้” โดย VGI ได้ริวั� มุ่มุ่่อกับหอการิคั้าไทย และผูู้น้ ำาองคั์กริ 40 บริิษัทั
ในการิเสำนอติัวัเป็นหนึง� ในช่�องทางการิช่�วัยเหล่อภาคัริัฐในการิวัางแผู้น
การิฉ่ดวััคัซิ่นป้องกัน COVID-19 เพั่อ� ให้ปริะช่าช่นคันไทยกลับมุ่าใช่้ช่วั่ ติิ
ปริะจุำาวัันได้อย�างปกติิโดยเริ็วัท่�สำ่ด ด้วัยการิจุัดสำริริพั่�นท่�สำ่�อโฆษัณา
โดยไมุ่�คัิดคั�าใช่้จุ�ายให้แก�หน�วัยงานภาคัริัฐริวัมุ่ถืึงองคั์กริท่� ไมุ่�แสำวังหา
ผู้ลกำาไริเพั่�อใช่้ ในการิปริะช่าสำัมุ่พัันธ์ และเหน่อสำิ�งอ่�นใดนั�นคั่อการิ
ให้คัวัามุ่สำำาคััญกับหัวัใจุหลักของบริิษััทฯ นั�นก็คั่อ “คัริอบคัริัวั” หริือ
พันักงานท่กท�านท่�เป็นแริงขับเคัล่�อนให้เริาสำามุ่าริถืฝ่่าฟันวัิกฤตินับ
คัริัง� ไมุ่�ถืวั้ น ซิึง� บริิษัทั ฯ ได้ดแู ลช่่วัติิ คัวัามุ่เป็นอยูข� องท่ก ๆ สำมุ่าช่ิกอย�าง
สำ่ดคัวัามุ่สำามุ่าริถืเพั่อ� ให้อยูแ� ละช่�วัยดูแลคัริอบคัริัวัน่ติ� อ� ไป แมุ่้วัา� บริิษัทั ฯ
จุะได้ริบั ผู้ลกริะทบท่ริ� น่ แริงมุ่ากในช่�วังท่ผู้� า� นมุ่าก็ติามุ่ โดยล�าสำ่ดกริะผู้มุ่
ได้ ใช่้คัวัามุ่พัยายามุ่อย�างสำ่ดคัวัามุ่สำามุ่าริถืในการิจุัดหาและจุัดสำริริ
วััคัซิ่นให้กับพันักงานท่กท�านในกล่�มุ่บริิษััทเริาเป็นท่�เริียบริ้อยแล้วั
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ในขณะเด่ยวักัน VGI ยังคังมุ่่�งมุ่ั�นในการิให้คัวัามุ่สำำาคััญติ�อการิพััฒนา
ท่�ยั�งย่น ในปีท่�ผู้�านมุ่าเริาได้จุับมุ่่อกับ บริิษััท โพัเมุ่โล แฟช่ั�น จุำากัด
หริือ โพัเมุ่โล (“Pomelo”) แพัลติฟอริ์มุ่แฟช่ั�นช่ั�นนำาของเอเช่่ย ริ�วัมุ่กัน
สำริ้างสำริริคั์โคัริงการิ “Trash to Treasure” ซิึง� สำามุ่าริถืลดปริิมุ่าณการิ
ใช่้บริริจุุภัณฑ์์คัริั�งเด่ยวัของ Pomelo กวั�า 200,000 ช่ิ�นติ�อปี นอกจุาก
น่ใ� นฐานะท่เ� ริาเป็นผูู้น้ ำาธ่ริกิจุสำ่อ� โฆษัณา VGI ได้ ใช่้พัน่� ท่สำ� อ่� อย�างติ�อเน่อ� ง
เพั่อ� ให้ขอ้ มุู่ลท่สำ� ริ้างสำริริคั์ดา้ นสำิง� แวัดล้อมุ่หลายโคัริงการิ อาทิ “Climate
Clock” ท่ริ� วั� มุ่มุ่่อกับ Root the Future องคั์กริสำนับสำน่นการิดำาเนินช่่วัติิ
ภายใติ้แนวัคัิดคัวัามุ่ยั�งย่น เพั่�อปล่กจุิติสำำานึกคันไทยในวังกวั้างให้หัน
กลับมุ่าใสำ�ใจุสำิง� แวัดล้อมุ่ ทัง� น่� VGI ได้ติงั� เป้าในการิเข้าเป็นหนึง� ในสำมุ่าช่ิก
ของดัช่น่คัวัามุ่ยั�งย่นในริะดับสำากล หริือ Dow Jones Sustainability
Indices – DJSI และดัช่น่ Thailand Sustainability Investment (THSI)
สำอดคัล้องกับแนวัทางของ BTS
ในปี 2563/64 ธ่ริกิจุของ VGI ได้ริับผู้ลกริะทบจุากสำถืานการิณ์การิ
แพัริ� ริ ะบาดเช่� น เด่ ย วักั น แติ� ด้วั ยคัวัามุ่ริ� วั มุ่มุ่่ อ ริ� วั มุ่ใจุของพันั ก งาน
และผูู้้บริิหาริทำาให้เริายังสำามุ่าริถืมุ่่ริายได้ริวัมุ่ 2,480 ล้านบาท และมุ่่กาำ ไริ
สำ่ทธิท่� 980 ล้านบาท และสำามุ่าริถืจุ�ายเงินปันผู้ลได้ท่� 0.061 บาทติ�อห่น้
ซิึ�งเป็นการิติอกยำ�าถืึงริากฐานธ่ริกิจุท่�เริาได้วัางไวั้อย�างแข็งแกริ�ง ผู้�าน
กลย่ทธ์การิเป็นผูู้้ ให้บริิการิ Offline-to-Online (“O2O”) โซิลูช่�ันสำ์
ทำาให้เริาสำามุ่าริถืดึงดูดพัันธมุ่ิติริท่เ� ป็นผูู้น้ ำาในหลากหลายอุติสำาหกริริมุ่
เข้ามุ่าทำาธ่ริกิจุริ�วัมุ่กันอย�างติ�อเน่�อง
ในปีท่�ผู้�านมุ่า VGI สำามุ่าริถืจุับมุ่่อพัันธมุ่ิติริท่�มุ่่แนวัคัิดในการิดำาเนิน
ธ่ริกิจุท่�ติอบริับย่คั Digital Transformation และเป็นธ่ริกิจุท่�สำ�งเสำริิมุ่
ผูู้้บริิโภคัในสำถืานการิณ์ท่�ท่กคันได้ริับผู้ลกริะทบจุากการิแพัริ�ริะบาด
ของ COVID-19 โดยบริิษััทฯ ได้ขยายธ่ริกิจุไปสำู�การิให้บริิการิสำินเช่่�อ
ผู้�านแพัลติฟอริ์มุ่ดิจุิทัล (Digital Lending) ผู้�านการิจุัดติั�งบริิษััท
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แริบบิท แคัช่ จุำากัด ริ�วัมุ่กับบริิษััทช่ั�นนำาอย�างบริิษััท ฮิิวัแมุ่นนิก้า จุำากัด
(มุ่หาช่น) ผูู้้นำาในการิให้บริิการิด้านทริัพัยากริบ่คัคัล และบริิษััท อิออน
ธนสำินทริัพัย์ (ไทยแลนด์) จุำากัด (มุ่หาช่น) ผูู้้ ให้บริิการิอันดับหนึ�งด้าน
การิให้สำินเช่่�อริายย�อย นอกจุากน่�กล่�มุ่แริบบิทยังได้ผู้นึกกำาลังกับกล่�มุ่
บริิษััทมุ่ิติซิูบิช่ิปริะเทศไทย ริ�วัมุ่ลงนามุ่บันทึกข้อติกลง (MOU) ผูู้กบัติริ
พันักงานของกล่�มุ่บริิษััทมุ่ิติซิูบิช่ิเข้ากับบัติริแริบบิท เพั่�อยกริะดับคัวัามุ่
ปลอดภัยของพันักงานผู้�านแพัลติฟอริ์มุ่ท่�สำามุ่าริถืเล่�ยงการิสำัมุ่ผู้ัสำและ
สำ�งเสำริิมุ่การิใช่้จุา� ยแบบไริ้เงินสำด ซิึ�งจุะเป็นการินำาริ�องให้กับบริิษััทอ่�น ๆ
ติ�อไป ท้ายท่�สำ่ดนับเป็นคัวัามุ่ภูมุ่ิใจุเป็นอย�างยิ�งเมุ่่�อพัันธมุ่ิติริทางธ่ริกิจุ
อย�างบริิษััท เคัอริี� เอ็กซิ์เพัริสำ (ปริะเทศไทย) จุำากัด (มุ่หาช่น) (“KEX”)
ได้ปริะสำบคัวัามุ่สำำาเริ็จุในการิเข้าจุดทะเบ่ยนในติลาดหลักทริัพัย์แห�ง
ปริะเทศไทยเป็นคัริั�งแริก (“IPO”) เมุ่่�อวัันท่� 24 ธันวัาคัมุ่ 2563 โดย
บริิษััทฯ ริู้สำึกเป็นเก่ยริติิในการิเป็นหัวัหอกในการิช่�วัยปริะช่าสำัมุ่พัันธ์
ผู้�านแพัลติฟอริ์มุ่สำ่อ� โฆษัณาทัง� หมุ่ดท่เ� ริามุ่่อยู� ซิึง� ติลาดได้ติอ้ นริับ KEX
ด้วัยกริะแสำติอบริับท่�ดอ่ ย�างล้นหลามุ่ โดย ณ วััน IPO ริาคัาของ KEX
เปิดท่� 65.0 บาทติ�อห่น้ สำูงกวั�าริาคัา IPO ท่� 28.0 บาทติ�อห่้นถืึง 132%
นอกจุากน่คั� วัามุ่สำัมุ่พัันธ์ริะหวั�าง VGI และ KEX ยังคังแน�นแฟ้นนับติัง� แติ�
เริาเข้าลงท่นใน KEX ในเด่อนสำิงหาคัมุ่ 2561 โดยเริาได้พัฒ
ั นาสำินคั้าและ
บริิการิริ�วัมุ่กับ KEX อย�างติ�อเน่�อง อาทิ สำ�งสำินคั้าติัวัอย�างผู้�านเคัริือ
KEX กวั�า 1.6 ล้านช่ิ�น ติิดติั�งสำ่�อโฆษัณาท่�ริถืบริริท่กสำ�งของ KEX กวั�า
700 คััน และเริิ�มุ่เปิดติัวับริิการิสำ�งสำินคั้าติ�างอย�างผู้�านพันักงานสำ�งของ
ภายใติ้ช่่�อบริิการิ ‘Driver Handover’
บริิษััทฯ ได้ติอกยำ�าคัวัามุ่สำำาเริ็จุของการิเป็นผูู้้นำาในการิให้บริิการิ O2O
โซิลูช่นั� สำ์ ด้วัยริางวััลริะดับปริะเทศและริะดับสำากล ได้แก� Thailand’s Top
Corporate Brands 2020 ในฐานะองคั์กริท่�มุ่่มุู่ลคั�าแบรินด์สำูงสำ่ด
พัริ้อมุ่คัวั้าริางวััลนักลงท่นสำัมุ่พัันธ์ดเ่ ย่ย� มุ่เป็นคัริัง� ท่สำ� อง จุากงาน SET

Awards นอกจุากน่�ผู้ลงานของเริาได้ริับการิยอมุ่ริับในริะดับสำากล
ด้วัยริางวััล The Most Innovative O2O Solutions for Payment and
Logistics Platforms และ ASEAN’s Transformation Champions in
2020 แสำดงถืึงคัวัามุ่มุ่่�งมุ่ั�นของผูู้้บริิหาริและพันักงานท่� ได้นำาพัาองคั์กริ
ไปสำู�คัวัามุ่สำำาเริ็จุ นอกจุากนั�นผู้ลการิดำาเนินงานด้านติลาดท่น VGI
ยังได้ริับคััดเล่อกเข้าเป็นสำมุ่าช่ิกของดัช่น่ MSCI Small Cap โดย
Morgan Stanley Capital International (MSCI) Index แสำดงให้เห็นถืึง
คัวัามุ่เช่่�อมุ่ั�นของนักลงท่นไทยและติ�างช่าติิท่�วัางใจุในศักยภาพัในการิ
ดำาเนินธ่ริกิจุของ VGI
สำ่ดท้ายน่�กริะผู้มุ่ในฐานะติัวัแทนของคัณะกริริมุ่การิบริิษััทฯ ผูู้้บริิหาริ
และพันักงานท่กท�าน ใคัริ�ขอขอบคั่ณผูู้้เก่�ยวัข้องท่กท�านท่� ได้ ให้การิ
สำนับสำน่นบริิษััทฯ ติลอดช่�วังเวัลาท่�ท้าทายน่� โดยเริาจุะยังคังเฝ่้าริะวััง
และติิดติามุ่สำถืานการิณ์ และปัจุจุัยคัวัามุ่เสำ่�ยงอย�างใกล้ช่ิด เพั่�อเติริียมุ่
พัริ้อมุ่ในการิริับมุ่่อกับคัวัามุ่ท้าทายท่�จุะเกิดข่�น ทั�งน่�เริาเช่่�อมุ่ั�นวั�า
ด้วัยริูปแบบการิดำาเนินธ่ริกิจุท่ห� ลากหลายและปริะสำบการิณ์ ในการิเผู้ช่ิญ
กับดิสำริัปช่ัน� ในช่�วังท่ผู้� า� นมุ่า จุะทำาให้เริาสำามุ่าริถืผู้�านคัวัามุ่ท้าทายจุาก
วัิกฤติน่�ได้อก่ คัริัง� กริะผู้มุ่ขอขอบคั่ณพันักงานและผูู้บ้ ริิหาริท่กท�านสำำาหริับ
คัวัามุ่ท่�มุ่เทและคัวัามุ่อดทนในการิขับเคัล่�อนองคั์กริมุ่าอย�างติ�อเน่�อง
ยิ�งไปกวั�านั�นกริะผู้มุ่ขอสำ�งมุ่อบกำาลังใจุให้แก�บ่คัคัลากริและหน�วัยงาน
ท่� เ ก่� ย วัข้ อ งท่ ก ภาคัสำ� วั นท่� กำา ลั ง ติ� อ สำู้ กั บ ภาริกิ จุ อั น ยิ� ง ใหญ� ใ นคัริั� ง น่�
ผู้มุ่ขอขอบคั่ณจุากหัวัใจุสำำาหริับคัวัามุ่เสำ่ยสำละของท่ก ๆ ท�าน และ
ผู้มุ่มุ่ั�นใจุวั�าปริะเทศไทยจุะก้าวัผู้�านเหติ่การิณ์คัริั�งน่�ไปได้ด้วัยกัน

1.3 สารจากประธานิกรรมูการ
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1.4 คณะกิรรมกิารบริษัท

น�ยค่รี ก�ญจนพ�ส่น์
• ปริะธานกริริมุ่การิ
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น�ยม�รุต อรรถไกวัลวที่่

น�ยกวิน ก�ญจนพ�ส่น์

น�ยสุ่รพงษ์ เล�หะอัญญ�

• ริองปริะธานกริริมุ่การิ
• กริริมุ่การิสำริริหาและพัิจุาริณาคั�าติอบแทน
• กริริมุ่การิบริริษััทภิบาล

• กริริมุ่การิ
• ปริะธานคัณะกริริมุ่การิบริิหาริ

• กริริมุ่การิ

น�ยคง ชิ เคือง

น�ยช�น คิน ตัค

รศ. จ�รุพร ไวยนันที่์

น�งมณ่ภรณ์ ส่ิริวัฒน�วงศ์

น�ยเก่ยรติ ศรีจอมขวัญ

• กริริมุ่การิ

•
•
•
•
•

• กริริมุ่การิอิสำริะ
• ปริะธานคัณะกริริมุ่การิติริวัจุสำอบ
• ปริะธานคัณะกริริมุ่การิ
บริริษััทภิบาล
• กริริมุ่การิสำริริหา
และพัิจุาริณาคั�าติอบแทน

• กริริมุ่การิอิสำริะ
• กริริมุ่การิติริวัจุสำอบ
• ปริะธานคัณะกริริมุ่การิสำริริหา
และพัิจุาริณาคั�าติอบแทน

• กริริมุ่การิอิสำริะ
• กริริมุ่การิติริวัจุสำอบ
• ปริะธานคัณะกริริมุ่การิ
บริิหาริคัวัามุ่เสำ่�ยง
• กริริมุ่การิสำริริหา
และพัิจุาริณาคั�าติอบแทน

กริริมุ่การิ
กริริมุ่การิสำริริหาและพัิจุาริณาคั�าติอบแทน
กริริมุ่การิบริริษััทภิบาล
กริริมุ่การิบริิหาริ
กริริมุ่การิบริิหาริคัวัามุ่เสำ่�ยง

1.4 คณะกรรมูการบริษั่ทั่

11

1.5 คณะผู่้บริหาร

น�ยกวิน ก�ญจนพ�ส่น์

น�ยแล็พ ซน เนลส่ัน เหล่ยง

น�ยช�น คิน ตัค

• ปริะธานคัณะกริริมุ่การิบริิหาริ

• กริริมุ่การิบริิหาริ
• กริริมุ่การิบริิหาริคัวัามุ่เสำ่ย� ง
• กริริมุ่การิผูู้้อาำ นวัยการิใหญ��

• กริริมุ่การิบริิหาริ
• กริริมุ่การิบริิหาริคัวัามุ่เสำ่�ยง
• ผูู้้อาำ นวัยการิใหญ�สำายงานปฏิิบัติิงาน

น�งอรนุช รุจิร�วรรณ

น�งจิตเกษม หมู่มิ่ง

• กริริมุ่การิบริิหาริ
• กริริมุ่การิบริิหาริคัวัามุ่เสำ่ย� ง
• ผูู้้อาำ นวัยการิใหญ�สำายงานการิขาย

• กริริมุ่การิบริิหาริ
• กริริมุ่การิบริิหาริคัวัามุ่เสำ่�ยง
• ผูู้้อาำ นวัยการิใหญ�สำายงานการิเงิน

หมุ่ายเหติ่
• นางสำาวัวัริลักษัณ์ วัริฉัติริธาริ ได้ลาออกจุากติำาแหน�งกริริมุ่การิบริิหาริคัวัามุ่เสำ่ย� ง กริริมุ่การิบริิหาริผูู้อ้ าำ นวัยการิใหญ�สำายงานกฎหมุ่ายและกำากับดูแล เมุ่่อ� วัันท่� 1 มุ่กริาคัมุ่ 2564 และติำาแหน�งเลขาน่การิบริิษัท
ั เมุ่่อ� วัันท่� 10 ก่มุ่ภาพัันธ์ 2564
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หม่อมหลวงเกรียงไกร หัส่ดินที่ร

น�งส่�วด�รณ่ พรรณกลิ่น

• กริริมุ่การิบริิหาริ
• ริองผูู้้อาำ นวัยการิใหญ�สำายงานการิขาย
(ไมุ่�ใช่�ผูู้้บริิหาริติามุ่นิยามุ่ของ กลติ.)

• ผูู้้อำานวัยการิฝ่่ายการิเงิน

น�งพิฑช�ภัคส่รร์ จิตต์โอภ�ส่
• ผูู้้อำานวัยการิฝ่่ายบัญช่่และบริิหาริลูกหน่�

1.5 คณะผู้บริหาร
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1.6 ปีระวัติิความเปี็นมา
นับติัง� แติ�จุดั ติัง� บริิษัทั VGI ข่น� เมุ่่อ� ปี 2541 เริาได้ติงั� เป้าหมุ่ายท่จุ� ะเป็นบริิษัทั สำ่อ� โฆษัณาอันดับหนึง� ของปริะเทศไทยท่ใ� ห้คัวัามุ่สำำาคััญกับคัวัามุ่ติ้องการิ
ของลูกคั้ามุ่ากท่�สำ่ด ปัจุจุุบันเริาคั่อผูู้้ ให้บริิการิ Offline-to-Online (“O2O”) โซิลูช่�ันสำ์ โดยเริามุ่่จุุดมุ่่�งหมุ่ายในการิเป็นผูู้้นำาด้านการิออกแบบ
ปริะสำบการิณ์ ใหมุ่�ให้กับผูู้้บริิโภคั ติอบสำนองคัวัามุ่ติ้องการิของนักโฆษัณาและแบรินด์ด้วัยโซิลูช่ั�นสำ์ท่�มุ่่เอกลักษัณ์เฉพัาะติัวัผู้�านอ่โคัซิิสำเติ็มุ่ของเริา
ยิ�งไปกวั�านั�น เริายังมุ่่คัวัามุ่มุ่่�งมุ่ั�นในการิสำริ้างธ่ริกิจุท่�ก้าวัลำ�าและยั�งย่นแก�ผูู้้ท่�มุ่่สำ�วันเก่�ยวัข้อง ริวัมุ่ถืึงสำังคัมุ่ และสำิ�งแวัดล้อมุ่

2533 – 2552: เครือข่ายสื่่�อโฆษณาที�ครอบคลุมใจกิลางิกิรุงิเทพมหานคร
2533

คั่ณคั่ริี กาญจุนพัาสำน์ เริิ�มุ่ก�อติั�งบริิษััท ริะบบขนสำ�งมุ่วัลช่นกริ่งเทพั จุำากัด (มุ่หาช่น) หริือ BTS ผูู้้ ให้บริิการิเดินริถืไฟฟ้า
ริายแริกในปริะเทศไทย ท่�เคัล่�อนผู้�านใจุกลางกริ่งเทพัมุ่หานคัริ

2541

ติ�อมุ่าคั่ณกวัิน กาญจุนพัาสำน์ ทายาทผูู้้สำ่บทอดธ่ริกิจุ มุ่่แนวัคัิดริิเริิ�มุ่ทำาธ่ริกิจุสำ่�อโฆษัณาริูปแบบใหมุ่�สำาำ หริับสำ่�อโฆษัณา
บนริะบบริถืไฟฟ้าบ่ทเ่ อสำ ซิึ�งนับเป็นจุุดกำาเนิดของ VGI

2542

ริถืไฟฟ้าบ่ท่เอสำ ได้เริิ�มุ่เปิดดำาเนินการิเติ็มุ่ริูปแบบเป็นคัริั�งแริก ซิึ�ง VGI เป็นผูู้้ ได้ริับสำิทธิแติ�เพัียงผูู้้เด่ยวัในการิบริิหาริ
พั่�นท่�โฆษัณา ริวัมุ่ถืึงพั่�นท่�เช่ิงพัาณิช่ย์ทั�งหมุ่ดบนเคัริือข�ายริถืไฟฟ้า BTS เป็นริะยะเวัลาทั�งสำิ�น 30 ปี

2546

บริิษััทฯ ขยายธ่ริกิจุไปยังสำ่�อโฆษัณากล่�มุ่โมุ่เดิริ์นเทริด ซิึ�งเป็นการิบริิหาริจุัดการิพั่�นท่�สำ่�อโฆษัณาปริะเภทโมุ่เดิริ์นเทริด
ในห้างสำริริพัสำินคั้าช่ั�นนำา ปริะกอบด้วัย วััติสำัน, เทสำโก้ โลติัสำ, บิ�กซิ่ และคัาริ์ฟูริ์ ติ�อมุ่าได้ย่ติิการิปริะกอบธ่ริกิจุดังกล�าวัในปี 2558

2552

VGI เข้าซิ่�อกิจุการิทั�งหมุ่ด 100.0% ในบริิษััท พัอยท์ ออฟ วัิวั มุ่่เด่ย กริ่�ป จุำากัด ซิึ�งเป็นผูู้้ ให้บริิการิสำ่�อโฆษัณาในอาคัาริ
สำำานักงานในย�านธ่ริกิจุ ท่�ติั�งอยู�ในใจุกลางเมุ่่องของกริ่งเทพัมุ่หานคัริ

2555 – 2559: ขยายเครือข่ายสื่่�อโฆษณานอกิบ้านครอบคลุมทั�วปีระเทศ
2555
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VGI เข้าเป็นบริิษััทจุดทะเบ่ยนในติลาดหลักทริัพัย์แห�งปริะเทศไทย
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2558

VGI ขยายริากฐานสำ่�อโฆษัณาไปทั�วัปริะเทศ ผู้�านการิลงท่นในบริิษััทสำ่�อโฆษัณานอกบ้านติ�าง ๆ ได้แก�:เพัิ�มุ่สำัดสำ�วันการิถื่อห่้นในบริิษััท มุ่าสำเติอริ์ แอด จุำากัด (มุ่หาช่น) หริือ “MACO” จุาก 25.0% ในปี 2557 เป็น 37.4%1
โดย MACO เป็นผูู้้นำาในการิบริิหาริสำ่�อโฆษัณากลางแจุ้งและสำติริีทเฟอริ์นิเจุอริ์ช่ั�นนำาของปริะเทศไทย
เข้าซิ่�อห่้นในสำัดสำ�วัน 30.0% ของบริิษััท แอโริ มุ่่เด่ย กริ่�ป จุำากัด ซิึ�งเป็นผูู้้ ให้บริิการิสำ่�อโฆษัณาในสำนามุ่บินหลักทั�วัปริะเทศไทย
เข้าซิ่�อห่้นในสำัดสำ�วัน 40.0% ของบริิษััท เดโมุ่ เพัาเวัอริ์ จุำากัด (“Demo Power”) โดย Demo Power เป็นผูู้้ ให้บริิการิสำาธิติ
สำินคั้าและผู้ลิติภัณฑ์์ท่�ใหญ�ท่�สำ่ดในปริะเทศไทย

2560 - 2561: ปีรับเปีลี�ยนรูปีแบบกิารดูำาเนินธุุรกิิจสืู่่กิารเปี็นผู่้ให้บริกิาร O2O โซิลูชำ�นั สื่์
2560

VGI เข้าซิ่�อห่้นในสำัดสำ�วัน 90.0% ของบริิษััท บางกอก สำมุ่าริ์ทการิ์ด ซิิสำเทมุ่ จุำากัด และบริิษััท บ่เอสำเอสำ โฮิลดิ�งสำ์ จุำากัด หริือ
เริียกริวัมุ่กันวั�า กล่�มุ่แริบบิท ผูู้้ ให้บริิการิด้านดิจุิทัลไลฟ์สำไติล์ และออนไลน์โซิลูช่ั�นสำ์ ผู้�านการิให้บริิการิทางการิเงินแบบดิจุิทัล
โดยการิเข้าถื่อห่น้ ในคัริัง� น่เ� ป็นจุุดเริิมุ่� ติ้นของการิเดินทางของบริิษัทั ฯ ไปสำูก� าริเป็นผูู้้ให้บริิการิ O2O โซิลูช่น�ั สำ์
VGI ได้ขยายธ่ริกิจุสำ่�อโฆษัณาไปยังติลาดในติ�างปริะเทศผู้�านบริิษััท VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd. (“VGIM”)
ซิึ�งดำาเนินธ่ริกิจุสำ่�อโฆษัณานอกบ้านในปริะเทศมุ่าเลเซิ่ย และอินโดน่เซิ่ย โดยในปี 2561 VGI ได้สำ�งมุ่อบการิดำาเนินธ่ริกิจุ
ในติ�างปริะเทศดังกล�าวัให้กับ MACO อย�างไริก็ติามุ่ บริิษััทฯ ยังคังสำัดสำ�วันการิถื่อห่้นใน VGIM ท่� 25.0%
จุัดติั�ง บริิษััท ดิ ไอคัอน วัี จุี ไอ จุำากัด ซิึ�งเป็นการิริ�วัมุ่ท่นริะหวั�าง บริิษััท ไอคัอนสำยามุ่ ริีเทล จุำากัด (75.0%) และ VGI (25.0%)
เพั่�อให้บริิการิสำ่�อโฆษัณาในริถืไฟฟ้าสำายสำ่ทอง

2561

จุัดติั�ง บริิษััท ซิูพัริีโมุ่ มุ่่เด่ย จุำากัด ซิึ�งเป็นการิริ�วัมุ่ท่นริะหวั�างบริิษััท ซิูพัริีโมุ่ จุำากัด (75.0%) และ VGI (25.0%) เพั่�อให้บริิการิ
สำ่�อโฆษัณานอกบ้านในบริิเวัณทางเช่่�อมุ่ของแยกปท่มุ่วััน
ภายหลังจุากการิเปิดติัวัธ่ริกิจุบริิการิช่ำาริะเงินออนไลน์ (e-Wallet) ภายใติ้บริิษััท แริบบิท ไลน์ เพัย์ จุำากัด (“RLP”) ในปี 2559
ติ�อมุ่า RLP ได้ริ�วัมุ่มุ่่อกับบริิษััท แอดวัานซิ์ อินโฟริ์ เซิอริ์วัิสำ จุำากัด (มุ่หาช่น) (“AIS”) ผูู้้นำาริะบบสำ่�อสำาริอันดับ 1 ของปริะเทศไทย
โดย AIS ได้เข้าลงท่นในสำัดสำ�วัน 33.3% จุากการิออกห่้นเพัิ�มุ่ท่นของ RLP โดยการิริ�วัมุ่มุ่่อในคัริั�งน่� ได้ช่�วัยเพัิ�มุ่ฐานจุำานวัน
ผูู้้ ใช่้งานของ RLP และเสำริิมุ่สำริ้างการิเป็นผูู้้ ให้บริิการิช่ำาริะเงินทางออนไลน์ ได้อย�างแข็งแกริ�ง

1

ณ เด่อนมุ่่นาคัมุ่ 2564 VGI มุ่่สำัดสำ�วันการิถื่อห่้นทั�งสำิ�น 26.6% ใน MACO

1.6 ประว่ต้ิความูเป็นิมูา
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1.7 เหติุกิารณ์สื่ำาคัญในชำ่วงิ 3 ปีีที�ผ่่านมา
ในช่�วัง 3 ปีท่�ผู้า� นมุ่า VGI ปริะสำบคัวัามุ่สำำาเริ็จุในการิสำริ้าง Offline-to-Online (“O2O”) อ่โคัซิิสำเติ็มุ่ท่�ปริะกอบไปด้วัยแพัลติฟอริ์มุ่ธ่ริกิจุสำ่�อโฆษัณา
ธ่ริกิจุบริิการิช่ำาริะเงิน และธ่ริกิจุโลจุิสำติิกสำ์ ทั�งน่�เพั่�อให้สำะท้อนถืึงการิปริับเปล่�ยนริูปแบบการิดำาเนินธ่ริกิจุท่�เป็นหนึ�งเด่ยวักัน บริิษััทฯ ได้เปล่�ยน
อัติลักษัณ์และวัิสำยั ทัศน์ ใหมุ่�ขององคั์กริเป็น “โซิลูช่นั� สำ์สำำาหริับอนาคัติ” โดยการิปริับริูปแบบธ่ริกิจุในคัริัง� น่ท� ำาให้บริิษัทั ฯ สำามุ่าริถืดึงดูดพัันธมุ่ิติริริาย
ใหมุ่� ๆ เข้ามุ่าเสำริิมุ่สำริ้างคัวัามุ่แข็งแกริ�งให้กับอ่โคัซิิสำเติ็มุ่ของเริาเพั่�อให้สำามุ่าริถืเติิบโติได้อย�างยั�งย่น

2561 – ปีัจจุบัน: เสื่ริมสื่ร้างิความแข็งิแกิร่งิของิ O2O อีโคซิิสื่เติ็มผ่่านทางิพันธุมิติรทางิธุุรกิิจ
2561

2562

กิรกิฎาคม

VGI เข้าซิ่�อห่้นในสำัดสำ�วัน 23.0%1 ในบริิษััท เคัอริี� เอ็กซิ์เพัริสำ (ปริะเทศไทย) จุำากัด (มุ่หาช่น) (“KEX”) ผูู้้นำาด้านการิขนสำ�ง
พััสำด่ด�วันช่ั�นนำาของปริะเทศไทย โดยการิเข้าถื่อห่้นในคัริั�งน่�ถื่อเป็นก้าวัสำำาคััญของ VGI ในการิสำริ้าง O2O อ่โคัซิิสำเติ็มุ่
ท่�คัริอบคัล่มุ่ธ่ริกิจุสำ่�อโฆษัณา ธ่ริกิจุบริิการิช่ำาริะเงิน และธ่ริกิจุโลจุิสำติิกสำ์

กิุมภาพันธุ์

VGI ได้ปริะกาศใช่้โลโก้และอัติลักษัณ์ ใหมุ่�ขององคั์กริ

มีนาคม

บริิษััทฯ ได้จุัดติั�งบริิษััทริ�วัมุ่ท่นภายใติ้ช่่�อ บริิษััท วัีจุี ไอ เอน่�มุ่ายด์ เทคัโนโลย่ จุำากัด ริ�วัมุ่กับ AdAsia Holdings (“AnyMind”)
ผูู้้ ให้บริิการิ AI โซิลูช่นั� สำ์ดา้ นสำ่อ� โฆษัณา บริิการิด้านการิติลาดเช่ิงอิทธิพัล (Influencer Marketing) และบริิการิด้านทริัพัยากริ
มุ่น่ษัย์ ซิึ�งมุ่่สำัดสำ�วันการิถื่อห่้นโดย VGI 49.0% AnyMind และผูู้้ถื่อห่้นอ่�น ๆ 51.0% จุากการิริ�วัมุ่ท่นในคัริั�งน่�จุะเป็นการิใช่้
ปริะโยช่น์จุากเทคัโนโลย่ริ�วัมุ่กับสำ่�อโฆษัณานอกบ้านแบบดิจุิทัลเพั่�อนำาเสำนอสำ่�อโฆษัณาได้อย�างติริงจุุดและมุ่่ปริะสำิทธิภาพั
ทั�งในริูปแบบออฟ ไลน์และออนไลน์
VGI เข้าลงท่น 18.6% ในบริิษัทั แพัลน บ่ มุ่่เด่ย จุำากัด (มุ่หาช่น) (“PlanB”) ผูู้้ ให้บริิการิสำ่อ� โฆษัณานอกบ้านช่ัน� นำาในปริะเทศไทย
โดยการิริ�วัมุ่มุ่่อในคัริั�งน่�จุะช่�วัยเสำริิมุ่สำริ้างคัวัามุ่แข็งแกริ�งของบริิษััทฯ ในติลาดสำ่�อโฆษัณานอกบ้านในปริะเทศไทยผู้�านกำาลัง
การิผู้ลิติสำ่�อโฆษัณาของกล่�มุ่บริิษััทฯ ริวัมุ่ถืึงคัวัามุ่ริ�วัมุ่มุ่่อใหมุ่� ๆ ท่�จุะเกิดข่�นริะหวั�างกัน

เมษายน

VGI เข้าลงท่น 25.0% ในบริิษััท แอดซิ์ เจุ้าพัริะยา จุำากัด ผูู้้ ให้บริิการิสำ่�อกลางแจุ้งบนเริือและท�าเริือริิมุ่แมุ่�นำ�าเจุ้าพัริะยา โดยการิ
ริ�วัมุ่มุ่่อในคัริั�งน่�ทำาให้บริิษััทฯ สำามุ่าริถืขยายสำ่�อโฆษัณาไปสำู�การิขนสำ�งทางเริือ และสำามุ่าริถืเข้าถืึงกล่�มุ่เป้าหมุ่ายใหมุ่� ๆ ได้

พฤษภาคม

VGI ได้จุัดติั�งริิษััทริ�วัมุ่ท่นภายใติ้ช่่�อ บริิษััท วัี-คัลิ�ก เทคัโนโลย่ จุำากัด โดยเป็นการิริ�วัมุ่ท่นริะหวั�าง iClick Interactive Asia
Group Limited (49.0%) VGI (30.0%) และผูู้้ถื่อห่้นอ่�น ๆ (21.0%) เพั่�อช่�วัยเพัิ�มุ่โอกาสำทางการิโฆษัณาให้สำามุ่าริถืเข้าถืึง
กล่�มุ่ผูู้้บริิโภคัในปริะเทศจุีนได้

1

ณ วัันท่� 31 มุ่่นาคัมุ่ 2564 VGI มุ่่สำัดสำ�วันการิถื่อห่้นใน KEX ทั�งสำิ�น 18.1%
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บริษั่ทั่ วีจีไอ จำาก่ดำ (มูหาช่นิ)

2562

กิรกิฎาคม

บริิษััทฯ ได้เปล่�ยนช่่�อจุาก บริิษััท วัี จุี ไอ โกลบอล มุ่่เด่ย จุำากัด (มุ่หาช่น) เป็น บริิษััท วัีจุี ไอ จุำากัด (มุ่หาช่น) อย�างเป็นทางการิ

สื่ิงิหาคม

VGI ได้จุดั ติัง� บริิษัทั ริ�วัมุ่ท่นภายใติ้ช่อ่� บริิษัทั เอสำแอลวัี ริีเทล จุำากัด (“SLV”) ริ�วัมุ่กับบริิษัทั สำห ลอวั์สำนั จุำากัด (“SL”) ผูู้้ ให้บริิการิ
ริ้านสำะดวักซิ่�อสำไติล์ญ่�ป่น และบริิษััท สำหพััฒนาอินเติอริ์โฮิลดิ�ง จุำากัด (มุ่หาช่น) (“SPI”) ผูู้้ ให้บริิการิสำินคั้าอุปโภคัและบริิโภคั
ท่ใ� หญ�ทสำ่� ด่ ในปริะเทศไทย ทัง� น่� บริิษัทั ฯ ถื่อห่น้ ในสำัดสำ�วัน 30.0% SL ถื่อห่น้ ในสำัดสำ�วัน 60.0% และ SPI ถื่อห่น้ ในสำัดสำ�วัน 10.0%
โดยการิริ�วัมุ่มุ่่อในคัริั�งน่� SLV จุะเปิดให้บริิการิริ้านคั้าสำะดวักซิ่�อลอวั์สำัน 108 บนสำถืาน่ริถืไฟฟ้าบ่ท่เอสำ ริวัมุ่ถืึงยังให้บัติริ
แริบบิท และ แริบบิท ไลน์ เพัย์ เป็นหนึ�งในช่�องทางการิช่ำาริะเงินแทนเงินสำด

2563

2564

2

มกิราคม

จุากการิเสำนอขายห่้นสำามุ่ัญเพัิ�มุ่ท่นของ บริิษััท มุ่าสำเติอริ์ แอด จุำากัด (มุ่หาช่น) (“MACO”) ให้แก� PlanB จุำานวัน 1,080
ล้านห่น้ ท่�สำ�งผู้ลให้สำัดสำ�วันการิถื่อห่น้ ของ VGI ใน MACO ลดลงจุาก 33.2% เป็น 26.6% นอกจุากน่� VGI ได้ลดจุำานวันติัวัแทน
ในคัณะกริริมุ่การิบริิษัทั MACO เหล่อ 2 ใน 7 ของติัวัแทนทั�งหมุ่ด จุ่งทำาให้ MACO เปล่�ยนสำถืานะจุากบริิษััทย�อยเป็นบริิษััทริ�วัมุ่
ของบริิษััทฯ

มีนาคม

บริิษััท แริบบิท แคัริ์ จุำากัด (เดิมุ่ช่่�อ บริิษััท แริบบิท อินเติอริ์เน็ติ จุำากัด) ซิึ�งเป็นบริิษััทย�อยของบริิษััทฯ ได้ขยายธ่ริกิจุนายหน้า
ปริะกันภัยโดยเข้าลงท่น 100.0% ในบริิษัทั เอเช่่ย ไดเริ็คั อินช่ัวัริันสำ์ โบริคัเกอริ์ จุำากัด ผูู้ป้ ริะกอบธ่ริกิจุนายหน้าปริะกันวัินาศภัย
ทางออนไลน์และเทเลเซิลล์
ลงนามุ่สำัญญาเพั่�อจุัดติั�งบริิษััทริ�วัมุ่ท่นภายใติ้ช่่�อ บริิษััท แริบบิท แคัช่ จุำากัด (“Rabbit Cash”)2 โดยเป็นการิริ�วัมุ่มุ่่อริะหวั�าง
บริิษัทั บ่เอสำเอสำ โฮิลดิง� สำ์ จุำากัด (77.0%) บริิษัทั อิออน ธนสำินทริัพัย์ (ไทยแลนด์) จุำากัด (มุ่หาช่น) (18.0%) และบริิษัทั ฮิิวัแมุ่นนิกา้
จุำากัด (มุ่หาช่น) (5.0%) เพั่อ� ใช่้ปริะโยช่น์จุากการินำาข้อมุู่ลและเทคัโนโลย่ของกล่มุ่� บริิษัทั ฯ ริ�วัมุ่กับเคัริือข�ายติ�าง ๆ ของพัันธมุ่ิติริ
เพั่�อสำริ้างโซิลูช่ั�นสำ์ทางการิเงินให้แก�ผูู้้บริิโภคัในการิเข้าถืึงแหล�งเงินท่นได้ง�ายและปลอดภัย

Rabbit Cash ถืูกจุัดติั�งข่�นเมุ่่�อวัันท่� 1 เมุ่ษัายน 2564

1.7 เหต้่การณ์สาำ ค่ญในิช่�วง 3 ปีทั่่�ผ�านิมูา
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1.8 รางิวัลและความสื่ำาเร็จในปีี 2563/64
ในปี 2563/64 VGI ได้ติอกยำ�าให้เห็นถืึงคัวัามุ่สำำาเริ็จุในการิเปล่ย� นริูปแบบการิดำาเนินธ่ริกิจุจุากการิเป็นบริิษัทั สำ่อ� โฆษัณานอกบ้านสำูก� าริเป็นผูู้น้ ำาด้าน
การิให้บริิการิ Offline-to-Online (O2O) โซิลูช่ั�นสำ์อย�างติ�อเน่�อง ด้วัยริางวััลและคัวัามุ่สำำาเริ็จุท่� ได้ริับจุากองคั์กริทั�งภายในปริะเทศและติ�างปริะเทศ
โดยคัวัามุ่สำำาเริ็จุในคัริั�งน่�จุะเป็นแริงขับเคัล่�อนให้บริิษััทฯ ได้ก้าวัไปสำู�การิเป็นท่�ริู้จุักในริะดับโลก และช่�วัยสำริ้างคัวัามุ่มุ่ั�นใจุของกล่�มุ่ลูกคั้า นักลงท่น และ
พัันธมุ่ิติริทางธ่ริกิจุของบริิษััทฯ ได้ด่ยิ�งข่�น

รางิวัล

Thailand’s Top Corporate Brands Award under
Media Category เป็นปีท่� 4 ติิดติ�อกัน โดยคัณะพัาณิช่ยศาสำติริ์

Best Investor Relations จ�กง�น SET Awards 2020

The Most Innovative O2O Solutions for Payment
and Logistics Platforms in 2020 โดย International

Superbrands Award ในหมุ่วัด Banking/Finance and
Credit Card ปี 2563 มุ่อบให้กับบัติริแริบบิท จุาก Superbrands
ปริะเทศไทย

และการิบัญช่่จุุฬาลงกริณ์มุ่หาวัิทยาลัยและติลาดหลักทริัพัย์แห�ง
ปริะเทศไทย (“SET”)

Finance Award (IFA)

ท่�จุัดข่�นโดย SET และวัาริสำาริการิเงินการิธนาคัาริ

ASEAN’s Transformation Champions in 2020
โดย International

ความสื่ำาเร็จ

18

เข้าเปี็นสื่มาชำิกิของิดูัชำนี MSCI ปีระเภทดูัชำนี MSCI Small Cap
ท่�มุ่่ผู้ลติั�งแติ�เด่อนธันวัาคัมุ่ 2563 โดย Morgan Stanley Capital
International (MSCI) Index

ไดู้รับกิารจัดูอันดูับให้เปี็นหน่�งิใน 100 อันดูับหลักิทรัพย์ที�มีกิาร
ดูำาเนินงิานโดูดูเดู่นดู้านสื่ิ�งิแวดูล้อม สื่ังิคม และธุรรมาภิบาล
เป็นปีท่� 3 ติิดติ�อกัน โดย ESG Rating Unit ของสำถืาบันไทยพััฒน์

เข้าเปี็นสื่มาชำิกิของิดูัชำนี SET50 ติั�งแติ�เด่อนมุ่กริาคัมุ่ 2564
ถืึงเด่อนมุ่ิถื่นายน 2564

ไดู้รับกิารปีระเมินกิารกิำากิับดููแลกิิจกิารของิบริษัทจดูทะเบียน
ในระดูับดูีเลิศในปีี 2563 เป็นปีท่� 5 ติิดติ�อกัน โดยสำมุ่าคัมุ่สำ�งเสำริิมุ่
กริริมุ่การิบริิษััทไทย (IOD)

บริษั่ทั่ วีจีไอ จำาก่ดำ (มูหาช่นิ)

2
อ่โคซิส่เต็มของ VGI
2.1

2.2

อ่โคซิสเต้็มูข้อง VGI
2.1.1 ธ่รกิจส่�อโฆษัณา
2.1.2 ธ่รกิจบริการช่ำาระเงินิ
2.1.3 ธ่รกิจโลจิสต้ิกส์
2.1.4 กลย่ทั่ธ์ข้องบริษั่ทั่ฯ
พ่ฒนิาการข้องอุต้สาหกรรมู
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2.1 อีโคซิิสื่เติ็มของิ VGI

ADVERTISING

PAYMENT

LOGISTICS

โครงิสื่ร้างิรายไดู้
VGI ได้เริิมุ่� ธ่ริกิจุจุากการิเป็นเพัียงผูู้้ ให้เช่�าพั่น� ท่สำ� อ่� โฆษัณานอกบ้านแบบดัง� เดิมุ่ท่มุ่� ฐ่ านหลักอยูใ� นกริ่งเทพัมุ่หานคัริ ด้วัยวัิสำยั ทัศน์ ในการินำาพัาธ่ริกิจุ
ไปสำูก� าริเติิบโติอย�างยัง� ย่น บริิษัทั ฯ จุ่งได้จุบั มุ่่อริ�วัมุ่กับพัันธมุ่ิติริช่ัน� นำาติ�าง ๆ เพั่อ� ขยายเคัริือข�ายสำ่อ� โฆษัณาให้คัริอบคัล่มุ่ทัวั� ปริะเทศไทย นอกจุากน่�
ในย่คัท่�เทคัโนโลย่เข้ามุ่ามุ่่บทบาทสำำาคััญในการิดำาริงช่่วัิติ เริาได้เล็งเห็นถืึงโอกาสำในการิดำาเนินธ่ริกิจุมุ่ากมุ่าย จุ่งได้ทำาการิปริับเปล่�ยนกลย่ทธ์ผู้า� น
การิผู้สำมุ่ผู้สำานธ่ริกิจุบริิการิช่ำาริะเงิน และธ่ริกิจุโลจุิสำติิกสำ์เข้าเป็นสำ�วันหนึง� ของบริิษัทั ฯ โดยปัจุจุุบนั บริิษัทั ฯ มุ่่ธริ่ กิจุหลักแบ�งออกเป็น 3 ปริะเภท ได้แก�
1) ธ่ริกิจุสำ่�อโฆษัณา 2) ธ่ริกิจุบริิการิช่ำาริะเงิน และ 3) ธ่ริกิจุโลจุิสำติิกสำ์
ทัง� น่บ� ริิษัทั ฯ ได้ทาำ การิบันทึกบัญช่่ของแติ�ละแพัลติฟอริ์มุ่ ดังติ�อไปน่� สำ่อ� โฆษัณาถืูกบันทึกภายใติ้สำอ�่ โฆษัณานอกบ้าน (OOH Advertising) ธ่ริกิจุบริิการิ
ช่ำาริะเงินถืูกบันทึกภายใติ้ธริ่ กิจุบริิการิด้านดิจุทิ ลั และผู้ลการิดำาเนินงานท่มุ่� าจุากแพัลติฟอริ์มุ่ของธ่ริกิจุโลจุิสำติิกสำ์จุะถืูกบันทึกภายใติ้วัธิ ก่ าริบันทึก
บัญช่่ติามุ่สำ�วันได้เสำ่ย (equity method)
2561/62
(ปีรับปีรุงิใหม่)1
ธ่รกิจส่�อโฆษัณานิอกบ้านิ
สำ่�อโฆษัณาในริะบบขนสำ�งมุ่วัลช่น
สำ่�อโฆษัณาในอาคัาริ สำำานักงาน และอ่�น ๆ
สำ่�อโฆษัณากลางแจุ้ง
ธ่รกิจบริการดำ้านิดำิจิทั่่ล
รายไดำ้จากการให้บริการ
รายไดำ้อ่�นิ
รายไดำ้รวมู

3,082
2,405
412
265
529
3,611
103
3,714

ล้านบาท
2562/63

2563/64

2,849
2,184
371
294
1,151
4,000
298
4,298

1,540
1,327
213
940
2,480
764
3,244

2.1.1 ธุุรกิิจสื่่�อโฆษณา
ธ่ริกิจุสำ่อ� โฆษัณาของเริาแบ�งออกเป็น 2 กล่มุ่� ธ่ริกิจุหลัก ได้แก� สำ่อ� โฆษัณา
นอกบ้าน และบริิการิด้านการิติลาดออนไลน์และดิจุิทัล โดยธ่ริกิจุสำ่�อ
โฆษัณานอกบ้านปริะกอบด้วัย 1) สำ่�อโฆษัณาในริะบบขนสำ�งมุ่วัลช่น
2) สำ่�อโฆษัณาในอาคัาริสำำานักงาน 3) สำ่�อโฆษัณาปริะเภทบิลบอริ์ดและ
สำติริีทเฟอริ์นเิ จุอริ์ (“สำ่อ� โฆษัณากลางแจุ้ง”) 4) สำ่อ� โฆษัณาในสำนามุ่บิน และ
5) การิสำาธิติสำินคั้า (การิแจุกติัวัอย�างผู้ลิติภัณฑ์์) ในพั่น� ท่ห� า้ งสำริริพัสำินคั้า
และบนสำถืาน่ริถืไฟฟ้าบ่ทเ่ อสำ (“การิสำาธิติสำินคั้า”) โดย VGI บริิหาริงาน
1

สื่ัดูสื่่วนรายไดู้ (%)
2561/62
2562/63
(ปีรับปีรุงิใหม่)1
82.9%
64.7%
11.1%
7.1%
14.3%
97.2%
2.8%
100.0%

66.3%
50.8%
8.6%
6.9%
26.8%
93.1%
6.9%
100.0%

2563/64
47.5%
40.9%
6.6%
29.0%
76.5%
23.5%
100.0%

โดยติริงในสำ่�อโฆษัณาในริะบบขนสำ�งมุ่วัลช่นและสำ่�อโฆษัณาในอาคัาริ
สำำานักงาน สำำาหริับสำ่อ� โฆษัณากลางแจุ้ง ปริะกอบธ่ริกิจุผู้�านการิเข้าลงท่น
26.6% ในบริิษัทั มุ่าสำเติอริ์ แอด จุำากัด (มุ่หาช่น) (“MACO”) และ 18.6%
ในบริิษัทั แพัลน บ่ มุ่่เด่ย จุำากัด (มุ่หาช่น) (“PlanB”) ในสำ�วันของสำ่อ� โฆษัณา
ในสำนามุ่บินและการิสำาธิติสำินคั้า ปริะกอบธ่ริกิจุผู้�านการิเข้าลงท่น 30.0%
ในบริิษัทั แอโริ มุ่่เด่ย กริ่ป� จุำากัด (“Aero Media”) และลงท่น 40.0% ใน
บริิษัทั เดโมุ่ เพัาเวัอริ์ จุำากัด (“Demo Power”) ติามุ่ลำาดับ สำำาหริับธ่ริกิจุ
บริิการิด้านการิติลาดออนไลน์และดิจุทิ ลั ถืูกจุัดอยูภ� ายใติ้หน�วัยธ่ริกิจุท่�
มุ่่ช่่�อวั�า “VGI Digital Lab” ผูู้้ ให้บริิการิออนไลน์เอเจุนซิ่�แบบคัริบวังจุริ

บริิษััทฯ ทำาการิปริับปริ่งงบการิเงินสำำาหริับปี 2561/62 อันเน่�องมุ่าจุาก 1) มุ่าติริฐานริายงานทางการิเงิน ฉบับท่� 15 2) การิย่ติิการิคัวับริวัมุ่งบการิเงินของบริิษััท มุ่าสำเติอริ์ แอด จุำากัด (มุ่หาช่น) (“MACO”) ณ วัันท่� 30 มุ่กริาคัมุ่ 2563
สำ�งผู้ลให้ MACO เปล่�ยนแปลงสำถืานะจุากบริิษััทย�อยเป็นบริิษััทริ�วัมุ่ของบริิษััทฯ ทั�งน่�ในอนาคัติบริิษััทฯ จุะริับริู้เพัียงสำ�วันแบ�งกำาไริ (ขาดท่น) ใน MACO

20

บริษั่ทั่ วีจีไอ จำาก่ดำ (มูหาช่นิ)

สื่ัดูสื่่วนรายไดู้

(จากรายไดำ้การให้บริการรวมู %)

62.1%
2,480

ล้านบาท

37.9%

บริกิารดู้านดูิจิทัล

สื่่�อโฆษณานอกิบ้าน

รายไดู้จากิสื่่อ� โฆษณานอกิบ้าน
2562/63

2,848 ล้านบาท

1. พัฒนากิารที�สื่ำาคัญในปีี 2563/64
• VGI ได้ เ ปิ ด ติั วั แพั็ ก เกจุสำ่� อ โฆษัณาใหมุ่� ภ ายใติ้ ช่่� อ ‘Welcome
Package’ แคัมุ่เปญท่� เ ป็ น การิริวัมุ่หน้ า จุอสำ่� อ โฆษัณา LED
ทัง� หมุ่ด 3 จุอบริิเวัณทางเข้าสำถืาน่ริถืไฟฟ้าบ่ทเ่ อสำทัง� หมุ่ด 20 สำถืาน่
โดยแพั็กเกจุสำ่�อโฆษัณาดังกล�าวัสำามุ่าริถืนำาเสำนอสำ่�อโฆษัณาของ
ลูกคั้าท่�เช่่�อมุ่โยงกันในมุ่่มุ่มุ่องแบบ panoramic ทำาให้สำามุ่าริถืจุับ
สำายติาริวัมุ่ถืึงดึงดูดคัวัามุ่สำนใจุของผูู้้บริิโภคักล่�มุ่เป้าหมุ่าย

2. เครือข่าย สื่ินค้า และลักิษณะสื่ัญญา
2.1 สื่่�อโฆษณาในระบบขนสื่่งิมวลชำน
เครือข้�าย
บริิษััทฯ ได้ริับสำิทธิในการิบริิหาริพั่�นท่�โฆษัณาบนโคัริงข�ายริถืไฟฟ้า
บ่ท่เอสำสำายหลักและสำ�วันติ�อขยาย (เริียกริวัมุ่กันวั�าโคัริงข�าย ริถืไฟฟ้า
บ่ท่เอสำ) มุ่่เสำ้นทางผู้�านศูนย์กลางทางการิคั้า ท่�พัักอาศัย และอาคัาริ
สำำา นั ก งานในใจุกลางกริ่ ง เทพัฯ ปั จุ จุุ บั น โคัริงข� า ยริถืไฟฟ้ า บ่ ท่ เ อสำ
คัริอบคัล่มุ่ 31 สำถืาน่ (ริวัมุ่สำ�วันติ�อขยาย 7 สำถืาน่) ริะยะทาง 31.0
กิโลเมุ่ติริ มุ่่จุำานวันริถืทั�งสำิ�น 98 ขบวัน (392 ติู)้ โดยสำ่�อโฆษัณาในริะบบ
ขนสำ�งมุ่วัลช่นบนเคัริือข�ายของริถืไฟฟ้าบ่ท่เอสำนับวั�าเป็นสำ่�อนอกบ้าน
ท่�มุ่่ปริะสำิทธิภาพัมุ่ากท่�สำ่ดในการิเข้าถืึงผูู้้ช่มุ่

สินิค้า
ด้วัยเคัริือข�ายสำ่อ� โฆษัณาในริะบบขนสำ�งมุ่วัลช่นท่ห� ลากหลาย มุ่่ศกั ยภาพั
ในการิดึงดูดผูู้้ช่มุ่ในวังกวั้างริวัมุ่ไปถืึงสำามุ่าริถืเข้าถืึงผูู้้บริิโภคักล่�มุ่
เป้าหมุ่าย ทำาให้ VGI สำามุ่าริถืติอบโจุทย์นักการิติลาดในท่กริะดับ
โดยผู้�านสำ่�อโฆษัณาทั�งในริะบบริถืไฟฟ้าและบนสำถืาน่ ซิึ�งสำ่�อโฆษัณา
ในหน�วัยธ่ริกิจุน่มุ่� ศ่ กั ยภาพัในการิเข้าถืึงผูู้บ้ ริิโภคัท่เ� ดินทางด้วัยริถืไฟฟ้า
บ่ท่เอสำอย�างมุ่าก ทั�งน่� สำ่�อโฆษัณาในริะบบขนสำ�งมุ่วัลช่นสำามุ่าริถืแบ�ง
ออกเป็น 2 สำ�วันสำำาคััญหลัก ๆ ได้แก� การิให้เช่�าพั่�นท่�โฆษัณาและการิให้
เช่�าพั่�นท่�เช่ิงพัาณิช่ย์บนสำถืาน่

2563/64

1,540 ล้านบาท

• กิารให้เชำ่าพ้�นที�สื่่�อโฆษณา
สำ่อ� โฆษัณาท่บ� ริิษัทั ฯ ให้บริิการิมุ่่ทง�ั สำ่อ� โฆษัณาภาพันิง� และสำ่อ� ดิจุทิ ลั
โดยเริิ�มุ่แริกบริิษััทฯ ได้ ให้บริิการิเฉพัาะสำ่�อโฆษัณาภาพันิ�ง และ
สำามุ่าริถืขยายจุำานวันสำ่อ� อย�างติ�อเน่อ� ง จุนปัจุจุุบนั บริิษัทั ฯ มุ่่จุำานวัน
สำ่�อโฆษัณาภาพันิ�งมุ่ากกวั�า 20,000 ป้าย เช่�น สำ่�อท่�ห�อห่้มุ่บน
ติัวัริถืไฟฟ้า (“Train wraps”) (ภายในและภายนอกติัวัริถืไฟ) บันได
บริิเวัณห้องจุำาหน�ายติัวั� และสำ่อ� บนพั่น� ท่สำ� ถืาน่ ทัง� น่� สำ่อ� ท่�ได้ริบั คัวัามุ่
นิยมุ่จุากลูกคั้ามุ่ากท่�สำ่ด ได้แก� full train sponsor ท่�ได้หอ� ห่้มุ่ติัวั
ริถืไฟทั�งภายในและภายนอก ริวัมุ่ไปถืึงมุ่่การิโฆษัณาบนหน้าจุอ
LCD ท่�ติิดติั�งอยู�ภายในติัวัริถืไฟด้วัย ซิึ�งผู้ลิติภัณฑ์์ดังกล�าวัจุะมุ่่
ลักษัณะคัล้ายคัลึงกับบิลบอริ์ดเคัล่อ� นท่ข� นาดใหญ�ผู้า� นศูนย์กลาง
กริ่งเทพัฯ และดึงดูด คัวัามุ่สำนใจุของผูู้้ท่�สำัญจุริไปมุ่าผูู้้ขับขี�ริถืยนติ์
ริวัมุ่ไปถืึงคันเดินเท้าในริูปแบบท่�แปลกใหมุ่�
อย�างไริก็ติามุ่ในช่�วังท่�ผู้�านมุ่า เกิดการิเปล่�ยนแปลงท่�น�าสำังเกติใน
ภาพัของอุติสำาหกริริมุ่สำ่�อโฆษัณา คั่อคัวัามุ่แพัริ�หลายของการิใช่้
สำ่อ� โฆษัณาดิจุทิ ลั ท่เ� พัิมุ่� ข่น� อย�างริวัดเริ็วั สำ่อ� ดิจุทิ ลั กลายมุ่าเป็นสำ�วัน
สำำาคััญของสำ่�อโฆษัณาในริะบบขนสำ�งมุ่วัลช่น โดยนักการิติลาด
สำามุ่าริถืปริับเปล่�ยน แก้ ไข หริือเพัิ�มุ่เติิมุ่ข้อมุู่ลได้อย�างสำะดวักและ
ริวัดเริ็วั เพั่อ� ท่จุ� ะสำ�งสำาริเข้าถืึงผูู้บ้ ริิโภคัอย�างติริงจุุด ปัจุจุุบนั บริิษัทั ฯ
มุ่่เคัริือข�ายสำ่อ� ดิจุทิ ลั บนริถืไฟฟ้าและบนสำถืาน่กวั�า 2,000 จุอ ซิึง� อยู�
ในริูปแบบของจุอ LCD ภายในริถืไฟ จุอดิจุทิ ลั ขนาดใหญ�พัริ้อมุ่เสำ่ยง
(“Platform Truss LEDs”) ริั�วัและปริะติูอัติโนมุ่ัติิบริิเวัณช่านช่าลา
(Platform Screen Doors) และสำ่�อดิจุิทัลบริิเวัณทางเดินเช่่�อมุ่
ริะหวั� า งสำถืาน่ ริ ถืไฟฟ้ า และอาคัาริห้ า งสำริริพัสำิ น คั้ า ติ� า ง ๆ
(E-Posters) ด้วัยเคัริือข�ายสำ่�อดิจุิทัลท่�เริามุ่่ ทำาให้ VGI สำามุ่าริถื
พััฒนาสำินคั้าให้เกิดเป็นนวััติกริริมุ่การิทำางานริ�วัมุ่กันริะหวั�างสำ่�อ
ภาพันิ�งและสำ่�อดิจุิทัล เช่�น การิคัวับคั่มุ่ให้ Platform Truss LEDs
แสำดงสำ่อ� โฆษัณาของสำินคั้าช่นิดเด่ยวักันกับสำ่อ� ปริะเภท Train wraps
บนริถืไฟฟ้าท่�กำาลังจุะเข้าเท่ยบช่านช่าลา
2.1 อ่โคซิสเต้็มูข้อง VGI
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• กิารให้เชำ่าพ้�นที�เชำิงิพาณิชำย์บนสื่ถานี
บริิษััทฯ ได้ริับสำิทธิแติ�เพัียงผูู้้เด่ยวัในการิบริิหาริพั่�นท่�เช่ิงพัาณิช่ย์
ในริะบบริถืไฟฟ้าบ่ทเ่ อสำ จุำานวัน 31 สำถืาน่ ในการิน่� บริิษััทฯ จุะเป็น
ผูู้้ ดำา เนิ น การิและริั บ ผู้ิ ด ช่อบเฉพัาะการิลงท่ น ติิ ด ติั� ง ริะบบ
สำาธาริณูปโภคั และการิบำาริ่งริักษัาซิ�อมุ่แซิมุ่ริะบบสำาธาริณูปโภคั
ติลอดริะยะเวัลาของสำัญญา โดยผูู้้เช่�าริ้านคั้ามุ่่ภาริะติ้องลงท่นใน
การิก�อสำริ้างและติกแติ�งริ้านคั้าเอง โดยผู้�านคัวัามุ่เห็นช่อบของ
บริิษััทฯ ก�อน และผูู้้เช่�ามุ่่ภาริะติ้องจุ�ายคั�าสำาธาริณูปโภคัติามุ่
ปริิมุ่าณการิใช่้งานจุริิง ณ วัันท่� 31 มุ่่นาคัมุ่ 2564 บริิษััทฯ บริิหาริ
พั่�นท่�เช่ิงพัาณิช่ย์ปริะมุ่าณ 8,2442 ติาริางเมุ่ติริ ซิึ�งมุ่่ริ้านคั้าและ
ซิ่้มุ่จุำาหน�ายสำินคั้ามุ่ากกวั�า 1,105 ริ้านคั้า โดยลักษัณะการิให้เช่�า
พั่�นท่�มุ่่ท�งั สำัญญาเช่�าริะยะสำั�น 3-6 เด่อนสำำาหริับซิ่้มุ่จุำาหน�ายสำินคั้า
และสำัญญาเช่�าอาย่ 1-3 ปี สำำาหริับริ้านคั้า

ลักิษณะสื่ัญญา
• สื่ัญญาสื่ำาหรับรถไฟฟ้าสื่ายหลักิ
บริิษััทฯ ได้ริับสำิทธิแติ�เพัียงผูู้้เด่ยวัในการิบริิหาริพั่�นท่�โฆษัณาและ
พั่น� ท่เ� ช่ิงพัาณิช่ย์บนโคัริงข�ายริถืไฟฟ้าบ่ทเ่ อสำสำายหลัก จุำานวัน 24
สำถืาน่ จุากบริิษััท ริะบบขนสำ�งมุ่วัลช่นกริ่งเทพั จุำากัด (มุ่หาช่น)
(“BTSC”) คัริอบคัล่มุ่ริะยะเวัลาติั�งแติ� วัันท่� 18 พัฤษัภาคัมุ่ 2555
ถืึง 4 ธันวัาคัมุ่ 2572 ซิึง� บริิษัทั ฯ ติกลงช่ำาริะคั�าติอบแทนการิให้สำทิ ธิ
ติามุ่สำ�วันแบ�งริายได้ ในอัติริาท่�ติกลงกันไวั้ โดยเริิ�มุ่จุาก 5.0% ใน
วัันท่เ� ริิมุ่� สำัญญา (18 พัฤษัภาคัมุ่ 2555) และปริับข่น� 5.0% ในท่ก ๆ
5 ปี จุนถืึงอัติริาท่�สำูงท่�สำ่ดท่� 20.0%
• สื่ัญญาสื่ำาหรับรถไฟฟ้าสื่่วนติ่อขยาย
ในเด่อนพัฤษัภาคัมุ่ 2558 บริิษััทฯ ได้ริับสำิทธิโฆษัณาเพัิ�มุ่เติิมุ่บน
สำถืาน่ริถืไฟฟ้าบ่ทเ่ อสำในสำ�วันติ�อขยายทัง� หมุ่ด 7 สำถืาน่จุาก BTSC
และกริ่งเทพัมุ่หานคัริ (“BMA”) คัริอบคัล่มุ่ริะยะเวัลาติั�งแติ�วัันท่�
6 พัฤษัภาคัมุ่ 2558 ถืึง 4 ธันวัาคัมุ่ 2572 และช่ำาริะคั�าติอบแทนการิ
ให้สำิทธิในอัติริาคังท่�ให้กับทาง BMA

2.2 สื่่�อโฆษณาในอาคารสื่ำานักิงิาน
เครือข้�าย สินิค้า และล่กษัณะส่ญญา
กล่มุ่� สำ่อ� โฆษัณาในอาคัาริภายใติ้การิบริิหาริจุัดการิของ VGI คัริอบคัล่มุ่
2 พั่�นท่�หลัก ได้แก� สำ่�อโฆษัณาในอาคัาริสำำานักงานและสำ่�อโฆษัณาใน
อาคัาริท่พั
� กั อาศัย โดยสำ่อ� โฆษัณาในอาคัาริสำำานักงานนัน� ได้แก� จุอดิจุทิ ลั
ท่�ติิดติั�งในลิฟติ์ และบริิเวัณอ่�น ๆ ภายในอาคัาริสำำานักงาน เช่�น บริิเวัณ
ล็อบบ่� เช่�นเด่ยวักับสำ่อ� โฆษัณาในอาคัาริท่พั
� กั อาศัยซิึง� มุ่่ลกั ษัณะสำ่อ� เป็น
จุอดิจุทิ ลั ทัง� น่� สำ่อ� โฆษัณาท่ติ� ดิ ติัง� ภายในลิฟติ์นน�ั จุัดวั�าเป็นสำ่อ� ท่จุ� ะได้ริบั
คัวัามุ่สำนใจุจุากการิท่�ติิดติั�งในพั่�นท่�จุำากัด ยิ�งไปกวั�านั�นสำ่�อโฆษัณาจุะ
ถืูกนำาเสำนออยู�ติลอดเวัลาในริะหวั�างโดยสำาริลิฟติ์ จุ่งทำาให้ผูู้้ โดยสำาริ
2

พั่�นท่�เช่ิงพัาณิช่ย์ ในริะบบริถืไฟฟ้าบ่ท่เอสำ จุำานวัน 30 สำถืาน่
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บริษั่ทั่ วีจีไอ จำาก่ดำ (มูหาช่นิ)

หันมุ่าสำนใจุริับช่มุ่โฆษัณาอย�างมุ่าก สำ่�อโฆษัณาในลิฟติ์ภายในอาคัาริ
สำำานักงานนับวั�าเป็นสำ่�อท่�ปริะสำบคัวัามุ่สำำาเริ็จุ เน่�องจุากอยูใ� นบริิเวัณท่�มุ่่
การิสำัญจุริเป็นปริะจุำา ทำาให้มุ่่การิริับช่มุ่ของผูู้้ โดยสำาริจุำานวันมุ่าก
ณ วัันท่� 31 มุ่่นาคัมุ่ 2564 VGI มุ่่เคัริือข�ายอาคัาริสำำานักงานท่ใ� หญ�ทสำ�่ ด่
ภายใติ้การิจุัดการิริวัมุ่ทั�งสำิ�น 192 อาคัาริในเขติกริ่งเทพัฯ ริวัมุ่ถืึง
จุอภาพัภายในลิฟติ์จุำานวัน 1,476 จุอซิึ�งคัวับคั่มุ่จุากสำำานักงานใหญ�
ของบริิษััทฯ
นอกจุากน่� บริิษััทฯ ได้เป็นติัวัแทนขายสำ่�อโฆษัณาแติ�เพัียงผูู้้เด่ยวัให้กับ
ห้างห่น้ สำ�วัน อาริ์ทิสำติ้า มุ่่เด่ย (“ARTISTA”) ซิึ�งมุ่่เคัริือข�ายจุอภาพั LCD
ในลิฟติ์ โดยสำาริของอาคัาริท่�พัักอาศัยจุำานวัน 315 อาคัาริ ภายใติ้
แบรินด์อาคัาริช่่�อดัง เช่�น AP LPN และ Grand Unity Development
ทั�งน่� เมุ่่�อนับริวัมุ่เคัริือข�ายของบริิษััทฯ และ ARTISTA ทำาให้บริิษััทฯ
มุ่่เคัริือข�ายท่�ใหญ�ท่�สำ่ดในปริะเทศในการิให้บริิการิด้านสำ่�อโฆษัณาใน
อาคัาริสำำานักงานและอาคัาริท่�พัักอาศัย คัริอบคัล่มุ่อาคัาริทั�งสำิ�น 507
อาคัาริและมุ่่จุอภาพัมุ่ากถืึง 2,233 จุอภาพั
สำัญญาของการิให้บริิการิสำ�วันใหญ�มุ่่ริะยะเวัลาปริะมุ่าณ 3-5 ปี โดย
บริิษััทฯ ได้ริับสำิทธิแติ�เพัียงผูู้้เด่ยวัในริะหวั�างริะยะเวัลาติามุ่สำัญญา
โดยห้ามุ่บ่คัคัลอ่�นทำาสำ่�อโฆษัณาริูปแบบอ่�นใดภายในลิฟติ์ ล็อบบ่�หน้า
ลิฟติ์ หริือบริิเวัณล็อบบ่�ของอาคัาริในริะยะ 20 ถืึง 30 เมุ่ติริ สำำาหริับ
คั�าติอบแทนท่�บริิษััทฯ ติ้องจุ�ายให้กับเจุ้าของอาคัาริแติกติ�างกันไปติามุ่
ข้อติกลงกับเจุ้าของอาคัาริแติ�ละแห�ง ซิึง� เจุ้าของอาคัาริบางริายติ้องการิ
คั� า ติอบแทนเป็ น ริายปี แ บบกำา หนดจุำา นวันติายติั วั ขณะท่� บ างริาย
ติ้องการิเป็นสำ�วันแบ�งริายได้พัริ้อมุ่กับปริะกันริายได้ขั�นติำ�าติ�อปี

2.3 สื่่�อโฆษณากิลางิแจ้งิ
สำ่�อโฆษัณากลางแจุ้งผู้�านการิบริิหาริงานของ MACO ถื่อเป็นอ่กหนึ�ง
หน�วัยธ่ริกิจุสำำาคััญท่�บริิษััทฯ ให้คัวัามุ่สำนใจุ ทั�งน่�จุากการิทำาสำัญญา
บริิหาริจุัดการิสำ่�อโฆษัณาริะหวั�าง MACO และ PlanB ทำาให้ PlanB
เข้ามุ่าเป็นผูู้บ้ ริิหาริจุัดการิขายสำ่อ� โฆษัณาในปริะเทศทัง� หมุ่ดของ MACO
ในขณะท่� MACO จุะมุ่่ฐานะเป็นเจุ้าของสำ่�อโฆษัณาภายในปริะเทศเท�านั�น
ภายหลังจุากการิจุัดการิโคัริงสำริ้างดังกล�าวั MACO จุะมุ่่�งเน้นในการิ
ขยายธ่ริกิจุไปยังติลาดติ�างปริะเทศ โดยเฉพัาะติลาดอาเซิ่ยนอย�าง
เติ็มุ่ติัวั โดยท่ผู้� า� นมุ่า MACO ได้มุ่ก่ าริวัางริากฐานอย�างแข็งแกริ�ง เพั่อ� การิ
เติิบโติในปริะเทศมุ่าเลเซิ่ยและอินโดน่เซิ่ย ริวัมุ่ไปถืึงการิเริิ�มุ่ริ่กเข้าไปยัง
ติลาดในปริะเทศเวัียดนามุ่เป็นท่เ� ริียบริ้อยแล้วั ทัง� น่ด� วั้ ยเคัริือข�ายท่ก� วั้าง
ขวัางของ MACO จุะทำาให้ VGI สำามุ่าริถืขยายเคัริือข�ายสำ่�อโฆษัณาจุาก
ปริะเทศไทยไปสำู�ติลาดอาเซิ่ยนด้วัยเช่�นกัน (โปริดอ�านริายละเอ่ยดของ
สำ่�อโฆษัณากลางแจุ้งเพัิ�มุ่เติิมุ่ในริายงานปริะจุำาปี 2563/64 ของ MACO
และริายงานปริะจุำาปี 2563 ของ PlanB)

2.4 สื่่�อโฆษณาในสื่นามบิน

3. กิลุ่มลูกิค้าเปี้าหมาย

บริิษััทฯ ได้ขยายฐานธ่ริกิจุไปยังสำ่�อโฆษัณาในสำนามุ่บินผู้�านการิลงท่น
คัริั�งแริก 20.0% ใน Aero Media เมุ่่�อปี 2558 หลังจุากนั�นบริิษััทฯ ได้
เพัิ�มุ่สำัดสำ�วันการิถื่อห่้นข่�นเป็น 30.0% Aero Media เป็นผูู้้ ให้บริิการิสำ่�อ
โฆษัณาในสำนามุ่บินทัวั� ปริะเทศไทย ริวัมุ่ทัง� สำนามุ่บินหลักอย�างสำนามุ่บิน
สำ่วัริริณภูมุ่ิและสำนามุ่บินดอนเมุ่่อง โดย Aero Media ได้ริับสำิทธิในการิ
บริิหาริสำ่อ� โฆษัณาหลากหลายปริะเภทในริูปแบบท่แ� ติกติ�างกัน ซิึง� ปริะกอบ
ด้วัย จุอ LED สำะพัานเท่ยบเคัริื�องบินหริืองวังช่้าง สำ่�อโฆษัณาบนริถืเข็น
กริะเป๋า และสำ่�อโฆษัณาบนเคัริื�องบิน

ผู้ลิติภัณฑ์์สำ่�อโฆษัณาของบริิษััทฯ สำามุ่าริถืเข้าถืึงและคัริอบคัล่มุ่กล่�มุ่ผูู้้
ช่มุ่ท่กปริะเภท ทั�งในกริ่งเทพัมุ่หานคัริ และจุังหวััดติ�าง ๆ ทั�วัปริะเทศ โดย
ลูกคั้าท่ซิ� อ�่ สำ่อ� โฆษัณาสำ�วันใหญ� มุ่่วัติั ถื่ปริะสำงคั์ ในการิใช่้สำอ่� เพั่อ� สำ�งเสำริิมุ่
การิติลาดและการิขาย สำริ้างการิริับริูแ้ บรินด์สำนิ คั้า (Brand Awareness)
สำริ้างคัวัามุ่สำัมุ่พัันธ์กับผูู้้บริิโภคั (Engagement) และปริะช่าสำัมุ่พัันธ์
ผู้ลิติภัณฑ์์เพั่อ� สำริ้างคัวัามุ่ติ้องการิและกริะติ่น้ การิบริิโภคั (Conversion)
ริวัมุ่ทัง� การิสำริ้างภาพัลักษัณ์ทด่� ใ่ ห้แก�องคั์กริ ซิึง� กล่มุ่� ลูกคั้าเหล�าน่จุ� ะเป็น
บริิษััทหริือองคั์กริขนาดใหญ�ท่�มุ่่ศักยภาพัในการิเติิบโติอย�างติ�อเน่�อง
ลูกคั้าของบริิษััทฯ สำามุ่าริถืจุำาแนกได้ 2 ปริะเภทหลัก คั่อ ลูกคั้าปริะเภท
เอเจุนซิ่� และลูกคั้าท่เ� ป็นเจุ้าของสำินคั้าและบริิการิ เช่�น บริิษัทั เอกช่น หน�วัย
งานริัฐ เป็นติ้น โดยบริิษัทั ฯ ได้กำาหนดกลย่ทธ์ ในการิเพัิมุ่� ฐานลูกคั้าจุาก
กล่�มุ่เจุ้าของสำินคั้าและบริิการิริายใหมุ่� เพั่�อเพัิ�มุ่คัวัามุ่แข็งแกริ�งในการิ
ดำาเนินธ่ริกิจุของบริิษััทฯ โดยบริิษััทฯ มุ่่�งมุ่ั�นท่�จุะริักษัาคั่ณภาพัของสำ่�อ
โฆษัณาติ�าง ๆ ของบริิษััทฯ ให้อยู�ในริะดับด่เย่�ยมุ่ พัริ้อมุ่กับขยายเคัริือ
ข� า ยสำ่� อ โฆษัณาของบริิ ษัั ท ฯ ทั� ง ช่� อ งทางออนไลน์ แ ละออฟ ไลน์ ให้
คัริอบคัล่มุ่และเหมุ่าะสำมุ่กับไลฟ์สำไติล์ของผูู้้บริิโภคักล่�มุ่เป้าหมุ่ายใน
ปัจุจุุบนั โดยมุ่่การินำาฐานข้อมุู่ลขนาดใหญ� (Big Data) ของกล่มุ่� บริิษัทั ฯ
และพัันธมุ่ิติริทางธ่ริกิจุมุ่าใช่้เพั่อ� เพัิมุ่� ปริะสำิทธิภาพัและปริะสำิทธิผู้ลในการิ
เข้าถืึงกล่�มุ่ลูกคั้าเป้าหมุ่ายได้อย�างแมุ่�นยำา เพั่�อสำริ้างฐานลูกคั้าท่�มุ่ั�นคัง
ให้กบั บริิษัทั ฯ ทัง� น่สำ� ดั สำ�วันลูกคั้าปริะเภทเอเจุนซิ่� และลูกคั้าท่เ� ป็นเจุ้าของ
สำินคั้าและบริิการิ สำริ่ปได้ดังน่�

2.5 กิารสื่าธุิติสื่ินค้า
VGI ได้ขยายธ่ริกิจุเข้าไปยังธ่ริกิจุการิสำาธิติสำินคั้า ซิึ�งมุ่ักคั่้นเคัยกันใน
นามุ่ ธ่ริกิจุการิแจุกสำินคั้าทดลอง (Product Sampling) ผู้�านการิเข้า
ลงท่น 40.0% ในบริิษััท Demo Power ซิึ�งเป็นผูู้้ ให้บริิการิการิสำาธิติ
สำินคั้าและผู้ลิติภัณฑ์์ท่�ใหญ�ท่�สำ่ดในเอเช่่ยและมุ่่ปริะสำบการิณ์ ในการิ
ดำาเนินธ่ริกิจุมุ่ายาวันานกวั�า 20 ปีในปริะเทศไทย โดยเคัริือข�ายการิ
สำาธิติสำินคั้าของ Demo Power มุ่่อยู�กวั�า 1,000 แห�งทั�วัปริะเทศ และ
ถื่อเป็นผูู้้เล�นริายใหญ�ท่�สำ่ดในปริะเทศไทยในเช่�นเด่ยวักัน โดยเคัริือข�าย
การิสำาธิติสำินคั้าของ Demo Power ปริะกอบไปด้วัย สำิทธิแติ�เพัียงผูู้เ้ ด่ยวั
ในการิเข้าไปบริิหาริและจุัดกิจุกริริมุ่ท่�เก่�ยวัข้องกับการิสำาธิติสำินคั้าใน
ห้างสำริริพัสำินคั้าช่ั�นนำา เช่�น ห้างสำริริพัสำินคั้าบิ�กซิ่ ท�อปซิ่ปเปอริ์มุ่าริ์เก็ติ
และวัิลล�า มุ่าริ์เก็ติ ริวัมุ่ทั�งพั่�นท่�เช่ิงพัาณิช่ย์ของ BTS MRT อาคัาริ
สำำานักงาน และสำวันสำน่กช่ั�นนำา ด้วัยเคัริือข�ายท่�คัริอบคัล่มุ่หลากหลาย
จุุดทั�วัปริะเทศไทย ทั�งห้างสำริริพัสำินคั้าขนาดใหญ� ซิูเปอริ์มุ่าริ์เก็ติ และ
สำถืาน่ริถืไฟฟ้า ช่�วัยให้ธ่ริกิจุน่�สำามุ่าริถืสำริ้างปฏิิสำัมุ่พัันธ์กับลูกคั้าได้
มุ่ากกวั�า 40 ล้านคันติ�อปี

2.6 บริกิารดู้านกิารติลาดูออนไลน์และดูิจิทัล
ปัจุจุุบนั ในโลกของการิโฆษัณาได้มุ่ก่ าริเปล่ย� นแปลงไปอย�างมุ่าก ดังเช่�น
คัวัามุ่ติ้ อ งการิของนั ก โฆษัณาท่� ติ้ อ งการิโซิลู ช่�ั น สำ์ ท่� ติ อบสำนอง
วััติถื่ปริะสำงคั์ของการิติลาด นัน� คั่อ การิริับริู้ ในสำินคั้า (Awareness) การิ
สำริ้างคัวัามุ่สำัมุ่พัันธ์ริะหวั�างสำินคั้ากับผูู้้บริิโภคั (Engagement) และ
กริะติ่้ น ให้ ผูู้้ บ ริิ โ ภคัซิ่� อ สำิ น คั้ า หริื อ สำมุ่ั คั ริใช่้ บ ริิ ก าริของแบรินด์ นั� น
(Conversion) ซิึ�ง VGI ติริะหนักถืึงเทรินด์ท่�เปล่�ยนแปลงไปดังกล�าวั
ดังนั�นเริาจุ่งได้ก�อติั�งหน�วัยธ่ริกิจุใหมุ่�ภายใติ้ช่่�อ VGI Digital Lab ซิึ�งเป็น
ผูู้้ ให้บริิการิออนไลน์เอเจุนซิ่� โดยผู้ลิติภัณฑ์์หลัก คั่อ แพัลติฟอริ์มุ่ท่�
ริวับริวัมุ่ฐานข้อมุู่ลของลูกคั้า (CDP) เช่�น ข้อมุู่ลด้านการิใช่้จุ�ายท่�
ริวับริวัมุ่จุากแพัลติฟอริ์มุ่สำ่�อธ่ริกิจุโฆษัณา ธ่ริกิจุบริิการิช่ำาริะเงิน และ
ธ่ริกิจุโลจุิสำติิกสำ์ ทั�งน่� ข้อมุู่ลดังกล�าวัถื่อเป็นเคัริื�องช่่�วััดท่�ด่ท่�สำ่ดของ
พัฤติิกริริมุ่การิจุับจุ�ายใช่้สำอยท่�อาจุจุะเกิดข่�นในอนาคัติ ซิึ�งจุะทำาให้
นักโฆษัณาสำามุ่าริถืเล่อกสำ่�มุ่กล่�มุ่เป้าหมุ่ายท่�ติ้องการิทำาการิติลาด
เพั่�อให้ ได้ผู้ลลัพัธ์ติามุ่คัวัามุ่ติ้องการิของลูกคั้าได้ด่ย�งิ ข่�น เมุ่่�อเท่ยบกับ
ฐานข้อมุู่ลทั�วัไป ทั�งน่�บริิการิของ VGI Digital Lab ได้ริับผู้ลติอบริับท่�ด่
จุากแบรินด์ช่ั�นนำาทั�งในปริะเทศไทยและแบรินด์ริะดับโลก

% ติ่อรายไดู้รวม
ลูกคั้าเอเจุนซิ่�
ลูกคั้าท่�เป็นเจุ้าของสำินคั้า
และบริิการิ

2561/62 2562/63 2563/64
75.8%

68.4%

64.0%

24.2%

31.6%

36.0%

2.1 อ่โคซิสเต้็มูข้อง VGI
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4. โอกิาสื่ในกิารเติิบโติ
4.1 กิารเติิบโติ 5 - 6 เท่าจากิกิารขยายเสื่้นทางิของิ BTS
ณ ปัจุจุุบัน คัวัามุ่ยาวัของริะบบริถืไฟฟ้าในกริ่งเทพัฯ และปริิมุ่ณฑ์ลอยู�
ท่� 169.6 กิโลเมุ่ติริ3 (ริวัมุ่ถืึงริะบบริถืไฟฟ้าบ่ทเ่ อสำ ริถืไฟฟ้าใติ้ดิน และ
แอริ์พัอริ์ติ ลิ�งคั์) ซิึ�งคัริอบคัล่มุ่พั่�นท่�โดยริอบเมุ่่องหลวัง คัิดเป็นอัติริา
คัวัามุ่ยาวัของริะบบริถืไฟฟ้าเพัียง 15.64 กิโลเมุ่ติริติ�อปริะช่ากริล้านคัน
ในกริ่งเทพัฯ ซิึ�งนับเป็นอัติริาท่�น้อยมุ่ากเมุ่่�อเท่ยบกับปริะเทศท่�พััฒนา
แล้วัอ่�น ๆ ทั�งน่� ภาคัริัฐได้ติริะหนักถืึงปัญหาดังกล�าวั และได้ผู้ลักดัน
โคัริงสำริ้างพั่�นฐานให้เป็นวัาริะแห�งช่าติิ โดยมุ่่การิอน่มุ่ัติิแผู้นแมุ่�บทริะบบ
ขนสำ�งมุ่วัลช่นทางริางในเขติกริ่งเทพัฯและปริิมุ่ณฑ์ล (M-MAP ปี 2553
ถืึง 2572) สำำานักงานนโยบายและแผู้นการิขนสำ�งและการิจุริาจุริ (สำนข.)
เพั่�อเริ�งริัดการิพััฒนาริะบบขนสำ�งมุ่วัลช่นในพั่�นท่�กริ่งเทพัมุ่หานคัริและ
ปริิมุ่ณฑ์ลเพั่�อให้มุ่่คัวัามุ่สำมุ่บูริณ์มุ่ากยิ�งข่�น ทั�งน่� สำนข. ได้ติ�งั เป้าหมุ่าย
ท่�จุะขยายเสำ้นทางออกไปอ่ก 12 เสำ้นทาง คัิดเป็นริะยะทางริวัมุ่ทั�งสำิ�น
515.2 กิโลเมุ่ติริในพั่น� ท่ก� ริ่งเทพัมุ่หานคัริและปริิมุ่ณฑ์ล ภายในปี 2572
การิขยายโคัริงข�ายริะบบริถืไฟฟ้าอย�างเช่�น ริะบบริถืไฟฟ้าบ่ท่เอสำ
ริถืไฟฟ้าใติ้ดิน และแอริ์พัอริ์ติ ลิ�งคั์ คัาดวั�าจุะสำามุ่าริถืสำ�งผู้ลให้ ได้ริับ
ปริะโยช่น์ซิง�ึ กันและกันจุากการิท่แ� ติ�ละเสำ้นทางสำามุ่าริถือำานวัยคัวัามุ่สำะดวัก
ในการิใช่้บริิการิงานริะบบโคัริงข�ายริถืไฟฟ้า โดยไมุ่�ติอ้ งเปล่ย� นไปใช่้งาน
ริะบบขนสำ�งมุ่วัลช่นอ่น� ซิึง� จุะทำาให้จุำานวันผูู้้โดยสำาริหันมุ่าใช่้งานริถืไฟฟ้า
เพัิ�มุ่มุ่ากข่�น และจุะช่�วัยเพัิ�มุ่ศักยภาพัและโอกาสำสำำาหริับสำ่�อโฆษัณา
ในริะบบขนสำ�งมุ่วัลช่นท่�จุะได้ปริะโยช่น์จุากการิขยายโคัริงข�ายริะบบ
ริถืไฟฟ้าน่�อ่กด้วัย
ณ 31 มุ่่นาคัมุ่ 2564 โคัริงข�ายริถืไฟฟ้าบ่ท่เอสำ คัิดเป็นสำัดสำ�วัน 41.1%
ของคัวัามุ่ยาวัของริะบบริถืไฟฟ้าในกริ่งเทพัฯ และปริิมุ่ณฑ์ลทั�งหมุ่ด
ขณะท่�จุำานวันผูู้้ โดยสำาริบนริถืไฟฟ้าบ่ท่เอสำคัริองสำ�วันแบ�งการิติลาด
มุ่ากกวั�า 59.0% ของจุำานวันผูู้้โดยสำาริริวัมุ่5 ซิึง� เป็นผู้ลจุากการิท่โ� คัริงข�าย
ของ BTS ติั�งอยู�บริิเวัณศูนย์กลางกริ่งเทพัฯ จุำานวันผูู้้ โดยสำาริท่�มุ่าก
ทำาให้สำอ่� โฆษัณาของ VGI สำามุ่าริถืเข้าถืึงผูู้ช่้ มุ่ในวังกวั้างและสำริ้างโอกาสำ
ในการิเข้าถืึงโฆษัณาของลูกคั้า แมุ่้วั�าโคัริงข�ายริะบบขนสำ�งมุ่วัลช่นใน
กริ่งเทพัฯ ยังไมุ่�สำมุ่บูริณ์ ในปัจุจุุบัน อย�างไริก็ติามุ่ ริัฐบาลและ BMA ได้
ปริะกาศคัวัามุ่มุ่่�งมุ่ั�นท่�จุะขยายริะบบขนสำ�งมุ่วัลช่นเพัิ�มุ่ข่�นอ่ก 175.9
กิโลเมุ่ติริ ในอ่ก 4 ปีข้างหน้า โดย BTS มุ่่โอกาสำในการิขยายโคัริงข�าย
เพัิ�มุ่เติิมุ่ในอนาคัติ ติามุ่เป้าหมุ่ายท่�ติั�งไวั้ท่� 77.5 กิโลเมุ่ติริ ซิึ�งจุะทำาให้
VGI มุ่่กำาลังการิผู้ลิติสำ่�อในสำ�วันของจุำานวันริถืไฟและจุำานวันสำถืาน่เพัิ�มุ่
ข่�นมุ่ากถืึง 5 ถืึง 6 เท�า

4.2 กิารขยายกิำาลังิกิารผ่ลิติสื่่�อผ่่านกิารปีรับปีรุงิสื่่�อภาพนิ�งิ
เปี็นสื่่�อดูิจิทัล
ผู้ลการิสำำาริวัจุจุากน่ลเสำ็นเปิดเผู้ยวั�าสำ่อ� โฆษัณานอกบ้านเป็นสำ่อ� โฆษัณา
ท่มุ่� ก่ าริเติิบโติเริ็วัเป็นอันดับสำองในอุติสำาหกริริมุ่ ซิึง� สำ่อ� นอกบ้านถื่อเป็น
สำ่อ� ท่มุ่� อ่ ติั ริาการิใช่้งานริ�วัมุ่กับสำ่อ� ออนไลน์มุ่ากท่สำ� ด่ และยังให้ปริะสำิทธิภาพั
ได้มุ่ากกวั�าการิโฆษัณาผู้�านสำ่อ� ดิจุทิ ลั แบนเนอริ์ เมุ่่อ� เท่ยบกับสำ่อ� ออฟไลน์
ปริะเภทอ่�น สำ�งผู้ลให้ปัจุจุุบันนักโฆษัณาติ�าง ๆ หันมุ่านำาเสำนอแคัมุ่เปญ
โดยใช่้สำ่�อโฆษัณาท่�ผู้สำมุ่ผู้สำานริะหวั�างสำ่�อนอกบ้านและสำ่�อในโทริศัพัท์
มุ่่อถื่อ ทำาให้สำามุ่าริถืเช่่อ� มุ่โยงกับผูู้ริ้ บั ช่มุ่สำ่อ� ได้ในท่กสำถืานท่� ดังนัน� แนวัโน้มุ่
ดังกล�าวัจุ่งถืูกคัาดการิณ์วั�าจุะเพัิ�มุ่มุ่ากข่�นเริื�อย ๆ เน่�องจุากแคัมุ่เปญ
ติ�าง ๆ เริิ�มุ่หันมุ่าใช่้การิสำ่�อสำาริกับลูกคั้าผู้�านสำ่�อโฆษัณาในหลากหลาย
ช่�องทางมุ่ากยิ�งข่�น
การิเติิบโติท่ริ� วัดเริ็วัของอุปกริณ์ทสำ่� ามุ่าริถืเช่่อ� มุ่ติ�อกับอินเติอริ์เน็ติ และ
การิพััฒนาอย�างติ�อเน่�องของอุปกริณ์เทคัโนโลย่ติา� งๆ ยังช่�วัยสำ�งเสำริิมุ่
ให้สำอ่� โฆษัณานอกบ้านแบบดิจุทิ ลั สำามุ่าริถืคัริองสำ�วันแบ�งติลาดท่มุ่� ากข่น�
เน่�องจุากสำ่�อนอกบ้านแบบดิจุิทัลเป็นสำ่�อท่�มุ่่คั่ณภาพัและสำามุ่าริถืนำา
เสำนอมุ่ิติิใหมุ่�ในการิโฆษัณา ผู้�านการิเข้าถืึงกล่�มุ่เป้าหมุ่ายท่�แมุ่�นยำา
จุ่งทำาให้สำามุ่าริถืวััดผู้ลการิโฆษัณาได้อย�างมุ่่ปริะสำิทธิภาพัมุ่ากยิ�งข่�น
นอกจุากน่�ริายงานของ Future Market Insights ได้คัาดวั�าช่�วังปี
2561 – 2571 สำ่�อโฆษัณานอกบ้านแบบดิจุิทัลทั�วัโลกจุะเติิบโติเพัิ�มุ่ข่�น
อย�างติ�อเน่�องกวั�า 11.0% ติ�อปี ซิึ�งเป็นการิเพัิ�มุ่ข่�นอย�างเห็นได้ช่ัด
เช่�นเด่ยวักันกับกลย่ทธ์ของบริิษัทั ฯ ท่มุ่� แ่ ผู้นการิปริับเปล่ย� นสำ่อ� นอกบ้าน
ท่มุ่� อ่ ยูใ� ห้เป็นสำ่อ� โฆษัณาแบบดิจุทิ ลั โดยเมุ่่อ� ปี 2562 กล่มุ่� บริิษัทั ฯ ได้เปิด
ติัวัสำ่�อโฆษัณาแบบดิจุิทัลบนเคัริือข�ายสำ่�อนอกบ้าน เช่�น VGI Immerse
บนสำถืาน่ริถืไฟฟ้าบ่ท่เอสำ 4 สำถืาน่ จุำานวัน 40 จุอ หน้าจุอ LED ของ
สำ่�อโฆษัณาปริะเภทสำติริีทเฟอริ์นเิ จุอริ์ (Street Furniture) ของ MACO
จุำานวัน 42 จุอ และ Welcome แพั็กเกจุบนสำถืาน่ริถืไฟฟ้า 20 สำถืาน่
จุำานวัน 107 จุอ
ข้อมูล 1: สื่่�อแบบดูิจิทัลจะชำ่วยสื่ร้างิกิารเติิบโติแกิ่สื่่�อโฆษณา
นอกิบ้าน ขณะที�สื่่�อแบบดูั�งิเดูิมจะยังิคงิชำะลอกิารเติิบโติ
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5. กิารวิจัย และพัฒนา
ปัจุจุุบันเทคัโนโลย่การิสำ่�อสำาริสำามุ่าริถืนำามุ่าปริะย่กติ์ ใช่้ริ�วัมุ่กับสำ่�อ
โฆษัณานอกบ้านเพั่�อเพัิ�มุ่คัวัามุ่น�าสำนใจุ สำริ้างริูปแบบการินำาเสำนอ
โฆษัณาท่ห� ลากหลาย และติอบสำนองคัวัามุ่ติ้องการิของลูกคั้าท่ติ� อ้ งการิ
สำ่อ� สำาริกับผูู้ท้ พั
�่ บเห็นสำ่อ� โฆษัณาดังกล�าวัได้ บริิษัทั ฯ ได้คัาดการิณ์เทรินด์
คัวัามุ่ติ้องการิของนักโฆษัณาดังกล�าวัไวั้ล�วังหน้า ดังนั�นในปี 2561/62
บริิษััทฯ ได้จุัดติั�งบริิษััทริ�วัมุ่ท่นภายใติ้ช่่�อ บริิษััท วัีจุี ไอ เอน่�มุ่ายด์
เทคัโนโลย่ จุำากัด ริ�วัมุ่กับ AnyMind Group Limited (“AnyMind
Group”) ผูู้้นำาธ่ริกิจุสำ่�อโฆษัณาท่�ใช่้เทคัโนโลย่ Artificial Intelligence
(“AI”) ในการิสำริ้างมุู่ลคั�าให้กบั สำ่อ� โฆษัณา และยังเป็นผูู้น้ ำาธ่ริกิจุให้บริิการิ
ด้านการิติลาดเช่ิงอิทธิพัล (Influencer Marketing) การิริ�วัมุ่ท่นในคัริัง� น่�
จุะเป็นการิใช่้ปริะโยช่น์จุากเทคัโนโลย่ AI และแพัลติฟอริ์มุ่ดิจุิทัลของ
AnyMind Group ริ�วัมุ่กับสำ่�อโฆษัณานอกบ้าน และข้อมุู่ลจุากแริบบิท
ของ VGI สำ�งผู้ลให้เริาสำามุ่าริถืนำาเสำนอผู้ลิติภัณฑ์์สำ่�อโฆษัณาได้อย�าง
ติริงจุุดและมุ่่ปริะสำิทธิภาพั ทัง� ในริูปแบบออฟ ไลน์และออนไลน์ ริวัมุ่ทัง� ยัง
สำามุ่าริถืสำริ้างปริะสำบการิณ์แบบไริ้ริอยติ�อในการิเดินทางของผูู้บ้ ริิโภคั
นอกจุากน่� VGI และ iClick Interactive Asia Group Limited (“iClick”)
(Nasdaq: ICLK) ผูู้้ ให้บริิการิแพัลติฟอริ์มุ่การิติลาดออนไลน์และ
เทคัโนโลย่ฐานข้อมุู่ลในปริะเทศจุีน ได้จุัดติั�งบริิษััทริ�วัมุ่ท่นภายใติ้ช่่�อ
บริิษััท วัี-คัลิ�ก เทคัโนโลย่ จุำากัด ซิึ�งการิริ�วัมุ่มุ่่อน่�จุะช่�วัยเพัิ�มุ่โอกาสำ
ทางการิโฆษัณาให้สำามุ่าริถืเข้าถืึงกล่มุ่� ผูู้บ้ ริิโภคัในปริะเทศจุีนได้ โดยการิ
ใช่้เทคัโนโลย่ในการิขับเคัล่�อน ริวัมุ่ทั�งยังสำามุ่าริถืสำริ้างโอกาสำในการิ
ทำาการิติลาดริะวั�าง ปริะเทศท่�สำามุ่าริถืทำาได้ผู้�านช่�องทางดังติ�อไปน่�
• China โซิลูช่นั� สำ์ ปริะกอบไปด้วัย การิติลาดด้านดิจุทิ ลั ท่ห� ลากหลาย
ท่�คัริอบคัล่มุ่ติั�งแติ�อุปกริณ์ทางการิติลาด ริวัมุ่ทั�งการิให้บริิการิ
โซิลูช่�ันสำ์บนโลกโซิเช่่ยล และโทริศัพัท์มุ่่อถื่อ ซิึ�งไมุ่�เพัียงแติ�จุะช่�วัยให้
ลูกคั้าเข้าถืึงข้อมุู่ลได้ ในเช่ิงลึกจุากฐานข้อมุู่ลผูู้้บริิโภคัในติลาด
ปริะเทศจุีนของ iClick ท่�มุ่่มุ่ากกวั�า 780 ล้านผูู้้ ใช่้งานเท�านั�น แติ�ยัง
ช่�วัยเพัิ�มุ่ปริะสำิทธิภาพัให้ลูกคั้า ในการิได้ริับข้อมุู่ลของผูู้้บริิโภคัท่�
ติริงกล่มุ่� เป้าหมุ่ายจุากหลากหลายช่�องทาง โดยเฉพัาะข้อมุู่ลติัวัเลข
นักท�องเท่�ยวัช่าวัจุีนท่�มุ่่นัยสำำาคััญ
• O2O โซิลูช่�ันสำ์ เคัริื�องบริิการิช่าริ์จุมุ่่อถื่อท่�มุ่่หน้าจุอดิจุิทัลสำำาหริับ
นำาเสำนอโฆษัณา ซิึง� จุะถืูกติิดติัง� ผู้�านทางเคัริือข�ายของ VGI ทัง� หมุ่ด
10,000 จุุด ทัวั� ปริะเทศไทย ซิึง� ติำาแหน�งท่ติ� ง�ั ดังกล�าวัล้วันเป็นสำถืานท่�
ท่�สำามุ่าริถืมุ่องเห็นได้ช่ัดเจุน อาทิ สำถืาน่ริถืไฟฟ้าบ่ท่เอสำ ผูู้้นำาด้าน
การิให้บริิการิริะบบขนสำ�งมุ่วัลช่นขนาดใหญ�ในปริะเทศไทย และศูนย์
ขนสำ�งสำินคั้าของบริิษัทั เคัอริี� เอ็กซิ์เพัริสำ (ปริะเทศไทย) จุำากัด (มุ่หาช่น)
(“KEX”) ซิึง� เป็นผูู้น้ ำาด้านการิขนสำ�งพััสำด่ดวั� นช่ัน� นำาของปริะเทศไทย

ยิง� ไปกวั�านัน� หน�วัยธ่ริกิจุใหมุ่�ของบริิษัทั ฯ ท่ใ� ช่้ฐานข้อมุู่ลในการิให้บริิการิ
แบบดิจุิทัล VGI Digital Lab จุะช่�วัยสำริ้างสำริริคั์ผู้ลิติภัณฑ์์ ได้อย�าง
มุ่่เอกลักษัณ์ โดยนำาเสำนอผู้�านการิใช่้ปริะโยช่น์จุากข้อมุู่ลด้านการิใช่้จุา� ย
ท่�เกิดข่�นจุริิงจุากของบริิษััทฯ และพัันธมุ่ิติริ ทำาให้เริาสำามุ่าริถืเล่อก
ถื�ายทอดโฆษัณาผู้�านทางช่�องทางท่เ� หมุ่าะสำมุ่ในเวัลาท่ติ� ริงจุุดไปยังกล่มุ่�
เป้าหมุ่ายท่�ถืูกติ้อง

2.1 อ่โคซิสเต้็มูข้อง VGI
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สื่ัดูสื่่วนรายไดู้

(จากรายไดำ้การให้บริการรวมู %)

62.1%
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37.9%

ล้านบาท

บริกิารดู้านดูิจิทัล

สื่่�อโฆษณานอกิบ้าน

รายไดู้จากิกิารบริกิารดู้านดูิจิทัล
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1,151 ล้านบาท

2.1.2 ธุุรกิิจบริกิารชำำาระเงิิน
ธ่ริกิจุบริิการิช่ำาริะเงินของ VGI อยู�ในการิดำาเนินงานภายใติ้ บริิษััท
บางกอก สำมุ่าริ์ทการิ์ด ซิิสำเทมุ่ จุำากัด (“BSS”) และบริิษััท บ่เอสำเอสำ
โฮิลดิ�งสำ์ จุำากัด (“BSSH”) หริือเริียกริวัมุ่กันวั�า “กล่�มุ่แริบบิท” ซิึ�งเป็น
ผูู้้ให้บริิการิดิจุทิ ลั ไลฟ์สำไติล์ โซิลูช่น�ั สำ์ ปริะกอบด้วัย 2 ธ่ริกิจุหลัก ได้แก�
1) ธ่ริกิจุช่ำาริะเงิน และ 2) ธ่ริกิจุบริิการิ โดยธ่ริกิจุช่ำาริะเงินมุ่่ท�งั การิให้
บริิการิช่ำาริะเงินทัง� ออฟ ไลน์และออนไลน์ อาทิ การิช่ำาริะเงินบนริะบบขนสำ�ง
มุ่วัลช่นและริ้านคั้าติ�าง ๆ เริียกวั�า “บัติริแริบบิท” และ e-Wallet สำำาหริับ
ช่ำาริะเงินผู้�านริ้านคั้าทั�งออนไลน์และออฟ ไลน์เริียกวั�า แริบบิท ไลน์ เพัย์
(“RLP”) สำำาหริับธ่ริกิจุบริิการิปริะกอบด้วัยบริิการิกู้ย่มุ่เงินในลักษัณะ
สำินเช่่อ� สำ�วันบ่คัคัลภายใติ้ช่อ่� Rabbit AEON loan ธ่ริกิจุนายหน้าปริะกัน
ออนไลน์และเวั็บไซิติ์เปริียบเท่ยบภายใติ้ช่อ่� “Rabbit Finance” และธ่ริกิจุ
บริิการิสำินเช่่�อผู้�านแพัลติฟอริ์มุ่ดิจุิทัลภายใติ้ช่่�อ “Rabbit Cash”

1. พัฒนากิารที�สื่ำาคัญในปีี 2563/64
• บริิษัทั แริบบิท ไลน์เพัย์ จุำากัด เปิดติัวัช่�องทางการิให้บริิการิเติิมุ่เงิน
ริู ป แบบใหมุ่� ผู้� า นบริิ ก าริ app-to-app ริะหวั� า งกริะเป๋ า เงิ น
อิเล็กทริอนิกสำ์ (e-Wallet) ของ RLP และแอปพัลิเคัช่ันของธนาคัาริ
บนโทริศัพัท์มุ่อ่ ถื่อ 3 แอปพัลิเคัช่ัน ได้แก� SCB EASY, K PLUS และ
KMA เพั่�อมุ่อบคัวัามุ่สำะดวักสำบายให้แก�ผูู้้ ใช่้บริิการิ RLP
• RLP ได้ริ�วัมุ่เป็นพัันธมุ่ิติริทางธ่ริกิจุกับ eLong International
Travel (Hong Kong) Limited หริือ TravelGo.com แพัลติฟอริ์มุ่
ออนไลน์ช่�ันนำาของปริะเทศจุีนท่�ใช่้สำำาหริับจุองการิเดินทาง เพั่�อให้
ผูู้้ ใ ช่้ ง านสำามุ่าริถืจุองติั� วั เคัริื� อ งบิ น และริถืโดยสำาริผู้� า นทาง
แพัลติฟอริ์มุ่ของ RLP โดยการิริ�วัมุ่มุ่่อเช่ิงกลย่ทธ์ ในคัริั�งน่�จุะทำาให้
เริาสำามุ่าริถืให้บริิการิด้านการิท�องเท่ย� วัได้อย�างมุ่่คัณ
่ ภาพัไริ้ริอยติ�อ
ผู้�านช่�องทางโทริศัพัท์มุ่่อถื่อ
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• จุำานวันผูู้้ใช่้บติั ริแริบบิทเพัิมุ่� ข่น� 9.0% เป็น 14.2 ล้านใบในปี 2563/64
โดยการิเติิบโติดังกล�าวัเกิดจุากการิขยายจุุดให้บริิการิบัติริแริบบิท
ไปยังช่�องทางการิเดินทางในริูปแบบติ�าง ๆ ได้แก� ริถืไฟฟ้าบ่ท่เอสำ
สำายใหมุ่� ริถืบัสำ (เช่่ยงใหมุ่� ภูเก็ติ ศาลายา และนนทบ่ริี) ริวัมุ่ถืึงท�าเริือ
และเริือโดยสำาริท่สำ� ญ
ั จุริในแมุ่�นำ�าเจุ้าพัริะยา ริวัมุ่ถืึงริ�วัมุ่มุ่่อกับบริิษัทั
ช่ั�นนำาในการิเปล่�ยนมุ่าใช่้บัติริแริบบิทแทนบัติริพันักงาน
• จุำานวันผูู้้ใช่้บริิการิ RLP มุ่่จุาำ นวันทัง� สำิน� 8.2 ล้านริาย เพัิมุ่� ข่น� 11.8%
YoY จุาก 7.3 ล้านริาย จุากการิขยายจุุดให้บริิการิคัริอบคัล่มุ่
ไปยังแพัลติฟอริ์มุ่ติ�าง ๆ เช่�น แพัลติฟอริ์มุ่ท่�เก่�ยวักับการิเดินทาง
อาหาริ และติลาดอ่-คัอมุ่เมุ่ิริ์ซิ

2. ปีระเภทธุุรกิิจ
2.1 ธุุรกิิจชำำาระเงิิน
บัติริแริบบิท เปิดให้บริิการิเป็นคัริั�งแริกติั�งแติ�วัันท่� 1 พัฤษัภาคัมุ่ 2555
โดย BSS ซิึ�งเป็นผูู้้จุัดการิริะบบเก็บคั�าโดยสำาริของริถืไฟฟ้าบ่ท่เอสำและ
BRT ทั�งน่�ในช่�วัง 8 ปีของการิเปิดให้บริิการิ จุำานวันผูู้้ถื่อบัติริได้เพัิ�มุ่ข่�น
มุ่ากกวั�า 14.2 ล้านใบ โดยมุ่่ริา้ นคั้าท่เ� ป็นพัันธมุ่ิติริมุ่ากกวั�า 500 แบรินด์
จุากหลากหลายปริะเภทธ่ริกิจุ ทั�งริ้านอาหาริและเคัริื�องด่�มุ่ และธ่ริกิจุ
ท่�เก่�ยวัข้องกับคัวัามุ่บันเทิง โดยในปีท่�ผู้�านมุ่า BSS ได้เปิดติัวับัติริ
แริบบิทท่�สำามุ่าริถืใช่้งานและมุ่่บริิการิเติิมุ่เงินท่�ห้างสำริริพัสำินคั้ามุ่ินิ บิ�กซิ่
(mini Big C) ริ้านสำะดวักซิ่อ� แฟมุ่ิลมุ่่� าริ์ท ศูนย์อาหาริในห้างสำริริพัสำินคั้า
เซิ็นทริัลและกล่�มุ่เซิ็นทริัลเพั่�อเป็นการิขยายเคัริือข�ายการิให้บริิการิของ
บัติริแริบบิทไปยังทั�วัปริะเทศ

BSS ยั ง ได้ มุ่่ ก าริลงท่ น ในธ่ ริ กิ จุ ริ้ า นอาหาริและเคัริื� อ งด่� มุ่ หลั ก ๆ
อย�างติ�อเน่�อง เช่�น เคัเอฟซิ่ ริ้านอาหาริในกล่�มุ่ของบริิษััท ไมุ่เนอริ์ กริ่�ป
(Burger King, Swensens, Dairy Queen และอ่�น ๆ) ริวัมุ่ถืึงการิ
ขยายไปยังริ้านกาแฟและริ้านคั้าในปั�มุ่นำ�ามุ่ัน เช่�น ริ้านกาแฟอินทนิล
และสำพัาริ์ซิ่ปเปอริ์มุ่าริ์เกติ ยิ�งไปกวั�านั�นยังได้ขยายไปไปสำู�ริ้านคั้าวััติสำัน
ท่�มุ่่สำาขาอยู�ท�วัั ปริะเทศ ริวัมุ่ไปถืึงโริงอาหาริของบริิษััท โซิน่� เทคัโนโลย่
(ปริะเทศไทย) จุำากัด (มุ่หาช่น) ท่�นิคัมุ่อุติสำาหกริริมุ่อมุ่ติะนคัริ
ในเด่ อ นเมุ่ษัายน 2559 กล่� มุ่ แริบบิ ท ได้ ข ยายธ่ ริ กิ จุ ไปยั ง ธ่ ริ กิ จุ เงิ น
อิเล็กทริอนิกสำ์ (E-money) โดยเพัิมุ่� การิให้บริิการิช่ำาริะเงินแบบออนไลน์
จุากเดิมุ่ท่มุ่� เ่ พัียงการิช่ำาริะเงินแบบออฟ ไลน์เท�านัน� ผู้�านการิเปิดติัวั RLP
จุากการิริ�วัมุ่ท่นริะหวั�างบริิษััท แริบบิท เพัย์ ซิิสำเทมุ่ จุำากัด บริิษััท ไลน์
คัอมุ่พัาน่ (ปริะเทศไทย) จุำากัด และบริิษััท ไลน์ บิซิ พัลัสำ จุำากัด ซิึ�งเป็น
การิให้บริิการิริ�วัมุ่ริะหวั�างแพัลติฟอริ์มุ่การิช่ำาริะเงินแบบออฟ ไลน์และ
ออนไลน์คัริั�งแริกในปริะเทศไทย ติ�อมุ่าในเด่อน มุ่่นาคัมุ่ 2561 บริิษััท
แอดวัานซิ์ อินโฟริ์ เซิอริ์วัิสำ จุำากัด (มุ่หาช่น) (“AIS”) ผูู้้นำาริะบบสำ่�อสำาริ
อันดับ 1 ของไทย ได้กลายมุ่าเป็นหนึง� ในผูู้ถื้ อ่ ห่น้ ของ RLP ซิึง� ถื่อวั�า RLP
ได้ทาำ การิริวัมุ่พัันธมุ่ิติริเบอริ์ 1 ในท่ก ๆ แพัลติฟอริ์มุ่เข้าไวั้ดวั้ ยกัน ได้แก�
BTSผูู้้ ให้บริิการิริถืไฟฟ้าคัริอบคัล่มุ่การิคัมุ่นาคัมุ่กล่�มุ่แริบบิท หริือ
ผูู้้ให้บริิการิการิช่ำาริะเงินในริูปแบบ micro-payment LINE แมุ่สำเซินเจุอริ์
แอพัพัลิเคัช่ั�นในการิสำ่�อสำาริผู้�านช่�องทางโทริศัพัท์มุ่่อถื่อ KEX ผูู้้นำา
ด้านการิขนสำ�งทางอ่-คัอมุ่เมุ่ิริ์ซิ (e-Commerce) ริวัมุ่ถืึง VGI โดยการิ
ริ�วัมุ่มุ่่อในคัริั�งน่�จุะช่�วัยผู้ลักดันสำังคัมุ่ไทยไปสำู�สำังคัมุ่ไริ้เงินสำด cashless
society เพั่�อก้าวัสำู�การิเป็นปริะเทศไทย 4.0 ติามุ่นโยบายของริัฐบาล
ในปีท่�ผู้�านมุ่า RLP เติิบโติไปกับริ้านคั้าอย�างเห็นได้ช่ัดทั�งในช่�องทาง
ออฟ ไลน์และออนไลน์ โดยปัจุจุุบัน RLP มุ่่จุำานวันผูู้้ ใช่้งานกวั�า 8.2
ล้านริาย โดยในเด่อนติ่ลาคัมุ่ 2562 RLP ได้ริวั� มุ่มุ่่อกับธนาคัาริกริ่งเทพั
เปิดติัวับัติริ Be1st Smart Rabbit LinePay ท่�มุ่่จุำาหน�ายในธนาคัาริ
กริ่งเทพัท่กสำาขาทั�วัปริะเทศ ซิึ�งการิริ�วัมุ่มุ่่อในคัริั�งน่�สำ�งผู้ลให้ RLP
มุ่่จุำานวันผูู้้ ใช่้งานท่�มุ่ากข่�นและยังเป็นการิโปริโมุ่ทบริิการิ e-Wallet
ในแบบออฟ ไลน์และออนไลน์อ่กด้วัย
นอกจุากการิขยายเคัริือข�ายและจุำานวันผูู้้ ใช่้งานแล้วั RLP ได้ริ�วัมุ่มุ่่อ
กับ LINE เพั่อ� ให้ผูู้้ ใช่้งาน LINE สำามุ่าริถืนำาคัะแนนสำะสำมุ่ของ LINE (LINE
Points) มุ่าใช่้กับริ้านคั้าของ RLP ได้ โดยการิริ�วัมุ่มุ่่อน่�คัริั�งน่�จุะช่�วัย
ริักษัาจุำานวันผูู้้ ใช่้งาน RLP เดิมุ่ และกริะติ่น้ ให้ผูู้้ ใช่้งานแอพัพัลิเคัช่ัน� LINE
หันมุ่าลงทะเบ่ยนใช่้งาน RLP เพัิ�มุ่ข่�นด้วัย
ด้วัยการิลงท่นและคัวัามุ่ริ�วัมุ่มุ่่อของพัันธมุ่ิติริท่�กล�าวัมุ่าข้างติ้น ทำาให้
กล่�มุ่แริบบิทก้าวัข่�นเป็นผูู้้นำาด้านริะบบช่ำาริะเงินท่�ผู้สำมุ่ผู้สำานช่�องทาง
ออนไลน์และออฟ ไลน์เข้าไวั้ด้วัยกัน โดย RLP และบัติริแริบบิทสำามุ่าริถื
ใช่้งานได้ทั�งในช่�องทางออนไลน์และออฟ ไลน์มุ่ากกวั�า 100,000 ริ้านคั้า
นอกจุากน่�ด้วัยการิวัิเคัริาะห์ข้อมุู่ลการิใช่้จุ�าย จุะทำาให้เริาสำามุ่าริถื
ยกริะดับการิให้บริิการิสำ่�อโฆษัณาท่�เข้าถืึงลูกคั้ากล่�มุ่เป้าหมุ่ายและ
กริะติ่้นให้ลูกคั้ามุ่่สำ�วันริ�วัมุ่กับแบรินด์ ได้

2.2 ธุุรกิิจบริกิาร
แรบบิทั่ ไฟแนินิซ์
แริบบิท ไฟแนนซิ์ เป็นสำ�วันหนึ�งของบริิษััท แริบบิท แคัริ์ จุำากัด (เดิมุ่ช่่�อ
บริิษััท แริบบิท อินเติอริ์เน็ติ จุำากัด) ผูู้้ทำาการิติลาดการิเงินท่�ใหญ�ท่�สำด่
ในปริะเทศไทย ท่ใ� ห้บริิการิเวั็ปไซิติ์สำาำ หริับเปริียบเท่ยบผู้ลิติภัณฑ์์ปริะกัน
และผู้ลิติภัณฑ์์ติา� ง ๆ ของธนาคัาริ ริวัมุ่ไปถืึงการิให้บริิการิติิดติ�อลูกคั้า
เพั่อ� ขายผู้ลิติภัณฑ์์ทางโทริศัพัท์ ในริูปแบบออฟ ไลน์ โดยแริบบิท ไฟแนนซิ์
มุ่่แหล�งริายได้จุากการิเป็นนายหน้าขายปริะกันภัยในริูปแบบ B2C และ
B2B ริวัมุ่ถืึงการิให้บริิการิโฆษัณาท่�เก่�ยวัข้องกับปริะกันภัย ธนาคัาริ
และอ่�น ๆ (โปริดอ�านริายละเอ่ยดเพัิ�มุ่ของบริิการิและลูกคั้าของแริบบิท
ไฟแนนซิ์ ท่� www.rabbitfinance.com)
บ่ต้รสมูาช่ิกอิออนิแรบบิทั่
BSS ริ�วัมุ่มุ่่อกับ บริิษัทั อิออน ธนสำินทริัพัย์ (ไทยแลนด์) จุำากัด (มุ่หาช่น)
(“AEON”) ในการิออกบัติริสำมุ่าช่ิกอิออนแริบบิท (AEON Rabbit
Member Card) นับเป็นนวััติกริริมุ่ทางการิเงินริูปแบบใหมุ่�ท�ไ่ ด้นาำ ฟังก์ช่น�ั
การิใช่้งานและสำิทธิปริะโยช่น์หลากหลายจุากทั�ง BSS และ AEON มุ่า
ริวัมุ่ไวั้ ในบัติริเด่ยวั โดยมุ่่การิเปิดติัวัไปเมุ่่�อวัันท่� 16 ก่มุ่ภาพัันธ์ 2558
บัติริอิออนแริบบิทนอกจุากจุะสำามุ่าริถืใช่้ช่ำาริะคั�าโดยสำาริในริะบบขนสำ�ง
มุ่วัลช่น และใช่้ช่ำาริะคั�าสำินคั้าและบริิการิได้ ในท่กริ้านคั้าท่�เป็นพัันธมุ่ิติริ
เหมุ่่อนกับฟังก์ช่น�ั การิทำางานของบัติริแริบบิทปริะเภทอ่น� ๆ แล้วั ผูู้ถื้ อ่ บัติริ
ยังสำามุ่าริถืท่จุ� ะกูย้ มุ่่ เงินในลักษัณะสำินเช่่อ� สำ�วันบ่คัคัล กดเงินสำด หริือผู้�อน
ช่ำาริะคั�าสำินคั้าท่�อยู�ในเคัริือข�ายการิให้บริิการิของ AEON ได้อ่กด้วัย
ปัจุจุุบันบัติริสำมุ่าช่ิกอิออนแริบบิทมุ่่มุู่ลคั�าการิปล�อยกู้ท�ังสำิ�น 1,500
ล้านบาท

2.1 อ่โคซิสเต้็มูข้อง VGI
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Rabbit Cash
เมุ่่�อวัันท่� 1 เมุ่ษัายน 2564 BSSH ได้จุัดติั�งบริิษััท แริบบิท แคัช่ จุำากัด
(“Rabbit Cash”) ริ�วัมุ่กับ AEON และบริิษัทั ฮิิวัแมุ่นนิกา้ จุำากัด (มุ่หาช่น)
(“Humanica”) โดย Rabbit Cash จุะใช่้ปริะโยช่น์จุากเทคัโนโลย่และ
บริิการิช่ำาริะเงินแบบดิจุทิ ลั ของกล่มุ่� แริบบิท ริ�วัมุ่กับปริะสำบการิณ์การิให้
บริิการิสำินเช่่อ� ริายย�อยในหลากหลายริูปแบบของ AEON ริวัมุ่ถืึงเคัริือข�าย
ของ Humanica ในการิสำริ้างโซิลูช่ั�นสำ์แก�ผูู้้บริิโภคัเพั่�อให้สำามุ่าริถืเข้าถืึง
แหล�งเงินท่นผู้�านแพัลติฟอริ์มุ่ดิจุิทัลได้อย�างง�ายดาย ริวัมุ่ทั�งบริิษััทฯ
ได้มุ่ก่ าริติัง� เป้าในการิเปิดให้บริิการิสำินเช่่อ� สำวััสำดิการิสำำาหริับพันักงานท่�
มุ่่คัวัามุ่สำนใจุ ภายใติ้การิจุัดการิของ Humanica ท่มุ่� อ่ ยูก� วั�า 700,000 คัน
ทั�งน่� บริิษััทฯ คัาดวั�าจุะสำามุ่าริถืพััฒนาผู้ลิติภัณฑ์์ทางการิเงินอ่�น ๆ
เพัิ�มุ่เติิมุ่ได้ภายในปีน่�

3. กิลุ่มลูกิค้าเปี้าหมาย
จุากการิเป็ น ผูู้้ นำา ในด้ า นการิให้ บ ริิ ก าริช่ำา ริะเงิ น อิ เ ล็ ก ทริอนิ ก สำ์ ใน
ปริะเทศไทย กล่มุ่� แริบบิทได้มุ่อบโซิลูช่น�ั สำ์ดา้ นดิจุทิ ลั ไลฟสำไติล์ทเ่� ก่ย� วัข้อง
กับกล่มุ่� ผูู้บ้ ริิโภคัสำ�วันมุ่ากในปริะเทศไทย โดยเฉพัาะกล่มุ่� ผูู้้ ใช่้สำมุ่าริ์ทโฟน
และกล่�มุ่ผูู้้ ใช่้ริะบบขนสำ�งสำาธาริณะ นอกจุากน่�การิเติิบโติของติลาด
อ่-คัอมุ่เมุ่ิริ์ซิและโซิเช่่ยลคัอมุ่เมุ่ิริ์ซิในปริะเทศท่�สำ�งผู้ลให้พัฤติิกริริมุ่ของ
ผูู้บ้ ริิโภคัเปล่ย� นแปลงไปสำูก� าริใช่้จุา� ยแบบไริ้เงินสำด (Cashless) และบริิการิ
ทางการิเงินแบบดิจุิทัล จุ่งเป็นสำาเหติ่ให้ผูู้้บริิโภคัของกล่�มุ่แริบบิทมุ่่การิ
เติิบโติอย�างริวัดเริ็วั ในขณะท่�บริิษััทติ�าง ๆ หันมุ่าเล่อกใช่้บัติริแริบบิท
แทนบัติริพันักงานเพั่�อโซิลูช่ั�นสำ์ท่�ช่�วัยเพัิ�มุ่คัวัามุ่สำะดวักสำบายให้กับ
พันักงานในบริิษััทได้ด่ยิ�งข่�น

4. โอกิาสื่ในกิารเติิบโติ
การิขยายติัวัของจุำานวันการิใช่้งานและการิริ�วัมุ่มุ่่อกับพัันธมุ่ิติริทาง
ธ่ริกิจุถื่อเป็นสำ�วันสำำาคััญในการิเติิบโติของธ่ริกิจุช่ำาริะเงิน โดยกล่�มุ่
แริบบิทมุ่่แผู้นเปิดติัวัการิให้บริิการิท่�หลากหลายบนแพัลติฟอริ์มุ่ของ
RLP ปริะกอบไปด้วัย การิริ�วัมุ่มุ่่อกับพัันธมุ่ิติริทางธ่ริกิจุออนไลน์เอเจุนซิ่�
ด้านการิท�องเท่ย� วั และเวั็บไซิติ์เปริียบเท่ยบผู้ลิติภัณฑ์์ปริะกัน ซิึง� จุะทำาให้
เริาสำามุ่าริถืเข้าถืึงพัฤติิกริริมุ่และคัวัามุ่สำนใจุของผูู้้บริิโภคัท่�ทำาธ่ริกริริมุ่
ติ�าง ๆ ทั�งในริูปแบบออฟ ไลน์และออนไลน์ เพั่�อช่�วัยพััฒนาฐานข้อมุู่ล
ของเริาในเช่ิงลึกได้มุ่ากข่�น โดยการิพััฒนาฐานข้อมุู่ลน่�จุะนำาไปสำู�การิ
ขยายบริิการิ O2O โซิลูช่น�ั สำ์ และทำาให้เริาสำามุ่าริถืสำริ้างการิริับริู้ ในสำินคั้า
สำริ้างคัวัามุ่สำัมุ่พัันธ์ริะหวั�างสำินคั้ากับผูู้บ้ ริิโภคั และยังสำามุ่าริถืกริะติ่น้ ให้
ผูู้้บริิโภคัซิ่�อสำินคั้าหริือสำมุ่ัคัริใช่้บริิการิให้แก�ลูกคั้าได้ด่ย�งิ ข่�น

28

บริษั่ทั่ วีจีไอ จำาก่ดำ (มูหาช่นิ)

2.1.3 ธุุรกิิจโลจิสื่ติิกิสื่์
ในเด่อนสำิงหาคัมุ่ 2561 VGI ขยายธ่ริกิจุไปยังธ่ริกิจุโลจุิสำติิกสำ์ ผู้�าน
การิเข้าลงท่น 23.0% ใน KEX บริิษััทช่ั�นนำาอันดับ 1 ท่�ดำาเนินธ่ริกิจุ
โลจุิสำติิกสำ์คัริบวังจุริ และให้บริิการิริับสำ�งพััสำด่ไปยังสำถืานท่ติ� า� ง ๆ โดยเฉล่ย�
ได้ถืงึ 1.2 ล้านช่ิน� ติ�อวััน KEX เป็นหนึง� ในสำมุ่าช่ิกของเคัริือบริิษัทั Kerry
Logistics Network Limited ท่�มุ่่เคัริือข�ายธ่ริกิจุอยู�ทั�วัโลก โดยการิ
ลงท่ น ในคัริั� ง น่� นั บ เป็ น ก้ า วัสำำา คัั ญ ในการิสำริ้ า ง O2O อ่ โ คัซิิ สำ เติ็ มุ่
ได้อย�างสำมุ่บูริณ์แบบ ณ เด่อนธันวัาคัมุ่ 2563 KEX มุ่่เคัริือข�ายบริิการิ
ของศู น ย์ ก ริะจุายสำิ น คั้ า กวั� า 1,230 จุุ ด และจุุ ด ให้ บ ริิ ก าริมุ่ากกวั� า
15,991 จุุดทัวั� ปริะเทศท่คั� ริอบคัล่มุ่ช่�องทางการิให้บริิการิท่ห� ลากหลาย
สำ�งผู้ลให้ KEX เป็นผูู้้นำาด้านคัวัามุ่ริวัดเริ็วั คัวัามุ่น�าเช่่�อถื่อ และสำ�งมุ่อบ
คัวัามุ่สำะดวักสำบายในการิให้บริิการิขนสำ�งแก�ผู้บู้ ริิโภคั ไมุ่�วัา� จุะเป็นลูกคั้า
ริายบ่คัคัลไปจุนถืึงผูู้้คั้าปล่กทางออนไลน์บนโซิเช่่ยลมุ่่เด่ย โดยพััสำด่
จุะถืูกจุัดสำ�งไปถืึงจุุดหมุ่ายและติริงเวัลา ทั�งน่� KEX เป็นผูู้้ริิเริิ�มุ่ในการิให้
บริิการิช่ำาริะเงินปลายทาง ท่ผู้� บู้ ริิโภคัสำามุ่าริถืเล่อกช่�องทางการิช่ำาริะเงิน
ได้ทง�ั แบบเงินสำด และทาง RLP

1. พัฒนากิารที�สื่ำาคัญในปีี 2563/64
• เมุ่่�อวัันท่� 24 ธันวัาคัมุ่ 2563 KEX ปริะสำบคัวัามุ่สำำาเริ็จุในการิเข้า
จุดทะเบ่ยนในติลาดหลักทริัพัย์แห�งปริะเทศไทย (SET) ภายใติ้ช่อ�่ ย�อ
‘KEX’ โดยในวัันแริกของการิซิ่�อขาย KEX มุ่่ริาคัาเปิดอยู�ท่� 65.00
บาทติ� อห่้น เพัิ�มุ่ข่�น 132.0% จุากริาคัาเสำนอขายหลักทริัพั ย์
คัริั�งแริก (“IPO”) ท่� 28.00 บาทติ�อห่้น สำำาหริับช่�วัง IPO VGI เป็น
สำ�วันสำำาคััญในการิผู้ลักดันให้การิโฆษัณาเก่ย� วักับการิ IPO ของ KEX
มุ่่ ป ริะสำิ ท ธิ ภ าพัสำู ง สำ่ ด ผู้� า นการิใช่้ สำ่� อ โฆษัณาของกล่� มุ่ บริิ ษัั ท ฯ
ในท่กแพัลติฟอริ์มุ่เพั่�อเป็นการิเพัิ�มุ่การิริับริู้ (Awareness) สำริ้าง
คัวัามุ่สำั มุ่ พัั น ธ์ (Engagement) และกริะติ่้ น ให้ เ กิ ด การิซิ่� อ ขาย
(Conversion) แก�นักลงท่นริวัมุ่ถืึงผูู้้ท่�สำนใจุในห่น้ ของ KEX

• นับติั�งแติ�การิเข้าลงท่นใน KEX ในเด่อนกริกฎาคัมุ่ 2561 VGI และ
KEX ได้ริ�วัมุ่กันเปิดติัวัผู้ลิติภัณฑ์์ริ�วัมุ่กันอย�างติ�อเน่�อง ได้แก� การิ
ให้บริิการิสำ�งสำินคั้าติัวัอย�างและการิให้บริิการิโฆษัณาผู้�าน Parcel
Sticker มุ่ากกวั�า 1.6 ล้านช่ิ�น การิให้บริิการิโฆษัณาบนริถืขนสำ�ง
พััสำด่ของ KEX จุำานวันกวั�า 700 คััน และการิเปิดติัวัริ้านให้บริิการิ
จุัดสำ�งพััสำด่ (Parcel Shop) บน 4 สำถืาน่ริถืไฟฟ้าบ่ทเ่ อสำ นอกจุากน่�
เริายังแนะนำาผู้ลิติภัณฑ์์ ใหมุ่�ท่�เริียกวั�า ‘Driver Handover’ ซิึ�ง
เป็นการิสำ�งสำินคั้าติัวัอย�างโดยพันักงาน KEX ท่สำ� ามุ่าริถืสำ�งติ�อสำินคั้า
ไปสำู�ผูู้้บริิโภคัยังปลายทางได้โดยติริง และคัาดวั�าจุะสำามุ่าริถืเปิดติัวั
ได้อย�างเติ็มุ่ริูปแบบในปีน่�

2. กิลุ่มลูกิค้าเปี้าหมาย
ในฐานะผูู้ริ้ เิ ริิมุ่� ช่�องทางการิขนสำ�งท่สำ� ะดวักและริวัดเริ็วัในปริะเทศไทย KEX
ให้บริิการิจุัดสำ�งพััสำด่แบบคัริบวังจุริและคัริอบคัล่มุ่กล่�มุ่ลูกคั้าปริะเภท
ธ่ริกิจุการิจุัดสำ�งพััสำด่แบบบ่คัคัล-สำ�งถืึง-บ่คัคัล (C2C) ธ่ริกิจุการิจุัดสำ�ง
พััสำด่แบบธ่ริกิจุ-สำ�งถืึง-บ่คัคัล (B2C) และธ่ริกิจุการิจุัดสำ�งพััสำด่แบบธ่ริกิจุ
-สำ�งถืึง-ธ่ริกิจุ (B2B) ปัจุจุุบันผูู้้บริิโภคัได้หันมุ่าใช่้บริิการิโซิลูช่�ันสำ์ด้าน
การิซิ่อ� ขายทางดิจุทิ ลั ทำาให้การิซิ่อ� ของออนไลน์เปล่ย� นเป็นคัวัามุ่จุำาเป็น
แทนการิเป็นทางเล่อกสำำาหริับผูู้้บริิโภคัสำ�วันมุ่าก ทำาให้เทรินด์การิขาย
สำินคั้าสำูผู้� บู้ ริิโภคัโดยติริง (Direct-to-Consumer: D2C) เติิบโติข่น� อย�าง
ริวัดเริ็ วั โดยผูู้้ ป ริะกอบการิจุะใช่้ ช่� อ งทางออนไลน์ ข องติั วั เอง เช่� น
สำ่�อโซิเช่่ยล หริือช่�องทาง e-market เพั่�อเพัิ�มุ่ริายได้ ซิึ�งการิให้บริิการิ
ของ KEX สำามุ่าริถืมุ่อบโซิลูช่น�ั สำ์ทติ�่ อบริับกับเทรินด์ทเ�่ กิดข่น� ได้เป็นอย�างด่
นอกจุากน่�ยังเป็นการิช่�วัยกริะติ่้นให้มุ่่การิใช่้จุ�ายแบบไริ้เงินสำดเพัิ�มุ่มุ่าก
ข่�นติ�อไปในอนาคัติอ่กด้วัย

3. โอกิาสื่ในกิารเติิบโติ
แมุ่้วั�าในปี 2563 นับเป็นปีท่�เกิดคัวัามุ่ไมุ่�แน�นอนจุากสำถืานการิณ์การิ
แพัริ�ริะบาด แติ�สำำาหริับธ่ริกิจุอ่-คัอมุ่เมุ่ิริ์ซิและธ่ริกิจุโซิเช่่ยลคัอมุ่เมุ่ิริ์ซิได้
ริับปริะโยช่น์จุากสำถืานการิณ์ดงั กล�าวั โดยมุ่่หลักสำาเหติ่จุากมุ่าติริการิ
การิคัวับคั่มุ่พั่น� ท่ติ� า� ง ๆ ท่สำ� ง� ผู้ลให้พัฤติิกริริมุ่ของผูู้บ้ ริิโภคัเปล่ย� นแปลง
ไปสำู�การิจุับจุ�ายใช่้สำอยผู้�านทางออนไลน์ท่�กลายเป็นสำ�วันหนึ�งของการิ
ดำาเนินช่่วัิติริูปแบบใหมุ่� (New normal lifestyle) นอกจุากน่�อัติริาการิ
เข้าถืึงอินเติอริ์เน็ติ ริะยะเวัลาในการิใช่้อินเติอริ์เน็ติบนเคัริื�องมุ่่อสำ่�อสำาริ
และการิเติิบโติของผูู้มุ่้ ก่ ำาลังซิ่อ� สำูงข่น� ติ�างเป็นการิสำริ้างโอกาสำการิเติิบโติ
ให้กับอุติสำาหกริริมุ่โลจุิสำติิกสำ์
เน่�องจุากติลาดอ่-คัอมุ่เมุ่ิริ์ซิของปริะเทศไทยยังเติิบโติไมุ่�มุ่ากนักเมุ่่�อ
เท่ยบกับปริะเทศท่�พััฒนาแล้วั ดังนั�น ธ่ริกิจุโลจุิสำติิกสำ์จุ่งอยู�ในโอกาสำ
ท่�ด่เพั่�อริองริับการิขยายติัวัดังกล�าวั ริวัมุ่ทั�งช่�วัยขับเคัล่�อนการิเติิบโติ
ของอ่-คัอมุ่เมุ่ิริ์ซิในปริะเทศไทยติ�อไป

2.1 อ่โคซิสเต้็มูข้อง VGI
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จุากการิท่� VGI ปริะสำบคัวัามุ่สำำาเริ็จุในการิเปล่ย� นแปลงการิดำาเนินธ่ริกิจุ
สำู�การิเป็นผูู้้ ให้บริิการิ O2O โซิลูช่�ันสำ์บนอ่โคัซิิสำเติ็มุ่ท่�สำมุ่บูริณ์ ผู้�าน
แพัลติฟอริ์มุ่ธ่ริกิจุสำ่อ� โฆษัณา ธ่ริกิจุบริิการิช่ำาริะเงิน และธ่ริกิจุโลจุิสำติิกสำ์
ทำาให้เริาสำามุ่าริถืนำาเสำนอแคัมุ่เปญด้านสำ่อ� โฆษัณาและการิติลาดท่ผู้� า� น
การิวัิเคัริาะห์ข้อมุู่ลของกล่�มุ่บริิษััทฯ เพั่�อมุ่อบโซิลูช่ั�นสำ์ ได้ ในท่ก ๆ จุุด
การิเดินทางของผูู้้บริิโภคัได้อย�างมุ่่ปริะสำิทธิภาพัยิ�งข่�น

การิติลาดดิจุิทัลและออนไลน์ ได้กลายเป็นช่�องทางสำ่�อสำาริท่�สำำาคััญ
สำำาหริับการิโฆษัณาในย่คัน่� เพัริาะอัติริาการิเติิบโติอย�างก้าวักริะโดดของ
จุำานวันผูู้้ ใช่้อินเทอริ์เน็ติและการิใช่้งานสำมุ่าริ์ทโฟน ผูู้้ลงโฆษัณานิยมุ่ใช่้
ช่�องทางเหล�าน่�เพัริาะเข้าถืึงผูู้้บริิโภคัได้กวั้างกวั�า และสำามุ่าริถืเข้าถืึงได้
ท่กจุุดไมุ่�วั�าจุะอยู�ใจุกลางเมุ่่องหริือพั่�นท่�ห�างไกล VGI คั่อผูู้้บ่กเบิกการิ
ใช่้ฐานข้อมุู่ลท่�สำามุ่าริถืนำามุ่าผู้สำานใช่้ริ�วัมุ่กับสำ่�อออนไลน์และออฟ ไลน์
เริาสำามุ่าริถืริวัมุ่ทั� ง หมุ่ดเป็ น แพัลติฟอริ์ มุ่ โฆษัณาริู ป แบบเด่ ย วัท่� มุ่่
ปริะสำิทธิภาพัสำูงสำ่ดในการิสำ่�อสำาริเพั่�อเข้าถืึงกล่�มุ่เป้าหมุ่ายได้อย�าง
ริวัดเริ็วัและทริงพัลัง

Offline – ออฟไลน์
ท่กวัันน่ช่� อ� งทางการิสำ่อ� สำาริแบ�งแยกออกเป็นหลายทางมุ่ากกวั�าในอด่ติ
การิให้บริิการิสำ่�อแบบคัริบวังจุริท่�สำามุ่าริถืเช่่�อมุ่โยงช่�องทางการิสำ่�อสำาริ
ติ�าง ๆ ให้สำัมุ่พัันธ์กันได้อย�างมุ่่ปริะสำิทธิภาพันั�น ถื่อเป็นก่ญแจุแห�ง
คัวัามุ่สำำาเริ็จุท่�ทำาให้เริาเป็นผูู้้นำาสำ่�อนอกบ้านในปริะเทศไทย
สำ่�อนอกบ้านของเริาคัริอบคัล่มุ่ท่กปริะเภท ไมุ่�วั�าจุะเป็นสำ่�อเคัล่�อนท่�
ป้ายโฆษัณาขนาดใหญ� ป้ายโฆษัณาบนถืนน สำ่�อในอาคัาริ และสำ่�อใน
สำนามุ่บิน เริาคัาดวั�าธ่ริกิจุสำ่�อทั�งหมุ่ดของเริาจุะเติิบโติอย�างติ�อเน่�อง
โดยสำ่อ� เคัล่อ� นท่จุ� ะเติิบโติจุากการิขยายเสำ้นทางเดินริถืไฟฟ้าท่เ� พัิมุ่� มุ่ากข่น�
สำ่�อในอาคัาริจุะโติจุากการิเพัิ�มุ่จุำานวันอาคัาริสำำานักงานและติึกท่�อยู�
อาศัยในเมุ่่อง สำ่อ� ป้ายโฆษัณาเติิบโติผู้�านการิได้ริบั ใบอน่ญาติท่มุ่� ากข่น�
และสำ่� อ ในสำนามุ่บิ น จุะขยายเพัิ� มุ่ จุากจุำา นวันของสำายการิบิ น ริาคัา
ปริะหยัดท่เ� ปิดให้บริิการิมุ่ากข่น� นอกจุากนัน� เริายังมุ่่ง� เน้นท่จุ� ะขยายการิ
เติิบโติในติลาดสำ่�อของอาเซิ่ยน โดยเริิ�มุ่จุากปริะเทศท่�เป็นติลาดหลักใน
ภูมุ่ิภาคัน่� เช่�น มุ่าเลเซิ่ย อินโดน่เซิ่ย และปริะเทศใกล้เคั่ยงอ่�น ๆ
เพั่อ� สำริ้างคัวัามุ่มุ่ัน� ใจุวั�าเริาคั่อผูู้น้ ำาอันดับติ้นของธ่ริกิจุสำ่อ� โฆษัณานอก
บ้านอย�างแท้จุริิง เริาจุ่งมุ่่ง� มุ่ัน� ท่จุ� ะเพัิมุ่� มุู่ลคั�าสำ่อ� ท่มุ่� ใ่ นมุ่่อทัง� หมุ่ดของเริา
ผู้�านริะบบดิจุิทัลแบบบูริณาการิ เพั่�อนำาเสำนอนวััติกริริมุ่สำ่�อใหมุ่� ๆ ท่�ด่
ท่�สำ่ดให้กับอุติสำาหกริริมุ่สำ่�อโฆษัณา

Solutions - โซิลูชำั�นสื่์
ในช่�วังท่�การิใช่้งบโฆษัณาไปท่�สำ่�อแบบดั�งเดิมุ่ลดน้อยลง ติลอดจุนคัวัามุ่
เปล่�ยนแปลงในพัฤติิกริริมุ่การิเสำพัสำ่�อของผูู้้บริิโภคัย่คัน่� สำ�งผู้ลให้การิ
แข�งขันในธ่ริกิจุสำ่�อเพัิ�มุ่ข่�น และทำาให้สำ่�อนอกบ้านมุ่่การิขยายติัวัเติิบโติ
อย�างริวัดเริ็วัเพั่�อริองริับพัฤติิกริริมุ่ผูู้้บริิโภคัท่�เปล่�ยนไป VGI ได้ปริับ
แนวัคัิดและกริะบวันทัศน์ ในการิดำาเนินธ่ริกิจุให้สำอดคัล้อง คัล�องติัวักับ
โอกาสำท่เ� กิดข่น� เริาปริับการิให้บริิการิให้มุ่ป่ ริะสำิทธิภาพั สำามุ่าริถืวััดผู้ล
ได้ติริงติามุ่เป้าหมุ่ายมุ่ากยิ�งข่�น เพั่�อเป็นทางออกท่�ด่ท่�สำ่ดในท่กด้านให้
กับลูกคั้า กลย่ทธ์ ในการิดำาเนินงานของ VGI มุ่่คัวัามุ่ช่ัดเจุนและแข็งแกริ�ง
เริามุ่่ฐานข้อมุู่ลพัฤติิกริริมุ่ผูู้้บริิโภคัท่�สำามุ่าริถืเพัิ�มุ่ปริะสำิทธิภาพัและ
ขยายผู้ลการิวัางแผู้นสำ่�อจุากออฟ ไลน์สำู�ออนไลน์หริือ O2O โซิลูช่�ันสำ์
เพั่�อให้ลูกคั้าของเริาได้ริับบริิการิท่�ด่และมุ่่ปริะสำิทธิภาพัสำูงสำ่ด
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Data – ข้อมูล
ในย่คัน่�การิกำาหนดกล่�มุ่เป้าหมุ่ายไมุ่�สำามุ่าริถืกำาหนดข่�นโดยข้อมุู่ลทาง
ปริะช่ากริศาสำติริ์เพัียงอย�างเด่ยวัได้อ่กติ�อไป เริาติ้องเข้าใจุถืึงริะดับ
ข้อมุู่ลในด้านจุิติวัิทยาและพัฤติิกริริมุ่ศาสำติริ์ติ�าง ๆ ของผูู้้บริิโภคั เพั่�อ
สำริ้างคัวัามุ่สำัมุ่พัันธ์และดึงดูดใจุผูู้้บริิโภคัด้วัยริูปแบบโฆษัณาท่�เหมุ่าะสำมุ่
สำ�งออกไปถืึงผูู้บ้ ริิโภคัได้ถืกู เวัลา และเข้าถืึงจุุดท่ผู้� บู้ ริิโภคัดำาเนินช่่วัติิ หริือ
เข้าไปใช่้บริิการิให้ ได้มุ่ากท่�สำ่ด
เริามุ่่แนวัคัิดหลักในการิขยายเคัริือข�ายการิช่ำาริะเงินของเริาผู้�านบริิษััท
ในกล่มุ่� คั่อ Rabbit Group และพัันธมุ่ิติริทางธ่ริกิจุของเริา ซิึง� จุะช่�วัยเพัิมุ่�
ศักยภาพัในการิดำาเนินธ่ริกิจุ เพัิ�มุ่ปริะสำิทธิภาพัให้กับผู้ลิติภัณฑ์์และ
บริิการิของเริาท่�จุะเป็นทางออกของท่�ด่ท่�สำ่ดในการิแก้ปัญหาติ�าง ๆ ให้
กับลูกคั้า เริายังคังทดสำอบการิใช่้ข้อมุู่ลอย�างติ�อเน่�องและใช่้เทคัโนโลย่
เข้ามุ่าช่�วัยในการิกำาหนดกล่�มุ่เป้าหมุ่ายติ�าง ๆ ให้ช่ัดเจุนยิ�งข่�น จุากการิ
ท่มุ่� เทดังกล�าวัทำาให้เริามุ่่ทมุ่่ นักวัิจุยั และพััฒนาข้อมุู่ลท่มุ่� ากคัวัามุ่สำามุ่าริถื
มุ่าริ�วัมุ่งานกับเริาและสำามุ่าริถืสำริ้างท่มุ่ data scientist ท่มุ่� ป่ ริะสำิทธิภาพั
ข่�นใน VGI ได้
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อุติสื่าหกิรรมสื่่�อโฆษณา
ในปี 2563 ธนาคัาริแห�งปริะเทศไทย (“BOT”) ริายงานภาพัริวัมุ่ของ
เศริษัฐกิจุไทย (GDP) หดติัวัอยู�ท่� 6.6% เมุ่่�อเท่ยบกับปีกอ� นหน้า ซิึ�งนับ
วั�าเป็นปีท่�เศริษัฐกิจุถืดถือยอย�างริ่นแริงท่�สำ่ดนับติั�งแติ�วัิกฤติเศริษัฐกิจุ
ไทยในปี 2541 โดยมุ่่สำาเหติ่หลักมุ่าจุากสำถืานการิณ์การิแพัริ�ริะบาดของ
โริคั COVID-19 ริวัมุ่ถืึงการิบังคัับใช่้มุ่าติริการิล็อคัดาวัน์ติ�าง ๆ ของ
ภาคัริัฐท่�สำ�งผู้ลกริะทบเช่ิงลบอย�างมุ่ากติ�อภาคัการิสำ�งออกและการิ
ท�องเท่ย� วัของปริะเทศไทย การิเผู้ช่ิญกับภาวัะเศริษัฐกิจุช่ะลอติัวัดังกล�าวั
สำ�งผู้ลให้มุู่ลคั�าการิใช่้จุ�ายสำ่�อโฆษัณา1 ในปี 2563 ลดลง 15.6% จุากปี
ก�อนหน้ามุ่าอยูท� �่ 104,407 ล้านบาท โดยสำ่อ� โฆษัณาดัง� เดิมุ่ (หนังสำ่อพัิมุ่พั์
นิติยสำาริ และวัิทย่) สำ่�อโฆษัณานอกบ้าน และสำ่�อโทริทัศน์ลดลง 28.6%,
19.5% และ 12.8% มุ่าอยู�ท่� 7,435 ล้านบาท 11,715 ล้านบาท และ
61,330 ล้านบาท ติามุ่ลำาดับ ในขณะท่�สำ่�อดิจุิทัล มุ่่การิเติิบโติเพัิ�มุ่ข่�น
เล็กน้อยท่� 0.3% เมุ่่�อเท่ยบกับปีกอ� นหน้า มุ่าอยู�ท่� 19,610 ล้านบาท
ในช่� วั งก� อ นเกิ ด วัิ ก ฤติการิณ์ ดั ง กล� า วั อุ ติ สำาหกริริมุ่สำ่� อ โฆษัณาใน
ปริะเทศไทยเกิดการิเปล่�ยนแปลงอย�างเห็นได้ช่ัด โดยสำ่�อโฆษัณาแบบ
ดั�งเดิมุ่ เช่�น โทริทัศน์ หนังสำ่อพัิมุ่พั์ นิติยสำาริ และวัิทย่ มุ่่ยอดการิใช่้สำ่�อ
ลดลงอย�างติ�อเน่อ� ง ในขณะท่สำ� อ่� โฆษัณานอกบ้านและสำ่อ� ออนไลน์/ดิจุทิ ลั
ได้กลายเป็นติัวัเล่อกท่�สำาำ คััญสำำาหริับนักโฆษัณา การิขยายติัวัของสำ่�อ
โฆษัณานอกบ้านและสำ่อ� ออนไลน์/ ดิจุทิ ลั ในช่�วังท่ผู้� า� นมุ่าได้ริบั แริงสำนับสำน่น
จุากหลายปัจุจุัย ท่�เป็นผู้ลมุ่าจุากริูปแบบการิใช่้ช่่วัิติท่�เปล่�ยนไปของ
คันย่ คั ใหมุ่� ผูู้้ คั นติามุ่เมุ่่ อ งหลวังและหั วั เมุ่่ อ งใหญ� ท่� นิ ย มุ่ใช่้ เ วัลาอยู�
นอกบ้านกันมุ่ากข่�น นอกจุากน่�การิเพัิ�มุ่ข่�นอย�างริวัดเริ็วัของผูู้้ ใช่้งาน
อินเทอริ์เน็ติและโทริศัพัท์สำมุ่าริ์ทโฟน (อัติริาการิใช่้งานอินเทอริ์เน็ติ
ในปริะเทศไทยคัิดเป็น 69.5% เท่ยบกับจุำานวันปริะช่ากริทัง� หมุ่ด ในขณะท่�
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ริะยะเวัลาการิใช่้งานอินเทอริ์เน็ติผู้�านอุปกริณ์สำ่�อสำาริติ�าง ๆ โดยเฉล่�ย
อยูท� ่� 524 นาท่ติอ� วััน2 เพัิมุ่� จุากเดิมุ่ในริะยะเวัลาเพัียงไมุ่�กป่� ที มุ่่� ก่ าริใช่้งาน
ดังกล�าวัโดยเฉล่�ยเพัียง 300 นาท่ติ�อวััน) ริวัมุ่ไปถืึงคัวัามุ่นิยมุ่ในการิ
ใช่้สำ่�อทั�งสำองปริะเภทท่� ได้ริับการิยอมุ่ริับวั�าเป็นเคัริื�องมุ่่อการิสำ่�อสำาริ
ด้านโฆษัณาและการิติลาดท่�มุ่่ปริะสำิทธิภาพั
ภายใติ้สำ่�อโฆษัณานอกบ้าน การิเปล่�ยนแปลงท่�เห็นได้ช่ัดคั่อการิมุ่่�งเน้น
ผู้สำมุ่ผู้สำานและเช่่�อมุ่ติ�อสำ่�อออฟ ไลน์และออนไลน์เข้าไวั้ด้วัยกันแทนการิ
โฆษัณาบนแพัลติฟอริ์มุ่สำ่�อนอกบ้านเพัียงอย�างเด่ยวั การิใช่้สำ่�อริูปแบบ
ใหมุ่� น่� ไ ด้ ถืู ก พัิ สำู จุ น์ ใ ห้ เ ห็ น แล้ วั วั� า สำามุ่าริถืช่� วั ยให้ ก าริโฆษัณาเข้ า ถืึ ง
กล่�มุ่เป้าหมุ่ายอย�างมุ่่ปริะสำิทธิภาพัและเฉพัาะเจุาะจุงกวั�าสำ่�อโฆษัณาใน
ริูปแบบเดิมุ่ ทำาให้ผู้ลู้ งโฆษัณาสำามุ่าริถืสำริ้างการิริับริู้ในสำินคั้า (Awareness)
สำริ้างคัวัามุ่สำัมุ่พัันธ์ริะหวั�างสำินคั้ากับผูู้้บริิโภคั (Engagement) และยัง
สำามุ่าริถืกริะติ่้นให้ผูู้้บริิโภคัซิ่�อสำินคั้าหริือสำมุ่ัคัริใช่้บริิการิของแบรินด์
นั�นได้ (Conversion) ในย่คัแห�งการิเปล่�ยนผู้�านน่� บริิษััทท่�สำามุ่าริถืปริับ
ติัวัเองให้ติอบสำนองคัวัามุ่ติ้องการิของติลาดและผูู้บ้ ริิโภคัได้กอ� น จุะอยูริ� อด
และมุ่่ผู้ลงานท่�โดดเด�นมุ่ากกวั�าผูู้้เล�นริายอ่�นในธ่ริกิจุเด่ยวักัน
ทัง� น่� ผู้ลการิสำำาริวัจุจุากน่ลเสำ็นในปี 2561 เปิดเผู้ยวั�าสำ่อ� โฆษัณานอกบ้าน
เป็นสำ่�อโฆษัณาท่�มุ่่การิเติิบโติเริ็วัเป็นอันดับสำองในอุติสำาหกริริมุ่ ซิึ�งสำ่�อ
นอกบ้านถื่อเป็นสำ่�อมุ่่อัติริาการิใช่้งานริ�วัมุ่กับสำ่�อออนไลน์มุ่ากท่�สำ่ด
และยังให้ปริะสำิทธิภาพัได้มุ่ากกวั�าการิโฆษัณาผู้�านสำ่�อดิจุิทัลแบนเนอริ์
เมุ่่�อเท่ยบกับสำ่�อออฟ ไลน์ปริะเภทอ่�น สำ�งผู้ลให้ปัจุจุุบันนักโฆษัณาติ�าง ๆ
หันมุ่านำาเสำนอแคัมุ่เปญโดยใช่้สำอ�่ โฆษัณาท่ผู้� สำมุ่ผู้สำานริะหวั�างสำ่อ� นอกบ้าน
และสำ่� อ ในโทริศั พั ท์ มุ่่ อ ถื่ อ แนวัโน้ มุ่ ดั ง กล� า วัจุ่ ง ถืู ก คัาดการิณ์ วั� า จุะ
เพัิ�มุ่มุ่ากข่�นเริื�อย ๆ เน่�องจุากแคัมุ่เปญติ�าง ๆ เริิ�มุ่หันมุ่าใช่้การิสำ่�อสำาริ
กับลูกคั้าผู้�านสำ่�อโฆษัณาในหลากหลายช่�องทางมุ่ากยิ�งข่�น

บริิษััท เดอะ น่ลเสำ็น คัอมุ่ปะน่ (ปริะเทศไทย) จุำากัด (“น่ลเสำ็น”) และสำมุ่าคัมุ่โฆษัณาดิจุิทัล (ปริะเทศไทย) (“DAAT”)
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นอกจุากน่� เทคัโนโลย่ทางด้านดิจุทิ ลั ยังนำาไปสำูก� าริเติิบโติของสำ่อ� โฆษัณา
นอกบ้านได้อย�างช่ัดเจุน โดยริายงานของ Future Market Insights3
ได้คัาดวั�าช่�วังปี 2561 – 2571 สำ่�อโฆษัณานอกบ้านแบบดิจุิทัลทั�วัโลก
จุะเติิบโติเพัิ�มุ่ข่�นอย�างติ�อเน่�องกวั�า 11.0% ติ�อปี ด้วัยศักยภาพัในการิ
เช่่อ� มุ่โยงริะหวั�างสำ่อ� โฆษัณานอกบ้านและสำ่อ� โฆษัณาทางออนไลน์/ดิจุทิ ลั
ทำาให้สำามุ่าริถืนำาเสำนอสำ่อ� โฆษัณาท่มุ่� คั่ ณ
่ ภาพัได้หลากหลายมุ่ิติิ ริวัมุ่ไปถืึง
การิเล่อกเป้าหมุ่ายได้อย�างแมุ่�นยำาพัริ้อมุ่ทั�งให้ผู้ลลัพัธ์การิวััดผู้ลท่�มุ่่
ปริะสำิทธิภาพัท่�มุ่ากข่�น ด้วัยเหติ่น�สำ่ ่�อโฆษัณาทั�งสำองริูปแบบจุะสำามุ่าริถื
คัริองสำ� วั นแบ�งติลาดจุากการิใช่้ จุ� า ยด้า นโฆษัณาจุากริูป แบบอ่�น ๆ
โดยเฉพัาะในสำ�วันของสำ่�อโฆษัณาแบบดั�งเดิมุ่ได้มุ่ากยิ�งข่�น

อุติสื่าหกิรรมอี-คอมเมิร์ซิ บริกิารชำำาระเงิิน และโลจิสื่ติิกิสื่์
ติลาดอ่-คัอมุ่เมุ่ิริ์ซิของปริะเทศไทยในปี 2563 มุ่่มุู่ลคั�าทั�งสำิ�น 294,000
ล้านบาท4 ซิึ�งนับเป็นการิเติิบโติท่�สำูงข่�นถืึง 80.0% จุากปีก�อนหน้า โดย
มุ่่สำาเหติ่หลักมุ่าจุากสำถืานการิณ์การิแพัริ�ริะบาดของ COVID-19 ท่�สำง�
ผู้ลให้ผูู้้บริิโภคัหันไปเล่อกสำั�งซิ่�อสำินคั้าผู้�านริะบบออนไลน์เพั่�อหล่กเล่�ยง
การิไปยังสำถืานท่ท� มุ่่� ผู้่ คัู้ นแออัด นอกจุากน่ย� งั มุ่่ปจุั จุัยจุากการิท่ริ� า้ นคั้า
และแบรินด์ติ�าง ๆ มุ่่คัวัามุ่ติ้องการิเข้าสำู�ติลาดอ่-คัอมุ่เมุ่ิริ์ซิเพัิ�มุ่สำูงข่�น
เน่�องจุากแนวัโน้มุ่การิเติิบโติอย�างติ�อเน่�องของติลาดดังกล�าวั อันเป็น
ผู้ลจุากอัติริาการิเข้าถืึงการิใช่้งานอินเทอริ์เน็ติในปริะเทศไทยท่�มุ่ากถืึง
69.5% ริวัมุ่ถืึงปัจุจุัยจุากการิเพัิ�มุ่ข่�นของริะยะเวัลาการิใช่้อินเทอริ์เน็ติ
บนเคัริื�องมุ่่อสำ่�อสำาริ และการิขยายติัวัของผูู้้มุ่่กำาลังในการิซิ่�อท่�มุ่ากข่�น
การิขยายติัวัของติลาดอ่-คัอมุ่เมุ่ิริ์ซิ ถื่อเป็นแริงผู้ลักดันให้ริัฐบาลมุ่่
โคัริงการิพััฒนาให้ปริะเทศไทยเป็นย่คัดิจุทิ ลั 4.0 เพั่อ� ริองริับการิเติิบโติ
ของธ่ริกิจุการิช่ำาริะเงินแบบดิจุิทัล โดยริัฐบาลได้จุัดสำริริงบปริะมุ่าณ
เพั่�อสำริ้างเคัริือข�ายอินเทอริ์เน็ติคัวัามุ่เริ็วัสำูง ติิดติั�งอุปกริณ์ริับช่ำาริะเงิน
ทางอิเล็กทริอนิกสำ์ ให้คัริอบคัล่มุ่ทั�วัปริะเทศ จุำานวัน 881,337 เคัริื�อง5
พัริ้อมุ่ทัง� เปิดติัวับริิการิช่ำาริะเงินพัริ้อมุ่เพัย์ (PromptPay) ซิึง� ลูกคั้าท่ล� ง
ทะเบ่ยนสำามุ่าริถืโอนเงินโดยใช่้เพัียงหมุ่ายเลขโทริศัพัท์มุ่่อถื่อหริือ
หมุ่ายเลขบัติริปริะช่าช่น การิริิเริิ�มุ่โคัริงการิของภาคัริัฐดังกล�าวันำามุ่า
ซิึ�งโอกาสำท่�หลากหลายสำำาหริับธ่ริกิจุบริิการิช่ำาริะเงินแบบดิจุิทัล ซิึ�งเป็น
องคั์ปริะกอบหลักของติลาดอ่-คัอมุ่เมุ่ิริ์ซิ โดยในปี 2563 จุำานวันคัริั�งใน
การิทำาธ่ริกริริมุ่ออนไลน์เติิบโติข่น� ถืึง 318.1% จุากปี 2559 ข่น� มุ่าอยูท� �่
13,400 ล้านคัริัง� ในปี 2563 และจุำานวันธ่ริกริริมุ่ออนไลน์ของผูู้้ ใช่้งานติ�อ
คันติ�อปีเพัิ�มุ่ข่�นอย�างก้าวักริะโดดจุาก 49 คัริั�งในปี 2559 เป็น 133 คัริั�ง
ในปี 25635 โดยการิขยายติัวัอย�างมุ่่นัยสำำาคััญของการิช่ำาริะเงินผู้�าน
ช่�องทางดิจุทิ ลั ยังมุ่่สำาเหติ่มุ่าจุากการิเพัิมุ่� ข่น� ของจุำานวันผูู้้ใช่้อนิ เทอริ์เน็ติและ
จุำานวันผูู้้ ใช่้ โทริศัพัท์เคัล่�อนท่�มุ่ากข่�น ริวัมุ่ทั�งเทคัโนโลย่และนวััติกริริมุ่
ท่ช่� วั� ยให้การิทำาธ่ริกริริมุ่สำะดวักมุ่ากยิ�งข่�น
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นอกจุากน่ก� าริขยายติัวัของติลาดอ่-คัอมุ่เมุ่ิริซิ์ ยังได้ริบั แริงหน่นจุากการิ
เติิบโติของธ่ริกิจุโลจุิสำติิกสำ์ ซิึง� เป็นแพัลติฟอริ์มุ่ปลายทางท่เ� ช่่อ� มุ่ริะหวั�าง
ริ้านคั้ากับผูู้้บริิโภคั ปัจุจุุบันคัวัามุ่ติ้องการิใช่้บริิการิท่�เพัิ�มุ่ข่�นจุาก
ทั�งริ้านคั้าและผูู้้บริิโภคัในแพัลติฟอริ์มุ่ออนไลน์ ถื่อเป็นการิสำริ้างโอกาสำ
การิเติิบโติให้กบั อุติสำาหกริริมุ่โลจุิสำติิกสำ์อย�างไมุ่�มุ่ท่ สำ่� นิ� สำ่ด โดยติัวัอย�าง
ท่�ด่ท่�สำ่ดสำำาหริับปริากฎการิณ์น่� คั่อการิเพัิ�มุ่ข่�นของจุำานวันลูกคั้าของ
บริิษััท เคัอริี� เอ็กซิ์เพัริสำ (ปริะเทศไทย) จุำากัด (“KEX”) ซิึ�งเป็นบริิษััทริ�วัมุ่
ของ VGI ทั�งน่�เมุ่่�อปี 2555 บริิการิของ KEX ยังจุำากัดอยู�เพัียงลูกคั้า
ปริะเภทผูู้้ปริะกอบการิสำู�ผูู้้ปริะกอบการิ หริือ B2B แติ�ในปัจุจุุบันจุาก
คัวัามุ่นิยมุ่และการิเติิบโติเพัิ�มุ่ข่�นของมุู่ลคั�าในติลาดอ่-คัอมุ่เมุ่ิริ์ซิ สำ�งผู้ล
ให้กล่�มุ่ลูกคั้าของ KEX มุ่่การิเปล่�ยนแปลงเป็นลูกคั้าแบบผูู้้บริิโภคัสำู�
ผูู้้บริิโภคั หริือ C2C ในสำัดสำ�วันท่� 56% โดยในปี 2563 KEX สำามุ่าริถืสำ�ง
พััสำด่ได้สำูงท่�สำ่ดท่�ถืึง 1.2 ล้านช่ิ�นติ�อวััน เพัิ�มุ่ข่�นจุาก 8,000 ช่ิ�นติ�อวััน
ในปี 2555 หริือเพัิ�มุ่ข่�น 150 เท�า
เน่�องจุากติลาดอ่-คัอมุ่เมุ่ิริ์ซิของปริะเทศไทยยังเติิบโติไมุ่�มุ่ากนักเมุ่่�อ
เท่ยบกับปริะเทศท่�พััฒนาแล้วั ดังนั�น ธ่ริกิจุโลจุิสำติิกสำ์จุ่งอยู�ในโอกาสำ
ท่�ด่เพั่�อริองริับการิขยายติัวัดังกล�าวั ริวัมุ่ทั�งช่�วัยขับเคัล่�อนการิเติิบโติ
ของอ่-คัอมุ่เมุ่ิริ์ซิในปริะเทศไทยติ�อไป

Future Market Insights คั่อ ผูู้้ ให้บริิการิปริ่กษัาข้อมุู่ลด้านการิติลาดท่�มุ่่เคัริือข�ายการิให้บริิการิมุ่ากกวั�า 150 ปริะเทศทั�วัโลก
ไพัริซิ์ซิ�า คั่อ ผูู้้ ให้บริิการิเคัริื�องมุ่่อคั้นหาสำินคั้าและเปริียบเท่ยบริาคัา (Shopping Search Engine) ท่�มุ่่เคัริือข�ายการิให้บริิการิมุ่ากกวั�า 6 ปริะเทศทั�วัเอเช่่ยติะวัันออกเฉ่ยงใติ้
BOT
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3.1 ความเคล่�อนไหวในติลาดูทุน
1. กิารวิเคราะห์ราคาหลักิทรัพย์และสื่รุปีกิารซิ่�อขาย
หลักิทรัพย์ของิ VGI ในปีีที�ผ่่านมา
ข้อมูล 1 : ความเคล่�อนไหวของิราคาหลักิทรัพย์ VGI
บาท

ล้านบาท
กล่�มุ่การิริะบาดใหมุ่� วััคัซิ่นป้องกัน
ภาคัริัฐออกมุ่าติริการิกริะติ่้น
การิช่่มุ่น่มุ่ปริะท้วังใน ท่�อ เภอท�าขี�เหล็ก COVID-19 ของ
เศริษัฐกิจุในปริะเทศไทย
ปริะเทศไทยมุ่่คัวัามุ่ริ่นแริง (27 พั.ย. 63) Pfizer-BioNTech กองก ลังทหาริ
(19 สำ.คั.63)
ได้ริับการิอน่มุ่ัติิ
(14-26 ติ.คั. 63)
ของพัมุ่�า
(31 ธ.คั. 63) เข้ายึดอ นาจุ
เริิ�มุ่มุ่่การิช่่มุ่น่มุ่ปริะท้วัง
การิเล่อกติั�งปริะธานาธิบด่
ในปริะเทศไทย
(1 ก.พั. 63)
ของสำหริัฐฯ
(18 ก.คั. 63)
(7 พั.ย. 63)

ผู้�อนคัลายมุ่าติริการิการิคัวับคั่มุ่ติ�าง ๆ
(5 พั.คั - 4 ก.คั. 63)

14.00
12.00
10.00
8.00
6.00

KEX ย่�นคั ขออน่ญาติ
ปันผู้ล เพั่�อน ห่้นเข้าจุดทะเบ่ยนใน SET
(25 สำ.คั. 63)
ปริะการิผู้ล คัริั�งสำ่ดท้าย (XD)
ด เนินงานปี (24 ก.คั. 63)
คั้นพับวััคัซิ่นป้องกัน
2562/63
COVID-19 คัริั�งแริกของโลก
(1 มุ่ิ.ย. 63)
- SputnikV
(11 สำ.คั. 63)

4.00
2.00
0.00

ได้ริับคััดเล่อกเข้าเป็นสำมุ่าช่ิกในดัช่น่ MSCI
(30 พั.ย. 63)
KEX’s IPO
BTS ขาย big lot
จุ นวัน 1,300 ล้านห่้น (24 ธ.คั. 63)
(13 พั.ย. 63)

วััคัซิ่นป้องกัน COVID-19
มุ่าถืึงปริะเทศไทยคัริั�งแริก
(24 ก.พั. 64)
ปันผู้ลริะหวั�างกาล
(25 ก.พั. 64)

เมุ่.ย. 63 พั.คั. 63 มุ่ิ.ย. 63 ก.คั. 63 สำ.คั. 63 ก.ย. 63 ติ.คั. 63 พั.ย. 63 ธ.คั. 63 มุ่.คั. 64 ก.พั. 64 มุ่่.คั. 64
มุู่ลคั�าซิ่�อขาย (แกนขวัา)

ริาคัาหลักทริัพัย์ VGI
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จุะติิดลบ 8.1% สำำาหริับปี 2563 ซิึ�งเป็นการิคัาดการิณ์การิเติิบโติ
ท่ติ� ำ�าท่สำ� ด่ นับติัง� แติ�วักิ ฤติติ้มุ่ยำาก่ง้ ในปี 2540 ปริะกอบกับคัวัามุ่ติึงเคัริียด
ทางการิเมุ่่องท่เ� พัิมุ่� ข่น� ในปริะเทศ ทำาให้ริาคัาห่น้ ของ VGI ปริับติัวัติำ�ากวั�า
ดัช่น่ SET Index เคัล่�อนไหวัอยู�ในช่�วัง 6.35 ถืึง 7.70 บาทในช่�วังเวัลา
ดังกล�าวั และแติะริะดับติำ�าสำ่ดในไติริมุ่าสำท่� 5.70 บาท อย�างไริก็ติามุ่
ในวัันท่� 21 สำิงหาคัมุ่ 2563 โดยริาคัาห่น้ ของ VGI ปริับติัวัสำูงข่น� 28%
ภายหลังการิย่น� คัำาริ้องของบริิษัทั เคัอริี� เอ็กซิ์เพัริสำ (ปริะเทศไทย) จุำากัด
(มุ่หาช่น) (“KEX”) เพั่อ� ปริะกาศเจุตินาในการิเสำนอขายหลักทริัพัย์ (“IPO”)
ติ�อสำำานักงานคัณะกริริมุ่การิกำากับหลักทริัพัย์และติลาดหลักทริัพัย์
(SEC)
ข้อมูล 2 : ความเคล่�อนไหวของิราคาหลักิทรัพย์ VGI-W2
บาท

ล้านบาท
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ในปี 2563/64 นับเป็นปีทเ�่ กิดเหติ่การิณ์การิเปล่ย� นแปลงอย�างไมุ่�คัาดคัิด
จุากการิแพัริ�ริะบาดของเช่่�อไวัริัสำโคัโรินา โดยเมุ่่�อเด่อนมุ่่นาคัมุ่ 2563
องคั์การิอนามุ่ัยโลก (WHO) ได้มุ่่การิปริะกาศให้ โริคั COVID-19
เป็นการิริะบาดใหญ�ทั�วัโลก สำ�งผู้ลให้เกิดคัวัามุ่ติริะหนกในติลาดห่้น
ทั�วัโลก ในขณะเด่ยวักันการิแพัริ�ริะบาดท่�เกิดข่�นในปริะเทศไทยท่�มุ่่การิ
แพัริ�กริะจุายไปในหลายกล่�มุ่ ซิึ�งภายหลังจุากการิพับกล่�มุ่การิแพัริ�
ริะบาดท่�ใหญ�ท่�สำ่ดบริิเวัณสำนามุ่มุ่วัยล่มุ่พัิน่ ทำาให้จุำานวันผูู้้ติิดเช่่�อ
เพัิมุ่� ข่น� กวั�า 100 ริายติ�อวัันเป็นเวัลาติ�อเน่อ� ง ด้วัยเหติ่นจุ่� ง่ มุ่่การิปริะกาศ
พัริก.ฉ่กเฉินในวัันท่� 26 มุ่่นาคัมุ่ 2563 และปริะกาศห้ามุ่ปริะช่าช่นออก
จุากเคัหสำถืานในบริิเวัณพั่�นท่�ท�ก่ าำ หนด (เคัอริ์ฟิวั) ในวัันท่� 3 เมุ่ษัายน
2563
ในช่� วั งเริิ� มุ่ ติ้ น ของไติริมุ่าสำแริกปี 2563/64 ริั ฐ บาลไทยได้ ดำา เนิ น
มุ่าติริการิเพั่อ� คัวับคั่มุ่การิแพัริ�ริะบาด ซิึง� ติ�อมุ่าภาคัริัฐได้เริิมุ่� ผู้�อนคัลาย
ข้อจุำากัดติ�าง ๆ ติั�งแติ�ในช่�วังกลางเด่อนพัฤษัภาคัมุ่ 2563 เป็นติ้นมุ่า
จุ่ ง ทำา ให้ เ ห็ น สำั ญ ญาณการิฟ้� น ติั วั ท่� เ กิ ด ข่� น ติามุ่ลำา ดั บ โดยดั ช่ น่ ข อง
ติลาดหลักทริัพัย์แห�งปริะเทศไทย (“SET Index”) เพัิ�มุ่ข่�น 21.1%
และเคัล่�อนไหวัอยู�ในช่�วัง 1,105.51 ถืึง 1,339.03 จุุด ขณะท่�ริาคัาห่น้
ของ VGI เคัล่�อนไหวัอยู�ในกริอบ 5.35 ถืึง 7.50 บาท และแติะริะดับสำูงสำ่ด
ท่� 8.40 บาท ในวัันท่� 8, 11 และ 12 พัฤษัภาคัมุ่ 2563 สำาเหติ่หลัก
มุ่าจุากการิปริะกาศผู้ลปริะกอบการิทางการิเงินเติ็มุ่ปีของบริิษััทฯ
ท่�มุ่่กำาไริสำ่ทธิท่�แข็งแกริ�ง ริวัมุ่ถืึงคัวัามุ่ติั�งใจุในการิจุ�ายเงินปันผู้ลให้กับ
ผูู้้ถื่อห่้น
ถืึงแมุ่้วัา� จุำานวันของผูู้ติ้ ดิ เช่่อ� COVID-19 ริายใหมุ่�จุะเพัิมุ่� ข่น� อย�างริวัดเริ็วั
ในหลายปริะเทศ แติ�ดช่ั น่หน้่ ทัวั� โลกสำามุ่าริถืฟ้น� ติัวักลับมุ่าได้เป็นอย�างด่
ในไติริมุ่าสำท่สำ� องของปี 2563/64 ท�ามุ่กลางการิเริิมุ่� ฟ้น� ติัวัของเศริษัฐกิจุ
การิเล่อกติั�งปริะธานาธิบด่สำหริัฐฯ และคัวัามุ่เป็นไปได้ของการิคั้นพับ
วััคัซิ่น อย�างไริก็ติามุ่ ดัช่น่ SET Index ลดลง 8.3% ในช่�วังไติริมุ่าสำน่�
หลังจุากท่�มุ่่การิปริะกาศผู้ลผู้ลิติมุ่วัลริวัมุ่ปริะช่าช่าติิ (GDP) ท่คั� าดวั�า

0.8
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ข้อมูล 3 : กิารเคล่�อนไหวของิเงิินทุนแบ่งิติามปีระเภทของินักิลงิทุน
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นักลงท่นติ�างปริะเทศ
บัญช่่หลักทริัพัย์สำถืาบัน

สำถืาบันในปริะเทศ
SET Index (แกนขวัา)
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ในช่�วังไติริมุ่าสำท่�สำามุ่ของปี 2563/64 มุู่ลคั�าห่้นทั�วัโลกปริับติัวัด่ข�่น
โดยมุ่่ปัจุจุัยสำนับสำน่นจุาก Pfizer Inc. และ BioNTech SE ท่�ได้ปริะสำบ
คัวัามุ่สำำาเริ็จุในการิขออน่มุ่ติั สำิ ำาหริับการิใช่้วัคัั ซิ่นป้องกันโริคั COVID-19
ริวัมุ่ทัง� การิคัาดการิณ์ทโ�่ จุ ไบเดนมุ่่โอกาสำช่นะการิเล่อกติัง� ปริะธานาธิบด่
สำหริัฐฯ ซิึ�งเป็นสำัญญาณในเช่ิงบวักสำำาหริับคัวัามุ่สำัมุ่พัันธ์ทางการิคั้า
ริะหวั�างสำหริัฐฯ-จุีน จุากปัจุจุัยข้างติ้นสำ�งผู้ลให้ดัช่น่ SET Index ปริับติัวั
เพัิมุ่� ข่น� 16.2% ในช่�วังไติริมุ่าสำดังกล�าวั อย�างไริก็ติามุ่ ริาคัาห่น้ ของ VGI

ปริับติัวัลงอ่กคัริั�งในเด่อนติ่ลาคัมุ่ 2563 ซิึ�งเป็นช่�วังก�อนท่�จุะมุ่่การิขาย
ห่น้ VGI จุำานวัน 1,300 ล้านห่้น ในริาคัา 6.00 บาทติ�อห่้น โดยบริิษััท
บ่ท่เอสำ กริ่�ป โฮิลดิ�งสำ์ จุำากัด (มุ่หาช่น) (“BTSG”) สำ�งผู้ลให้สำัดสำ�วันการิ
ถื่อห่น้ ของบริิษัทั ริะบบขนสำ�งมุ่วัลช่นกริ่งเทพั จุำากัด มุ่หาช่น (BTSC) และ
BTSG (เริียกริวัมุ่วั�า BTS) ลดลงเหล่อ 51.0% จุาก 66.3% โดยริายได้
จุากธ่ริกริริมุ่การิซิ่อ� ขายห่น้ big lot คัริัง� น่� คัาดวั�าจุะนำาไปใช่้ ในโคัริงการิ
โคัริงสำริ้างพั่�นฐานของ BTSG และโคัริงการิพััฒนาริะเบ่ยงเศริษัฐกิจุ
พัิเศษัภาคัติะวัันออก (ECC) อย�างไริก็ติามุ่ กล่�มุ่บริิษััท BTS มุ่่คัวัามุ่
ติัง� ใจุท่จุ� ะริักษัาสำัดสำ�วันการิถื่อห่น้ ใน VGI ไวั้ ไมุ่�นอ้ ยกวั�า 51.0% และยังคัง
มุ่อบหมุ่ายให้ VGI เป็นผูู้้ ให้บริิการิ Offline-to-Online (O2O) โซิลูช่�นั สำ์
สำ�งผู้ลให้ริาคัาห่้นของ VGI ปริับติัวัสำูงข่�นในช่�วังสำองเด่อนสำ่ดท้ายของ
ไติริมุ่าสำ โดยแติะริะดั บ สำู ง สำ่ ด ในไติริมุ่าสำท่� 7.90 บาท ในวัั น ท่� 26
พัฤศจุิกายน 2563 โดยมุ่่สำาเหติ่หลักมุ่าจุากการิเข้าเป็นสำมุ่าช่ิกของดัช่น่
Morgan Stanley Capital International (MSCI) Small Cap ซิึ�งเริิ�มุ่มุ่่
ผู้ลติั�งแติ�วัันท่� 1 ธันวัาคัมุ่ 2563 ริวัมุ่ถืึงผู้ลบวักจุากการิ IPO ของ KEX
จุำานวัน 300 ล้านห่น้ ท่�ริาคัา 28.0 บาทติ�อห่้นเมุ่่�อวัันท่� 24 ธันวัาคัมุ่
2563 แมุ่้วัา� ในไติริมุ่าสำน่มุ่� ก่ าริเติิบโติท่ด� ่ แติ�การิเติิบโติดังกล�าวัยังคังอยู�
ภายใติ้คัวัามุ่กังวัลท่�เพัิ�มุ่ข่�นในช่�วังท้ายของไติริมุ่าสำท่�มุ่่สำาเหติ่จุากการิ
แพัริ�ริะบาดริะลอกใหมุ่�ของโริคั COVID-19 ใน 2 กล่มุ่� พั่น� ท่� ได้แก� จุังหวััด
ท�าขี�เหล็กในปริะเทศเมุ่่ยนมุ่าริ์และติลาดกลางก่ง้ ในจุังหวััดสำมุ่่ทริสำาคัริ
อย�างไริก็ติามุ่แนวัโน้มุ่การิปริับติัวัด่ข�่นของติลาดท่นทั�วัโลกยังคังมุ่่
แนวัโน้มุ่ท่�จุะดำาเนินติ�ออย�างติ�อเน่�องในไติริมุ่าสำท่� 4 จุากมุ่าติริการิ
กริะติ่้ น เศริษัฐกิ จุ คัริั� ง ใหญ� ทั� วั โลก และการิเริ� ง ออกวัั คั ซิ่ น ป้ อ งกั น
COVID-19 ซิึ�งนำาไปสำู�แนวัโน้มุ่ในเช่ิงบวักติ�อการิฟ้�นติัวัทางเศริษัฐกิจุ
แมุ่้วัา� การิกริะจุายวััคัซิ่นในปริะเทศไทยจุะมุ่่คัวัามุ่ล�าช่้ากวั�าท่คั� าดการิณ์ ไวั้
และการิเกิดกล่�มุ่การิแพัริ�ริะบาดใหมุ่�ในติลาดบางแคั ดัช่น่ SET ยังคัง
ขยายติั วั ท่� 8.1% แติะริะดั บ สำู ง สำ่ ด ในปี ท่� 1,589.53 จุุ ด เมุ่่� อ วัั น ท่�
30 มุ่่นาคัมุ่ 2564 ซิึ�งได้ริับการิสำนับสำน่นจุากมุ่าติริการิของภาคัริัฐ
ในการิกริะติ่้นภาคัการิบริิโภคัและการิท�องเท่�ยวั ในขณะท่�ริาคัาห่้นของ
VGI เคัล่�อนไหวัอยู�ในช่�วัง 6.70 ถืึง 7.25 บาทในไติริมุ่าสำน่� หริือเพัิ�มุ่ข่�น
ท่� 8.2% โดยสำาเหติ่หลักมุ่าจุากผู้ลปริะกอบการิทางการิเงินท่�แข็งแกริ�ง
ของบริิษััทฯ ซิึ�งก้าวัผู้�านจุุดติำา� สำ่ดของกำาไริสำ่ทธิ ริวัมุ่ถืึงคัวัามุ่ติั�งใจุของ
บริิษััทฯ ท่�จุะจุ�ายเงินปันผู้ลริะหวั�างกาลท่� 0.02 บาทติ�อห่น้
สำำาหริับภาพัริวัมุ่ของหลักทริัพัย์ของ VGI ในปีน�่ ริาคัาหลักทริัพัย์ VGI
ได้ริบั ผู้ลกริะทบจุากการิแพัริ�ริะบาดของเช่่�อไวัริัสำโคัโรินา ทำาให้ ณ วัันท่�
31 มุ่่นาคัมุ่ 2564 บริิษััทฯ มุ่่มุู่ลคั�าหลักทริัพัย์ติามุ่ริาคัาติลาดท่�
62,431.0 ล้านบาท โดยติั�งแติ�วัันท่� 1 เมุ่ษัายน 2563 ปริิมุ่าณการิ
ซิ่�อขายหลักทริัพัย์ โดยเฉล่�ยของ VGI อยู�ท่� 39.9 ล้านห่้นติ�อวััน และ

1

มุู่ลคั�าเฉล่ย� ติ�อวัันอยูท� �่ 278.6 ล้านบาท (หริือ 8.9 ล้านเหริียญสำหริัฐ)1
เพัิ�มุ่ข่�น 96.7% และ 52.5% ติามุ่ลำาดับ ในช่�วังเวัลาเด่ยวักัน ดัช่น่ SET
และ SETENTER มุ่่ปริิมุ่าณการิซิ่�อขายโดยเฉล่�ยอยู�ท่� 21,689.9
ล้านห่น้ และ 180.2 ล้านห่้นติ�อวััน และมุ่่มุู่ลคั�าเฉล่�ยติ�อวัันท่� 74,248.6
ล้านบาท และ 898.6 ล้านบาท หริือ 2,376.7 ล้านเหริียญสำหริัฐ และ
28.8 ล้านเหริียญสำหริัฐ ติามุ่ลำาดับ

2. กิารเปีรียบเทียบความเคล่อ� นไหวของิดูัชำนี
ติลาดูหลักิทรัพย์ที�สื่ำาคัญ
SET Index มุ่่การิปริับติัวัลดลง 31.5% ติามุ่ทิศทางของติลาดห่้น
ทั�วัโลก ในปีบัญช่่สำิ�นสำ่ดวัันท่� 31 มุ่่นาคัมุ่ 2564 โดย SET Index ได้ริับ
แริงขายจุากนักลงท่นติ�างช่าติิ และนักลงท่นสำถืาบันในปริะเทศคัิดเป็น
มุู่ลคั�าริวัมุ่ทัง� สำิน� 178.7 พัันล้านบาท และ 15.3 พัันล้านบาท ติามุ่ลำาดับ
แติ� ใ นทางกลั บ กั น นั ก ลงท่ น ริายย� อ ยในปริะเทศ และบั ญ ช่่ บ ริิ ษัั ท
หลักทริัพัย์ ได้ทยอยเข้าซิ่อ� คัิดเป็นมุู่ลคั�าริวัมุ่ทัง� สำิน� 168.6 พัันล้านบาท
และ 25.4 พัันล้านบาท ติามุ่ลำาดับ ทัง� น่� SET Index ปริับติัวัไปในทิศทาง
เด่ยวักันกับปริะเทศใกล้เคั่ยง เช่�น ดัช่น่นิเคัอิ 225 (ญ่�ป่น) (+54.2%)
ดัช่น่จุาการิ์ติา คัอมุ่โพัสำิติ (อินโดน่เซิ่ย) (-31.9%) และดัช่น่สำเติริทไทมุ่์
(สำิงคัโปริ์) (-27.6%) เช่�นเด่ยวักับดัช่น่ SETENTER ท่�ปริับเพัิ�มุ่ข่�น
63.3% จุาก 31.45 จุุด ณ วัันท่� 31 มุ่่นาคัมุ่ 2563 มุ่าอยู�ท่� 51.4 จุุด
ณ วัันท่� 31 มุ่่นาคัมุ่ 2564
ข้อมูล 4 : ความเคล่�อนไหวของิดูัชำนีหลักิทรัพย์แห่งิปีระเทศไทย
เปีรียบเทียบกิับดูัชำนีติลาดูหลักิทรัพย์ของิปีระเทศใกิล้เคียงิ
จุดู

2,500
2,000
1,500
1,000
500

เมุ่.ย. 63 พั.คั. 63 มุ่ิ.ย. 63

ก.คั. 63 สำ.คั. 63 ก.ย. 63 ติ.คั. 63 พั.ย. 63 ธ.คั. 63

ดัช่น่ set
ดัช่น่สำเติริทไทมุ่์ (สำิงคัโปริ์)
ดัช่น่จุาการิ์ติา คัอมุ่โพัสำิติ (อิโดน่เซิ่ย)
ดัช่น่ NASDAQ (สำหริัฐอเมุ่ริิกา)

มุ่.คั. 64 ก.พั. 64 มุ่่.คั. 64

ดัช่น่ฮิั�งเสำ็ง (ฮิ�องกง)
ดัช่น่นิเคัอิ 225 (ญ่�ป่น)
ดัช่น่ PASHR (ฟิลิปปินสำ์)
ดัช่น่ Dow Jones (สำหริัฐอเมุ่ริิกา)

แหล�งข้อมุู่ล : www.setsmart.com, www.hsi.com.hk, indexes.nikkei.co.jp, www.
straitstimes.com/stindex and www.pse.com.ph และ Bloomberg
หมุ่ายเหติ่: ดัช่น่ติลาดหลักทริัพัย์ของปริะเทศใกล้เคั่ยงถืูกปริับ (rebased) ให้สำามุ่าริถื
เปริียบเท่ยบกับ SET Index ได้

อัติริาแลกเปล่�ยน 31.24 บาทติ�อดอลลาริ์สำหริัฐ ณ วัันท่� 31 มุ่่นาคัมุ่ 2564

3.1 ความูเคล่�อนิไหวในิต้ลาดำทั่่นิ
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ข้อมูล 5 : สื่รุปีสื่ถิติซิิ ่�อขายหลักิทรัพย์ VGI และดูัชำนีหลักิทรัพย์ที�สื่ำาคัญในภูมิภาค
ราคาหุ้น (บาท)
ณ วัันสำิ�นงวัดบัญช่่
สำูงสำ่ดในริอบปี
ติ�ำาสำ่ดในริอบปี
มุู่ลคั�าการิซิ่�อขายเฉล่�ยติ�อวััน (ล้านบาท)
ปริิมุ่าณการิซิ่�อขายเฉล่�ยติ�อวััน (ล้านห่้น)
จุำานวันห่้นทั�งหมุ่ด ณ วัันสำิ�นริอบบัญช่่ (ล้านห่้น)
มุู่ลคั�าติลาด ณ วัันสำิ�นริอบบัญช่่ (ล้านบาท)
เปีลี�ยนแปีลงิ YoY
VGI
SETENTER Index
SET Index
ดัช่น่นิเคัอิ 225 (ญ่�ป่น)
ดัช่น่สำเติริทไทมุ่์ (สำิงคัโปริ์)
ดัช่น่ฮิั�งเสำ็ง (ฮิ�องกง)
ดัช่น่จุาการิ์ติา คัอมุ่โพัสำิติ (อินโดน่เซิ่ย)
ดัช่น่ PASHR (ฟิลิปปินสำ์)
ดัช่น่ NASDAQ (สำหริัฐอเมุ่ริิกา)
ดัช่น่ Dow Jones (สำหริัฐอเมุ่ริิกา)

2561/62

2562/63

2563/64

9.05
9.10
6.90
153.7
20.0
8,556.7
77,438.0

5.70
10.30
5.30
182.7
20.3
8,611.2
49,083.6

7.25
8.40
5.35
278.6
39.9
8,611.2
62,431.0

+14.6%
-17.1%
-8.1%
-0.9%
-6.4%
-3.5%
+3.7%
-0.1%
9.4%
7.6%

-35.2%
-41.7%
-31.5%
-12.1%
-23.7%
-20.2%
-29.7%
-32.9%
-0.4%
-15.5%

+27.2%
+63.3%
+41.0%
+54.2%
+27.6%
+20.2%
+31.9%
+21.2%
+72.0%
+50.5%

แหล�งข้อมุู่ล : www.setsmart.com, www.hsi.com.hk, indexes.nikkei.co.jp, www.straitstimes.com/stindex and www.pse.com.ph and Bloomberg

3. โครงิสื่ร้างิผู่้ถ่อหุ้น
ณ วัันท่� 31 มุ่่นาคัมุ่ 2564 บริิษััทฯ มุ่่จุำานวันผูู้้ถื่อห่น้ ทั�งหมุ่ด 18,604 ริาย ผูู้้ถื่อห่น้ ริายใหญ�คั่อ บริิษััท ริะบบขนสำ�งมุ่วัลช่นกริ่งเทพั จุำากัด (มุ่หาช่น)
(“BTSC”) และ บริิษััท บ่ท่เอสำ กริ่�ป โฮิลดิ�งสำ์ จุำากัด (มุ่หาช่น) (BTSG) ซิึ�งถื่อห่น้ คัิดเป็น 29.7% หริือ 2,554.4 ล้านห่น้ และ 21.9% หริือ 1,887.5
ล้านห่น้ ติามุ่ลำาดับ โดยในปี 2563/64 BTSC ได้ขายห่้น VGI จุำานวัน 1,300 ล้านห่้น หริือคัิดเป็นสำัดสำ�วัน 15.0% ผู้�านการิขายหลักทริัพัย์แบบ
Big Lot ณ วัันท่� 13 พัฤศจุิกายน 2563 สำ�งผู้ลให้สำัดสำ�วันการิถื่อห่้นของผูู้้ท่�มุ่่อำานาจุคัวับคั่มุ่ลดลงจุาก 75.7% เป็น 60.6% ของจุำานวันห่น้ ทั�งหมุ่ด
ขณะท่�การิถื่อห่้นของสำถืาบันในปริะเทศ สำถืาบันติ�างปริะเทศ และริายย�อย เพัิ�มุ่ข่�นเป็น 19.8%, 11.9% และ 7.8% ติามุ่ลำาดับ ด้วัยเหติ่น่�บริิษััทฯ
จุ่งมุ่่สำัดสำ�วันผูู้้ถื่อห่้น Free Float คัิดเป็น 39.4% ของห่้นท่�ออกจุำาหน�ายแล้วั นอกจุากน่� หลังจุากการิเข้าเป็นบริิษััทจุดทะเบ่ยนในติลาดหลักทริัพัย์ฯ
บริิษััทฯ ได้ ให้คัวัามุ่สำำาคััญทั�งกับนักลงท่นไทยและนักลงท่นติ�างช่าติิมุ่าโดยติลอด ซิึ�งริายละเอ่ยดช่่�แจุงอยู�ในหัวัข้อย�อย “นักลงท่นสำัมุ่พัันธ์”
(โปริดอ�านริายละเอ่ยดของคัวัามุ่สำัมุ่พัันธ์กับผูู้้ถื่อห่้นใหญ�เพัิ�มุ่เติิมุ่ในหัวัข้อ 5.4 คัวัามุ่สำัมุ่พัันธ์กับผูู้้ถื่อห่้นใหญ�)
ข้อมูล 6 : ปีระเภทของิผู่้ถ่อหุ้น
16.3%

5.1%

ข้อมูล 7 : ผู่้ถอ่ หุ้นจำาแนกิติามจำานวนผู่้ถ่อหุน้

2.9% 75.7%

11.9% 7.8% 60.6%
19.8%
19.8%

31 มีนาคม 2563
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บริษั่ทั่ วีจีไอ จำาก่ดำ (มูหาช่นิ)

31 มีนาคม 2564

จำานวนหุน้ ที�ถ่อ

>100 ล้าน
>50 ล้าน – 100 ล้าน
>1 ล้าน – 50 ล้าน
100,001 – 1 ล้าน
10,001 – 100,000
1,001 – 10,000
1 – 1,000
รวม

จำานวนผู่้ถ่อหุน้

% ของิจำานวนหุ้นทั�งิหมดู

8
7
227
902
3,953
7,094
6,413
18,604

72.8%
5.7%
16.3%
3.3%
1.6%
0.4%
0.0%
100.0%

4. กิิจกิรรมอ่�นในติลาดูทุน

4.3 กิารเข้าเปี็นสื่มาชำิกิของิดูัชำนี SET50 และ SET100

4.1 กิารออกิใบสื่ำาคัญแสื่ดูงิสื่ิทธุิในกิารซิ่�อหุ้นสื่ามัญ VGI-W1

ในเด่อนกริกฎาคัมุ่ 2556 VGI ได้ริับคััดเล่อกเข้าเป็นสำมุ่าช่ิกของดัช่น่
SET100 และ SET50 สำำาหริับช่�วังการิคัำานวัณในเด่อนมุ่กริาคัมุ่ 2557
ถืึงเด่อนมุ่ิถื่นายน 2558 ติ�อมุ่าบริิษััทฯ ออกจุากการิเป็นสำมุ่าช่ิกของ
ดัช่น่ SET50 ในเด่อนกริกฎาคัมุ่ 2558 แติ�ยังคังอยู�ในดัช่น่ SET100
อย�างไริก็ติามุ่บริิษัทั ฯ ได้ออกจุากการิเป็นสำมุ่าช่ิกของดัช่น่ SET100 ใน
เด่อนมุ่กริาคัมุ่ 2561 เน่อ� งจุากริะดับสำภาพัคัล�องและสำัดสำ�วันการิกริะจุาย
การิถื่อห่้นของผูู้้ถื่อห่้นริายย�อย (Free Float) ไมุ่�ติริงติามุ่เงื�อนไขของ
การิพัิจุาริณา ปัจุจุุบัน VGI ได้ริับการิคััดเล่อกเข้าเป็นสำมุ่าช่ิกของ
ดัช่น่ SET50 อ่กคัริั�งสำำาหริับช่�วังการิคัำานวัณในเด่อนมุ่กริาคัมุ่ถืึงเด่อน
มุ่ิถื่นายน 2564
ทั�งน่� ดัช่น่ SET50 และ SET100 เป็นดัช่น่ท่�ปริะกอบไปด้วัยบริิษััทท่�ใหญ�
ท่สำ� ด่ ของปริะเทศไทย 50 และ 100 อันดับแริกในเช่ิงมุู่ลคั�าหลักทริัพัย์ติามุ่
ริาคัาติลาด (Market Capitalisation) และเข้าติามุ่เงือ� นไขเก่ย� วักับสำภาพั
คัล�องและสำัดสำ�วันการิกริะจุายการิถื่อห่้นของผูู้้ถื่อห่้นริายย�อย (Free
Float) โดยเกณฑ์์เริือ� งสำภาพัคัล�องกำาหนดให้หลักทริัพัย์ของบริิษัทั ติ้อง
มุ่่มุ่ลู คั�าการิซิ่อ� ขายบนกริะดานหลักในแติ�ละเด่อนไมุ่�นอ้ ยกวั�า 50% ของ
มุู่ ล คั� า การิซิ่� อ ขายเฉล่� ย ของหลั ก ทริั พั ย์ ป ริะเภทห่้ น สำามุ่ั ญ ในติลาด
หลักทริัพัย์ฯ ในเด่อนเด่ยวักัน สำ�วันเกณฑ์์เริือ� งสำัดสำ�วันผูู้ถื้ อ่ ห่น้ ริายย�อย
นั�น บริิษััทฯ จุะติ้องริักษัาสำัดสำ�วันผูู้้ถื่อห่้นริายย�อยให้มุ่่ไมุ่�ติำ�ากวั�า 20%
ของห่้นทั�งหมุ่ดท่�จุำาหน�ายแล้วั ทั�งน่� ติลาดหลักทริัพัย์ฯ จุะคััดเล่อก
หลักทริัพัย์ ในดัช่น่ดงั กล�าวัสำองคัริัง� ติ�อปี (ปริะกาศผู้ลในเด่อนมุ่ิถืน่ ายน
และธั น วัาคัมุ่ สำำา หริั บ การิเริิ� มุ่ คัำา นวัณดั ช่ น่ ใ นเด่ อ นกริกฎาคัมุ่และ
มุ่กริาคัมุ่ติามุ่ลำาดับ) การิท่ห� ลักทริัพัย์ VGI ได้ริบั คััดเล่อกให้อยูใ� นดัช่น่
SET50 และ SET100 ทำาให้ฐานผูู้ถื้ อ่ ห่น้ ของบริิษัทั ฯ เพัิมุ่� ข่น� ยกติัวัอย�าง
เช่�น ห่น้ VGI จุะได้ริับการิพัิจุาริณาคััดเล่อกเข้าในกองท่นท่�มุ่่นโยบาย
กริะจุายการิลงท่นในห่้นท่�อยู�ในดัช่น่ SET50

ในวัันท่� 3 กริกฎาคัมุ่ 2557 ท่�ปริะช่่มุ่สำามุ่ัญปริะจุำาปีผูู้้ถื่อห่้นได้อน่มุ่ัติิ
การิออกใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิในการิซิ่อ� ห่น้ สำามุ่ัญ VGI-W1 จุำานวัน 858
ล้านหน�วัย โดยมุ่อบให้กับผูู้้ถื่อห่้นเดิมุ่โดยไมุ่�คัิดมุู่ลคั�าในอัติริาการิ
จุัดสำริริท่� 4 ห่้นสำามุ่ัญเดิมุ่ติ�อ 1 หน�วัยใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิ และอัติริา
การิใช่้สำิทธิ คั่อ ใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิ 1 หน�วัย มุ่่สำิทธิซิ�่อห่้นสำามุ่ัญได้
1 ห่้น โดยริาคัาการิใช่้สำิทธิเท�ากับ 14 บาทติ�อห่้น ใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิ
VGI-W1 มุ่่อาย่ 4 ปี นับจุากวัันท่�ออกใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิ ณ วัันท่�
1 สำิงหาคัมุ่ 2557 ทัง� น่� วัันใช่้สำทิ ธิคัริัง� สำ่ดท้ายและวัันหมุ่ดอาย่ใช่้สำทิ ธิ คั่อ
วัันท่� 1 สำิงหาคัมุ่ 2561
ท่�ปริะช่่มุ่วัิสำามุ่ัญผูู้้ถื่อห่้นคัริั�งท่� 1/2558 เมุ่่�อวัันท่� 11 มุ่่นาคัมุ่ 2558
ได้มุ่่มุ่ติิอน่มุ่ัติิให้บริิษััทฯ จุ�ายปันผู้ลริะหวั�างกาลคัริั�งท่� 2 เป็นห่น้ ปันผู้ล
ในอัติริา 1:1 และเงินปันผู้ล 0.011 บาทติ�อห่้น ซิึ�งบริิษััทฯ ได้ทำาการิข่�น
เคัริื�องหมุ่าย XD (ซิึ�งนำาไปสำู�การิกำาหนดริายช่่�อผูู้้มุ่่สำิทธิริับเงินปันผู้ล)
บนกริะดานซิ่�อขายในติลาดหลักทริัพัย์แห�งปริะเทศไทยในวัันท่� 17
มุ่่นาคัมุ่ 2558 ทั�งน่� เพั่�อให้เป็นไปติามุ่ข้อกำาหนดวั�าด้วัยสำิทธิและหน้าท่�
ของผูู้้ อ อกใบสำำา คัั ญ แสำดงสำิ ท ธิ แ ละผูู้้ ถื่ อ ใบสำำา คัั ญ แสำดงสำิ ท ธิ ท่� จุ ะซิ่� อ
ห่้นสำามุ่ัญเพัิ�มุ่ท่นของบริิษััท วัีจุี ไอ จุำากัด (มุ่หาช่น) คัริั�งท่� 1 (VGI-W1)
บริิษััทฯ จุ่งติ้องดำาเนินการิปริับริาคัาการิใช่้สำิทธิและอัติริาการิใช่้สำิทธิ
ของใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิ เพั่�อให้สำอดคัล้องกับการิจุ�ายปันผู้ลเป็นห่้น
สำามุ่ัญของบริิษััทฯ โดยมุ่่ผู้ลบังคัับนับติั�งแติ�วัันท่� 17 มุ่่นาคัมุ่ 2558
ซิึ�งเป็นวัันแริกท่�ผูู้้ซิ่�อห่้นสำามุ่ัญของบริิษััทฯ จุะไมุ่�มุ่่สำิทธิริับห่้นปันผู้ล
โดยปริับอัติริาการิใช่้สำทิ ธิให้เป็นใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิ 1 หน�วัยมุ่่สำทิ ธิซิอ่� ห่น้
สำามุ่ัญได้ 2 ห่้น โดยริาคัาการิใช่้สำิทธิเท�ากับ 7 บาทติ�อห่้น หลังจุากนั�น
ในวัันท่� 15 กริกฎาคัมุ่ 2559 บริิษััทฯ ได้ดำาเนินการิปริับอัติริาการิใช่้
สำิทธิของใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิจุากใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิ 1 หน�วัย มุ่่สำิทธิ
ซิ่�อห่้นสำามุ่ัญได้ 2 ห่้น เป็นใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิ 1 หน�วัย มุ่่สำิทธิซิ่�อห่้น
สำามุ่ัญได้ 1 ห่้น
ทั�งน่� ใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิ VGI-W1 หมุ่ดอาย่เมุ่่�อวัันท่� 1 สำิงหาคัมุ่ 2561
โดยบริิษััทได้ริับเงินสำดจุากการิใช่้สำิทธิทั�งสำิ�น 8,618 ล้านบาท หริือคัิด
เป็น 72.0% ของทั�งหมุ่ด

4.2 กิารออกิใบสื่ำาคัญแสื่ดูงิสื่ิทธุิในกิารซิ่�อหุ้นสื่ามัญ VGI-W2
ในวัันท่� 5 กริกฎาคัมุ่ 2561 ท่�ปริะช่่มุ่สำามุ่ัญปริะจุำาปีผูู้้ถื่อห่้นได้อน่มุ่ัติิ
การิออกใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิในการิซิ่�อห่้นสำามุ่ัญ VGI-W2 จุำานวัน
1,711 ล้านหน�วัย โดยมุ่อบให้กับผูู้้ถื่อห่้นเดิมุ่โดยไมุ่�คัิดมุู่ลคั�าในอัติริา
การิจุัดสำริริท่� 5 ห่น้ สำามุ่ัญเดิมุ่ติ�อ 1 หน�วัยใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิ และอัติริา
การิใช่้สำิทธิคั่อ ใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิ 1 หน�วัย มุ่่สำิทธิซิ่�อห่้นสำามุ่ัญได้ 1
ห่้น โดยริาคัาการิใช่้สำิทธิเท�ากับ 10 บาทติ�อห่้น ใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิ
VGI-W2 มุ่่อาย่ 4 ปี นับจุากวัันท่�ออกใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิ ณ วัันท่� 11
กันยายน 2561 ทั�งน่� วัันใช่้สำิทธิคัริั�งสำ่ดท้ายและวัันหมุ่ดอาย่ใช่้สำิทธิ
คั่อ วัันท่� 10 กันยายน 2565

แหล�งข้อมุู่ล : www.set.or.th

4.4 กิารเข้าเปี็นสื่มาชำิกิของิดูัชำนีชำุดู FTSE SET Index Series
และ FTSE Global Equity Index Series
เมุ่่อ� วัันท่� 24 ธันวัาคัมุ่ 2555 VGI ได้ริบั คััดเล่อกเข้าเป็นสำมุ่าช่ิกของ FTSE
SET Index Series ในปริะเภท FTSE SET Mid Cap Index โดยดัช่น่น่�
ถืูกจุัดทำาโดยติลาดหลักทริัพัย์ฯ และ FTSE Group ผูู้้จุัดทำาดัช่น่ลงท่น
ช่ัน� นำาริะดับโลก เพั่อ� ใช่้ ในการิวััดผู้ลการิดำาเนินงานของบริิษัทั ในติลาดท่น
ของไทย ซิึ�งปริะกอบด้วัยดัช่น่ 6 ปริะเภท แบ�งติามุ่มุู่ลคั�าหลักทริัพัย์ติามุ่
ริาคัาติลาด ทัง� น่� จุะมุ่่การิพัิจุาริณาทบทวันและคััดเล่อกหลักทริัพัย์ของ
ดัช่น่ช่่ด FTST SET Index series จุำานวัน 2 คัริั�งติ�อปีในช่�วังเด่อน
มุ่ิถื่นายนและธันวัาคัมุ่
นอกจุากน่�ในเด่อนมุ่ิถื่นายน 2557 VGI ได้ริับการิคััดเล่อกเข้าเป็น
สำมุ่าช่ิกของ FTSE Global Equity Index Series ในกล่�มุ่ดัช่น่ FTSE
Thailand Small Cap Index ซิึง� จุัดทำาข่น� เพั่อ� เป็นดัช่น่ในการิปริะเมุ่ินผู้ล
การิดำาเนินงานของหลักทริัพัย์ ใน 49 ปริะเทศทั�วัโลก ทั�งน่� จุะมุ่่การิ
3.1 ความูเคล่�อนิไหวในิต้ลาดำทั่่นิ
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พัิจุาริณาทบทวันและคััดเล่อกหลักทริัพัย์ของดัช่น่ช่่ด FTSE Global
Equity Index Series จุำานวัน 2 คัริั�งติ�อปีในช่�วังเด่อนมุ่่นาคัมุ่และ
กันยายน
แหล�งข้อมุู่ล : FTSE Russell

4.5 กิารเข้าเปี็นสื่มาชำิกิของิดูัชำนี MSCI
เมุ่่�อวัันท่� 11 พัฤศจุิกายน 2563 VGI ได้เข้าเป็นสำมุ่าช่ิกดัช่น่ MSCI
ปริะเภทดัช่น่ MSCI Small Cap โดย Morgan Stanley Capital
International (MSCI) Index ดัช่น่อ้างอิงริะดับสำากลสำำาหริับนักลงท่น
และกองท่นในติ�างปริะเทศ ซิึ�งดัช่น่น�่จุะมุ่่การิพัิจุาริณาทบทวันเป็นริาย
ไติริมุ่าสำในเด่อนก่มุ่ภาพัันธ์ พัฤษัภาคัมุ่ สำิงหาคัมุ่ และพัฤศจุิกายน
ท่�คััดเล่อกบนพั่�นฐานวัิธ่การิคัำานวัณของ MSCI Global Investable
Indexes (GIMI) ท่คั� ริอบคัล่มุ่ในท่กแง�มุ่มุ่่ ท่สำ� าำ คััญ ริวัมุ่ถืึงมุ่่การิเปริียบเท่ยบ
ขนาดของมุู่ลคั�าหลักทริัพัย์ ปริะเภท และริูปแบบในการิดำาเนินธ่ริกิจุของ
แติ�ละหน�วัยธ่ริกิจุทั�วัโลก
แหล�งท่�มุ่า : MSCI

5. ความสื่ัมพันธุ์กิับผู่้ลงิทุน
บริิษััทฯ ให้คัวัามุ่สำำาคััญกับคัวัามุ่คัิดเห็นท่�นักลงท่นและปริะช่าช่นทั�วัไป
มุ่่ติ�อบริิษััทฯ จุ่งได้จุัดติั�งฝ่่ายนักลงท่นสำัมุ่พัันธ์ข่�นเพั่�อทำาหน้าท่�เป็น
สำ่�อกลางในการิสำ่�อสำาริข้อมุู่ลริะหวั�างบริิษััทฯ กับนักลงท่น ซิึ�งริวัมุ่ถืึง
ผูู้้ถื่อห่น้ นักวัิเคัริาะห์หลักทริัพัย์ และผูู้สำ้ นใจุ ทัง� น่� ฝ่่ายนักลงท่นสำัมุ่พัันธ์
เป็นสำ่อ� กลางของการิสำ่อ� สำาริแบบสำองด้าน (Two-way communications)
โดยด้านหนึง� คั่อ การินำาข้อมุู่ลบริิษัทั เผู้ยแพัริ�สำน�ู กั ลงท่น ซิึง� ข้อมุู่ลดังกล�าวั
ริวัมุ่ถืึงข�าวัสำาริด้านการิดำาเนินงาน ผู้ลปริะกอบการิ และเหติ่การิณ์
สำำาคััญ ๆ ท่�มุ่่ผู้ลกริะทบกับผู้ลปริะกอบการิ ทั�งน่� ข้อมุู่ลท่�เผู้ยแพัริ�ติ้อง
ถืูกติ้องคัริบถื้วัน และทันติ�อเวัลาสำำาหริับการิติัดสำินใจุของนักลงท่น
และอ่กด้านหนึง� คั่อ ริับฟังคัวัามุ่คัิดเห็นและข้อเสำนอแนะจุากกล่มุ่� นักลงท่น

นำาเสำนอสำู�คัณะกริริมุ่การิบริิหาริและคัณะกริริมุ่การิบริิษััทเพั่�อให้ริับ
ทริาบมุ่่มุ่มุ่องของนักลงท่นท่�มุ่่ติ�อบริิษััทฯ
ทั�งน่� ฝ่่ายนักลงท่นสำัมุ่พัันธ์มุ่่การิจุัดทำาดัช่น่ช่่�วััดผู้ลการิดำาเนินงาน
เพั่อ� ให้เป้าหมุ่ายของฝ่่ายเป็นไปในทิศทางเด่ยวักับเป้าหมุ่ายของบริิษัทั ฯ
ซิึ�งริวัมุ่ถืึงการินำาเสำนอบริิษััทฯ ให้เป็นท่�สำนใจุของนักลงท่น (เช่�น การินับ
จุำานวันคัริัง� ของการิปริะช่่มุ่ จุำานวันคัริัง� การิเข้าริ�วัมุ่งานโริ้ดโช่วั์ และสำถืิติิ
การิเข้าช่มุ่เวั็บไซิติ์ของบริิษัทั ฯ) และคั่ณภาพัของข้อมุู่ลและคัวัามุ่ริวัดเริ็วั
ในการิให้บริิการิข้อมุู่ลติ�อนักลงท่น (วััดจุากจุำานวันคัริัง� การินำาสำ�งข้อมุู่ล
คัวัามุ่ริวัดเริ็วัในการินำาสำ�งข้อมุู่ลและผู้ลการิสำำาริวัจุติ�าง ๆ)
ในปี 2563/64 บริิษััทฯ พับนักลงท่นสำถืาบันในปริะเทศและนักลงท่น
สำถืาบันติ�างปริะเทศทัง� สำิน� 403 ริาย โดยเป็นนักลงท่นสำถืาบันในปริะเทศ
ทัง� หมุ่ด 252 ริาย นักลงท่นสำถืาบันติ�างปริะเทศทัง� หมุ่ด 77 ริาย นอกจุากน่�
บริิษััทมุ่่การิให้ข้อมุู่ลแก�นักลงท่นทั�งหมุ่ด 4 คัริั�ง
บริิษััทฯ จุัดกิจุกริริมุ่ติ�าง ๆ ให้แก�นักลงท่น ซิึ�งริวัมุ่ถืึงการิจุัดงานปริะช่่มุ่
เพั่�อช่่�แจุงผู้ลปริะกอบการิริายไติริมุ่าสำแก�นักวัิเคัริาะห์ทั�งหมุ่ด 4 คัริั�ง
นอกจุากน่�บริิษััทฯ ยังเข้าริ�วัมุ่กิจุกริริมุ่ SET Opportunity Day และ
กิจุกริริมุ่ Thailand Focus: Resiliency to move forward ท่�จุัดโดย
ติลาดหลักทริัพัย์แห�งปริะเทศไทยเพั่�อเข้าถืึงนักลงท่นริายย�อย และผูู้้ท่�
สำนใจุบริิษััทฯ ได้มุ่ากข่�น
บริิษััทฯ ได้มุ่่การิดำาเนินการิจุัดงานปริะช่่มุ่ช่่�แจุงผู้ลปริะกอบการิปริะจุำา
ไติริมุ่าสำแก�นักวัิเคัริาะห์อย�างติ�อเน่�อง ซิึ�งข้อมุู่ลเอกสำาริและวัิด่โอบันทึก
การิปริะช่่มุ่ (Webcast) ของการิปริะช่่มุ่ริายการิผู้ลปริะกอบการิปริะจุำา
ไติริมุ่าสำสำามุ่าริถืริับช่มุ่ได้ผู้�านทางเวั็บไซิติ์ของบริิษััทฯ และเวั็บไซิติ์ของ
ติลาดหลักทริัพัย์ฯ ภายใน 24 ช่ั�วัโมุ่งนับจุากการิปริะช่่มุ่ สำำาหริับ
ปี 2563/64 บริิ ษัั ท ฯ คัาดวั� า จุะมุ่่ ก าริเพัิ� มุ่ การิติิ ด ติ� อ สำ่� อ สำาริและ
กิจุกริริมุ่ท่ก ๆ ด้านมุ่ากข่น� เช่�น บริิษัทั ฯ ยังคังมุ่่คัวัามุ่ติัง� ใจุจุะริ�วัมุ่งาน
Conferences/Non-deal roadshows ทั�งในปริะเทศและติ�างปริะเทศ
อ่กอย�างน้อย 8 คัริัง� ติ�อปี และจุัดให้มุ่ก่ าริเข้าเย่ย� มุ่ช่มุ่กิจุการิของนักลงท่น

ข้อมูล 8 : กิิจกิรรมของิฝ่่ายนักิลงิทุนสื่ัมพันธุ์
กิิจกิรรมของิฝ่่ายนักิลงิทุนสื่ัมพันธุ์
พับนักลงท่นสำถืาบันในปริะเทศ
พับนักลงท่นสำถืาบันติ�างปริะเทศ
พับบริิษััทหลักทริัพัย์ ในปริะเทศ
พับบริิษััทหลักทริัพัย์ติ�างปริะเทศ
รวมทั�งิหมดู

2562/63

2563/64

121
84
121
2
328

252
77
73
1
403

2562/63

2563/64

6
6
106

6
4
100

(ราย)

(คร่�ง)

จุัดปริะช่่มุ่ช่่�แจุงผู้ลปริะกอบการิริายไติริมุ่าสำ/ Opportunity Day
Roadshow/ งานปริะช่่มุ่กับนักลงท่น/ Site Visit และกิจุกริริมุ่ติ�าง ๆ
การิปริะช่่มุ่กับนักลงท่นและนักวัิเคัริาะห์/ Conference Call
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(ราย)

(คร่�ง)

เวั็บไซิติ์เป็นหนึ�งในช่�องทางการิสำ่�อสำาริหลักกับกล่�มุ่นักลงท่น โดยเป็น
แหล�งข้อมุู่ลท่สำ� ำาคััญซิึง� ถืูกออกแบบให้สำอดคัล้องกับหลักการิกำากับดูแล
กิจุการิท่ด� ่ เน่อ� หาในเวั็บไซิติ์ปริะกอบด้วัยริาคัาหลักทริัพัย์ลา� สำ่ด สำิง� ติ่พัมุ่ิ พั์
ให้ ด าวัน์ โหลด (ริวัมุ่ถืึง ริายงานปริะจุำา ปี, แบบ 56-1, งบการิเงิน ,
คัำาอธิบายและวัิเคัริาะห์ฐานะทางการิเงิน และพัริีเซินเทช่ั�นของบริิษััทฯ),
ปฏิิทนิ หลักทริัพัย์ และวัิดโ่ อบันทึกการิปริะช่่มุ่กับนักวัิเคัริาะห์ (Webcast)
ในปี 2563/64 ผูู้เ้ ข้าเย่ย� มุ่ช่มุ่เวั็บไซิติ์มุ่ากท่สำ� ด่ หลัก ๆ มุ่าจุากปริะเทศไทย
สำหริัฐอเมุ่ริิกา อินเด่ย และสำิงคัโปริ์
ในเด่อนธันวัาคัมุ่ 2563 บริิษััทฯ ได้ริับริางวััลด้านนักลงท่นสำัมุ่พัันธ์
ยอดเย่�ยมุ่จุากติลาดหลักทริัพัย์แห�งปริะเทศไทยและวัาริสำาริการิเงิน
การิธนาคัาริ ซิึ�งเป็นริางวััลท่�ปริะเมุ่ินผู้ลจุากคัณะกริริมุ่การิบริิษััทฯ
และฝ่่ายบริิหาริในการิสำนับสำน่นงานด้านนักลงท่นสำัมุ่พัันธ์ ริวัมุ่ไปถืึง
กิจุกริริมุ่ติ�าง ๆ ท่�จุัดให้แก�นักลงท่น และการิเผู้ยแพัริ�ข้อมุู่ลข�าวัสำาริ
บริิษััทฯ สำู�นักลงท่นผู้�านช่�องทางติ�าง ๆ
ในปี 2563/64 บริิษััทหลักทริัพัย์ท่�จุัดทำาบทวัิเคัริาะห์บริิษััทฯ มุ่่จุำานวัน
ทั�งหมุ่ด 21 บริิษััท โดยมุ่่บริิษััทหลักทริัพัย์ริายใหมุ่� 2 บริิษััทเข้าริ�วัมุ่จุัด
ทำาบทวัิเคัริาะห์ ให้แก�บริิษัทั ฯ ได้แก� บริิษัทั หลักทริัพัย์ เคัจุี ไอ (ปริะเทศไทย)
จุำากัด (มุ่หาช่น) และบริิษััทหลักทริัพัย์ หยวันติ้า (ปริะเทศไทย) จุำากัด และ
บริิษัทั หลักทริัพัย์อก่ 19 แห�ง ได้แก� บริิษัทั หลักทริัพัย์ เอเซิ่ย พัลัสำ จุำากัด,
บริิษัทั หลักทริัพัย์ บัวัหลวัง จุำากัด (มุ่หาช่น), บริิษัทั หลักทริัพัย์ ซิ่ไอเอ็มุ่บ่
(ปริะเทศไทย) จุำากัด, บริิษััทหลักทริัพัย์ ซิิติ่�คัอริ์ป (ปริะเทศไทย) จุำากัด,
บริิษััทหลักทริัพัย์ เคัริดิติ สำวัิสำ (ปริะเทศไทย) จุำากัด, บริิษััทหลักทริัพัย์
คัันทริี� กริ่�ป จุำากัด (มุ่หาช่น), บริิษััทหลักทริัพัย์ ด่บ่เอสำ วัิคัเคัอริ์สำ
(ปริะเทศไทย) จุำากัด, บริิษััทหลักทริัพัย์ ฟินันเซิ่ย ไซิริัสำ จุำากัด (มุ่หาช่น),
บริิษัทั หลักทริัพัย์ เก่ยริติินาคัินภัทริ จุำากัด (มุ่หาช่น), บริิษัทั หลักทริัพัย์

กริ่งศริี จุำากัด (มุ่หาช่น), บริิษััทหลักทริัพัย์ เคัท่ ซิ่มุ่ิโก้ จุำากัด, บริิษััท
หลักทริัพัย์ เมุ่ย์แบงก์ กิมุ่เอ็ง (ปริะเทศไทย) จุำากัด (มุ่หาช่น), บริิษััท
หลักทริัพัย์ โนมุู่ริะ พััฒนสำิน จุำากัด (มุ่หาช่น), บริิษัทั หลักทริัพัย์ ฟิลลิป
(ปริะเทศไทย) จุำากัด (มุ่หาช่น), บริิษััท หลักทริัพัย์ธนช่าติ จุำากัด (มุ่หาช่น),
บริิษัทั หลักทริัพัย์ ทิสำโก้ จุำากัด, บริิษัทั หลักทริัพัย์ ยูบเ่ อสำ (ปริะเทศไทย)
จุำากัด และบริิษัทั หลักทริัพัย์ ยูโอบ่ เคัย์เฮิ่ยน (ปริะเทศไทย) จุำากัด (มุ่หาช่น)
ทัง� น่� ณ วัันท่� 31 มุ่่นาคัมุ่ 2564 มุ่่บทวัิเคัริาะห์บริิษััทเผู้ยแพัริ�จุากบริิษััท
หลักทริัพัย์ 14 แห�งในทัง� หมุ่ด 21 แห�ง ให้คัวัามุ่เห็นวั�า “ซิ่อ� ” หริือ “สำูงกวั�า
ท่คั� าดการิณ์” บริิษัทั หลักทริัพัย์ 5 แห�งให้คัวัามุ่เห็นวั�า “ถื่อ” และมุ่่บริิษัทั
หลักทริัพัย์ 2 แห�งให้คัวัามุ่เห็นวั�า “ขาย” หริือ “ติำ�ากวั�าท่�คัาดการิณ์”
โดยริาคัาเป้าหมุ่ายเฉล่�ยอยู�ท่� 7.98 บาทติ�อห่น้
ข้อมูล 9 : สื่รุปีความเห็นของินักิวิเคราะห์
22
2

21
2

6

5

14

14

2562/63

2563/64

ซิ่�อ

ถื่อ

ขาย

ติิดูติ่อนักิลงิทุนสื่ัมพันธุ์
กริณ่ผูู้้ถื่อห่้นและผูู้้สำนใจุจุะลงท่นในบริิษััทฯ มุ่่ข้อสำงสำัยและติ้องการิสำอบถืามุ่ข้อมุู่ลใด ๆ สำามุ่าริถืติิดติ�อมุ่าท่�ฝ่่ายนักลงท่นสำัมุ่พัันธ์
หัวหน้าฝ่่ายนักิลงิทุนสื่ัมพันธุ์
นักิลงิทุนสื่ัมพันธุ์
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซิติ์
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3.2 ภาพรวมผ่ลกิารดูำาเนินงิานปีี 2563/64
ภาพรวมผ่ลกิารดูำาเนินงิาน
งิบกิารเงิินรวม

สื่ัดูสื่่วนรายไดู้ (%)

ล้านบาท

2562/63 2563/64 YoY (%)

รายไดู้จากิกิารให้บริกิาร

4,000

2,480

-38.0%

ติ้นท่นการิให้บริิการิ

1,948

1,544

-20.7%

กำาไริขั�นติ้น

2,052

936

-54.4%

คั�าใช่้จุา� ยในการิขายและบริิหาริ

1,304

926

-29.0%

สำ�วันแบ�งกำาไริ (ขาดท่น) จุากเงินลงท่น
ในกิจุการิริ�วัมุ่คั้าและบริิษััทริ�วัมุ่
EBITDA

131

338

158.3%

1,523

1,582

3.9%

กำาไริก�อนดอกเบ่�ยจุ�ายและภาษั่เงินได้

1,177

1,113

-5.4%

74

73

-1.1%

214

133

-37.9%

กิำาไรสืุ่ทธุิจากิกิารดูำาเนินงิาน

1,281

184

-85.6%

กิำาไรสืุ่ทธุิ*

1,424

980

-31.2%

อัติริากำาไริขั�นติ้น

51.3%

37.7%

อัติริา EBITDA

38.1%

63.8%

อัติริากำาไริสำ่ทธิจุากการิดำาเนินงาน

32.0%

7.4%

อัติริากำาไริสำ่ทธิ

35.6%

39.5%

ดอกเบ่�ยจุ�าย
ภาษั่เงินได้

*กำาไริสำ่ทธิสำวั� นท่เ� ป็นของผูู้ถื้ อ่ ห่น้ ของบริิษัทั ฯ ติามุ่งบการิเงิน (ไมุ่�ริวัมุ่สำ�วันได้เสำ่ยท่�ไมุ่�มุ่อ่ าำ นาจุคัวับคั่มุ่ของบริิษัทั ย�อย)

โครงิสื่ร้างิรายไดู้
ล้านบาท

2562/63 2563/64 YoY (%)

ธุุรกิิจสื่่�อโฆษณานอกิบ้าน

2,848

1,540

-46.0%

สำ่�อโฆษัณาในริะบบขนสำ�งมุ่วัลช่น

2,184

1,327

-39.2%

สำ่�อโฆษัณาในอาคัาริ สำำานักงาน
และอ่�น ๆ
สำ่�อโฆษัณากลางแจุ้ง

371

213

-42.6%

294

-

-100.0%

ธุุรกิิจบริกิารดู้านดูิจิทัล

1,151

940

-18.3%

รวมรายไดู้จากิกิารให้บริกิาร

4,000

2,480

-38.0%
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ธุุรกิิจสื่่�อโฆษณานอกิบ้าน
สำ่�อโฆษัณาในริะบบขนสำ�งมุ่วัลช่น
สำ่�อโฆษัณาในอาคัาริ สำำานักงาน และอ่�น ๆ
สำ่�อโฆษัณากลางแจุ้ง
ธุุรกิิจบริกิารดู้านดูิจิทัล
รวมรายไดู้จากิกิารให้บริกิาร

2562/63

2563/64

71.2%
54.6%
9.3%
7.4%
28.8%

62.1%
53.5%
8.6%
37.9%

100.0%

100.0%

วิเคราะห์ผ่ลกิารดูำาเนินงิาน (ปีี 2563/64 เทียบกิับปีี 2562/63)
สำำาหริับปี 2563/64 นับเป็นปีท่�เกิดวัิกฤติการิณ์ริะดับโลกจุากการิ
แพัริ�ริะบาดของโริคั COVID-19 โดยหลายปริะเทศริวัมุ่ถืึงปริะเทศไทยได้
ริับผู้ลกริะทบของวัิกฤติดังกล�าวัอย�างมุ่าก อันเป็นผู้ลมุ่าจุากมุ่าติริการิ
ล็อคัดาวัน์ติ�างๆ ท่�สำ�งผู้ลให้คัวัามุ่เช่่�อมุ่ั�นผูู้้บริิโภคัลดลง และเกิดคัวัามุ่
เสำ่ ย หายติ� อ ภาคัธ่ ริ กิ จุ และปริะช่าช่นท่ ก คัน อย� า งไริก็ ติ ามุ่บริิ ษัั ท ฯ
สำามุ่าริถืจุัดการิกับคัวัามุ่ท้าทายท่�เกิดข่�นสำามุ่าริถืสำริ้างผู้ลการิดำาเนิน
งานท่�โดดเด�น โดยมุ่่กำาไริสำ่ทธิท่� 980 ล้านบาทในปี 2563/64 แสำดงให้
เห็นถืึงคัวัามุ่แข็งแกริ�งกลย่ทธ์ Offline-to-Online (O2O) โซิลูช่�ันสำ์
และพัันธมุ่ิติริทางธ่ริกิจุท่ท� ำาให้บริิษัทั ฯ มุ่่คัวัามุ่ย่ดหย่น� ในการิดำาเนินงาน
และช่�วัยในการิกริะจุายคัวัามุ่เสำ่�ยงจุากการิมุ่่แหล�งริายได้ท่�หลากหลาย
มุ่ากยิ�งข่�น
ในปี 2563/64 บริิษัทั ฯ มุ่่รายไดู้จากิกิารดูำาเนินงิานอยูท� �่ 2,480 ล้านบาท
ลดลง 38.0% YoY โดยธุุรกิิจสื่่อ� โฆษณานอกิบ้าน และธุุรกิิจบริกิารดู้าน
ดูิจทิ ลั คัิดเป็นสำัดสำ�วัน 62.1% และ 37.9% ของริายได้ริวัมุ่ ติามุ่ลำาดับ
ธุุรกิิจสื่่อ� โฆษณานอกิบ้าน ได้ริบั ผู้ลกริะทบอย�างมุ่ากจุากสำถืานการิณ์
การิแพัริ�ริะบาดท่�กล�าวัมุ่าข้างติ้น ทำาให้มุ่่ริายได้อยู�ท่� 1,540 ล้านบาท
ลดลง 46.0% YoY ด้วัยอัติริาการิใช่้สำอ�่ ท่� 40.0% ติามุ่เป้าหมุ่ายท่ติ� ง�ั ไวั้
• สื่่�อโฆษณาในระบบขนสื่่งิมวลชำน มุ่่ริายได้ 1,327 ล้านบาท ลดลง
39.2% YoY จุาก 2,184 ล้านบาท
• สื่่�อโฆษณาในอาคารสื่ำานักิงิานและอ่�น ๆ มุ่่ริายได้ 213 ล้านบาท
ลดลง 42.6% YoY จุาก 371 ล้านบาท
ธุุรกิิจบริกิารดู้านดูิจิทัล มุ่่ริายได้ 940 ล้านบาท ลดลง 18.3% YoY
โดยมุ่่สำาเหติ่หลักมุ่าจุากการิลดลงของคัวัามุ่ติ้องการิใช่้จุ�ายด้านสำ่�อ
โฆษัณาและการิติลาดในสำ่�อโฆษัณาออนไลน์ ริวัมุ่ถืึงการิลดลงของริาย
ได้จุากการิบริิหาริโคัริงการิ อย�างไริก็ติามุ่การิลดลงดังกล�าวัถืูกช่ดเช่ย
ด้วัยริายได้จุากคั�าคัอมุ่มุ่ิช่ช่ันของธ่ริกิจุปริะกันภัย และ lead generation
รายไดู้อ่�นอยู�ท่� 764 ล้านบาท เพัิ�มุ่ข่�นอย�างมุ่ากท่� 156.5% YoY จุาก
การิเพัิ�มุ่ข่�นของกำาไริจุากการิจุำาหน�ายเงินลงท่น โดยในช่�วังปี 2563/64
กล่มุ่� บริิษัทั ฯ ได้ขายห่น้ บริิษัทั เคัอริี� เอ็กซิ์เพัริสำ จุำากัด (มุ่หาช่น) (“KEX”)
ในสำัดสำ�วัน 1.0% ซิึ�งคัิดเป็นกำาไริทั�งหมุ่ด 593 ล้านบาท อย�างไริก็ติามุ่

บริิษัทั ฯ ยังคังมุ่่คัวัามุ่มุ่่ง� มุ่ัน� ท่�จุะริักษัาสำัดสำ�วันการิถื่อห่้นใน KEX ไวั้เพั่อ�
ใช่้ปริะโยช่น์จุากการิเติิบโติของติลาดอ่-คัอมุ่เมุ่ิริ์ซิผู้�านการิดำาเนินงาน
ท่�แข็งแกริ�งของ KEX พัันธมุ่ิติริทางธ่กิจุของเริาติ�อไปในอนาคัติ
นอกจุากน่� บริิษััทฯ ได้ทำาการิลดติ้นท่นและปริะหยัดคั�าใช่้จุ�ายติ�าง ๆ
เช่�น การิลดคั�าใช่้จุ�ายท่�เก่�ยวัข้องกับพันักงานและการิซิ�อมุ่บำาริ่งริักษัา
ริวัมุ่ถืึงเจุริจุาติ�อริองขอสำ�วันลดจุากเจุ้าของพั่�นท่�และผูู้้ ให้บริิการิ เพั่�อให้
สำามุ่าริถืริองริับกับการิลดลงของริายได้ท่�เกิดข่�น ทั�งน่�จุากการิติอบ
สำนองท่�ริวัดเริ็วัติ�อสำถืานการิณ์ดังกล�าวั ทำาให้บริิษััทฯ สำามุ่าริถืลด
ติ้นท่นการิให้บริิการิ ริวัมุ่ถืึงคั�าใช่้จุ�ายในการิขายและบริิหาริได้เป็นท่�
น�าพัอใจุ
ติ้นทุนกิารให้บริกิารอยู�ท่� 1,544 ล้านบาท ลดลง 20.7% YoY โดยมุ่่
สำาเหติ่หลักจุากการิลดลงของฐานริายได้ธ่ริกิจุสำ่�อโฆษัณานอกบ้าน
ขณะท่�อัติราติ้นทุนติ่อรายไดู้เพัิ�มุ่ข่�นมุ่าอยู�ท่� 62.3% จุาก 48.7%
เมุ่่�อเท่ยบกับช่�วังเด่ยวักันของปีก�อนหน้า สำ�งผู้ลให้มุ่่อัติรากิำาไรขั�นติ้น
อยูท� �่ 37.7% ลดลงจุาก 51.3% เมุ่่อ� เท่ยบกับช่�วังเด่ยวักันของปีกอ� นหน้า
ค่าใชำ้จา่ ยในกิารขายและบริหารอยูท� ่� 926 ล้านบาท ลดลง 29.0% YoY
โดยการิลดลงมุ่่สำาเหติ่หลักจุากการิลดติ้นท่นและปริะหยัดคั�าใช่้จุ�าย
ท่�กล�าวัไปข้างติ้น ริวัมุ่ถืึงการิลดลงของคั�าใช่้จุ�ายท่�เกิดข่�นไมุ่�เป็นปริะจุำา
ปริะกอบไปด้ วั ย 1) การิด้ อ ยคั� า ของการิลงท่ น และสำิ น ทริั พั ย์ และ
2) ผู้ลขาดท่นด้านเคัริดิติท่�คัาดวั�าจุะเกิดข่�น ขณะท่�อัติราค่าใชำ้จ่ายใน
กิารขายและบริหาร เพัิ�มุ่ข่�นมุ่าอยู�ท่� 37.3% จุาก 32.6% เมุ่่�อเท่ยบกับ
ช่�วังเด่ยวักันของปีกอ� นหน้า อันเน่อ� งมุ่าจุากอัติริาการิลดลงของริายได้
มุ่ากกวั�าคั�าใช่้จุ�ายในการิขายและบริิหาริ
บริิษัทั ฯ ริับริูสื่้ ว่ นแบ่งิกิำาไรจากิเงิินลงิทุนในกิิจกิารร่วมค้าและบริษทั ร่วม
จุำานวัน 338 ล้านบาท เมุ่่�อเท่ยบกับช่�วังเด่ยวักันของปีกอ� นหน้าท่� 131
ล้านบาท โดยมุ่่สำาเหติ่หลักจุากการิบันทึกกำาไริพัิเศษัอันเน่�องมุ่าจุาก
การิเปล่ย� นแปลงสำัดสำ�วันการิถื่อห่น้ ในบริิษัทั ริ�วัมุ่หลังการิ IPO ของ KEX
จุำานวัน 513 ล้านบาท อย�างไริก็ติามุ่การิริับริู้สำ�วันแบ�งกำาไริดังกล�าวั
ถืูกหักกลบด้วัยการิขาดท่นจุากกล่�มุ่ MACO

กิำาไรจากิรายกิารพิเศษอยู�ท่� 795 ล้านบาท ปริะกอบด้วัย 1) กำาไริ
จุากการิเปล่�ยนแปลงสำัดสำ�วันการิถื่อห่้นในบริิษััทริ�วัมุ่หลังการิ IPO
ของ KEX จุำานวัน 513 ล้านบาท 2) กำาไริจุากการิจุำาหน�ายเงินลงท่นใน
KEX จุำานวัน 468 ล้านบาท โดยกำาไริดังกล�าวัถืูกหักกลบด้วัย 3) การิ
ด้อยคั�าของสำินทริัพัย์ของ MACO และการิดำาเนินงานของธ่ริกิจุใน
ติ�างปริะเทศ จุำานวัน 185 ล้านบาท ด้วัยเหติ่น่�จุง่ สำ�งผู้ลให้บริิษััทฯ มุ่่กิำาไร
สืุ่ทธุิท่� 980 ล้านบาท และมุ่่อัติรากิำาไรสืุ่ทธุิอยู�ท่� 39.5% เพัิ�มุ่ข่�นจุาก
35.6% เมุ่่�อเท่ยบกับช่�วังเด่ยวักันของปีก�อนหน้า ขณะท่�กิำาไรสืุ่ทธุิจากิ
กิารดูำาเนินงิานอยู�ท่� 184 ล้านบาท และมุ่่อัติรากิำาไรสืุ่ทธุิจากิกิาร
ดูำาเนินงิานท่� 7.4%

ฐานะทางิกิารเงิิน
เมุ่่�อวัันท่� 1 เมุ่ษัายน 2563 บริิษััทฯ ได้เริิ�มุ่ใช่้มุ่าติริฐานการิริายงาน
ทางการิเงิน ฉบับท่� 9 (TFRS 9) เริือ� ง เคัริือ� งมุ่่อทางการิเงิน และฉบับท่� 16
(TFRS 16) เริื�อง สำัญญาเช่�า
• ภายใติ้ TFRS 9 บริิษััทฯ จุะติ้องจุัดปริะเภทเงินลงท่นในติริาสำาริท่น
และติริาสำาริอน่พัันธ์ เป็นสำินทริัพัย์และหน่�สำินทางการิเงินและริับริู้
ริายการิผู้ลขาดท่นด้านเคัริดิติท่�คัาดวั�าจุะเกิดข่�นติ�อสำินทริัพัย์
ทางการิเงิน โดยบริิษััทฯ จุะติ้องวััดมุู่ลคั�าย่ติิธริริมุ่ของติริาสำาริท่น
และติริาสำาริอน่พัันธ์ท่กช่นิด ซิึ�งได้นำาการิบัญช่่ป้องกันคัวัามุ่เสำ่�ยง
มุ่าถื่อปฏิิบัติผู้ิ �านกำาไริขาดท่นเบ็ดเสำริ็จุอ่�น ริวัมุ่ถืึงริายการิขาดท่น
ด้านเคัริดิติท่�จุะติ้องพัิจุาริณาคั�าเผู้่�อผู้ลขาดท่นท่�คัาดวั�าจุะเกิดข่�น
ติลอดอาย่ของลูกหน่�การิคั้า
• ภายใติ้ TFRS 16 บริิษััทฯ จุะติ้องบันทึกสำัญญาเช่�าท่�มุ่่ริะยะเวัลา
มุ่ากกวั�า 12 เด่อนในงบการิเงิน โดยสำัญญาเช่�าท่�มุ่่อยู�ของบริิษััทฯ
ได้แก� สำัญญาเช่�าท่�เก่�ยวัข้องกับการิเช่�าพั่�นท่�เพั่�อใช่้ ในการิโฆษัณา
พั่�นท่�ในอาคัาริ ริถืยนติ์ และอุปกริณ์ติา� ง ๆ

สื่ินทรัพย์
รายละเอียดูสื่ินทรัพย์
เงินสำด ริายการิเท่ยบเท�าเงินสำด และเงินลงท่นช่ั�วัคัริาวั
และสำินทริัพัย์ทางการิเงินหมุ่่นเวัียนอ่�น
ลูกหน่�การิคั้าและลูกหน่�อ่�น
อุปกริณ์ – สำ่ทธิ
เงินลงท่นในบริิษััทริ�วัมุ่คั้า บริิษััทริ�วัมุ่ และเงินลงท่นริะยะยาวัอ่�น
และสำินทริัพัย์ทางการิเงินไมุ่�หมุ่่นเวัียนอ่�น
คั�าคัวัามุ่นิยมุ่/ปริะมุ่าณการิผู้ลแติกติ�างริะหวั�างติ้นท่นการิ
ซิ่�อเงินลงท่นในบริิษััทย�อยกับสำินทริัพัย์สำ่ทธิท่�ริะบ่ได้ของผูู้้ถืูกซิ่�อ
สื่ินทรัพย์อ่�น
สื่ินทรัพย์รวม

31 มีนาคม 2563

31 มีนาคม 2564

(ล้านบาท)

% ของิสื่ินทรัพย์รวม

(ล้านบาท)

% ของิสื่ินทรัพย์รวม

730

4.3%

1,461

7.0%

1,061
1,142
11,851

6.2%
6.7%
69.4%

794
1,220
15,019

3.8%
5.8%
71.6%

236

1.4%

291

1.4%

2,057
17,077

12.0%
100.0%

2,185
20,970

10.4%
100.0%

3.2 ภาพรวมูผลการดำำาเนิินิงานิปี 2563/64
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ณ วัันท่� 31 มุ่่นาคัมุ่ 2564 บริิษััทฯ มีสื่ินทรัพย์รวม 20,970 ล้านบาท
เพัิ�มุ่ข่�น 22.8% หริือ 3,893 ล้านบาท จุาก 17,077 ล้านบาท ณ วัันท่�
31 มุ่่นาคัมุ่ 2563 สื่ินทรัพย์หมุนเวียน 3,210 ล้านบาท เพัิมุ่� ข่น� 23.2%
หริือ 604 ล้านบาท สำาเหติ่หลักมุ่าจุากการิเพัิ�มุ่ข่�นของ 1) เงินสำด
ริายการิเท่ยบเท�าเงินสำด และเงินลงท่นช่ัวั� คัริาวั และสำินทริัพัย์ทางการิเงิน
หมุ่่นเวัียนอ่�น 731 ล้านบาท โดยมุ่่สำาเหติ่หลักจุากเงินสำดริับจุาก
การิจุำาหน�ายเงินลงท่นในบริิษััท เคัอริี� เอ็กซิ์เพัริสำ (ปริะเทศไทย) จุำากัด
(มุ่หาช่น) อย�างไริก็ติามุ่สำินทริัพัย์หมุ่่นเวัียนท่เ� พัิมุ่� ข่น� ดังกล�าวัถืูกหักกลบ
ด้วัยการิลดลงของ 2) ลูกหน่�การิคั้าและลูกหน่�อ่�น 267 ล้านบาท
(ริายละเอ่ยดในหัวัข้อลูกหน่�การิคั้าและลูกหน่�อ่�น)
สื่ินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน 17,760 ล้านบาท เพัิ�มุ่ข่�น 22.7% หริือ 3,290
ล้านบาท สำาเหติ่หลักมุ่าจุากการิเพัิมุ่� ข่น� ของ 1) เงินลงท่นในบริิษัทั ริ�วัมุ่คั้า
บริิษััทริ�วัมุ่ และการิลงท่นริะยะยาวัอ่�น ๆ และสำินทริัพัย์ทางการิเงิน
ไมุ่�หมุ่่นเวัียนอ่�น 3,168 ล้านบาท ซิึ�งสำ�วันใหญ�มุ่าจุากการิลงท่นใน

บริิษัทั แพัลน บ่ มุ่่เด่ย จุำากัด และ iClick Interactive Asia Group Limited
2) สำินทริัพัย์สำทิ ธิการิใช่้ 438 ล้านบาท 3) อุปกริณ์ – สำ่ทธิ 79 ล้านบาท
และ 4) คั�าคัวัามุ่นิยมุ่/ปริะมุ่าณการิผู้ลแติกติ�างริะหวั�างติ้นท่นการิซิ่�อ
เงินลงท่นในบริิษัทั ย�อยกับสำินทริัพัย์สำท่ ธิทริ�่ ะบ่ได้ของผูู้ถื้ กู ซิ่อ� 54 ล้านบาท
โดยการิเพัิมุ่� ข่น� ดังกล�าวัถืูกหักกลบด้วัยการิลดลงของ 5) สำินทริัพัย์ภาษั่
เงินได้ริอการิติัดบัญช่่ 467 ล้านบาท โดยมุ่่สำาเหติ่จุากการิลดลงของการิ
ขาดท่นจุากการิวััดมุู่ลคั�าสำินทริัพัย์ทางการิเงินไมุ่�หมุ่่นเวัียนอ่�น
ลู กิ หนี� กิ ารค้ า และลู กิ หนี� อ่� น 794 ล้ า นบาท ลดลง 25.1% หริื อ
267 ล้านบาท สำาเหติ่หลักมุ่าจุากการิลดลงของริายได้ โดย ณ วัันท่�
31 มุ่่นาคัมุ่ 2564 บริิษััทฯ มุ่่คั�าเผู้่�อผู้ลขาดท่นด้านเคัริดิติท่�คัาดวั�า
จุะเกิดข่�น 170 ล้านบาท และมุ่่ริะยะเวัลาเก็บหน่�เฉล่�ยอยู�ท่� 136 วััน
เมุ่่�อเท่ยบกับ ณ วัันท่� 31 มุ่่นาคัมุ่ 2563 อยู�ท่� 97 วััน โดยมุ่่สำาเหติ่จุาก
สำถืานการิณ์การิแพัริ�ริะบาดของโริคั COVID-19

ลูกิหนี�กิารค้า (ล้านบาท)

31 มีนาคม 2563

31 มีนาคม 2564

ยังไมุ่�ถืึงกำาหนดช่ำาริะ

596

307

ไมุ่�เกิน 6 เด่อน

253

96

6 เด่อนข่�นไป

129

190

คั�าเผู้่�อผู้ลขาดท่นด้านเคัริดิติท่�คัาดวั�าจุะเกิดข่�น

195

170

ริวัมุ่

784

423

74.0%

53.3%

% ติ�อลูกหน่�การิคั้าและลูกหน่�อ่�นริวัมุ่

หนี�สื่ินและสื่่วนของิผู่้ถ่อหุ้น
รายละเอียดูหนี�สื่ินและสื่่วนของิผู่้ถ่อหุ้น

31 มีนาคม 2563

31 มีนาคม 2564

(ล้านบาท)

% ของิหนี�สื่ิน
และผู่้ถ่อหุ้นรวม

เงินกู้ย่มุ่ริะยะสำั�น

450

2.6%

-

-

เจุ้าหน่�การิคั้าและเจุ้าหน่�อ่�น

464

2.7%

399

1.9%

คั�าใช่้จุ�ายคั้างจุ�าย

561

3.3%

377

1.8%

เงินกู้ย่มุ่ริะยะยาวัจุากสำถืาบันการิเงินท่�ถืึงกำาหนดช่ำาริะภายใน 1 ปี

239

1.4%

1,159

5.5%

หน่�สำินหมุ่่นเวัียนอ่�น

945

5.5%

1,248

5.9%

1,200

7.0%

-

-

140

0.8%

724

3.5%

3,999

23.3%

3,907

18.6%

สื่่วนของิผู่้ถ่อหุ้น

13,078

76.7%

17,063

81.4%

รวมหนี�สื่ินและสื่่วนของิผู่้ถอ่ หุ้น

17,077

100.0%

20,970

100.0%

เงินกู้ย่มุ่ริะยะยาวั
หน่�สำินไมุ่�หมุ่่นเวัียนอ่�น
รวมหนี�สื่ิน
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(ล้านบาท)

% ของิหนี�สื่ิน
และผู่้ถ่อหุ้นรวม

หนี�สื่ินรวมเท�ากับ 3,907 ล้านบาท ลดลง 92 ล้านบาท หริือ 2.3%
จุาก 3,999 ล้านบาท ณ วัันท่� 31 มุ่่นาคัมุ่ 2563 โดยสำาเหติ่หลักมุ่าจุาก
การิลดลงของ 1) เงินกูย้ มุ่่ จุากสำถืาบันการิเงิน 730 ล้านบาท อย�างไริก็ติามุ่
การิลดลงดังกล�าวัถืูกช่ดเช่ยด้วัยการิเพัิ�มุ่ข่�นของ 2) หน่�สำินสำัญญาเช่�า
488 ล้านบาท และ 3) ภาษั่เงินได้คั้างจุ�าย 197 ล้านบาท

สื่่วนของิผู่้ถ่อหุ้นรวม 17,063 ล้านบาท เพัิ�มุ่ข่�น 3,986 ล้านบาท
หริือ 30.5% สำาเหติ่หลักมุ่าจุากการิเพัิมุ่� ข่น� ของ 1) องคั์ปริะกอบอ่น� ของ
สำ�วันของผูู้้ถื่อห่้นจุากกำาไริจุากเงินลงท่นในติริาสำาริท่นท่�กำาหนดให้วััด
มุู่ลคั�าด้วัยมุู่ลคั�าย่ติธิ ริริมุ่ผู้�านกำาไริขาดท่นเบ็ดเสำริ็จุอ่น� 3,110 ล้านบาท
และ 2) กำาไริสำะสำมุ่ 929 ล้านบาท

สื่ภาพคล่องิและกิระแสื่เงิินสื่ดู (ล้านบาท)
(739)

1,303

1,415

166
685
เงินสำดติ้นงวัด
(31/3/2563)

เงินสำดสำ่ทธิ
จุากการิด เนินงาน

เงินสำดได้ริับ
จุากการิลงท่น

สำำาหริับงวัดสำิบสำองเด่อนสำิน� สำ่ดวัันท่� 31 มุ่่นาคัมุ่ 2564 บริิษัทั ฯ มุ่่เงินสำด
สำ่ทธิจุากกิจุกริริมุ่ดำาเนินงาน 166 ล้านบาท สำ�วันของเงิินสื่ดูสืุ่ทธุิจากิ
กิิจกิรรมลงิทุน จุำานวัน 1,303 ล้านบาท ริายการิหลักมุ่าจุาก 1) เงินสำด
ริับจุากการิจุำาหน�ายเงินลงท่นในบริิษััทริ�วัมุ่ 832 ล้านบาท 2) เงินสำดริับ
จุากการิขายสำินทริัพัย์ทางการิเงินไมุ่�หมุ่่นเวัียนอ่�น 633 ล้านบาท และ
3) เงินปันผู้ลริับ 312 ล้านบาท โดยริายการิดังกล�าวัถืูกหักกลบด้วัย

เงินสำดใช่้ไป
ในการิจุัดหาเงิน

เงินสำดปลายงวัด
(31/3/2564)

4) เงินสำดจุ�ายเพั่�อซิ่�ออุปกริณ์ 480 ล้านบาท สำำาหริับเงิินสื่ดูสืุ่ทธุิ ใชำ้
ไปีในกิิจกิรรมจัดูหาเงิินจุำานวัน 739 ล้านบาท สำ�วันใหญ�มุ่าจุาก 1) การิ
ช่ำาริะคั่นเงินกูย้ มุ่่ ริะยะสำัน� และเงินกูย้ มุ่่ ริะยะยาวัจุากสำถืาบัน 689 ล้านบาท
และ 2) จุ�ายเงินปันผู้ล 310 ล้านบาท ทั�งน่� การิลดลงดังกล�าวัถืูกช่ดเช่ย
ด้วัย 3) เงินสำดริับจุากสำ�วันได้เสำ่ยท่� ไมุ่�มุ่่อำานาจุคัวับคั่มุ่ของบริิษััทย�อย
ในการิออกห่น้ สำามุ่ัญของบริิษััทย�อย 366 ล้านบาท

อัติราสื่่วนทางิกิารเงิินที�สื่ำาคัญ
อัติราสื่่วนความสื่ามารถในกิารทำากิำาไร

2562/63

2563/64

อัติราสื่่วนสื่ภาพคล่องิ

31 มี.ค.
2563

31 มี.ค.
2564

กำาไริขั�นติ้น

(%)

51.3%

37.7%

สำภาพัคัล�อง

(เท�า)

1.0

1.0

EBITDA จุากการิดำาเนินงาน

(%)

38.1%

63.8%

สำภาพัคัล�องหมุ่่นเริ็วั

(เท�า)

0.9

0.9

เงินสำดติ�อการิทำากำาไริ

(%)

83.8%

14.9%

การิหมุ่่นเวัียนลูกหน่�การิคั้า

(เท�า)

3.8

2.7

กำาไริสำ่ทธิสำ�วันของผูู้้ถื่อห่้น

(%)

33.1%

30.2%

ริะยะเวัลาเก็บหน่�เฉล่�ย

(วััน)

97.1

136.5

(%)

10.8%

6.7%

ริะยะเวัลาช่ำาริะหน่�

(วััน)

75.4

102.1

ของบริิษััทฯ
ผู้ลติอบแทนผูู้้ถื่อห่น้

อัติราสื่่วนความสื่ามารถในกิารชำำาระหนี�

อัติราสื่่วนปีระสื่ิทธุิภาพในกิารดูำาเนินงิาน
ผู้ลติอบแทนจุากสำินทริัพัย์

(%)

7.9%

5.2%

ผู้ลติอบแทนจุากสำินทริัพัย์ถืาวัริ

(%)

144.8%

115.7%

การิหมุ่่นของสำินทริัพัย์

(เท�า)

0.2

0.2

หน่�สำินริวัมุ่ติ�อสำ�วันของผูู้้ถื่อห่้น

(เท�า)

0.3

0.2

เงินกู้ย่มุ่ติ�อสำ�วันของผูู้้ถื่อห่น้

(เท�า)

0.1

0.1

หมุ่ายเหติ่:
• อัติริาสำ�วันทางการิเงินท่สำ� าำ คััญ คัำานวัณโดยใช่้สำติู ริติามุ่ติลาดหลักทริัพัย์แห�งปริะเทศไทยและสำำานักงานคัณะกริริมุ่การิกำากับหลักทริัพัย์และติลาดหลักทริัพัย์ (ก.ล.ติ.)
• ณ วัันท่� 30 มุ่กริาคัมุ่ 2563 บริิษัทั ฯ ได้ทาำ การิย่ติกิ าริคัวับริวัมุ่งบการิเงินของ MACO สำ�งผู้ลให้มุ่ก่ าริปริับปริ่งงบกำาไริขาดท่นในปี 2562/63 สำำาหริับงบแสำดงฐานะทางการิเงินในช่�วังปีกอ� นท่สำ� ะท้อนถืึงการิย่ติดิ งั กล�าวั ได้แก� งบแสำดงฐานะ
ทางการิเงินสำิน� สำ่ด ณ เด่อนมุ่่นาคัมุ่ 2563 เท�านัน� บริิษัทั ฯ จุ่งได้พัจุิ าริณาการิคัำานวัณอัติริาสำ�วันทางการิเงินท่เ� ก่ย� วัข้องกับงบแสำดงฐานะทางการิเงินของปี 2563/64 ด้วัยการิเฉล่ย� ยอดสำิน� สำ่ด ณ เด่อนมุ่่นาคัมุ่ 2563 และเด่อนมุ่่นาคัมุ่ 2564

3.2 ภาพรวมูผลการดำำาเนิินิงานิปี 2563/64
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ติารางิสื่รุปีงิบกิารเงิิน
งิบดูุล
ล้านบาท

2561/62

2562/63

2563/64

5,133
17,640
22,773
4,435
1,731
6,166
16,607
22,773

2,607
14,470
17,077
2,660
1,340
3,999
13,078
17,077

3,210
17,760
20,970
3,183
724
3,907
17,063
20,970

2561/62

2562/63

2563/64

รายไดู้จากิกิารดูำาเนินงิาน
ริายได้จุากธ่ริกิจุในริะบบริถืไฟฟ้าบ่ท่เอสำ
ริายได้จุากธ่ริกิจุในอาคัาริสำำานักงานและอ่�น ๆ
ริายได้จุากธ่ริกิจุโฆษัณากลางแจุ้ง
ริายได้จุากธ่ริกิจุสำ�วันงานบริิการิ
รวมรายไดู้จากิกิารดูำาเนินงิาน
ริายได้อ่�น
รวมรายไดู้
ติ้นทุนกิารให้บริกิาร
กิำาไรขั�นติ้น
กิำาไรกิ่อนดูอกิเบี�ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่่�อม และค่าติัดูจำาหน่าย
กิำาไรกิ่อนค่าใชำ้จ่ายทางิกิารเงิิน และภาษีเงิินไดู้นิติิบุคคล

2,405
412
265
529
3,611
104
3,714
1,461
2,150
1,672
1,360

2,184
371
294
1,151
4,000
298
4,298
1,948
2,052
1,523
1,177

1,327
213
940
2,480
764
3,244
1,544
936
1,582
1,113

กิำาไรสืุ่ทธุิสื่่วนของิผู่้ถ่อหุ้นของิบริษัทฯ

1,101

1,424

980

สำินทริัพัย์หมุ่่นเวัียน
สำินทริัพัย์ ไมุ่�หมุ่่นเวัียน
สื่ินทรัพย์รวม
หน่�สำินหมุ่่นเวัียน
หน่�สำินไมุ่�หมุ่่นเวัียน
หนี�สื่ินรวม
รวมสื่่วนของิผู่้ถ่อหุ้น
รวมหนี�สื่ินและสื่่วนของิผู่้ถอ่ หุ้น

(ปีรับปีรุงิใหม่)

งิบกิำาไรขาดูทุน
ล้านบาท
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(ปีรับปีรุงิใหม่)

งิบกิระแสื่เงิินสื่ดู
ล้านบาท
กิำาไรกิ่อนภาษี
เงิินสื่ดูสืุ่ทธุิจากิ กิิจกิรรมดูำาเนินงิาน
เงิินสื่ดูสืุ่ทธุิจากิ กิิจกิรรมลงิทุน
เงิินสื่ดูสืุ่ทธุิจากิ กิิจกิรรมจัดูหาเงิิน
เงิินสื่ดูและรายกิารเทียบเท่าเงิินสื่ดูเพิ�มข้�น (ลดูลงิ) สืุ่ทธุิ
เงินสำดและริายการิเท่ยบเท�าเงินสำดติ้นงวัด
ผู้ลติ�างจุากการิแปลงคั�างบการิเงินลดลง
เงิินสื่ดูและรายกิารเทียบเท่าเงิินสื่ดูปีลายงิวดู

2561/62

2562/63

2563/64

1,558
1,775
(10,990)
9,971
748
757
(8)
1,506

1,551
997
(275)
(1,536)
(821)
1,506
(7)
685

1,040
166
1,303
(739)
731
685
1,415

2561/62

2562/63

2563/64

59.5%

51.3%

37.7%

46.3%
30.5%
12.2%

38.1%
35.6%
10.8%

63.8%
39.5%
6.7%

1.2
0.8

1.0
0.9

1.0
0.9

6.8%
0.2

7.9%
0.2

5.2%
0.2

0.4

0.3

0.2

0.2

0.1

0.1

(ปีรับปีรุงิใหม่)

อัติราสื่่วนทางิกิารเงิินที�สื่ำาคัญ
(ปีรับปีรุงิใหม่)

ความูสามูารถูในิการทั่ำากำาไร
อัติริาสำ�วันกำาไริขั�นติ้น (%)
อัติริาสำ�วันกำาไริจุากการิดำาเนินงานก�อนดอกเบ่�ยจุ�าย ภาษั่
คั�าเสำ่�อมุ่ริาคัา และคั�าติัดจุำาหน�าย (%)
อัติริาสำ�วันกำาไริสำ่ทธิ (%)
อัติริาสำ�วันผู้ลติอบแทนติ�อสำ�วันของผูู้้ถื่อห่้น (%)
สภาพคล�อง
อัติริาสำ�วันสำภาพัคัล�อง (เท�า)
อัติริาสำ�วันสำภาพัคัล�องหมุ่่นเริ็วั (เท�า)
ประสิทั่ธิภาพในิการดำำาเนิินิงานิ
อัติริาสำ�วันผู้ลติอบแทนติ�อสำินทริัพัย์ (%)
อัติริาหมุ่่นของสำินทริัพัย์ (เท�า)
ความูสามูารถูในิการช่ำาระหนิ่�
อัติริาสำ�วันหน่�สำินริวัมุ่ติ�อสำ�วันของผูู้้ถื่อห่น้ (เท�า)
อัติริาสำ�วันเงินกู้ย่มุ่ติ�อสำ�วันของผูู้้ถื่อห่น้ (เท�า)

หมุ่ายเหติ่:
• อัติริาสำ�วันทางการิเงินท่�สำำาคััญ คัำานวัณโดยใช่้สำูติริติามุ่ติลาดหลักทริัพัย์แห�งปริะเทศไทย
• ณ วัันท่� 30 มุ่กริาคัมุ่ 2563 บริิษััทฯ ได้ทำาการิย่ติิการิคัวับริวัมุ่งบการิเงินของ MACO สำ�งผู้ลให้มุ่่การิปริับปริ่งงบกำาไริขาดท่นในปี 2562/63 สำำาหริับงบแสำดงฐานะทางการิเงินในช่�วังปีกอ� นท่�สำะท้อนถืึงการิย่ติดิ ังกล�าวั ได้แก� งบแสำดงฐานะ
ทางการิเงินสำิ�นสำ่ด ณ เด่อนมุ่่นาคัมุ่ 2563 เท�านั�น บริิษััทฯ จุ่งได้พัิจุาริณาการิคัำานวัณอัติริาสำ�วันทางการิเงินท่�เก่�ยวัข้องกับงบแสำดงฐานะทางการิเงินของปี 2563/64 ด้วัยการิเฉล่�ยยอดสำิ�นสำ่ด ณ เด่อนมุ่่นาคัมุ่ 2563 และเด่อน
มุ่่นาคัมุ่ 2564

3.2 ภาพรวมูผลการดำำาเนิินิงานิปี 2563/64
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3.3 ความรับผ่ิดูชำอบติ่อสื่ังิคม ชำุมชำน
และสื่ิงิ� แวดูล้อม เพ้อ� ความยังิ� ย่นของิบริษทั

บริิษััทฯ ได้วัางริากฐานสำำาหริับการิเติิบโติและคัวัามุ่สำำาเริ็จุอย�างยั�งย่นในอนาคัติ ซิึ�งเกิดข่�นจุากคัวัามุ่ท่�มุ่เทของผูู้้บริิหาริและพันักงานของบริิษััทฯ
การิกำากับดูแลและการิบริิหาริจุัดการิด้วัยคัวัามุ่เป็นธริริมุ่และคัวัามุ่โปริ�งใสำของคัณะกริริมุ่การิบริิษััทและผูู้้บริิหาริ โดยคัำานึงถืึงบทบาทของผูู้้มุ่่
สำ�วันได้เสำ่ยท่กกล่�มุ่ อันริวัมุ่ไปถืึงกริะบวันการิจุัดการิด้านสำิ�งแวัดล้อมุ่ สำังคัมุ่ และบริริษััทภิบาล โดยบริิษััทได้จุัดทำาริายงานคัวัามุ่ยั�งย่นปริะจุำาปี
2563/2564 ติ�อเน่�องเป็นปีท่�หก ติามุ่เป้าหมุ่ายการิพััฒนาท่�ยั�งย่น (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององคั์กริสำหปริะช่าช่าติิ และ
มุ่าติริฐานของ GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) แบบทางเล่อก (Core Option) เพั่�อนำาเสำนอนโยบายและผู้ลการิ
ปฏิิบัติิงานด้านคัวัามุ่ริับผู้ิดช่อบติ�อสำิ�งแวัดล้อมุ่ สำังคัมุ่ และบริริษััทภิบาล (ESG) ของบริิษััท ผู้�านดัช่น่ช่่�วััดด้านเศริษัฐกิจุ (Economics) สำังคัมุ่
(Social) และสำิ�งแวัดล้อมุ่ (Environment) ริะหวั�างวัันท่� 1 เมุ่ษัายน 2563 ถืึงวัันท่� 31 มุ่่นาคัมุ่ 2564 ทั�งน่� สำามุ่าริถืพัิจุาริณาริายละเอ่ยดได้ ใน
ริายงานคัวัามุ่ยั�งย่นปริะจุำาปี 2563/2564 ซิึ�งเปิดเผู้ยไวั้ ในเวั็บไซิติ์ของบริิษััทฯ ท่� www.vgi.co.th
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4
ก�รบริห�รคว�มเส่่�ยง
4.1
4.2

นิโยบายและแผนิบริหารความูเส่ย� ง
ปัจจ่ยความูเส่ย� งต้�อการดำำาเนิินิธ่รกิจ

48
50

4.1 นโยบายและแผ่นบริหารความเสื่ี�ยงิ

QR
นโยบายบริหารความเสื่ี�ยงิ
บริิษััทฯ ติริะหนักถืึงคัวัามุ่สำำาคััญของการิบริิหาริจุัดการิคัวัามุ่เสำ่�ยงวั�าเป็นกลไกสำำาคััญท่�จุะช่�วัยให้บริิษััทฯ สำามุ่าริถืบริริล่เป้าหมุ่ายติามุ่แผู้นธ่ริกิจุ
กลย่ทธ์ และวัิสำัยทัศน์ท่�ได้ติั�งไวั้ ภายใติ้สำภาพัแวัดล้อมุ่และปัจุจุัยท่�กริะทบติ�อการิดำาเนินธ่ริกิจุท่�เปล่�ยนแปลงไป ติลอดจุนช่�วัยลดอุปสำริริคั และ/หริือ
คัวัามุ่สำูญเสำ่ยท่�อาจุเกิดข่�นทั�งในด้านผู้ลกำาไริ การิดำาเนินงาน และคัวัามุ่เช่่�อถื่อจุากผูู้้ลงท่นและผูู้้มุ่่สำ�วันได้เสำ่ยอ่�น ๆ ติ�อองคั์กริ ดังนั�น บริิษััทฯ จุ่งได้
มุ่่การิจุัดทำานโยบายการิบริิหาริคัวัามุ่เสำ่ย� งองคั์กริ (Enterprise Risk Management) ท่ก� ำาหนดกิจุกริริมุ่การิบริิหาริคัวัามุ่เสำ่ย� ง การิทบทวัน ติิดติามุ่
และโคัริงสำริ้างการิบริิหาริคัวัามุ่เสำ่�ยงขององคั์กริ

กิระบวนกิารบริหารความเสื่ี�ยงิของิบริษัทฯ

ระบุความเสื่ี�ยงิ

1.
ทบทวนและปีรับ
แผ่นบริหารความเสื่ี�ยงิ

ดูำาเนินงิานและควบคุม
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5.

2.
4.

3.

กิารปีระเมินความเสื่ี�ยงิ

กิารบริหารความเสื่ี�ยงิ

โครงิสื่ร้างิกิารบริหารความเสื่ี�ยงิองิค์กิร
ควบคุมดููแล

คณะกิรรมกิารบริษัท
คณะกิรรมกิาร
บริหารความเสื่ี�ยงิ

ปีระเมินปีระสื่ิทธุิภาพ

คณะกิรรมกิารติรวจสื่อบ

หน่วยงิานติรวจสื่อบภายใน

บริหารความเสื่ี�ยงิ

คณะท งิาน
ดู้านบริหารความเสื่ี�ยงิ

หน่วยงิาน
ฝ่่ายกิารเงิิน
บริหารความเสื่ี�ยงิ ต้่วแทั่นิบริหารความูเส่�ยง

ฝ่่ายปี ิบัติิกิาร
ต้่วแทั่นิบริหารความูเส่�ยง

ฝ่่ายขาย
ต้่วแทั่นิบริหารความูเส่�ยง

ฝ่่ายปี ิบัติิกิาร
ผู้บริหารและเจ้าข้อง
ความูเส่�ยง

ฝ่่ายขาย
ผู้บริหารและเจ้าข้อง
ความูเส่�ยง

ฝ่่ายกิารเงิิน
ผู้บริหารและเจ้าข้อง
ความูเส่�ยง

คัณะกริริมุ่การิบริิษัทั ได้แติ�งติัง� และมุ่อบหมุ่ายให้คัณะกริริมุ่การิบริิหาริคัวัามุ่เสำ่ย� ง ซิึง� ปริะกอบด้วัยกริริมุ่การิอิสำริะทำาหน้าท่เ� ป็นปริะธาน และผูู้บ้ ริิหาริ
สำูงสำ่ดของแติ�ละสำายงานเป็นสำมุ่าช่ิกของคัณะกริริมุ่การิบริิหาริคัวัามุ่เสำ่ย� ง ทัง� น่� คัณะกริริมุ่การิบริิหาริคัวัามุ่เสำ่ย� งมุ่่หน้าท่ห� ลักในการิกำาหนดนโยบาย
แนวัทาง และกริอบในการิบริิหาริคัวัามุ่เสำ่�ยง พัริ้อมุ่ทั�งคัวับคั่มุ่ดูแล ติิดติามุ่ และให้ข้อเสำนอแนะเก่�ยวักับริะบบและกริะบวันการิบริิหาริคัวัามุ่เสำ่�ยงของ
บริิษััทฯ ให้มุ่่คัวัามุ่ติ�อเน่�องและมุ่่ปริะสำิทธิภาพั โดยมุ่่คัณะทำางานบริิหาริคัวัามุ่เสำ่�ยง ซิึ�งปริะกอบด้วัยติัวัแทนของแติ�ละสำายงาน ช่�วัยสำนับสำน่นการิ
ทำางานของคัณะกริริมุ่การิบริิหาริคัวัามุ่เสำ่�ยง เพั่�อให้แน�ใจุวั�าคัวัามุ่เสำ่�ยงในด้านติ�าง ๆ ขององคั์กริอยู�ในริะดับคัวัามุ่เสำ่�ยงท่�ยอมุ่ริับได้ (Risk Appitite)
ท่�คัณะกริริมุ่การิบริิษััทกำาหนด โดยคัณะกริริมุ่การิบริิหาริคัวัามุ่เสำ่�ยงมุ่่หน้าท่�ริายงานผู้ลการิปริะเมุ่ินและการิบริิหาริคัวัามุ่เสำ่�ยงหลักขององคั์กริ
ให้คัณะกริริมุ่การิบริิษััทริับทริาบเป็นปริะจุำาอย�างน้อยปีละหนึ�งคัริั�ง นอกจุากน่� บริิษััทฯ ยังได้กำาหนดให้การิบริิหาริคัวัามุ่เสำ่�ยงเป็นคัวัามุ่ริับผู้ิดช่อบ
ของผูู้้บริิหาริและพันักงานทั�งองคั์กริ ซิึ�งเป็นหลักการิสำำาคััญปริะการิหนึ�งในนโยบายการิบริิหาริคัวัามุ่เสำ่�ยงของบริิษััทฯ เพั่�อปลูกฝ่ังให้การิบริิหาริ
คัวัามุ่เสำ่�ยงเป็นสำ�วันหนึ�งของวััฒนธริริมุ่องคั์กริ
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4.2 ปีัจจัยความเสื่ี�ยงิติ่อกิารดูำาเนินธุุรกิิจ
บริิษััทฯ มุ่่การิพัิจุาริณาและกำาหนดปัจุจุัยคัวัามุ่เสำ่�ยงเป็นปริะจุำาท่กปี โดยมุ่่กริะบวันการิดังติ�อไปน่�

ผู้บริหารและ
เจ้าข้องความูเส่�ยงพิจารณา
ความูเส่�ยงภายในิหนิ�วยงานิ

คณะทั่ำางานิดำ้านิบริหาร
ความูเส่�ยงพิจารณาประเดำ็นิ
ความูเส่�ยงจากหนิ�วยงานิต้�าง ๆ
และเสนิอแนิวทั่างบริหาร
ความูเส่�ยงต้�อคณะกรรมูการ
บริหารความูเส่�ยง

สำำาหริับคัวัามุ่เสำ่�ยงของบริิษััทฯ ได้ถืูกวัิเคัริาะห์โดยแบ�งออกเป็น 4 ด้าน
ปริะกอบด้วัย (1) คัวัามุ่เสำ่ย� งด้านกลย่ทธ์ (Strategic Risks) (2) คัวัามุ่เสำ่ย� ง
ด้านการิปฏิิบัติิงาน (Operational Risks) (3) คัวัามุ่เสำ่�ยงด้านการิเงิน
(Financial Risks) และ (4) คัวัามุ่เสำ่ย� งด้านการิกำากับดูแล (Compliance
Risks) โดยปัจุจุัยคัวัามุ่เสำ่�ยงท่�คัณะกริริมุ่การิบริิษััทเห็นวั�าอาจุจุะมุ่่
ผู้ลกริะทบอย�างมุ่่นัยสำำาคััญติ�อการิดำาเนินงานของบริิษััทฯ ในปัจุจุุบัน
แติ�ไมุ่�ได้แสำดงถืึงคัวัามุ่เสำ่�ยงทั�งหมุ่ดของบริิษััทฯ มุ่่ดังน่�

1) กิารพึ�งิพิงิสื่ัญญาสื่ัมปีทานของิ BTSC ในกิารปีระกิอบ
ธุุรกิิจ
ริายได้ของบริิษัทั ฯ มุ่าจุากการิให้บริิการิสำ่อ� โฆษัณาและพั่น� ท่เ� ช่ิงพัาณิช่ย์
ในริะบบริถืไฟฟ้าบ่ท่เอสำเป็นหลัก โดยในริอบปีบัญช่่สำ�ินสำ่ดวัันท่� 31
มุ่่นาคัมุ่ 2564 บริิษััทฯ มุ่่ริายได้จุากการิให้บริิการิสำ่�อโฆษัณาและพั่�นท่�
เช่ิงพัาณิช่ย์ ในริะบบริถืไฟฟ้าบ่ทเ่ อสำ ปริะมุ่าณ 1,327 ล้านบาท คัิดเป็น
ปริะมุ่าณริ้อยละ 53.51 ของริายได้ริวัมุ่ติามุ่งบการิเงินริวัมุ่ ดังนั�น
หากสำิ ท ธิ ข องบริิ ษัั ท ฯ ในการิบริิ ห าริจุั ด การิสำ่� อ โฆษัณาและพั่� น ท่�
เช่ิงพัาณิช่ย์ซิ�ึงได้ริับจุาก BTSC ถืูกยกเลิกไมุ่�วั�าด้วัยเหติ่ใดก็ติามุ่
อาจุสำ�งผู้ลกริะทบในทางลบอย�างมุ่่นยั สำำาคััญติ�อธ่ริกิจุ ฐานะทางการิเงิน
และผู้ลการิดำาเนินงานของบริิษััทฯ ได้
สำัญญาให้สำิทธิบริิหาริจุัดการิด้านการิติลาดในริะบบริถืไฟฟ้าบ่ท่เอสำ
ริะหวั�างบริิษัทั ฯ กับ BTSC มุ่่กาำ หนดอาย่สำญ
ั ญาริวัมุ่ 17 ปี สำิน� สำ่ดวัันท่�
4 ธันวัาคัมุ่ 2572 หริืออาจุสำิน� ผู้ลหริือถืูกยกเลิกด้วัยสำาเหติ่อน�่ ดังติ�อไปน่�
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คณะกรรมูการบริหาร
พิจารณาความูเส่�ยงผลการ
ประเมูินิความูเส่�ยงและแนิวทั่างการ
จ่ดำการความูเส่�ยง รวมูถู่งกำาหนิดำ
ระดำ่บความูเส่�ยงทั่่�ยอมูร่บไดำ้
ข้องบริษั่ทั่ฯ เพ่�อนิำาเสนิอต้�อ
คณะกรรมูการบริษั่ทั่

(ก) BTSC ใช่้สำิทธิบอกเลิกสำัญญาด้วัยเหติ่ใดเหติ่หนึ�งดังน่� (1)
บริิษััทฯ ไมุ่�สำามุ่าริถืช่ำาริะเงินคั�าติอบแทนการิให้สำิทธิภายใน
30 วัันนับแติ�วัันท่�ถืึงกำาหนดติ้องช่ำาริะ (2) บริิษััทฯ ปฏิิบัติิ
ผู้ิดสำัญญาในข้อท่เ� ป็นสำาริะสำำาคััญและการิผู้ิดสำัญญาดังกล�าวั
ไมุ่�ได้ริับการิแก้ ไขหริือปริับปริ่งภายในริะยะเวัลาท่�กำาหนด หริือ
(3) บริิษััทฯ มุ่่หน่�สำินล้นพั้นติัวัหริือล้มุ่ละลาย
(ข) สำัญญาสำัมุ่ปทานริะหวั�าง BTSC กับ กทมุ่. ถืูกยกเลิก ซิึ�งการิ
ท่� กทมุ่. จุะบอกเลิกสำัญญาสำัมุ่ปทานแติ�เพัียงฝ่่ายเด่ยวัได้น�ัน
มุ่่เพัียง 2 กริณ่ ได้แก� (1) BTSC ถืูกศาลสำั�งพัิทักษั์ทริัพัย์
เด็ดขาดในคัด่ล้มุ่ละลาย หริือ (2) BTSC จุงใจุผู้ิดสำัญญาใน
สำาริะสำำาคััญอย�างติ�อเน่�อง เวั้นแติ�เหติ่การิณ์ดังกล�าวัได้ริับ
การิเย่ยวัยาหริือแก้ ไขภายในริะยะเวัลาท่�กำาหนด ซิึ�งเหติ่แห�ง
การิบอกเลิกสำัญญาสำัมุ่ปทานโดย กทมุ่. ดังกล�าวัอยูน� อกเหน่อ
การิคัวับคั่มุ่ของบริิษััทฯ
ทัง� น่� ในช่�วังหลายปีทผู้�่ า� นมุ่า บริิษัทั ฯ ได้บริิหาริจุัดการิปัจุจุัยคัวัามุ่เสำ่ย� งน่�
โดยการิสำริ้างแหล�งท่�มุ่าของริายได้ ใหมุ่� ๆ เพั่�อกริะจุายคัวัามุ่เสำ่�ยง
สำ�งผู้ลให้สำัดสำ�วันริายได้จุากการิดำาเนินธ่ริกิจุท่�พั่�งพัิงสำัญญาสำัมุ่ปทาน
ของ BTSC มุ่่แนวัโน้มุ่ลดลง จุากการิเติิบโติของริายได้จุากธ่ริกิจุ
บริิ ก าริด้ า นการิติลาดออนไลน์ แ ละดิ จุิ ทั ล ธ่ ริ กิ จุ บริิ ก าริช่ำา ริะเงิ น
อิเล็กทริอนิกสำ์ และธ่ริกิจุนายหน้าปริะกันภัย โดยในริอบปีบัญช่่สำิ�นสำ่ด
วัันท่� 31 มุ่่นาคัมุ่ 2564 บริิษััทฯ มุ่่ริายได้จุากธ่ริกิจุบริิการิด้านดิจุิทัล
เพัิ�มุ่ข่�นคัิดเป็นริ้อยละ 37.9 ของริายได้ริวัมุ่ติามุ่งบการิเงินริวัมุ่

2) กิารพึ�งิพิงิบริษัทเอเจนซิี�โฆษณารายใหญ่
กล่�มุ่ลูกคั้าหลักของบริิษััทฯ แบ�งออกเป็น 2 กล่�มุ่ ได้แก� กล่�มุ่เอเจุนซิ่�
โฆษัณาและกล่มุ่� เจุ้าของแบรินด์สำนิ คั้าและบริิการิ ซิึง� โดยทัวั� ไปกล่มุ่� เจุ้าของ
แบรินด์จุะทำาการิจุ้างเอเจุนซิ่�โฆษัณาเป็นผูู้้วัางแผู้นกลย่ทธ์การิใช่้สำ่�อ
โฆษัณาของติน การิกำาหนดแผู้นการิใช่้งบปริะมุ่าณด้านการิติลาด
และการิติัดสำินใจุเล่อกใช่้สำ่�อโฆษัณา ทั�งน่� เพั่�อให้มุ่�ันใจุวั�าการิใช่้งบ
ปริะมุ่าณด้านการิติลาดนั�นจุะเกิดปริะโยช่น์สำูงสำ่ดในการิสำริ้างการิริับริู้
ถืึงแบรินด์สำินคั้าและบริิการิและการิเข้าถืึงผูู้้บริิโภคักล่�มุ่เป้าหมุ่ายอย�าง
แมุ่�นยำา ซิึง� ในริอบปีบญ
ั ช่่สำน�ิ สำ่ดวัันท่� 31 มุ่่นาคัมุ่ 2564 บริิษัทั ฯ มุ่่ริายได้
จุากการิให้บริิการิผู้�านเอเจุนซิ่�โฆษัณาปริะมุ่าณ 1,057.65 ล้านบาท
คัิดเป็นริ้อยละ 63.97 ของริายได้จุากการิให้บริิการิสำ่�อโฆษัณาทั�งหมุ่ด
ของบริิษัทั ฯ โดยริายได้จุากเอเจุนซิ่โ� ฆษัณาริายใหญ� 5 อันดับแริกคัิดเป็น
สำัดสำ�วันริ้อยละ 78.45 ของริายได้จุากการิให้บริิการิผู้�านเอเจุนซิ่โ� ฆษัณา
ทัง� หมุ่ดของบริิษัทั ฯ ดังนัน� หากบริิษัทั ฯ ไมุ่�สำามุ่าริถืริักษัาคัวัามุ่สำัมุ่พัันธ์
ทางธ่ริกิจุริะยะยาวักับกล่�มุ่เอเจุนซิ่�โฆษัณาไวั้ ได้ อาจุสำ�งผู้ลกริะทบใน
เช่ิงลบอย�างมุ่่นัยสำำาคััญติ�อธ่ริกิจุ ฐานะทางการิเงิน ผู้ลการิดำาเนินงาน
และโอกาสำทางธ่ริกิจุของบริิษััทฯ
สำำาหริับแนวัทางในการิบริิหาริจุัดการิปัจุจุัยคัวัามุ่เสำ่�ยงน่� นอกจุากการิ
บริิ ห าริจุั ด การิคัวัามุ่สำั มุ่ พัั น ธ์ กั บ ลู ก คั้ า ผู้� า นการิจุั ด กิ จุ กริริมุ่ท่� มุ่่
วััติถื่ปริะสำงคั์เพั่อ� เสำริิมุ่สำริ้างคัวัามุ่สำัมุ่พัันธ์อนั ด่กบั ลูกคั้าอย�างสำมุ่ำ�าเสำมุ่อ
แล้ วั บริิ ษัั ท ฯ ยั ง ทำา งานริ�วัมุ่กับ ลูกคั้า เอเจุนซิ่�โฆษัณาอย�างใกล้ ช่ิด
โดยมุ่่ท่มุ่งานท่�ช่�วัยสำนับสำน่นและทำางานริ�วัมุ่กับเอเจุนซิ่�โฆษัณาในการิ
วัางแผู้นกลย่ทธ์และการิใช่้งบปริะมุ่าณโฆษัณาให้กบั ลูกคั้าแบรินด์ ให้เกิด
ปริะสำิทธิภาพัสำูงสำ่ด เพั่�อช่�วัยกริะช่ับคัวัามุ่สำัมุ่พัันธ์และเติิบโติริ�วัมุ่กัน
ในริะยะยาวั นอกจุากน่� บริิษััทฯ ยังมุ่่นโยบายในการิเพัิ�มุ่สำัดสำ�วันฐาน
ลูกคั้าแบรินด์ เพั่อ� ลดคัวัามุ่เสำ่ย� งจุากการิพั่ง� พัิงกล่มุ่� ลูกคั้าเอเจุนซิ่โ� ฆษัณา
และขยายฐานลูกคั้าไปยังติลาดปริะเทศจุีน โดยปัจุจุุบันวัีจุี ไอมุ่่สำัดสำ�วัน
ลูกคั้าแบรินด์เพัิ�มุ่ข่�นเป็น 36.03% จุาก 31.58% เมุ่่�อเท่ยบกับปีท่�แล้วั
สำ่บเน่�องจุากการิขยายริูปแบบบริิการิออนไลน์และได้นำาริะบบโปริแกริมุ่
เมุ่ติิกมุ่าใช่้เป็นช่�องทางเพัิ�มุ่เติิมุ่ในการิซิ่�อ-ขายสำ่�อโฆษัณาของบริิษััทฯ
เพั่�อเอ่�ออำานวัยให้เจุ้าของแบรินด์สำามุ่าริถืเข้าถืึงสำ่�อโฆษัณาของบริิษััทฯ
ได้สำะดวักยิ�งข่�น

3) ธุุรกิิจสื่่�อโฆษณาแปีรผ่ันติามภาวะเศรษฐกิิจโดูยรวม
ของิปีระเทศ
ภาวัะเศริษัฐกิจุโดยริวัมุ่ของปริะเทศเป็นปัจุจุัยสำำาคััญท่�มุ่่ผู้ลโดยติริงติ�อ
การิเติิบโติของธ่ริกิจุติ�าง ๆ โดยเฉพัาะธ่ริกิจุสำ่อ� โฆษัณาซิึง� มุ่่คัวัามุ่แปริผู้ัน
ติามุ่ภาวัะเศริษัฐกิจุ โดยหากเศริษัฐกิจุของปริะเทศมุ่่ภาวัะซิบเซิาหริือ
ช่ะลอติัวั ไมุ่�วัา� จุะเป็นผู้ลจุากปัจุจุัยภายในหริือภายนอกปริะเทศ ติลอดจุน
การิขาดเสำถื่ยริภาพัทางการิเมุ่่อง ย�อมุ่สำ�งผู้ลให้เกิดภาวัะถืดถือยหริือ
ช่ะลอติัวัของแติ�ละภาคัสำ�วัน ไมุ่�วั�าจุะเป็นภาคัการิผู้ลิติ การิสำ�งออก หริือ

ปัญหาการิวั�างงาน ซิึง� ปัจุจุัยเหล�าน่ล� วั้ นสำ�งผู้ลกริะทบในเช่ิงลบติ�อริายได้
และกำาลังซิ่�อ ริวัมุ่ถืึงพัฤติิกริริมุ่การิใช่้จุ�าย และริะดับคัวัามุ่เช่่�อมุ่ั�นของ
ผูู้บ้ ริิโภคั อันสำ�งผู้ลกริะทบโดยติริงติ�อคัวัามุ่ติ้องการิในการิทำาการิติลาด
และคัวัามุ่ริะมุ่ัดริะวัังในการิกำาหนดแผู้นการิใช่้งบปริะมุ่าณโฆษัณาของ
เจุ้าของแบรินด์ ซิึง� จุะสำ�งผู้ลกริะทบในทางลบติ�ออุติสำาหกริริมุ่สำ่อ� โฆษัณา
โดยริวัมุ่ อันริวัมุ่ถืึงติ�อธ่ริกิจุ ฐานะทางการิเงิน และผู้ลการิดำาเนินงาน
ของบริิษััทฯ
นอกจุากน่� การิแพัริ�ริะบาดของไวัริัสำโคัวัิด-19 ในปี 2563 ท่�ผู้�านมุ่า
และคัวัามุ่กั ง วัลถืึ ง การิแพัริ� ริ ะบาดริะลอกใหมุ่� ได้ สำ� ง ผู้ลกริะทบติ� อ
อุติสำาหกริริมุ่สำ่�อโฆษัณาอย�างริ่นแริง โดยภาวัะเศริษัฐกิจุท่�ติกติำ�า ทำาให้
มุู่ลคั�าการิใช่้จุ�ายในอุติสำาหกริริมุ่สำ่�อโฆษัณาลดลงอย�างเห็นได้ช่ัด และ
ยั ง นำา มุ่าซิึ� ง การิเปล่� ย นแปลงริู ป แบบการิใช่้ ช่่ วัิ ติ และพัฤติิ ก ริริมุ่ของ
ผูู้้บริิโภคัสำ่�ออย�างริวัดเริ็วั ให้ก้าวัเข้าสำู�โลกแห�งคัวัามุ่ปกติิใหมุ่�อย�าง
เติ็มุ่ริูปแแบบ
บริิษััทฯ มุ่่แนวัทางในการิบริิหาริปัจุจุัยคัวัามุ่เสำ่�ยงน่�โดยการิปริับปริ่ง
สำ่อ� โฆษัณาของบริิษัทั ฯ ให้มุ่คั่ วัามุ่ทันสำมุ่ัย และมุ่่การิเช่่อ� มุ่โยงสำ่อ� โฆษัณา
ออนไลน์ แ ละออฟ ไลน์ เ ข้ า ไวั้ ด้ วั ยกั น โดยอาศั ย Big Data จุาก
แพัลติฟอริ์มุ่ติ�าง ๆ ในอ่โคัซิิสำเติ็มุ่ของวัีจุี ไอและริ�วัมุ่มุ่่อกับคัริีเอท่ฟ
เอเจุนซิ่�และพัันธมุ่ิติริติ�าง ๆ ทำาให้วัีจุี ไอสำามุ่าริถืนำาข้อมุู่ลดังกล�าวัมุ่า
พััฒนาเป็นข้อมุู่ลเช่ิงลึกของผูู้้บริิโภคัและสำามุ่าริถืนำาเสำนอสำินคั้าและ
บริิการิของแบรินด์ ได้ติริงกล่�มุ่เป้าหมุ่ายอย�างแมุ่�นยำา ริวัมุ่ถืึงสำามุ่าริถื
วััดผู้ลได้อย�างมุ่่ปริะสำิทธิภาพั นอกจุากน่� ในช่�วังปีท่�ผู้�านมุ่า บริิษััทฯ ยัง
ได้เข้าลงท่นในธ่ริกิจุอ่�น เช่�น การิจุับมุ่่อกับ AEONTS และ Humanica
จุัดติั�ง “บริิษััท แริบบิท แคัช่ จุำากัด” เพั่�อริ่กติลาด Digital Lending
และการิเข้าซิ่�อบริิษััท เอเช่่ยไดเริ็คั อินช่ัวัริันสำ์ โบริคัเกอริ์ จุำากัด (“ADB”)
นายหน้าปริะกันภัยริถืยนติ์ผู้�าน Omni-Channel เพั่�อช่�วัยขยายฐาน
ลูกคั้าปริะกันภัยของ Rabbit Group แทนการิเติิบโติแบบ Organic
ซิึง� จุะช่�วัยเพัิมุ่� ศักยภาพัของบริิษัทั ฯ ด้วัยอ่โคัซิิสำเติ็มุ่ท่คั� ริบวังจุริ และช่�วัย
กริะจุายแหล�งท่�มุ่าของริายได้อันจุะช่�วัยลดผู้ลกริะทบจุากคัวัามุ่เสำ่�ยง
ด้านคัวัามุ่ผู้ันผู้วันทางเศริษัฐกิจุติ�ออุติสำาหกริริมุ่สำ่�อโฆษัณา
นอกจุากน่� บริิษััทฯ ยังได้ ใช่้ โอกาสำน่�ในการิปริับปริ่งแพัลติฟอริ์มุ่สำ่�อ
โฆษัณานอกบ้านของบริิษััทฯ ในทำาเลสำำาคััญจุากป้ายโฆษัณาภาพันิ�ง
เป็นจุอดิจุิทัล เพั่�อเพัิ�มุ่มุู่ลคั�าสำ่�อโฆษัณาของบริิษััทฯ เมุ่่�อสำถืานการิณ์
กลับมุ่าเป็นปกติิ ทั�งน่� การิวัางริากฐานในการิกริะจุายแหล�งท่�มุ่าของ
ริายได้ท่�แข็งแกริ�ง ไมุ่�วั�าจุากธ่ริกิจุบริิการิด้านการิติลาดออนไลน์และ
ดิจุทิ ลั ของ Digital Lab ธ่ริกิจุบริิการิช่ำาริะเงินอิเล็กทริอนิกสำ์และนายหน้า
ปริะกันภัยของ Rabbit Group และธ่ริกิจุโลจุิสำติิกสำ์ของ KEX ได้มุ่่
สำ�วันสำำาคััญในการิช่�วัยลดผู้ลกริะทบทางเศริษัฐกิจุของบริิษัทั ฯ ในวัิกฤติ
คัริั�งน่�

4.2 ปัจจ่ยความูเส่�ยงต้�อการดำำาเนิินิธ่รกิจ
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4) กิารขยายกิารลงิทุนในธุุรกิิจใหม่

5) ความเสื่ีย� งิดู้านความปีลอดูภัยไซิเบอร์

บริิษััทฯ มุ่่กลย่ทธ์ ในการิขยายการิลงท่นไปยังธ่ริกิจุใหมุ่�ท่�เก่�อหน่น
และเอ่�อปริะโยช่น์อย�างสำูงติ�อการิดำาเนินธ่ริกิจุของกล่�มุ่วัีจุี ไอทั�งในและ
ติ�างปริะเทศอย�างติ�อเน่�อง เพั่�อเป็นการิติ�อยอดธ่ริกิจุปัจุจุุบันและเพัิ�มุ่
โอกาสำในการิเติิบโติทางธ่ริกิจุในริะยะยาวัอย�างยั�งย่น โดยในริอบบัญช่่
ปี 2563/64 ท่ผู้� า� นมุ่า บริิษัทั ฯ ได้เข้าลงท่น หริือริ�วัมุ่ท่นในกิจุการิติ�าง ๆ
ในเด่อนมุ่่นาคัมุ่ 2564 ดังน่�
• Rabbit Care ผูู้้นำาด้านการิเงินและการิปริะกันออนไลน์ บริิษััท
ย�อยของ วัีจุี ไอ ได้เข้าซิ่�อห่้นของบริิษััท เอเช่่ยไดเริ็คั อินช่ัวัริันสำ์
โบริคัเกอริ์ จุำากัด (“ADB”) นายหน้าปริะกันภัยริถืยนติ์ผู้�าน
Omni-Channel ช่ั�นนำาในสำัดสำ�วันริ้อยละ 100 เพั่�อขยายฐาน
ลูกคั้าในติลาดปริะกันภัยริถืยนติ์ผู้�านช่�องทางออนไลน์และ
เทเลเซิลล์ ให้แข็งแกริ�งยึง� ข่น� ติอกยำ�าวัิสำยั ทัศน์ ในการิมุ่่ง� เป็นผูู้น้ ำา
อันดับ 1 ของธ่ริกิจุให้คัำาปริ่กษัาด้านการิปริะกันภัยและการิเงิน
นอกจุากน่� Rabbit Care คัาดวั�าการิลงท่นในคัริัง� น่� จุะช่�วัยทำาให้
เกิด Synergy ได้เป็นอย�างด่ จุากการิเพัิ�มุ่ปริะสำิทธิภาพัในด้าน
การิบริิการิทั�ง IT Services และการิขยายติลาดด้วัยกลย่ทธ์
Cross Selling ริะหวั�างทั�งสำองบริิษััท
• BSSH บริิษัทั ย�อยของ วัีจุี ไอ ได้ปริะกาศจุับมุ่่อกับ บริิษัทั อิออน
ธนสำินทริัพัย์ (ไทยแลนด์) จุำากัด (มุ่หาช่น) (“AEONTS”) และ
บริิษััท ฮิิวัแมุ่นิก้า จุำากัด (มุ่หาช่น) (“HUMAN”) จุัดติั�ง “บริิษััท
แริบบิท แคัช่ จุำากัด” (“Rabbit Cash”) เพั่อ� ริ่กติลาดสำินเช่่อ� ดิจุทิ ลั
ช่�วัยเหล่อผูู้บ้ ริิโภคัให้สำามุ่าริถืเข้าถืึงแหล�งเงินท่นได้อย�างริวัดเริ็วั
และปลอดภัยเพัียงแคั�ปลายนิ�วั
ทั�งน่� การิขยายการิลงท่นในธ่ริกิจุใหมุ่�ในแติ�ละคัริั�ง อาจุติ้องใช่้เมุ่็ดเงิน
ลงท่นและทริัพัยากริด้านติ�าง ๆ ของบริิษััทฯ จุำานวันมุ่าก และในบางคัริั�ง
อาจุมุ่่ข้อจุำากัดด้านข้อมุู่ลท่�ใช่้ปริะกอบการิติัดสำินใจุลงท่นและด้านริะยะ
เวัลาในการิทำา งาน ซิึ� ง หากการิขยายการิลงท่ น ไมุ่� สำ ามุ่าริถืสำริ้ า ง
ผู้ลติอบแทนติามุ่ท่บ� ริิษัทั ฯ ได้ปริะมุ่าณการิไวั้ อาจุสำ�งผู้ลกริะทบในทางลบ
ติ�อธ่ริกิจุ ฐานะทางการิเงิน และผู้ลการิดำาเนินงานของบริิษััทฯ โดยริวัมุ่
ซิึ�งบริิษััทฯ มุ่่นโยบายในการิบริิหาริจุัดการิปัจุจุัยคัวัามุ่เสำ่�ยงน่�โดยการิ
คััดเล่อกห่้นสำ�วันเช่ิงกลย่ทธ์ (Strategic Partner) ท่�มุ่่ศักยภาพั คัวัามุ่
แข็งแกริ�ง คัวัามุ่เช่่�ยวัช่าญและปริะสำบการิณ์ ในธ่ริกิจุนั�น ๆ ริวัมุ่ทั�งมุ่่การิ
วั�าจุ้างท่�ปริ่กษัาด้านติ�าง ๆ ไมุ่�วัา� จุะเป็นด้านการิเงิน บัญช่่ กฎหมุ่าย และ
ภาษั่อากริ เพั่�อติริวัจุสำอบสำถืานะกิจุการิ (Due Diligence) และจุัดทำา
แผู้นศึกษัาคัวัามุ่เป็นไปได้ (Feasibility Study) ก�อนการิติัดสำินใจุ
เข้าลงท่นในแติ�ละคัริัง� โดยคัำานึงถืึงผู้ลปริะโยช่น์ของบริิษัทั ฯ และผูู้ถื้ อ่ ห่น้
โดยริวัมุ่เป็นสำำาคััญ โดยมุ่่�งเน้นปริะโยช่น์เพัิ�มุ่เติิมุ่ท่�บริิษััทฯ จุะได้ริับจุาก
การิเก่�อหน่นกัน (Synergy) ท่�จุะเกิดข่�นจุากการิริ�วัมุ่ลงท่น

ภัยคั่กคัามุ่ไซิเบอริ์เป็นปริะเด็นท่อ� งคั์กริทัวั� โลกติริะหนักและให้คัวัามุ่สำำาคััญ
มุ่าอย�างติ�อเน่อ� ง โดยเฉพัาะเมุ่่อ� พัฤติิกริริมุ่ของผูู้บ้ ริิโภคัและองคั์กริติ�าง ๆ
ได้หันมุ่าพั่�งพัาเคัริื�องมุ่่อดิจุิทัล ไมุ่�วั�าจุะเป็น สำมุ่าริ์ทโฟน คัอมุ่พัิวัเติอริ์
หริืออุปกริณ์แท็บเล็ติมุ่ากข่�น คัวัามุ่เสำ่�ยงในเริื�องภัยคั่กคัามุ่ไซิเบอริ์ก็เพัิ�มุ่
ข่�นเช่�นเด่ยวักัน การิถืูกโจุมุ่ติ่ทางไซิเบอริ์อาจุสำ�งผู้ลกริะทบกับบริิษััทฯ
ทั�งในด้านการิสำูญเสำ่ยทางการิเงิน ช่่�อเสำ่ยงและคัวัามุ่เช่่�อมุ่ั�นของลูกคั้า
ข้อมุู่ลของลูกคั้าและข้อมุู่ลอ่น� ๆ ของบริิษัทั ฯ ถื่อเป็นหัวัใจุสำำาคััญของวัีจุไี อ
ท่�ทำาให้เกิดบริิการิ Offline-to-Online (“O2O”) Solutions และทำาให้เริา
เช่่�อมุ่โยงอ่โคัซิิสำเติ็มุ่ (ecosystem) ได้คัริบวังจุริ บริิษััทฯ จุ่งได้พััฒนา
กริอบดำาเนินงานเพั่�อปริับปริ่งคัวัามุ่มุ่ั�นคังปลอดภัยไซิเบอริ์ของบริิษััทฯ
โดยคัริอบคัล่มุ่ทั�งในริะดับนโยบาย การิจุัดการิองคั์กริ และ เทคัโนโลย่
เพั่�อบริิหาริคัวัามุ่เสำ่�ยงด้านคัวัามุ่ปลอดภัยไซิเบอริ์ ท่�อาจุมุ่่ผู้ลกริะทบกับ
บริิษััทฯ การิดำาเนินงานติ�าง ๆ ได้แก� การิกำาหนดและทบกวัน IT Policy
อย�างน้อยปีละหนึ�งคัริั�ง การิกำาหนดสำิทธิในการิเข้าถืึงอุปกริณ์และริะบบ
เคัริือข�ายไอท่ของพันักงาน การิติิดติั�ง Firewall เพั่�อแยกข้อมุู่ลริะหวั�าง
เคัริือข�ายภายในและภายนอกองคั์กริการิติริวัจุสำอบภายในสำำาหริับริะบบ
ไอท่ (IT Audit) ทั�งด้าน Software Hardware และเคัริือข�าย นอกจุากน่�
บริิ ษัั ท ฯยั ง ได้ ผู้� า นมุ่าติริฐาน ISO27001:2013 แล้ วั หมุ่ายเลข
CERTIFICATE IS 738819 ลงวัันท่� 2020-12-25
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6) กิารแข่งิขันกิับผู่้ให้บริกิารสื่่�อโฆษณารายอ่�น
ปัจุจุุบันมุ่่ผูู้้ ให้บริิการิสำ่�อโฆษัณาริายใหมุ่�จุำานวันเพัิ�มุ่มุ่ากข่�น โดยเฉพัาะ
อย�างยิ�งผูู้้ ให้บริิการิด้านการิติลาดดิจุิทัลผู้�านสำ่�อสำังคัมุ่ออนไลน์ เช่�น
Facebook และ YouTube เน่�องจุากมุ่่ฟังก์ช่ันให้บ่คัคัลทั�วัไปสำามุ่าริถื
เล่อกกล่มุ่� เป้าหมุ่ายในการิทำาการิติลาดเองได้ ทำาให้การิแข�งขันในธ่ริกิจุ
สำ่�อโฆษัณาทวัีคัวัามุ่ริ่นแริง โดยเฉพัาะ “สำงคัริามุ่ริาคัา” ซิึ�งหากบริิษััทฯ
ไมุ่�สำามุ่าริถืติอบสำนองติ�อการิแข�งขันดังกล�าวัได้อย�างมุ่่ปริะสำิทธิภาพัและ
ทันท�วังท่ อาจุสำ�งผู้ลกริะทบในทางลบอย�างมุ่่นัยสำำาคััญติ�อธ่ริกิจุ ฐานะ
ทางการิเงิน และผู้ลการิดำาเนินงานของบริิษััทฯ
สำำาหริับแนวัทางการิบริิหาริปัจุจุัยคัวัามุ่เสำ่�ยงน่� บริิษััทฯ ใช่้กลย่ทธ์
ในการิริักษัาริะดับคั่ณภาพัของสำินคั้าและบริิการิให้อยู�ในริะดับท่�ด่เย่�ยมุ่
พัริ้อมุ่กับการิสำริ้างจุุดเด�นให้กับสำ่�อโฆษัณาและบริิการิด้านการิติลาด
ดิจุทิ ลั ของบริิษัทั ฯ จุากการิผู้สำมุ่ผู้สำานบริิการิสำ่อ� ออฟ ไลน์และออนไลน์
ผู้�านการิวัิเคัริาะห์ข้อมุู่ล (Data) ซิึ�งริวับริวัมุ่จุากแพัลติฟอริ์มุ่ติ�าง ๆ
ของกล่�มุ่ธ่ริกิจุในเคัริือของวัีจุี ไอ ติลอดจุนพััฒนาและคัิดคั้นสำินคั้าและ
บริิ ก าริใหมุ่� ๆ ออกสำู� ติ ลาดอยู� เ สำมุ่อเพั่� อ ริั ก ษัาคัวัามุ่เป็ น ผูู้้ นำา ใน
อุติสำาหกริริมุ่สำ่�อโฆษัณาของบริิษััทฯ

7) กิารดูำาเนินธุุรกิิจของิบริษัทฯ ติ้องิพึ�งิพิงิบุคลากิรที�มี
ความชำำานาญเฉพาะดู้านและมีความสื่ัมพันธุ์อนั ดูีกิบั ลูกิค้า
ธ่ริกิจุของบริิษััทฯ ถื่อเป็นธ่ริกิจุบริิการิท่�ติ้องพั่�งพัิงบ่คัลากริในการิ
ติิดติ�อและนำาเสำนอผู้ลิติภัณฑ์์ ให้แก�ลูกคั้าเอเจุนซิ่�โฆษัณาและเจุ้าของ
แบรินด์ ดังนัน� บ่คัลากริในฝ่่ายขายและการิติลาด ติลอดจุนผูู้บ้ ริิหาริของ
บริิษััทฯ จุำาเป็นติ้องมุ่่คัวัามุ่สำัมุ่พัันธ์อันด่กับเอเจุนซิ่�โฆษัณาและเจุ้าของ
แบรินด์ นอกจุากน่� การิบริิหาริจุัดการิการิใช่้พั่�นท่�สำ่�อโฆษัณาอย�าง
มุ่่ปริะสำิทธิภาพัเพั่อ� ก�อให้เกิดปริะโยช่น์สำงู สำ่ด และการิสำริ้างสำริริคั์ริปู แบบ
ของสำ่อ� โฆษัณาให้ติริงติามุ่วััติถื่ปริะสำงคั์และเป้าหมุ่ายของเจุ้าของแบรินด์
ยั ง ติ้ อ งอาศั ย ผูู้้ บ ริิ ห าริและบ่ คั ลากริท่� มุ่่ คั วัามุ่ริู้ คัวัามุ่ช่ำา นาญ และ
ปริะสำบการิณ์ ในการิวัางแผู้นและบริิหาริจุัดการิ ดังนั�น หากบริิษััทฯ
ไมุ่�สำามุ่าริถืริักษัาผูู้้บริิหาริและบ่คัลากริดังกล�าวัไวั้กับองคั์กริได้ อาจุสำ�ง
ผู้ลกริะทบในทางลบติ�อธ่ริกิจุ ฐานะทางการิเงิน ผู้ลการิดำาเนินงาน และ
โอกาสำทางธ่ริกิจุของบริิษััทฯ
บริิษััทฯ ได้บริิหาริจุัดการิปัจุจุัยคัวัามุ่เสำ่�ยงน่�ด้วัยการิให้คัวัามุ่สำำาคััญ
ติ�อการิบริิหาริและพััฒนาทริัพัยากริบ่คัคัลของบริิษััทฯ อย�างติ�อเน่�อง
โดยใช่้การิทำางานริ�วัมุ่กันแบบเป็นท่มุ่ เพั่�อให้เกิดการิเริียนริูแ้ ละเกิดการิ
ถื�ายทอดปริะสำบการิณ์และคัวัามุ่เช่่�ยวัช่าญผู้�านการิทำางานจุริิง (Onthe-Job Training) ทำาให้บ่คัลากริภายในท่มุ่สำามุ่าริถืทำางานทดแทน
กันได้ นอกจุากน่� บริิษััทฯ ยังได้จุัดให้มุ่่หลักสำูติริการิฝ่ึกอบริมุ่สำำาหริับ
บ่คัลากริของบริิษััทฯ ทั�งในด้านการิทำางาน (Hard Skills) และด้านการิ
บริิหาริงาน (Soft Skills) ริวัมุ่ถืึงให้คัวัามุ่สำำาคััญกับการิสำริ้างเสำ้นทาง
ก้าวัหน้าในอาช่่พัให้กับบ่คัลากริของบริิษััทฯ นอกจุากน่� บริิษััทฯ ยังให้
คัวัามุ่สำำา คัั ญ ในเริื� อ งคั� า ติอบแทน สำวัั สำ ดิ ก าริ และผู้ลปริะโยช่น์ ข อง
บ่คัลากริท่เ� หมุ่าะสำมุ่ โดยพัิจุาริณาติามุ่ผู้ลการิปฏิิบติั งิ านของพันักงาน
และผู้ลปริะกอบการิของบริิษััทฯ เป็นหลัก โดยบริิษััทฯ ยังได้จุัดให้มุ่่
แผู้นสำ่บทอดติำาแหน�ง (Succession Plan) ในริะดับผูู้้อำานวัยการิใหญ�
(Cheif Level) เพั่�อเติริียมุ่คัวัามุ่พัริ้อมุ่ในการิสำริ้างผูู้้บริิหาริริ่�นถืัดไป
เพั่�อริักษัาเสำถื่ยริภาพัและเสำริิมุ่สำริ้างการิเติิบโติขององคั์กริในริะยะยาวั
อนึ� ง บริิ ษัั ท ฯ มุ่่ แ ผู้นจุะจุั ด ทำา “โคัริงการิบริิ ห าริพันั ก งานดาวัเด� น
(Talent Management)” เป็ น ลำา ดั บ ถืั ด ไปเพั่� อ ริั ก ษัาพันั ก งานท่� มุ่่
ศักยภาพัให้เติิบโติไปพัริ้อมุ่กับองคั์กริในริะยะยาวั

8) กิารเปีลีย� นแปีลงิของิกิฎหมายทีเ� กิีย� วกิับกิารดูำาเนินธุุรกิิจ
การิติริากฎหมุ่ายใหมุ่� หริือการิแก้ ไขเปล่�ยนแปลงกฎหมุ่ายท่�เก่�ยวัข้อง
กับการิดำาเนินธ่ริกิจุของกล่�มุ่บริิษััทฯ อาจุสำ�งผู้ลกริะทบในทางลบติ�อ
ธ่ริกิจุ ฐานะทางการิเงิน และผู้ลการิดำาเนินงานของบริิษัทั ฯ หากบริิษัทั ฯ
ไมุ่�สำามุ่าริถืปริับปริ่งกริะบวันการิในการิดำาเนินธ่ริกิจุเพั่�อให้สำอดคัล้อง
กับกฎหมุ่ายท่�มุ่่ผู้ลใช่้บังคัับได้อย�างทันท�วังท่
สำำาหริับแนวัทางในการิบริิหาริปัจุจุัยคัวัามุ่เสำ่�ยงน่� บริิษััทฯ มุ่่ท่มุ่งาน
ท่คั� อยติิดติามุ่พััฒนาการิของกฎหมุ่ายท่เ� ก่ย� วัข้องกับการิดำาเนินธ่ริกิจุ
ของกล่�มุ่บริิษััทฯ อย�างติ�อเน่�อง และเข้าริับการิสำัมุ่มุ่นา และ/หริือ การิ
ฝ่ึกอบริมุ่เก่ย� วักับกฎหมุ่ายท่เ� ก่ย� วัข้องในการิดำาเนินธ่ริกิจุของกล่มุ่� วัีจุีไอ
ซิึง� จุัดข่น� โดยหน�วัยงานทัง� ภาคัริัฐและเอกช่นอย�างสำมุ่ำ�าเสำมุ่อ ทัง� น่� เพั่อ� ให้
แน�ใจุวั�าบ่คัลากริของบริิษัทั ฯ มุ่่คัวัามุ่ริูแ้ ละคัวัามุ่เข้าใจุเก่ย� วักับกฎหมุ่าย
ท่� ใ ช่้ ใ นการิดำา เนิ น งานอย� า งถืู ก ติ้ อ ง โดยในริอบปี บั ญ ช่่ 2563/64
ท่�ผู้�านมุ่า บริิษััทฯ ได้ดำาเนินการิเติริียมุ่คัวัามุ่พัริ้อมุ่เพั่�อปฏิิบัติิติามุ่
กฎหมุ่ายวั�าด้วัยการิคั่้มุ่คัริองคัริองข้อมุู่ลสำ�วันบ่คัคัล โดยได้วั�าจุ้าง
ท่�ปริ่กษัากฎหมุ่ายช่ั�นนำามุ่าช่�วัยดำาเนินการิติริวัจุสำอบสำถืานะ (Due
Diligence) และวัิเคัริาะห์สำงิ� ท่ก� ล่มุ่� วัีจุี ไอติ้องดำาเนินการิ (Gap Analysis)
พัริ้อมุ่ทั�งให้คัำาแนะนำาเก่�ยวักับมุ่าติริการิท่�จุำาเป็นติ้องเสำริิมุ่เพั่�อให้มุ่ั�นใจุ
วั�าการิใช่้และวัิเคัริาะห์ขอ้ มุู่ล (Data) เพั่อ� เพัิมุ่� ปริะสำิทธิภาพัและปริะสำิทธิผู้ล
ในการิให้บริิการิสำ่อ� โฆษัณาเพั่อ� เข้าถืึงกล่มุ่� เป้าหมุ่ายได้แมุ่�นยำาได้ดำาเนิน
การิถืูกติ้องและเป็นไปติามุ่หลักเกณฑ์์ท่�กฎหมุ่ายกำาหนดท่กปริะการิ

4.2 ปัจจ่ยความูเส่�ยงต้�อการดำำาเนิินิธ่รกิจ
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5.1 ข้อมูลทั�วไปีและข้อมูลสื่ำาคัญอ่�น

ข้อมูลทั�วไปีและข้อมูลสื่ำาคัญอ่�น
ชำ่�อบริษัท
ชำ่�อบริษัท (ภาษัาอังกฤษั)
วันเริม� ซิ่อ� ขายหลักิทรัพย์
ชำ่�อย่อหลักิทรัพย์
ติลาดู
กิลุ่มอุติสื่าหกิรรม
หมวดูธุุรกิิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดูทะเบียน
ทุนชำำาระแล้ว

: บริษัท วีจี ไอ จำากิัดู (มหาชำน)

จำานวนหุน้ จดูทะเบียน
(ห่น้ สำามุ่ัญ)
มูลค่าหุ้นที�ติราไว้
จำานวนใบสื่ำาคัญแสื่ดูงิสื่ิทธุิ
VGI-W2
ที�ติ�งิั สื่ำานักิงิานใหญ่

:

โทรศัพท์
โทรสื่าร
เว็บไซิติ์
ฝ่่ายเลขานุกิารบริษัท

:
:
:
:
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:
:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:

VGI Public Company Limited
11 ติ่ลาคัมุ่ 2555
VGI
SET
บริิการิ
สำ่�อและสำิ�งพัิมุ่พั์
0107555000066
1,079,752,074.30 บาท
861,116,570.80 บาท
ณ วัันท่� 31 มุ่่นาคัมุ่ 2564
8,611,165,708 ห่้น
ข้อมุู่ล ณ วัันท่� 31 มุ่่นาคัมุ่ 2564
ห่้นละ 0.10 บาท
1,661,334,814 หน�วัย
ข้อมุู่ล ณ วัันท่� 31 มุ่่นาคัมุ่ 2564
21 อาคัาริท่เอสำท่ ทาวัเวัอริ์ ช่ั�น 9
ถืนนวัิภาวัด่ริังสำิติ แขวังจุอมุ่พัล เขติจุติ่จุักริ
กริ่งเทพัมุ่หานคัริ 10900
+66 (0) 2273 8884
+66 (0) 2273 8883
www.vgi.co.th
โทริศัพัท์ : +66 (0) 2273 8883 ติ�อ 182
โทริสำาริ : +66 (0) 2273 8883
อ่เมุ่ล : companysecretary@vgi.co.th

บริษั่ทั่ วีจีไอ จำาก่ดำ (มูหาช่นิ)

ฝ่่ายนักิลงิทุนสื่ัมพันธุ์

นายทะเบียนหลักิทรัพย์

: โทริศัพัท์ : +66 (0) 2273 8611-5
ติ�อ 1513, 1520
โทริสำาริ : +66 (0) 2273 8610
อ่เมุ่ล : ir@vgi.co.th
: บริิษััท ศูนย์ริับฝ่ากหลักทริัพัย์
(ปริะเทศไทย) จุำากัด
93 ถืนนริัช่ดาภิเษัก แขวังดินแดง
เขติดินแดง กริ่งเทพัมุ่หานคัริ 10400
โทริศัพัท์ : +66 (0) 2009 9000
Call Center : +66 (0) 2009 9999
โทริสำาริ : +66 (0) 2009 9991
อ่เมุ่ล : TSDCallCenter@set.or.th
เวั็บไซิติ์ : www.set.or.th/tsd

ผู่้สื่อบบัญชำี

: บริิษััท สำำานักงาน อ่วัาย จุำากัด
ช่ั�น 33 อาคัาริเลคัริัช่ดา 193/136-137
ถืนนริัช่ดาภิเษัก เขติคัลองเติย
กริ่งเทพัมุ่หานคัริ 10110
โทริศัพัท์ : +66 (0) 2264 0777
โทริสำาริ : +66 (0) 2264 0789 ถืึง 90
นายพัริอนันติ์ กิจุนะวัันช่ัย
ผูู้้สำอบบัญช่่ริับอน่ญาติเลขทะเบ่ยน 7792

ข้อพิพาททางิกิฎหมาย
ณ วัันท่� 31 มุ่่นาคัมุ่ 2564 บริิษัทั ฯ และ/หริือ บริิษัทั ย�อย มุ่่ขอ้ พัิพัาททางกฎหมุ่ายซิึง� เป็นคัด่หริือข้อพัิพัาทท่ย� งั ไมุ่�สำน�ิ สำ่ด อันอาจุมุ่่ผู้ลกริะทบติ�อการิดำาเนิน
ธ่ริกิจุของบริิษัทั ฯ และ/หริือ บริิษัทั ย�อยอย�างมุ่่นยั สำำาคััญ หริือเป็นคัด่ทมุ่�่ ไิ ด้เกิดจุากการิปริะกอบธ่ริกิจุโดยปกติิของบริิษัทั ฯ และ/หริือ บริิษัทั ย�อยดังน่�
1) ข้อพิพาทระหว่างิบริษัท ไมดูาสื่ โกิลบอล มีเดูีย จำากิัดู (“ไมดูาสื่ฯ”) กิับบริษัทฯ ฐานผ่ิดูสื่ัญญา
วันเริ�มคดูีและผู่้พิจารณาคดูี
ข้อพิพาท
ผ่ลกิารพิจารณาคดูี

ความค่บหน้าของิคดูี

: วัันท่� 25 มุ่ิถื่นายน 2561 – สำถืาบันอน่ญาโติติ่ลาการิ สำำานักงานศาลย่ติิธริริมุ่
วัันท่� 5 พัฤษัภาคัมุ่ 2563 – ศาลแพั�ง
: ไมุ่ดาสำฯ ซิึ�งเคัยเป็นบริิษััทริ�วัมุ่ท่นริะหวั�างบริิษััทฯ กับบริิษััท ด่ไลท์ มุ่ัลติิมุ่่เด่ย จุำากัด (“ดูี ไลท์ฯ”) กล�าวัอ้างวั�า บริิษััทฯ
ปฏิิบัติิผู้ิดข้อสำัญญาริะหวั�างผูู้้ถื่อห่้นของไมุ่ดาสำฯ ฉบับลงวัันท่� 5 ก่มุ่ภาพัันธ์ 2557 (“สื่ัญญาระหว่างิผู่้ถอ่ หุน้ ฯ”) ซิึ�งเป็น
สำัญญาริะหวั�างบริิษัทั ฯ และด่ไลท์ฯ โดยเริียกคั�าเสำ่ยหายเป็นจุำานวันเงิน 1,004 ล้านบาท พัริ้อมุ่ดอกเบ่ย� อัติริาริ้อยละ 7.5 ติ�อปี
: เมุ่่�อวัันท่� 7 ก่มุ่ภาพัันธ์ 2563 บริิษััทฯ ได้ริับแจุ้งคัำาช่่�ขาดของคัณะอน่ญาโติติ่ลาการิ ลงวัันท่� 5 ก่มุ่ภาพัันธ์ 2563 วัินิจุฉัย
ด้วัยคัะแนนเสำ่ยงข้างมุ่าก (2 ติ�อ 1) วั�า บริิษัทั ฯ ปฏิิบติั ผู้ิ ดิ สำัญญาและให้บริิษัทั ฯ ช่ำาริะคั�าเสำ่ยหายให้แก�ไมุ่ดาสำฯ เป็นเงินจุำานวัน
579 ล้านบาท พัริ้อมุ่ดอกเบ่�ยในอัติริาริ้อยละ 7.5 ติ�อปี นับแติ�วัันท่�ย่�นคัำาเสำนอข้อพัิพัาท (กล�าวัคั่อ วัันท่� 25 มุ่ิถื่นายน
2561) จุนกวั�าจุะช่ำาริะแล้วัเสำริ็จุ ซิึ�งบริิษััทฯ ไมุ่�เห็นด้วัยกับคัำาช่่�ขาดดังกล�าวั โดยบริิษััทฯ ได้ย่�นคัำาริ้องขอให้ศาลเพัิกถือน
คัำาช่่�ขาดของคัณะอน่ญาโติติ่ลาการิติ�อศาลแพั�งเมุ่่�อวัันท่� 5 พัฤษัภาคัมุ่ 2563
: เมุ่่อ� วัันท่� 2 เมุ่ษัายน 2563 ไมุ่ดาสำฯ ได้ยน่� คัำาริ้องติ�อศาลแพั�ง เพั่อ� ขอให้ศาลแพั�งมุ่่คัำาพัิพัากษัาบังคัับให้บริิษัทั ฯ ปฏิิบติั ติิ ามุ่
คัำาช่่�ขาดของคัณะอน่ญาโติติ่ลาการิ
: เมุ่่�อวัันท่� 5 พัฤษัภาคัมุ่ 2563 บริิษััทฯ ได้ย่�นคัำาริ้องติ�อศาลแพั�ง เพั่�อขอให้เพัิกถือนคัำาช่่�ขาดของคัณะอน่ญาโติติ่ลาการิ
ซิึ�งย่�นโดยไมุ่ดาสำฯ
: เมุ่่�อวัันท่� 30 กันยายน 2563 ศาลแพั�งได้มุ่่คัำาสำั�งอน่ญาติให้นำาคัำาริ้องขอให้บังคัับติามุ่คัำาช่่�ขาดของอน่ญาโติติ่ลาการิ
และคัำา ริ้ อ งขอให้ เ พัิ ก ถือนคัำา ช่่� ข าดของอน่ ญ าโติติ่ ล าการิ ซิึ� ง ย่� น โดยบริิ ษัั ท ฯ มุ่าริวัมุ่พัิ จุ าริณาเข้ า เป็ น คัด่ เ ด่ ย วักั น
ซิึ�งปัจุจุุบันคัด่น่�อยู�ริะหวั�างกริะบวันการิสำ่บพัยานของคัู�คัวัามุ่ทั�งสำองฝ่่าย

2) ข้อพิพาทในคดูีแพ่งิ ระหว่างิไมดูาสื่ฯ (ในฐานะโจทกิ์) และบริษัทฯ และ MACO (ในฐานะจำาเลย) ฐานความผ่ิดูละเมิดู
วันเริ�มคดูีและผู่้พิจารณาคดูี
ข้อพิพาท
ผ่ลกิารพิจารณาคดูี
ความค่บหน้าของิคดูี

: วัันท่� 14 ก่มุ่ภาพัันธ์ 2561 – ศาลแพั�ง
: ไมุ่ดาสำฯ ได้ย่�นฟ้องบริิษััทฯ และ MACO ติ�อศาลแพั�ง ในคัวัามุ่ผู้ิดฐานละเมุ่ิด โดยเริียกคั�าเสำ่ยหายเป็นเงิน 24 ล้านบาท
พัริ้อมุ่ดอกเบ่ย� ในอัติริาริ้อยละ 7.5 ติ�อปี อันเน่อ� งมุ่าจุากการิเข้าทำาสำัญญาให้บริิการิเวัลาโฆษัณาออกอากาศบนโคัริงป้าย
โฆษัณาจุอแอลอ่ด่ 4 จุุดติิดติั�ง ฉบับลงวัันท่� 31 มุ่กริาคัมุ่ 2560 ริะหวั�างไมุ่ดาสำฯ และ MACO
: เมุ่่�อวัันท่� 12 กันยายน 2562 ศาลแพั�งได้พัิพัากษัายกฟ้อง ด้วัยเห็นวั�าข้อเท็จุจุริิงท่� ไมุ่ดาสำฯ นำาสำ่บนั�น ไมุ่�มุ่่นำ�าหนักให้
ริับฟังได้วั�า บริิษััทฯ และ MACO ได้ริ�วัมุ่กันฉ้อฉลให้ ไมุ่ดาสำฯ ได้ริับคัวัามุ่เสำ่ยหายในทางการิคั้า จุ่งไมุ่�ถื่อเป็นการิละเมุ่ิดติ�อ
ไมุ่ดาสำฯ
: เมุ่่�อวัันท่� 9 มุ่กริาคัมุ่ 2563 ไมุ่ดาสำฯ ได้ย่�นคัำาริ้องขออุทธริณ์ ซิึ�งขณะน่�คัด่อยู�ริะหวั�างการิพัิจุาริณาของศาลอุทธริณ์
และเมุ่่�อวัันท่� 20 มุ่กริาคัมุ่ 2564 ศาลอุทธริณ์ ได้พัิพัากษัาย่นติามุ่คัำาพัิพัากษัาของศาลช่ั�นติ้น ปัจุจุุบันโจุทก์
ขอขยายริะยะเวัลาย่�นฎ่กาติ�อศาล และศาลมุ่่คัำาสำั�งอน่ญาติให้ขยายริะยะเวัลาย่�นฎ่กาถืึงวัันท่� 2 มุ่ิถืน่ ายน 2564

3) ข้อพิพาทในคดูีแพ่งิ ระหว่างิบริษัทฯ (ในฐานะโจทกิ์) กิับนายสืุ่รเชำษฐ์ ลักิษมีพงิศ์ (“นายสืุ่รเชำษฐ์ฯ”) กิับพวกิรวม 3 คน (ในฐานะจำาเลย)
ฐานผ่ิดูสื่ัญญาติ่างิติอบแทน
วันเริ�มคดูีและผู่้พิจารณาคดูี

: วัันท่� 5 พัฤษัภาคัมุ่ 2563 – ศาลแพั�ง

ข้อพิพาท

: บริิษััทฯ ได้ย่�นฟ้องนายสำ่ริเช่ษัฐ์ฯ ด่ไลท์ฯ และบริิษััท ด่ไลท์ติิ�ง อินเติอริ์เนช่ั�นแนล จุำากัด ติ�อศาลแพั�ง ในฐานผู้ิดสำัญญา
ติ�างติอบแทน โดยเริียกคั�าเสำ่ยหายเป็นเงิน 1,181 ล้านบาท พัริ้อมุ่ดอกเบ่�ยในอัติริาริ้อยละ 7.5 ติ�อปี
:: เมุ่่�อวัันท่� 3 ธันวัาคัมุ่ 2563 ศาลแพั�งได้มุ่่คัำาสำั�งจุำาหน�ายคัด่เพั่�อให้ ไปดำาเนินการิทางอน่ญาโติติ่ลาการิก�อน
: เมุ่่�อวัันท่� 2 มุ่่นาคัมุ่ 2654 บริิษััทฯ ได้ย่�นคัำาริ้องขออุทธริณ์คัำาสำั�งจุำาหน�ายคัด่ของศาลแพั�ง ซิึ�งขณะน่�คัด่อยู�ริะหวั�าง
การิพัิจุาริณาของศาลอุทธริณ์
5.1 ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำาค่ญอ่�นิ
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ผ่ลกิารพิจารณาคดูี
ความค่บหน้าของิคดูี

5.2 โครงิสื่ร้างิธุุรกิิจ
วีจี ไอ

สื่่�อโฆษณา
100.0% VGI Advertising
Media

40.0%

100.0%

30.0%

100.0%

26.6%

888 Media

25.0%

20.0%

MACO1
81.7%

25.0%

25.0%

POV

Trans.Ad
Group

VGM
VGI MACO
(Singapore)

75.0%

50.0%

บริกิารชำ ระเงิิน
Demo Power

Aero Media

Ads Chao Phraya

90.0%

90.0%

49.0% VGI AnyMind

BSSH
80.0%

30.0%
30.0%
25.0%
25.0%

77.0%

50.94%

18.6%

Rabbit LinePay

Rabbit Cash

Rabbit Care2
100.0% Rabbit Insurance
Broker

V-Click
Technology
SLV

Supremo Media

The ICON VGI

Rabbit Pay
System
33.3%

Technology

75.0%

18.1%

BSS

Group Work

BV Media Ads

โลจิสื่ติิกิสื่์

51.0%

100.0%

ASK Direct
Group

100.0%

Asian Direct
Insurance Broker

ATS

PlanB

บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
บริษัทร่วมทุน
กิารลงิทุนในติราสื่ารหุ้น
1
2

VGI ริ�วัมุ่กับ BTSG มุ่่สำัดสำ�วันการิถื่อห่้นใน MACO อยู� 41.1% (BTSG มุ่่สำัดสำ�วันการิถื่อห่น้ ท่� 14.6%)
บจุ.แริบบิท อินเติอริ์เน็ติ ได้จุดทะเบ่ยนเปล่�ยนแปลงช่่�อเป็น บจุ. แริบบิท แคัริ์ เมุ่่�อวัันท่� 25 ก่มุ่ภาพัันธ์ 2564
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บริษั่ทั่ วีจีไอ จำาก่ดำ (มูหาช่นิ)

KEX

ข้อมูลของินิติิบุคคลที�บริษัทฯ ถ่อหุน้ ทั�งิทางิติรงิและทางิอ้อม

5.3

ข้อมุู่ลของนิติิบ่คัคัลท่�บริิษััทฯ ถื่อห่้นทั�งทางติริงและทางอ้อมุ่ติั�งแติ�ริ้อยละ 10 ข่�นไปของจุำานวันห่น้ ท่�จุำาหน�ายได้แล้วัทั�งหมุ่ด (ข้อมุู่ล ณ วัันท่� 31 มุ่่นาคัมุ่ 2564)

ชำ่�อบริษัท/สื่ถานที�ติั�งิ

ปีระเภทธุุรกิิจ

ทุนจดูทะเบียน

หุ้นที�จำาหน่าย ชำนิดูของิหุน้
ไดู้แล้วทั�งิหมดู
(หุ้น)

1. บจ. วีจี ไอ แอดูเวอร์ ไทซิิ�งิ มีเดูีย
21 อาคัาริท่เอสำท่ทาวัเวัอริ์
ช่ั�น 9 ถืนนวัิภาวัด่ริังสำิติ
แขวังจุอมุ่พัล เขติจุติ่จุักริ
กริ่งเทพัมุ่หานคัริ 10900
โทริศัพัท์: +66 2273 8884
โทริสำาริ: +66 2273 8883

ธ่ริกิจุให้บริิการิสำ่�อโฆษัณา
(ปัจุจุุบันหย่ดปริะกอบกิจุการิ
เน่�องจุากการิสำิ�นสำ่ดสำัญญา
กับ Tesco Lotus)

10,000,000
บาท

100,000
(มุู่ลคั�าท่�ติริาไวั้
ห่้นละ 100 บาท)

ห่้นสำามุ่ัญ

100.00

2. บจ. 888 มีเดูีย
21 อาคัาริท่เอสำท่ ทาวัเวัอริ์
ช่ั�น 9 ถืนนวัิภาวัด่ริังสำิติ
แขวังจุอมุ่พัล เขติจุติ่จุักริ
กริ่งเทพัมุ่หานคัริ 10900
โทริศัพัท์: +66 2273 8884
โทริสำาริ: +66 2273 8883

ธ่ริกิจุให้บริิการิและ
ริับจุ้างผู้ลิติสำ่�อโฆษัณา

20,000,000
บาท

2,000,000
(มุู่ลคั�าท่�ติริาไวั้
ห่้นละ 10 บาท)

ห่้นสำามุ่ัญ

100.00

3. บจ. พอยท์ ออฟ วิว
(พีโอวี) มีเดูีย กิรุ�ปี
21 อาคัาริท่เอสำท่ ทาวัเวัอริ์
ช่ั�น 9 ถืนนวัิภาวัด่ริังสำิติ
แขวังจุอมุ่พัล เขติจุติ่จุักริ
กริ่งเทพัมุ่หานคัริ 10900
โทริศัพัท์: +66 2273 8884
โทริสำาริ: +66 2273 8883

ธ่ริกิจุให้บริิการิสำ่�อโฆษัณา
ในอาคัาริสำำานักงาน

10,000,000
บาท

1,000,000
(มุู่ลคั�าท่�ติริาไวั้
ห่้นละ 10 บาท)

ห่น้ สำามุ่ัญ

100.00

4. บจ. บีเอสื่เอสื่ โฮลดูิ�งิสื่์
21 อาคัาริท่เอสำท่ ทาวัเวัอริ์
ช่ั�น 19 ซิอยเฉยพั�วัง
ถืนนวัิภาวัด่ริังสำิติ
แขวังจุอมุ่พัล เขติจุติ่จุักริ
กริ่งเทพัมุ่หานคัริ 10900
โทริศัพัท์: +66 2617 8338
โทริสำาริ: +66 2617 8339

ธ่ริกิจุลงท่นในหลักทริัพัย์
ของบริิษััทอ่�น

1,200,000,000 12,000,000
บาท
(มุู่ลคั�าท่�ติริาไวั้
ห่น้ ละ 100 บาท)

ห่น้ สำามุ่ัญ

90.00

5. บจ. แรบบิทเพย์ ซิิสื่เทม
21 อาคัาริท่เอสำท่ ทาวัเวัอริ์
ช่ั�น 19 ซิอยเฉยพั�วัง
ถืนนวัิภาวัด่ริังสำิติ
แขวังจุอมุ่พัล เขติจุติ่จุักริ
กริ่งเทพัมุ่หานคัริ 10900
โทริศัพัท์: +66 2617 8338
โทริสำาริ: +66 2617 8339

ธ่ริกิจุลงท่นในหลักทริัพัย์
ของบริิษััทอ่�น

800,000,000
บาท

ห่้นสำามุ่ัญ

80.00
(ถื่อห่้นโดย
บจุ. บ่เอสำเอสำ
โฮิลดิ�งสำ์)

8,000,000
(มุู่ลคั�าท่�ติริาไวั้
ห่้นละ 100 บาท)

สื่ัดูสื่่วน
กิารถ่อหุน้
(ร้อยละ)

5.3 ข้้อมููลข้องนิิต้ิบ่คคลทั่่�บริษั่ทั่ฯ ถู่อห่้นิทั่่�งทั่างต้รงและทั่างอ้อมู
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ชำ่�อบริษัท/สื่ถานที�ติั�งิ

ปีระเภทธุุรกิิจ

ทุนจดูทะเบียน

หุ้นที�จำาหน่าย ชำนิดูของิหุน้
ไดู้แล้วทั�งิหมดู
(หุ้น)
ห่้นสำามุ่ัญ

สื่ัดูสื่่วน
กิารถ่อหุ้น
(ร้อยละ)

6. บจ. แรบบิท-ไลน์ เพย์
127 อาคัาริเกษัริ ทาวัเวัอริ์
ช่ั�น 18 ห้องเลขท่� เอ, บ่
ถืนนริาช่ดำาริิ
แขวังล่มุ่พัิน่ เขติปท่มุ่วััน
กริ่งเทพัมุ่หานคัริ 10330
โทริศัพัท์: +66 2022 8497

ธ่ริกิจุให้บริิการิริับช่ำาริะเงินแทน 599,999,400
และบริิการิเงินอิเล็กทริอนิกสำ์
บาท
และออนไลน์

5,999,994
(มุู่ลคั�าท่�ติริาไวั้
ห่น้ ละ 100 บาท)

7. บจ. เอทีเอสื่ แรบบิท
นิติิบุคคล เฉพาะกิิจ
388 อาคัาริเอ็กเช่น ทาวัเวัอริ์
ช่ั�น 27 ถืนนสำ่ขุมุ่วัิท
แขวังคัลองเติย เขติคัลองเติย
กริ่งเทพัมุ่หานคัริ 10110
โทริศัพัท์: +66 2689 7000
โทริสำาริ: +66 2689 7010

นิติบิ ่คัคัลเฉพัาะกิจุเพั่�อการิ
แปลงสำินทริัพัย์เป็นหลักทริัพัย์
ภายใติ้พัริะริาช่กำาหนด
นิติบิ ่คัคัลเฉพัาะกิจุเพั่�อการิ
แปลงสำินทริัพัย์เป็นหลักทริัพัย์
พั.ศ. 2540

40,000
บาท

400
ห่น้ บ่ริิมุ่สำิทธิ
51.00
(มุู่ลคั�าท่�ติริาไวั้
และ
(ถื่อห่น้ โดย
ห่น้ ละ 100 บาท) ห่้นสำามุ่ัญ บจุ. บ่เอสำเอสำ
โฮิลดิ�งสำ์)

8. บจ. เอเอสื่เค ไดูเร็ค กิรุ�ปี
1 อาคัาริคัิวัเฮิ้าสำ์ ล่มุ่พัิน่ ช่ั�น 29
ถืนนสำาทริใติ้ แขวังท่�งมุ่หาเมุ่ฆ
เขติสำาทริ กริ่งเทพัมุ่หานคัริ
10210
โทริศัพัท์: +66 2022 1222

ธ่ริกิจุให้บริิการิขายสำินคั้า
ผู้ลิติภัณฑ์์ท่กปริะเภทโดย
เทเลเซิล และเทเลมุ่าริ์เก็ติติิ�ง

1,000,000
บาท

1,000
ห่้นสำามุ่ัญ
100.00
(มุู่ลคั�าท่�ติริาไวั้
(ถื่อห่้นโดย
ห่้นละ 1,000 บาท)
บจุ. แริบบิท แคัริ์)

9. บจ. แรบบิท อินชำัวรันสื่์
โบรคเกิอร์
1 อาคัาริคัิวัเฮิ้าสำ์ ล่มุ่พัิน่ ช่ั�น 29
ถืนนสำาทริใติ้ แขวังท่�งมุ่หาเมุ่ฆ
เขติสำาทริ กริ่งเทพัมุ่หานคัริ
10210
โทริศัพัท์: +66 2022 1222

ธ่ริกิจุนายหน้าปริะกัน
วัินาศภัยและปริะกันช่่วัิติ

31,300,000
บาท

313,000
(มุู่ลคั�าท่�ติริาไวั้
ห่้นละ 100 บาท)

10. บจ. แรบบิท แคร์1
1 อาคัาริคัิวัเฮิ้าสำ์ ล่มุ่พัิน่ ช่ั�น 29
ถืนนสำาทริใติ้ แขวังท่�งมุ่หาเมุ่ฆ
เขติสำาทริ กริ่งเทพัมุ่หานคัริ
10210
โทริศัพัท์: +66 2022 1222

ธ่ริกิจุให้บริิการิริะบบ
บนหน้าเวั็บเพัจุ และให้บริิการิ
ผู้�านช่�องทางเทเลมุ่าริ์เก็ติติิ�ง

9,334,000
บาท

9,334
ห่น้ บ่ริิมุ่สำิทธิ
50.94
(มุู่ลคั�าท่�ติริาไวั้
และ
(ถื่อห่น้ โดย
ห่น้ ละ 1,000 บาท) ห่น้ สำามุ่ัญ บจุ. บ่เอสำเอสำ
โฮิลดิ�งสำ์)

ห่้นสำามุ่ัญ

33.33
(ถื่อห่น้ โดย
บจุ. แริบบิทเพัย์
ซิิสำเทมุ่)

100.00
(ถื่อห่น้ โดย
บจุ. แริบบิท แคัริ์)

บจุ. แริบบิท อินเติอริ์เน็ติ ได้จุดทะเบ่ยนเปล่�ยนแปลงช่่�อเป็น บจุ. แริบบิท แคัริ์ เมุ่่�อวัันท่� 25 ก่มุ่ภาพัันธ์ 2564 และจุดทะเบ่ยนการิเพัิ�มุ่ท่นจุดทะเบ่ยนข่�น 2.334 ล้านบาท จุากท่นจุดทะเบ่ยน 7 ล้านบาท เป็น 9.334 ล้านบาท ติ�อกริมุ่พััฒนา
ธ่ริกิจุการิคั้า กริะทริวังพัาณิช่ย์ เมุ่่�อวัันท่� 18 มุ่ิถืน่ ายน 2563
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11. บจ. บางิกิอกิ
สื่มาร์ทกิาร์ดู ซิิสื่เทม
21 อาคัาริท่เอสำท่ ทาวัเวัอริ์
ช่ัน� 19 และ 24 ถืนนวัิภาวัด่ริงั สำิติ
แขวังจุอมุ่พัล เขติจุติ่จุักริ
กริ่งเทพัมุ่หานคัริ 10900
โทริศัพัท์: +66 2617 8338
โทริสำาริ: +66 2617 8339
12. บจ. บีวี มีเดูีย แอดูสื่์ 2
900 อาคัาริติ้นสำนทาวัเวัอริ์
ช่ั�น 8 โซินบ่ ถืนนเพัลินจุิติ
แขวังล่มุ่พัิน่ เขติปท่มุ่วััน
กริ่งเทพัมุ่หานคัริ 10330
โทริศัพัท์: +66 98 354 6651
13. บจ. วีจี ไอ เอนี�มายดู์ เทคโนโลยี
689 อาคัาริภิริัช่ทาวัเวัอริ์
แอท เอ็มุ่คัวัอเท่ยริ์ ช่ั�น 34
ถืนนสำ่ขุมุ่วัิท (ซิอย 35)
แขวังคัลองติันเหน่อ เขติวััฒนา
กริ่งเทพัมุ่หานคัริ 10110
โทริศัพัท์: +66 2048 5707
14. บจ. เดูโม เพาเวอร์ (ปีระเทศไทย)
1126/2 ถืนนเพัช่ริบ่ริีติัดใหมุ่�
แขวังมุ่ักกะสำัน เขติริาช่เทวัี
กริ่งเทพัมุ่หานคัริ 10400
โทริศัพัท์: +66 2023 7077
โทริสำาริ: +66 2250 7102
15. บจ. แอโร มีเดูีย กิรุ�ปี
115/1-3 อาคัาริสำ่โขทัยแกรินด์
ถืนนสำ่โขทัย แขวังด่สำิติ เขติด่สำิติ
กริ่งเทพัมุ่หานคัริ 10300
โทริศัพัท์: +66 2697 9944
โทริสำาริ: +66 2697 9945
16. บจ. เอสื่แอลวี รีเทล 3
2170 อาคัาริกริ่งเทพัทาวัเวัอริ์
ช่ั�นท่� 3 ถืนนเพัช่ริบ่ริีติัดใหมุ่�
แขวังบางกะปิ เขติห้วัยขวัาง
กริ่งเทพัมุ่หานคัริ 10310
โทริศัพัท์: +66 2308 0701-2
โทริสำาริ: +66 2308 0700-8
2
3

ปีระเภทธุุรกิิจ

ทุนจดูทะเบียน

หุ้นที�จำาหน่าย ชำนิดูของิหุน้
ไดู้แล้วทั�งิหมดู
(หุ้น)

ธ่ริกิจุให้บริิการิเงิน
อิเล็กทริอนิกสำ์ (E-money)

400,000,000
บาท

4,000,000
(มุู่ลคั�าท่�ติริาไวั้
ห่้นละ 100 บาท)

ห่้นสำามุ่ัญ

90.00

ธ่ริกิจุให้บริิการิโฆษัณา
หริือปริะช่าสำัมุ่พัันธ์

70,000,000
บาท

700,000
(มุู่ลคั�าท่�ติริาไวั้
ห่้นละ 100 บาท)

ห่น้ สำามุ่ัญ

50.00

ธ่ริกิจุพััฒนาริะบบ
โปริแกริมุ่เมุ่ติิกสำำาหริับ
สำ่�อโฆษัณานอกบ้าน

10,000,000
บาท

100,000
(มุู่ลคั�าท่�ติริาไวั้
ห่้นละ 100 บาท)

ห่้นสำามุ่ัญ

49.00

ธ่ริกิจุให้บริิการิสำาธิติ
ติัวัอย�างสำินคั้า

3,000,000
บาท

30,000
(มุู่ลคั�าท่�ติริาไวั้
ห่้นละ 100 บาท)

ห่้นสำามุ่ัญ

40.00

ธ่ริกิจุให้บริิการิด้านการิติลาด 85,700,000
85,700
ห่้นสำามุ่ัญ
และให้เช่�าพั่น� ท่โ� ฆษัณาภายใน
บาท
(มุู่ลคั�าท่�ติริาไวั้
บริิเวัณพั่น� ท่ข� องสำนามุ่บิน
ห่้นละ 1,000 บาท)

30.00

ธ่ริกิจุริ้านสำะดวักซิ่�อภายใติ้ช่่�อ 30,000,000
Lawson108 ในเขติพั่�นท่�
บาท
ขนสำ�งมุ่วัลช่นในปริะเทศไทย

30.00

300,000
(มุู่ลคั�าท่�ติริาไวั้
ห่้นละ 100 บาท)

ห่น้ สำามุ่ัญ

สื่ัดูสื่่วน
กิารถ่อหุน้
(ร้อยละ)

บจุ. บ่วัี มุ่่เด่ย แอดสำ์ ได้จุดทะเบ่ยนการิเพัิ�มุ่ท่นจุดทะเบ่ยนข่�น 30 ล้านบาท จุากท่นจุดทะเบ่ยน 40 ล้านบาท เป็น 70 ล้านบาท ติ�อกริมุ่พััฒนาธ่ริกิจุการิคั้า กริะทริวังพัาณิช่ย์ เมุ่่�อวัันท่� 18 มุ่่นาคัมุ่ 2564
บจุ. เอสำแอลวัี ริีเทล ได้จุดทะเบ่ยนการิเพัิ�มุ่ท่นจุดทะเบ่ยนข่�น 10 ล้านบาท จุากท่นจุดทะเบ่ยน 20 ล้านบาท เป็น 30 ล้านบาท ติ�อกริมุ่พััฒนาธ่ริกิจุการิคั้า กริะทริวังพัาณิช่ย์ เมุ่่�อวัันท่� 24 ก่มุ่ภาพัันธ์ 2564

5.3 ข้้อมููลข้องนิิต้ิบ่คคลทั่่�บริษั่ทั่ฯ ถู่อห่้นิทั่่�งทั่างต้รงและทั่างอ้อมู
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ชำ่�อบริษัท/สื่ถานที�ติั�งิ

17. บจ. วี-คลิ�กิ เทคโนโลยี
90/42 อาคัาริสำาธริธาน่ 1
ช่ั�นท่� 16 ถืนนสำาทริเหน่อ
แขวังสำ่ลมุ่ เขติบางริัก
กริ่งเทพัมุ่หานคัริ 10500
โทริศัพัท์: +66 2938 3388
โทริสำาริ: +66 2938 3486-7
18. บมจ. มาสื่เติอร์ แอดู
21 อาคัาริท่เอสำท่ ทาวัเวัอริ์
ช่ั�นท่� 21-22 ถืนนวัิภาวัด่ริังสำิติ
แขวังจุอมุ่พัล เขติจุติ่จุักริ
กริ่งเทพัมุ่หานคัริ 10900
โทริศัพัท์: +66 2938 3388
โทริสำาริ: +66 2938 3489
19. บจ. ดูิ ไอคอน วี จี ไอ
229 อาคัาริศูนย์การิคั้า
ไอคัอนสำยามุ่ ถืนนเจุริิญนคัริ
แขวังคัลองติ้นไทริ เขติคัลองสำาน
กริ่งเทพัมุ่หานคัริ 10600
โทริศัพัท์: +66 2658 1000
โทริสำาริ: +66 2658 1022
20. บจ. ซิูพรีโม มีเดูีย
989 อาคัาริสำยามุ่พัิวัริริธน์
ทาวัเวัอริ์ ถืนนพัริะริามุ่ 1
แขวังปท่มุ่วััน เขติปท่มุ่วััน
กริ่งเทพัมุ่หานคัริ 10330
โทริศัพัท์: +66 2658 1000
โทริสำาริ: +66 2658 1022
21. VGI Maco (Singapore)
Pte. Ltd.
50 Raffles Place #17-01
Singapore Land Tower,
Singapore 048623

ปีระเภทธุุรกิิจ

ธ่ริกิจุให้บริิการิสำ่�อโฆษัณา

ธ่ริกิจุให้บริิการิและ
ริับจุ้างผู้ลิติสำ่�อโฆษัณา
ภายนอกท่�อยู�อาศัย

5

หุ้นที�จำาหน่าย ชำนิดูของิหุน้
ไดู้แล้วทั�งิหมดู
(หุ้น)

90,000,000
บาท

18,000,000
(มุู่ลคั�าท่�ติริาไวั้
ห่้นละ 5 บาท)

สื่ัดูสื่่วน
กิารถ่อหุ้น
(ร้อยละ)

ห่้นสำามุ่ัญ

30.00

678,752,372.80 5,411,980,914 ห่้นสำามุ่ัญ
บาท
(มุู่ลคั�าท่�ติริาไวั้
ห่้นละ 0.10 บาท)

26.58

ธ่ริกิจุให้บริิการิสำ่�อโฆษัณา

23,100,000
บาท4

231,000
(มุู่ลคั�าท่�ติริาไวั้
ห่้นละ 100 บาท)

ห่้นสำามุ่ัญ

25.00

ธ่ริกิจุให้บริิการิสำ่�อโฆษัณา

1,000,000
บาท

10,000
(มุู่ลคั�าท่�ติริาไวั้
ห่้นละ 100 บาท)

ห่้นสำามุ่ัญ

25.00

100
100 ห่้น
ห่้นสำามุ่ัญ
ดอลลาริ์สำิงคัโปริ์ (มุู่ลคั�าห่น้ ละ
และ
1 ดอลลาริ์สำิงคั์โปริ์)
282,937,736.83 และ 12,200,378
บาท
ห่น้ (มุู่ลคั�าห่้นละ
23.19 บาท)

25.00

ห่้นสำามุ่ัญ

25.00

ลงท่นในธ่ริกิจุสำ่�อโฆษัณา
ในภูมุ่ิภาคัเอเช่่ย
ติะวัันออกเฉ่ยงใติ้

ธ่ริกิจุให้บริิการิสำ่�อโฆษัณา
22. VGI Global Media
(Malaysia) Sdn. Bhd.5
12th Floor, Menara Symphony
No.5, Jalan Prof. Khoo Kay
Kim Seksyen 13 46200
Petaling Jaya Selangor
4

ทุนจดูทะเบียน

114,022,518
ริิงกิติมุ่าเลเซิ่ย

114,022,518
(มุู่ลคั�าท่�ติริาไวั้
ห่้นละ 1 ริิงกิติ
มุ่าเลเซิ่ย)

บจุ. ดิ ไอคัอน วัี จุี ไอ ได้จุดทะเบ่ยนการิเพัิ�มุ่ท่นจุดทะเบ่ยนข่�น 22.1 ล้านบาท จุากท่นจุดทะเบ่ยน 1 ล้านบาท เป็น 23.1 ล้านบาท ติ�อกริมุ่พััฒนาธ่ริกิจุการิคั้า กริะทริวังพัาณิช่ย์ เมุ่่�อวัันท่� 27 ติ่ลาคัมุ่ 2563
VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd. ได้จุดทะเบ่ยนการิเพัิ�มุ่ท่นจุดทะเบ่ยนข่�น 72.25 ล้านริิงกิติมุ่าเลเซิ่ย จุากท่นจุดทะเบ่ยน 41.78 ล้านริิงกิติมุ่าเลเซิ่ย เป็น 114.02 ล้านริิงกิติมุ่าเลเซิ่ย เมุ่่�อวัันท่� 23 มุ่่นาคัมุ่ 2564
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ปีระเภทธุุรกิิจ

ทุนจดูทะเบียน

23. บจ. แอดูซิ์ เจ้าพระยา
1/11 ติริอกมุ่หาธาติ่
ถืนนมุ่หาริาช่
แขวังพัริะบริมุ่มุ่หาริาช่วััง
เขติพัริะนคัริ กริ่งเทพัมุ่หานคัริ
โทริศัพัท์: +66 2024 1344
โทริสำาริ: +66 2024 1343

ให้บริิการิสำ่�อโฆษัณาแติ�เพัียง
ผูู้้เด่ยวัในเริือโดยสำาริ เริือด�วัน
เริือข้ามุ่ฟาก เริือท�องเท่�ยวั
ท่�สำัญจุริในแมุ่�นำ�าเจุ้าพัริะยา
และเป็นผูู้้ ให้บริิการิสำ่�อโฆษัณา
ปริะเภทป้ายโฆษัณาขนาดใหญ�
ติามุ่ท�าเริือติ�าง ๆ ริิมุ่แมุ่�นำ�า

1,142,900
บาท

24. บมจ. เคอรี� เอ็กิซิ์เพรสื่
(ปีระเทศไทย)
89 อาคัาริเจุ้าพัริะยาทาวัเวัอริ์
ช่ั�นท่� 9 ห้องเลขท่� 906
ซิอยวััดสำวันพัลู ถืนนเจุริิญกริ่ง
แขวังบางริัก เขติบางริัก
กริ่งเทพัมุ่หานคัริ10500
โทริศัพัท์: +66 2238 5558
โทริสำาริ: +66 2237 3752

ธ่ริกิจุโลจุิสำติิกสำ์

25. บจ. กิรุ�ปีเวิร์ค
ธ่ริกิจุให้เช่�าอสำังหาริิมุ่ทริัพัย์
475 อาคัาริสำิริิภิญโญ ยูนิติเลขท่� เพั่อ� ใช่้เป็นพั่�นท่�สำาำ นักงาน
1603/2 ช่ั�นท่� 16 ถืนนศริีอย่ธยา และ/หริือ พั่น� ท่ท� าำ งานช่ัวั� คัริาวั
แขวังถืนนพัญาไท เขติริาช่เทวัี
กริ่งเทพัมุ่หานคัริ 10400
โทริศัพัท์: +669 1462 3524
26. บมจ. แพลน บี มีเดูีย
298/64-65 ถืนนพัิษัณ่โลก
แขวังสำ่�แยกมุ่หานาคั เขติด่สำิติ
กริ่งเทพัมุ่หานคัริ 10300
โทริศัพัท์: +66 2530 8053-6
โทริสำาริ: +66 2530 8057

ธ่ริกิจุให้บริิการิสำ่�อโฆษัณา
นอกท่�อยู�อาศัย

27. บจ. เอเชำียไดูเร็ค อินชำัวรันสื่์
ธ่ริกิจุนายหน้าปริะกัน
โบรคเกิอร์ จำากิัดู
วัินาศภัยและปริะกันช่่วัิติ
626 อาคัาริบ่บ่ด่ (พัริะริามุ่ 4)
ช่ั�น 11 ถืนนพัริะริามุ่ท่� 4
แขวังมุ่หาพัฤฒาริามุ่ เขติบางริัก
กริ่งเทพัมุ่หานคัริ
โทริศัพัท์: +66 2089 2000

หุ้นที�จำาหน่าย ชำนิดูของิหุน้
ไดู้แล้วทั�งิหมดู
(หุ้น)
11,429
ห่้นสำามุ่ัญ
(มุู่ลคั�าท่�ติริาไวั้
ห่้นละ 100 บาท)

สื่ัดูสื่่วน
กิารถ่อหุน้
(ร้อยละ)
25.00

1,740,000,000 ห่้นสำามุ่ัญ
(มุู่ลคั�าท่�ติริาไวั้
ห่้นละ 0.50 บาท)

18.06

62,500
(มุู่ลคั�าท่�ติริาไวั้
ห่้นละ 100 บาท)

ห่น้ สำามุ่ัญ

20.00

458,848,957.40 3,882,568,101 ห่น้ สำามุ่ัญ
บาท
(มุู่ลคั�าท่�ติริาไวั้
ห่น้ ละ 0.10 บาท)

18.59

890,000,000
บาท

6,250,000
บาท

1,200,000
บาท

12,000
ห่้นสำามุ่ัญ
100.00
(มุู่ลคั�าห่น้ ละ 100
(ถื่อห่้นโดย
บาท)
บจุ. แริบบิท แคัริ์)

5.3 ข้้อมููลข้องนิิต้ิบ่คคลทั่่�บริษั่ทั่ฯ ถู่อห่้นิทั่่�งทั่างต้รงและทั่างอ้อมู
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5.4 ความสื่ัมพันธุ์กิับผู่้ถ่อหุ้นใหญ่

ความสื่ัมพันธุ์กิับผู่้ถ่อหุ้นใหญ่
กล่�มุ่วัีจุี ไอเป็นสำ�วันหนึ�งของกล่�มุ่บริิษััท BTS ซิึ�งถื่อห่้นในบริิษััทฯ ทั�งทางติริงและทางอ้อมุ่ (ผู้�าน BTSC) ในสำัดสำ�วันปริะมุ่าณริ้อยละ 51.61 ของห่น้
ท่�ออกจุำาหน�ายแล้วัทั�งหมุ่ดของบริิษััทฯ (ข้อมุู่ล ณ วัันปิดสำมุ่่ดทะเบ่ยนผูู้้ถื่อห่น้ เมุ่่�อวัันท่� 31 มุ่่นาคัมุ่ 2564) โดย BTSG มุ่่โคัริงสำริ้างธ่ริกิจุดังน่�

บมจ. บีทีเอสื่ กิรุ�ปี โฮลดูิ�งิสื่์

MOVE

MIX

บมจ. วีจีไอ

MATCH
ข้อมุู่ล ณ วัันท่� 31 มุ่่นาคัมุ่ 2564

ในปี 2563/64 บริิษััทฯ มุ่่ริายได้หลักจุากการิให้บริิการิสำ่�อโฆษัณาและพั่�นท่�เช่ิงพัาณิช่ย์ ในริะบบริถืไฟฟ้าบ่ท่เอสำ ปริะมุ่าณ 1,327 ล้านบาท
คัิดเป็นสำัดสำ�วันริ้อยละ 40.90 ของริายได้ริวัมุ่ทัง� หมุ่ดของบริิษัทั ฯ โดยบริิษัทั ฯ เป็นผูู้้ ได้ริบั สำิทธิในการิบริิหาริจุัดการิสำ่อ� โฆษัณาและพั่น� ท่เ� ช่ิงพัาณิช่ย์
ในริะบบริถืไฟฟ้าบ่ทเ่ อสำแติ�เพัียงผูู้เ้ ด่ยวัจุาก BTSC ซิึง� เป็นผูู้ถื้ อ่ ห่น้ ริายใหญ�ของบริิษัทั ฯ ดังนัน� หาก BTSC ริะงับสำิทธิในการิบริิหาริจุัดการิดังกล�าวั
อาจุสำ�งผู้ลกริะทบในทางลบอย�างมุ่่นัยสำำาคััญติ�อธ่ริกิจุ ฐานะทางการิเงิน และผู้ลการิดำาเนินงานของบริิษััทฯ (โปริดพัิจุาริณาริายละเอ่ยดเพัิ�มุ่เติิมุ่
ในหัวัข้อ 4 ปัจุจุัยคัวัามุ่เสำ่�ยงเก่�ยวักับการิพั่�งพัิงสำัญญาสำัมุ่ปทานของ BTSC ในการิปริะกอบธ่ริกิจุ)
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บริษั่ทั่ วีจีไอ จำาก่ดำ (มูหาช่นิ)

ผู่้ถ่อหุ้น
ผู่้ถ่อหุ้นของิบริษัทฯ
ริายช่่�อผูู้้ถื่อห่้นของบริิษััทฯ สำูงสำ่ด 10 ริายแริกมุ่่ดังน่�
ลำาดูับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชำ่�อผู่้ถ่อหุ้น
บริิษััท ริะบบขนสำ�งมุ่วัลช่นกริ่งเทพั จุำากัด (มุ่หาช่น)1
บริิษััท บ่ท่เอสำ กริ่�ป โฮิลดิ�งสำ์ จุำากัด (มุ่หาช่น)2
ธนาคัาริกริ่งเทพั จุำากัด (มุ่หาช่น)
บริิษััท ไทยเอ็นวัีดอ่ าริ์ จุำากัด
UBS AG SINGAPORE BRANCH
LGT BANK (SINGAPORE) LTD
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
CREDIT SUISSE (SINGAPORE) LIMITED
BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC
กองท่นเปิด บัวัหลวังห่้นริะยะยาวั
รวม 10 อันดูับแรกิ

ข้อมุู่ล ณ วัันท่� 31 มุ่่นาคัมุ่ 2564

จำานวนหุ้น

ร้อยละ

2,554,351,500
1,887,503,304
719,974,432
392,282,140
277,846,200
186,000,000
128,820,903
119,333,500
100,000,000
79,280,600
6,445,392,579

22.7
21.9
8.4
4.6
3.2
2.2
1.5
1.4
1.2
0.9
67.8

ผู่้ถ่อใบสื่ำาคัญแสื่ดูงิสื่ิทธุิ VGI-W2
ริายช่่�อผูู้้ถื่อใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิ VGI-W2 ของบริิษััทฯ สำูงสำ่ด 10 ริายแริกมุ่่ดังน่�
ลำาดูับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชำ่�อผู่้ถ่อใบสื่ำาคัญแสื่ดูงิสื่ิทธุิ VGI-W2
นายวัันช่ัย พัันธ่์วัิเช่่ยริ
ธนาคัาริกริ่งเทพั จุำากัด (มุ่หาช่น)
บริิษััท บ่ท่เอสำ กริ่�ป โฮิลดิ�งสำ์ จุำากัด (มุ่หาช่น)2
บริิษััท ริะบบขนสำ�งมุ่วัลช่นกริ่งเทพั จุำากัด (มุ่หาช่น)
นายสำิทธิช่ัย มุ่าธนช่ัย
บริิษััท ริะบบขนสำ�งมุ่วัลช่นกริ่งเทพั จุำากัด (มุ่หาช่น)
บริิษััท ไทยเอ็นวัีด่อาริ์ จุำากัด
นายสำ่วัิทย์ แติ้ ไพัสำิฐพังษั์
นายปวัินท์ เริืองวัริบูริณ์
นายธ่ริพััฒน์ ช่่�นช่มุ่
รวม 10 อันดูับแรกิ

ข้อมุู่ล ณ วัันท่� 31 มุ่่นาคัมุ่ 2564

จำานวนหน่วย
487,722,100
143,994,886
100,000,000
100,000,000
75,641,000
50,000,000
35,169,922
14,000,000
13,500,000
1,990,000
1,022,017,908

ร้อยละ
29.4
8.7
6.0
6.0
4.6
3.0
2.1
0.8
0.8
0.8
62.2

หมุ่ายเหติ่
1
BTSC เป็นบริิษััทย�อยของ BTSG ซิึ�งถื่อห่้นริ้อยละ 97.5 ของจุำานวันห่้นท่�จุำาหน�ายได้แล้วัทั�งหมุ่ดของ BTSC โดย BTSC ปริะกอบธ่ริกิจุริะบบขนสำ�งมุ่วัลช่น
2
BTSG ปริะกอบธ่ริกิจุหลัก 4 ปริะเภท ได้แก� ธ่ริกิจุริะบบขนสำ�งมุ่วัลช่น ธ่ริกิจุสำ่อ� โฆษัณา ธ่ริกิจุอสำังหาริิมุ่ทริัพัย์ และธ่ริกิจุบริิการิ ณ วัันท่� 31 มุ่่นาคัมุ่ 2564 ผูู้ถื้ อ่ ห่น้ ริายใหญ�ของ BTSG ปริะกอบด้วัย กล่มุ่� นายคั่ริี กาญจุนพัาสำน์ เป็นผูู้ถื้ อ่ ห่น้
ริายใหญ� ถื่อห่้นริ้อยละ 39.85 ของจุำานวันห่้นท่�มุ่่สำิทธิออกเสำ่ยงทั�งหมุ่ดของ BTSG (หักห่้นท่�ซิ่�อคั่นออกแล้วั) ซิึ�งปริะกอบด้วัย (1) นายคั่ริี กาญจุนพัาสำน์ ถื่อห่้นในช่่�อตินเองจุำานวัน 2,560,441,052 ห่้น และถื่อห่้นผู้�านคััสำโติเด่ยนช่่�อ UBS
AG SINGAPORE BRANCH จุำานวัน 830,000,000 ห่น้ คััสำโติเด่ยนช่่�อ UBS AG HONG KONG BRANCH จุำานวัน 350,000,000 ห่้น คััสำโติเด่ยนช่่�อ CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH จุำานวัน 369,011,200 ห่น้ และ
คััสำโติเด่ยนช่่�อ THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH จุำานวัน 100,000,000 ห่้น และ (2) นายกวัิน กาญจุนพัาสำน์ ถื่อห่้นจุำานวัน 602,934,595 ห่้น (3) นางสำาวัซิูซิาน
กาญจุนพัาสำน์ ถื่อห่้นจุำานวัน 32,000,055 ห่้น (4) บริิษััท เคั ทู เจุ โฮิลดิ�ง จุำากัด ถื่อห่้นจุำานวัน 400,440,000 ห่้น และ (5) AMSFIELD HOLDINGS PTE. LTD. ถื่อห่้นจุำานวัน 51,092 ห่้น

5.4 ความูส่มูพ่นิธ์ก่บผู้ถู่อห่้นิใหญ�
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5.5 นโยบายกิารจ่ายเงิินปีันผ่ล
นโยบายกิารจ่ายเงิินปีันผ่ล
บริิษัทั ฯ มุ่่นโยบายจุ�ายเงินปันผู้ลให้แก�ผู้ถืู้ อ่ ห่น้ ในอัติริาไมุ่�นอ้ ยกวั�าริ้อยละ 50 ของกำาไริสำ่ทธิหลังหักภาษั่เงินได้นิติิบ่คัคัลติามุ่งบการิเงินเฉพัาะกิจุการิ
และหลังหักสำำาริองติามุ่กฎหมุ่าย ทั�งน่� อัติริาการิจุ�ายเงินปันผู้ลดังกล�าวั อาจุเปล่�ยนแปลงข่�นอยู�กับผู้ลการิดำาเนินงาน ฐานะทางการิเงินสำภาพัคัล�อง
แผู้นการิลงท่น คัวัามุ่จุำาเป็นในการิใช่้เงินท่นหมุ่่นเวัียนในการิดำาเนินงาน การิขยายธ่ริกิจุ และปัจุจุัยอ่�น ๆ ท่�เก่�ยวัข้องในการิบริิหาริงานของบริิษััทฯ
ติามุ่ท่�คัณะกริริมุ่การิบริิษััท และ/หริือ ผูู้้ถื่อห่้นของบริิษััทฯ เห็นสำมุ่คัวัริ
สำำาหริับการิจุ�ายเงินปันผู้ลของบริิษััทย�อยจุะพัิจุาริณาติามุ่ผู้ลการิดำาเนินงาน ฐานะการิเงิน สำภาพัคัล�อง แผู้นการิลงท่น คัวัามุ่จุำาเป็นในการิใช่้
เงินท่นหมุ่่นเวัียนในการิดำาเนินงาน การิขยายธ่ริกิจุ และปัจุจุัยอ่�น ๆ ท่�เก่�ยวัข้องในการิบริิหาริงานของบริิษััทย�อยนั�น ๆ
ริายละเอ่ยดการิจุ�ายปันผู้ลของบริิษััทฯ เปริียบเท่ยบ 3 ริอบปีบัญช่่เป็นดังน่�
จำานวนหุน้
- เงินปันผู้ลริะหวั�างกาล (ล้านห่น้ )
- เงินปันผู้ลปริะจุำาปี (ล้านห่้น)
เงิินปีันผ่ล (บาทติ่อหุ้น)
- เงินปันผู้ลริะหวั�างกาล (บาทติ�อห่น้ )
- เงินปันผู้ลปริะจุำาปี (บาทติ�อห่น้ )
รวมเงิินปีันผ่ลจ่ายทั�งิสื่ิ�น (ล้านบาท)
กิำาไรสืุ่ทธุิติามงิบกิารเงิินเฉพาะกิิจกิาร (ล้านบาท)
อัติราปีันผ่ลจ่ายติ่อกิำาไรสืุ่ทธุิ

2561/62

2562/63

2563/64

8,556.68
8,561.17
0.094
0.040
0.054
804.57
1,198.30
67%

8,611.17
8,611.17
0.061
0.045
0.016
525.27
1,054.20
50%

8,611.17
ปริะมุ่าณ 10,272.501
0.061
0.020
0.041
ปริะมุ่าณ 593.382
732.39
81%

หมุ่ายเหติ่ :
1
จุำานวันห่้นดังกล�าวั เกิดจุากผู้ลริวัมุ่ของจุำานวันห่้นท่�ออกจุำาหน�ายได้แล้วัทั�งหมุ่ดของบริิษััทฯ ณ ปัจุจุุบัน จุำานวัน 8,611.17 ล้านห่้น บวักด้วัยจุำานวันห่้นสำามุ่ัญเพัิ�มุ่ท่นสำูงสำ่ดท่�จุะเพัิ�มุ่ข่�นจุากการิใช่้สำิทธิติามุ่ใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิ VGI-W2
ซิึ�งออกให้แก�ผูู้้ถื่อห่น้ เดิมุ่ของบริิษััทฯ ติามุ่สำัดสำ�วันการิถื่อห่น้ (Rights Offering) บนสำมุ่มุ่ติิฐานวั�ามุ่่การิใช่้สำิทธิติามุ่ใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิ VGI-W2 ท่�เหล่ออยู�ทั�งหมุ่ดเติ็มุ่จุำานวันในวัันกำาหนดการิใช่้สำิทธิงวัดวัันท่� 30 มุ่ิถื่นายน 2564 ทั�งน่�
บริิษัทั ฯ จุะทริาบจุำานวันห่น้ สำามุ่ัญท่เ� พัิมุ่� ข่น� จุากการิใช่้สำทิ ธิติามุ่ใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิ VGI-W2 เพั่อ� นำามุ่าคัำานวัณจุำานวันเงินปันผู้ลท่จุ� า� ยจุริิงภายหลังวัันกำาหนดใช่้สำทิ ธิดงั กล�าวั โดยบริิษัทั ฯ จุะแจุ้งให้ทริาบผู้�านช่�องทางเผู้ยแพัริ�ขา� วัผู้�านริะบบ
อิเล็กทริอนิกสำ์ของติลาดหลักทริัพัย์ฯ ติ�อไป อนึ�ง จุำานวันท่�แน�นอนของห่น้ สำามุ่ัญเพัิ�มุ่ท่นจุากการิใช่้สำิทธิดังกล�าวัข้างติ้น อาจุทำาให้จุำานวันเงินปันผู้ลท่�จุ�ายจุริิงและอัติริาเงินปันผู้ลท่�จุ�ายติ�อกำาไริสำ่ทธิเปล่�ยนแปลงไป
2
คัำานวัณบนสำมุ่มุ่ติิฐานวั�ามุ่่การิสำิทธิใช่้สำิทธิติามุ่ใบสำำาคััญแสำดงสำิทธิ VGI-W2 ท่�เหล่ออยู�เติ็มุ่จุำานวันในวัันกำาหนดการิใช่้สำิทธิงวัดวัันท่� 30 มุ่ิถืน่ ายน 2564

ประว่ต้ิการจ�ายเงินิปันิผลข้องวีจีไอ
หนิ�วย : ล้านิบาทั่

804
704

593
462 0.6% 525
444 0.7%

412

138 0.2%

172 0.5%

421 0.7%

240 0.7% 259 0.6% 342 0.5% 387 0.5%

172 0.3%

2559/60

2560/61

ปันผู้ลริะหวั�างกาล 1

2561/62

ปันผู้ลคัริัง� สำ่ดท้าย

2562/63

2563/64

อัติริาเงินปันผู้ลติอบแทน

หมุ่ายเหติ่ :
• อัติริาผู้ลติอบแทนจุากเงินปันผู้ลคัำานวัณโดยใช่้ริาคัาปิดของห่น้ ในวัันก�อนวัันท่คั� ณะกริริมุ่การิมุ่่มุ่ติิอน่มุ่ติั กิ าริจุ�ายปันผู้ล
• ปันผู้ลคัริัง� สำ่ดท้ายของปี 2563/2564 ติ้องได้ริบั การิอน่มุ่ติั จุิ ากท่ป� ริะช่่มุ่สำามุ่ัญผูู้ถื้ อ่ ห่น้
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ส่่วนที่่� II

การกำาก่บดำูแลกิจการ
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นโยบายการกำากับดููแลกิจการ
6.1
6.2
6.3
6.4

ภาพรวมของนโยบายและการกำากับดููแลกิจการ
โครงสร้างการกำากับดููแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดูย่อย ผูู้้บริหาร พนักงาน
และข้อมูลอ่�น ๆ
หลักสำาคัญในการกำากับดููแลกิจการ
การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

70
76
92
101

6.1 ภาพรวมนโยบายและการกำากับดูแลกิจการ
ความภาคภูมิใจในปี 2563/64
• ผลการประเมิิ น การกำา กั บ ดูู แ ลกิ จ การบริ ษัั ท จดูทะเบี ย น
(Corporate Governance Report) ประจำาปี 2563 ในระดูับ
“ดูีเลิศ” จากสมิาคมิส่งเสริมิสถาบันกรรมิการไทย (IOD)
• ผลการประเมิินคุณภาพในการจัดูการประชุุมิสามิัญผู�ถือหุุ้�น
ประจำาปี 2563 ระดูับ 100 จาก 100 คะแนน จากสมิาคมิส่งเสริมิ
ผูล� งทุนไทย (Thai Investors Association)
• ไดู�รับการจัดูอันดูับใหุ้�เป็นหุ้น่�งใน 100 หุ้ลักทรัพย์ท�ีมิีความิ
โดูดูเดู่นดู�านสิง� แวดูล�อมิ สังคมิ และธรรมิาภิบาล (ESG100) โดูย
สถาบันไทยพัฒน์

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
บริษััทฯ ใหุ้�ความิสำาคัญกับการกำากับดููแลกิจการ ดู�วยตระหุ้นักและ
เชุื�อมิั�นว่าการกำากับดููแลกิจการที�ดูีเป็นปัจจัยสำาคัญในการส่งเสริมิและ
สนับสนุนใหุ้�กิจการเติบโตอย่างยั�งยืน จึงไดู�จัดูใหุ้�มิีคู่มิือการกำากับดููแล
กิจการและจริยธรรมิทางธรุกิจซึ่่�งครอบคลุมิดู�านต่าง ๆ ดูังนี� (1) สิทธิ
ของผู�ถือหุุ้�น (2) การปฏิิบัติต่อผู�ถือหุุ้�นอย่างเท่าเทียมิกัน (3) บทบาท
ของผู�มิีสว่ นไดู�เสีย (4) การเปิดูเผยข�อมิูลและความิโปร่งใส และ (5) ความิ
รับผิดูชุอบของคณะกรรมิการบริษััท ซึ่่�งเป็นไปตามิหุ้ลักการกำากับดููแล
กิจการที�ดูีของตลาดูหุ้ลักทรัพย์ฯ และหุ้ลักการกำากับดููแลกิจการที�ดูี
สำาหุ้รับบริษัทั จดูทะเบียน ปี 2560 ของสำานักงาน ก.ล.ต. และสมิาคมิส่งเสริมิ
สถาบันกรรมิการบริษััทไทย ทั�งนี� บริษััทฯ ไดู�ทบทวนและปรับปรุงคู่มิือ
การกำากับดููแลกิจการและจริยธรรมิธุรกิจของบริษััทฯ เป็นประจำาทุกปี
เพ่� อ ใหุ้� แ น่ ใ จว่ า หุ้ลั ก เกณฑ์์ ดูั ง กล่ า วมิี ความิเพียงพอ เหุ้มิาะสมิ และ
สอดูคล�องกับสภาพการดูำาเนินธุรกิจของบริษัทั ฯ โดูยบริษัทั ฯ ไดู�เผยแพร่
คู่มิือดูังกล่าวผ่านเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ ที� http://www.vgi.co.th/
sustainability/economic/

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการใน
ปีที่ผ่านมา
หมวดที่ 1 สิิทธิิของผู�ถืือห้�น
บริษััทฯ ใหุ้�ความิสำาคัญต่อสิทธิของผู�ถือหุุ้�นในฐานะเจ�าของบริษััทฯ
โดูยส่งเสริมิและสนับสนุนใหุ้�ผถ�ู อื หุุ้น� ทุกกลุมิ่ ไมิ่วา่ จะเป็นผูล� งทุนรายย่อย
หุ้รือนักลงทุนสถาบันไดู� ใชุ�สทิ ธิของตน โดูยมิีรายละเอียดูทีส� าำ คัญ ดูังนี�
1) เผยแพร่ ข� อ มิู ล ที� สาำ คั ญ เกี� ย วกั บ การดูำา เนิ น งานและการ
เข�าทำาธุรกรรมิต่าง ๆ ที�สาำ คัญ รวมิถ่งข�อมิูลผลประกอบการ
รายไตรมิาสและประจำาปี ผ่านชุ่องทางเผยแพร่ข่าวผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดูหุ้ลักทรัพย์ฯ และเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ
เพ่อ� อำานวยความิสะดูวกใหุ้�ผถ�ู อื หุุ้น� สามิารถเข�าถ่งผลการดูำาเนิน
งานของบริษัทั ฯ ไดู�หุ้ลากหุ้ลายชุ่องทาง อย่างทันท่วงที
2) การดูำาเนินงานทีเ� กีย� วข�องกับการประชุุมิสามิัญผูถ� อื หุุ้น�
• ในรอบปี 2562/63 บริษััทฯ ไดู�จัดูการประชุุมิสามิัญผู�ถือหุุ้�น
ประจำาปี 2563 เมิือ� วันที� 16 กรกฎาคมิ 2563 ซึ่่ง� เป็นการประชุุมิ
ภายใน 4 เดูือน นับแต่วนั สิน� สุดูรอบปีบญ
ั ชุีของบริษัทั ฯ ซึ่่ง� วันที�
จัดูการประชุุมิไมิ่ใชุ่วันหุ้ยุดูต่อเนื�องหุ้รือวันนักขัตฤกษั์ และไดู�
กำาหุ้นดูสถานที�ประชุุมิ ณ หุ้�องสุรศักดูิ� บอลรูมิ โรงแรมิอีสติน
แกรนดู์ สาทร กรุงเทพฯ ซึ่่ง� สะดูวกต่อการเดูินทาง หุ้�องประชุุมิ
มิีขนาดูเพียงพอที�จะรองรับจำานวนผู�ถือหุุ้�น และมิีระบบรักษัา
ความิปลอดูภัยทีเ� ข�มิงวดู
• กระบวนการเรียกและจัดูการประชุุมิผูถ� อื หุุ้น� ของบริษัทั ฯ เป็นไป
ตามิกฎหุ้มิาย และแนวทางที�ตลาดูหุ้ลักทรัพย์ฯ และสมิาคมิ
ส่งเสริมิผูล� งทุนไทยกำาหุ้นดู โดูยมิีรายละเอียดูดูังนี�
• จั ดู ทำา หุ้นั ง สื อ เชุิ ญ ประชุุ มิ และเอกสารประกอบการประชุุ มิ
ทัง� ฉบับภาษัาไทยและภาษัาอังกฤษั เพ่อ� รองรับการเข�าถ่งข�อมิูล

ก

ิย

ก

ิย

ระยะเวลา ่�เ ดูโอกาสให้ผูู้้ ่อหุ้นเสนอวาระการ ระชุุม
และ หรอ เสนอชุ่�อบุคคลเพ�อเข้ารับการเล่อก ังเ นกรรมการ

เผู้ยแพร่หนังส่อเชุิญ ระชุุม
บนเวบ ของบริ ั
ล่วงหน้า วัน

ิย

จัดูส่งหนังส่อเชุิญ ระชุุม
ให้แก่ผูู้้ ่อหุ้น
ล่วงหน้า วัน

ิย

ก

ระยะเวลาส่งค ามล่วงหน้า
ก่อนการ ระชุุม
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ก

แจ้งม ิ ่� ระชุุม
่อ
วัน ระชุุมสามัญ
ผูู้้ ่อหุ้น ระจ

ก

เผู้ยแพร่รายงาน
การ ระชุุม

•

•

•

•

•

•

ของผูถ� อื หุุ้น� ชุาวต่างชุาติ ทัง� นี� หุ้นังสือเชุิญประชุุมิไดู�ระบุสถานที�
วัน และเวลาประชุุมิ วาระการประชุุมิ พร�อมิทั�งข�อมิูลประกอบ
การประชุุมิในวาระต่าง ๆ รวมิถ่งไดู�ระบุวัตถุประสงค์ เหุ้ตุผล
และความิจำาเป็นของแต่ละวาระ และความิเหุ้็นของคณะกรรมิการ
บริ ษัั ท อย่ า งเพียงพอ เพ่�อใหุ้� ผ�ูถือ หุุ้�นไดู�มิีเ วลาศ่กษัาข� อมิูล
ล่วงหุ้น�าก่อนการประชุุมิ โดูยบริษัทั ฯ ไดู�เผยแพร่หุ้นังสือเชุิญประชุุมิ
ทัง� ฉบับภาษัาไทยและภาษัาอังกฤษั ผ่านเว็บไซึ่ต์ของบริษัทั ฯ และ
ไดู�จดูั ส่งหุ้นังสือเชุิญประชุุมิ พร�อมิทัง� เอกสารต่าง ๆ ทีเ� กีย� วข�อง
ซึ่่ง� รวมิถ่งรายงานประจำาปีใหุ้�กบั ผูถ� อื หุุ้น� ล่วงหุ้น�าก่อนวันประชุุมิ
ไมิ่น�อยกว่า 21 วัน
จัดูใหุ้�มิีกระบวนการตรวจสอบเอกสารประกอบการลงทะเบียน
เพ่อ� เข�าร่วมิการประชุุมิก่อนวันประชุุมิผูถ� อื หุุ้น� และเพ่อ� มิอบฉันทะ
ใหุ้�แก่กรรมิการอิสระล่วงหุ้น�าก่อนการประชุุมิไดู� โดูยไมิ่จำาเป็น
ต�องส่งในวันประชุุมิผูถ� อื หุุ้น� เท่านัน� และเพ่อ� สนับสนุนใหุ้�นกั ลงทุน
สถาบัน และ/หุ้รือ ผู�ถือหุุ้�นที�ถือหุุ้�นผ่านคัสโตเดูียนเข�าร่วมิ
ประชุุมิผูถ� อื หุุ้น� นอกจากนี� บริษัทั ฯ ยังไดู�จดูั เตรียมิอากรแสตมิป์
สำา หุ้รั บ บริ ก ารผู� ถื อ หุุ้� น ที� มิ อบฉั น ทะใหุ้� ตั ว แทนของผู� ถื อ หุุ้� น
หุ้รือกรรมิการอิสระของบริษััทฯ เข�าร่วมิประชุุมิและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนโดูยไมิ่คิดูค่าใชุ�จ่าย
กรรมิการ สมิาชุิกคณะกรรมิการชุุดูย่อย และผู�บริหุ้ารระดูับสูง
จากทุกสายงานหุ้ลัก รวมิถ่งเลขานุการบริษัทั ไดู�เข�าร่วมิประชุุมิ
อย่างพร�อมิเพรียงเพ่�อตอบข�อซึ่ักถามิและรับฟัังความิคิดูเหุ้็น
จากผู�ถือหุุ้�น
จัดูใหุ้�มิีท�ีปรึกษัากฎหุ้มิาย และผู�สอบบัญชุีเพ่�อร่วมิชุ่วยตอบ
คำาถามิที�เกี�ยวข�องจากผู�ถือหุุ้�น นอกจากนี� ยังไดู�จัดูใหุ้�มิีตัวแทน
จากสำานักงานที�ปรึกษัากฎหุ้มิายเพ่�อทำาหุ้น�าที�เป็นคนกลาง
ร่วมิกับผู�ถือหุุ้�นรายย่อยในการเป็นพยานตรวจนับคะแนน
ใชุ�ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพ่อ� เพ่มิ�
ความิโปร่งใส สะดูวก รวดูเร็ว และมิีประสิทธิภาพในการประชุุมิ
นอกจากนี� ผู�ถือหุุ้�นยังสามิารถลงทะเบียนเข�าร่วมิประชุุมิไดู�
ตลอดูการประชุุ มิ เพ่� อ ใชุ� สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในวาระที� ยั ง ไมิ่ ไ ดู�
พ่จารณาลงมิติ
ก่อนเริมิ� การประชุุมิ เลขานุการทีป� ระชุุมิไดู�แนะนำาคณะกรรมิการ
บริษััท คณะผู�บริหุ้าร ผู�สอบบัญชุีของบริษััทฯ และที�ปรึกษัา
กฎหุ้มิายทีเ� ข�าประชุุมิต่อทีป� ระชุุมิ และไดู�แจ�งใหุ้�ทป�ี ระชุุมิรับทราบ
ถ่งหุ้ลักเกณฑ์์การออกเสียงลงคะแนนและวิธกี ารนับคะแนนเสียง
ในที�ประชุุมิ
ระหุ้ว่างการประชุุมิ ประธานในทีป� ระชุุมิไดู�เปิดูโอกาสใหุ้�ผเู� ข�าร่วมิ
ประชุุมิแสดูงความิเหุ้็นและซึ่ักถามิคำาถามิเกี�ยวกับวาระการ
ประชุุมิอย่างเท่าเทียมิกัน และตอบคำาถามิอย่างตรงประเดู็น
อีกทั�งยังไดู�กำาหุ้นดูเวลาใหุ้�ผู�ถือหุุ้�นไดู�อภิปรายพอสมิควร

• ในวาระการเลือกตั�งกรรมิการ ไดู�จัดูใหุ้�ผ�ูถือหุุ้�นลงมิติเลือกตั�ง
กรรมิการเป็นรายบุคคล โดูยกรรมิการที�ครบกำาหุ้นดูต�อง
พ�นจากตำาแหุ้น่งตามิวาระในการประชุุมิสามิัญผูถ� อื หุุ้น� ประจำาปี
2563 ไดู�ออกจากหุ้�องประชุุมิเป็นการชุั�วคราว เพ่�อใหุ้�ท�ปี ระชุุมิ
ไดู�มิโี อกาสอภิปรายเนือ� หุ้าทีเ� กีย� วข�องไดู�อย่างอิสระ
• จัดูใหุ้�มิีการบันท่กรายงานการประชุุมิอย่างถูกต�องครบถ�วน
พร�อมิทัง� ระบุคะแนนเสียงทีเ� หุ้็นดู�วย ไมิ่เหุ้็นดู�วย และงดูออกเสียง
ในทุก ๆ วาระทีมิ� กี ารลงคะแนนเสียง ตลอดูจนมิีการบันท่กสรุป
ความิคิดูเหุ้็น ข�อซึ่ักถามิ และการตอบข�อซึ่ักถามิทีเ� ป็นสาระสำาคัญ
และเกีย� วข�องกับการประชุุมิในแต่ละวาระ นอกจากนี� บริษัทั ฯ ยังไดู�
รายงานสรุปผลการลงมิติของที�ประชุุมิผู�ถือหุุ้�นผ่านชุ่องทาง
เผยแพร่ข่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดูหุ้ลักทรัพย์ฯ
ภายในวันเดูียวกันกับที�ประชุุมิ และไดู�จัดูส่งรายงานการประชุุมิ
ผู�ถือ หุุ้�น ใหุ้� แ ก่ ต ลาดูหุ้ลั ก ทรั พ ย์ ฯ รวมิทั�ง เผยแพร่ ร ายงาน
การประชุุมิผ่านเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ ภายใน 14 วัน นับจาก
วันประชุุมิ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู�ถืือห้�นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษััทฯ ปฏิิบัติต่อผู�ถือหุุ้�นทุกรายอย่างเท่าเทียมิและเป็นธรรมิ โดูยไมิ่
คำาน่งถ่งเพศ อายุ เชุือ� ชุาติ ศาสนา ความิเชุือ� ความิคิดูเหุ้็นทางการเมิือง
และไมิ่ว่าผู�ถือหุุ้�นรายนั�นจะเป็นผู�ถือหุุ้�นรายย่อย ผู�ถือหุุ้�นรายใหุ้ญ่ หุ้รือ
นักลงทุนสถาบัน โดูยมิีรายละเอียดูที�สำาคัญ ดูังนี�
(1) ในการประชุุมิสามิัญผู�ถือหุุ้�นประจำาปี 2563 บริษััทฯ ไดู�เปิดู
โอกาสใหุ้�ผู�ถือหุุ้�นรายย่อยใชุ�สิทธิของตนในการเสนอวาระการ
ประชุุมิและเสนอชุือ� บุคคลเพ่อ� เข�ารับการเลือกตัง� เป็นกรรมิการ
เป็นการล่วงหุ้น�า ในระหุ้ว่างวันที� 24 ธันวาคมิ 2562 ถ่งวันที�
31 มิีนาคมิ 2563 โดูยใหุ้�สิทธิผ�ถู ือหุุ้�นรายเดูียวหุ้รือหุ้ลายราย
รวมิกันที�มิีสัดูส่วนการถือหุุ้�นไมิ่น�อยกว่าร�อยละ 5 ของจำานวน
สิทธิออกเสียงทั�งหุ้มิดู ใหุ้�สามิารถเสนอวาระการประชุุมิและชุื�อ
บุคคลเพ่�อเข�ารับเลือกตั�งเป็นกรรมิการในการประชุุมิสามิัญ
ผู�ถือหุุ้�นประจำาปี โดูยบริษััทฯ ไดู�เผยแพร่หุ้ลักเกณฑ์์ดูังกล่าว
ผ่านเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ และแจ�งข่าวผ่านชุ่องทางเผยแพร่ข่าว
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดูหุ้ลักทรัพย์ฯ
(2) เพ่�อรักษัาสิทธิของผู�ถือหุุ้�นที� ไมิ่สะดูวกเข�าประชุุมิผู�ถือหุุ้�นดู�วย
ตนเอง ผู�ถือหุุ้�นสามิารถมิอบหุ้มิายใหุ้�ตัวแทนของผู�ถือหุุ้�นหุ้รือ
กรรมิการอิสระของบริษััทฯ ประกอบดู�วย รองศาสตราจารย์
จารุพร ไวยนันท์ หุ้รือนางมิณีภรณ์ สิริวัฒนาวงศ์ หุ้รือนาย
เกียรติ ศรีจอมิขวัญ เข�าร่วมิประชุุมิและออกเสียงลงคะแนนแทน
ตนในการประชุุมิผู�ถือหุุ้�นไดู� โดูยใชุ�หุ้นังสือมิอบฉันทะแบบ ข.
ซึ่่ง� มิีกำาหุ้นดูรายการต่าง ๆ ทีจ� ะมิอบฉันทะโดูยละเอียดูและชุัดูเจน
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(3) เพ่� อ เป็ น การรั ก ษัาสิ ท ธิ แ ละปฏิิ บั ติ ต่ อ ผู� ถื อ หุุ้� น ทุ ก รายอย่ า ง
เท่าเทียมิกันในการเข�าถ่งข�อมิูลของบริษััทฯ ข�อมิูลที�สำาคัญ
เกี�ยวกับการดูำาเนินงานและการเข�าทำาธุรกรรมิต่าง ๆ ที�สำาคัญ
รวมิถ่งหุ้นังสือเชุิญประชุุมิผู�ถือหุุ้�นและเอกสารประกอบการ
ประชุุมิทัง� หุ้มิดู ไดู�ถกู จัดูทำาขึน� เป็นภาษัาไทย พร�อมิคำาแปลภาษัา
อังกฤษัโดูยไดู�เผยแพร่ข�อมิูลดูังกล่าวต่อผู�ถือหุุ้�นและประชุาชุน
ทัว� ไปผ่านเว็บไซึ่ต์ของบริษัทั ฯ ที� http://investor.vgi.co.th/th/
downloads/shareholders-meeting หุ้รือสามิารถติดูต่อ
ทีมินักลงทุนสัมิพันธ์ทหุ้�ี มิายเลขโทรศัพท์ +66 (0) 2273 8611-15
ต่อ 1513 หุ้รืออีเมิล ir@vgi.co.th
(4) บริษััทฯ กำาหุ้นดูหุ้�ามิมิิใหุ้�กรรมิการ ผู�บริหุ้าร และพนักงานของ
กลุ่มิวีจี ไอ ตลอดูจนผู�ท�เี กี�ยวข�อง ใชุ�ข�อมิูลภายในเพ่�อประโยชุน์
ในการซึ่ือ� ขายหุ้ลักทรัพย์ของบริษัทั ฯ บริษัทั ย่อย และบริษัทั ร่วมิ
ตามิหุ้ลักเกณฑ์์และวิธกี ารทีก� ำาหุ้นดู และหุ้�ามิมิิใหุ้�บคุ คลดูังกล่าว
เปิ ดู เผยข� อ มิู ล ภายในต่ อ บุ ค คลภายนอกหุ้รื อ ผู� ที� ไ มิ่ มิี ส่ ว น
เกีย� วข�องก่อนทีจ� ะมิีการเปิดูเผยใหุ้�ประชุาชุนทราบเป็นการทัว� ไป
ผ่านชุ่องทางเผยแพร่ข่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดู
หุ้ลักทรัพย์ฯ นอกจากนี� กรรมิการและผู�บริหุ้ารของบริษััทฯ
ยังมิีหุ้น�าทีใ� นการรายงานการมิีสว่ นไดู�เสียของตนและบุคคลทีมิ� ี
ความิเกีย� วข�องตามิหุ้ลักเกณฑ์์และวิธกี ารทีก� ำาหุ้นดู เพ่อ� ป้องกัน
ความิขั ดู แย� ง ทางผลประโยชุน์ ท�ี อ าจเกิ ดู ขึ� น และหุ้� า มิมิิ ใ หุ้�
กรรมิการ และ/หุ้รือ ผู�บริหุ้ารที�มิีส่วนไดู�เสียกับธุรกรรมิใดู ๆ
ที�บริษััทฯ จะเข�าทำาเข�าร่วมิการประชุุมิเพ่�อนำาเสนอข�อมิูล และ/
หุ้รือ ออกเสียงลงคะแนนในวาระทีเ� กีย� วข�อง ทัง� นี� เพ่อ� ใหุ้�ผถ�ู อื หุุ้น�
สาธารณชุน และหุ้น่วยงานที�มิีอำานาจกำากับดููแลมิั�นใจไดู�ว่า
บริษััทฯ ไดู�ดูำาเนินการต่าง ๆ บนหุ้ลักความิเป็นธรรมิและความิ
เท่าเทียมิกันของผู�ถือหุุ้�น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู�มีสิ่วนได�เสิีย
บริษััทฯ เล็งเหุ้็นและคำาน่งถ่งบทบาทและผลประโยชุน์ของผู�มิีส่วนไดู�เสีย
ที�มิีส่วนเกี�ยวข�องในการดูำาเนินธุรกิจของบริษััทฯ ตั�งแต่ผู�ถือหุุ้�น ลูกค�า
พนักงาน คู่ค�า คู่แข่ง เจ�าหุ้นี� ตลอดูจนสาธารณชุนและสังคมิ จึงไดู� ใหุ้�
ความิสำาคัญกับสิทธิของผู�มิีส่วนไดู�เสียทุกกลุ่มิ โดูยดููแลใหุ้�ผู�มิีส่วน
ไดู�เสียกลุมิ่ ต่าง ๆ ไดู�รบั การปฏิิบตั อิ ย่างเหุ้มิาะสมิ เสมิอภาค และเป็นธรรมิ
ดู�วยบริษััทฯ เชุื�อมิั�นว่าความิสัมิพันธ์อันดูีกับผู�มิีส่วนไดู�เสียทุกกลุ่มิ
มิีความิสำาคัญต่อการพัฒนาอย่างยั�งยืนและความิสำาเร็จในระยะยาว
ขององค์กรโดูยมิีรายละเอียดูที�สำาคัญ ดูังนี�
(1) บริษััทฯ ไดู�กำาหุ้นดูนโยบายและแนวปฏิิบัติที�ดูีต่อผู�มิีส่วนไดู�เสีย
กลุมิ่ ต่าง ๆ เป็นลายลักษัณ์อกั ษัร ตลอดูจนสือ� สารใหุ้�กรรมิการ
ผู�บริหุ้าร และพนักงานทั�วทั�งองค์กรไดู�รับทราบและปฏิิบัติตามิ
ทัง� นี� เพ่อ� ใหุ้�มินั� ใจว่าผูมิ� สี ว่ นไดู�เสียทุกกลุมิ่ ไดู�รบั การปฏิิบตั อิ ย่าง
เป็นธรรมิ เหุ้มิาะสมิกับความิต�องการ และมิีชุอ่ งทางการสือ� สาร
ที� เ พี ย งพอ โดูยบริ ษัั ท ฯ มิี น โยบายและแนวปฏิิ บั ติ ที� สำา คั ญ
เกี�ยวกับสิทธิของผู�มิีส่วนไดู�เสียกลุ่มิต่าง ๆ ดูังนี�
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• ผูถื� อื ห้น� ผูถ� อื หุุ้น� ในฐานะเจ�าของบริษัทั ฯ มิีสทิ ธิไดู�รบั การปฏิิบตั ิ
อย่างเป็นธรรมิและเท่าเทียมิกัน ตามิสิทธิของผูถ� อื หุุ้น� ทีก� ำาหุ้นดู
ไว� ในกฎหุ้มิายและข�อบังคับบริษััท ซึ่่�งรวมิถ่งสิทธิในการเข�า
ประชุุมิผูถ� อื หุุ้น� สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดูง
ความิคิดูเหุ้็นอย่างเป็นอิสระ และสิทธิในการไดู�รับผลตอบแทน
อย่างเป็นธรรมิ เป็นต�น
• ลูกค�า กลุ่มิวีจี ไอมิุ่งมิั�นที�จะสร�างความิพึงพอใจและความิมิั�นใจ
ใหุ้�กับลูกค�าซึ่่�งจะเป็นส่วนสำาคัญที�จะทำาใหุ้�ธุรกิจของเราเติบโต
และประสบความิสำาเร็จ จึงมิีแนวปฏิิบตั ทิ จี� ะนำาเสนอและใหุ้�บริการ
ทีมิ� คี ณ
ุ ภาพในราคาทีเ� ป็นธรรมิ พร�อมิส่งมิอบบริการทีเ� ป็นเลิศ
ใหุ้�แก่ลูกค�าอย่างครบวงจร โดูยเน�นที�ความิเอาใจใส่ และความิ
รับผิดูชุอบ รวมิทั�งการใหุ้�ขอ� มิูลต่าง ๆ ที�ถูกต�องและเพียงพอแก่
ลูกค�า เพ่อ� ใหุ้�ลกู ค�าสามิารถใชุ�ประกอบการตัดูสินใจอย่างดูีทสี� ดูุ
ก่อนทีจ� ะเลือกใชุ�สนิ ค�าและบริการของเรา ทัง� นี� เพ่อ� ป้องกันไมิ่ใหุ้�
ลูกค�าเข�าใจผิดูเกี�ยวกับคุณภาพหุ้รือเงื�อนไขของสินค�าหุ้รือ
บริการ อีกทั�งยังมิีการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสินค�า
และบริการเพ่�อตอบสนองต่อความิต�องการของลูกค�าอย่าง
ต่อเนื�องและสมิำ�าเสมิอ โดูยในปี 2563/64 บริษััทฯ ไดู�รับผลการ
ประเมิินความิพึงพอใจดู�วยคะแนน 91.3 ซึ่่�งประเมิินโดูยลูกค�า
กลุมิ่ เอเจนซึ่ี� โฆษัณาและเจ�าของสินค�าและบริการจำานวน 17 ราย
กลุ่มิวีจี ไออาจมิอบหุ้มิายใหุ้�ผู�ที�มิีความิเชุี�ยวชุาญเฉพาะดู�าน
และเป็นที�ยอมิรับในวงการการทำาวิจัยเป็นผู�ดูำาเนินการวิจัย
พฤติกรรมิผู�บริโภคสื�อโฆษัณาต่าง ๆ ในแง่ของประสิทธิภาพ
ความิโดูดูเดู่น ความิน่าสนใจ และการมิีผลต่อการตัดูสินใจซึ่ื�อ
สินค�าที�เหุ้็นจากสื�อประชุาสัมิพันธ์นั�น ๆ ในชุีวิตประจำาวัน
นอกจากนี� เพ่�อรักษัาความิสัมิพันธ์ท�ีดูีในระยะยาว กลุ่มิวีจี ไอ
ยังไดู�ทำาการสำารวจความิพึงพอใจของลูกค�า เพ่�อรับฟัังความิ
คิดูเหุ้็นหุ้รือข�อร�องเรียน และนำามิาเป็นแนวทางในการปรับปรุง
การบริการและการบริหุ้ารงานใหุ้�ดูีข�ึน และยังมิีการพัฒนา
บุคลากรทีใ� หุ้�บริการกับลูกค�า โดูยจัดูใหุ้�มิกี ารอบรมิและใหุ้�ความิรู�
ความิเข�าใจกับพนักงาน ทัง� ก่อนการปฏิิบตั งิ านจริง และพัฒนา
เพ่�มิพูนทักษัะและความิรู� ใหุ้�แก่พนักงานอย่างต่อเนื�อง เพ่�อใหุ้�
ลูกค�าไดู�รับประโยชุน์สูงสุดูจากบริการของกลุ่มิวีจี ไอ
• พนักงาน กลุ่มิวีจี ไอเชุื�อว่าพนักงานเป็นกำาลังสำาคัญและเป็น
ทรั พ ยากรที� มิี คุ ณ ค่ า ต่ อ การเติ บ โตทางธุ ร กิ จ อย่ า งยั� ง ยื น
กลุ่มิวีจี ไอปฏิิบัติต่อพนักงานทุกระดูับอย่างเป็นธรรมิเสมิอมิา
โดูยเคารพสิทธิของพนักงานตามิหุ้ลักสิทธิมินุษัยชุน และยังใหุ้�
ความิสำาคัญกับสุขภาพ อาชุีวอนามิัย ความิปลอดูภัยในชุีวิต
และทรัพย์สนิ รวมิถ่งสภาพแวดูล�อมิในการทำางานของพนักงาน
ตลอดูจนเสริมิสร�างวัฒนธรรมิองค์กรและบรรยากาศในการ
ทำางานที�ดูี นอกจากนี� กลุ่มิวีจี ไอยังไดู�มิอบโอกาสในการสร�าง
ความิก� า วหุ้น� า ในการทำา งานใหุ้� แ ก่ พ นั ก งานในทุ ก ระดูั บ ชุั� น
โดูยใหุ้� ค วามิสำา คั ญ ในเรื� อ งการพั ฒ นาศั ก ยภาพ ความิรู�

•

•

•

•

และความิสามิารถของพนักงาน จึงมิุ่งเน�นดู�านการพัฒนา
บุคลากร โดูยจัดูใหุ้�มิีการฝึึกอบรมิพนักงานอย่างต่อเนื�อง
ทัง� ภายในและภายนอกองค์กร รวมิทัง� จัดูกิจกรรมิเพ่อ� เสริมิสร�าง
ความิสัมิพันธ์อันดูีภายในองค์กร ทั�งระหุ้ว่างพนักงานดู�วย
กันเองและระหุ้ว่างพนักงานและผู�บริหุ้าร
คู่ค�า คู่ค�าเป็นผู�มิีส่วนสำาคัญในการร่วมิสร�างการเติบโตใหุ้�กับ
กลุ่ มิ วี จี ไ อ ซึ่่� ง รวมิถ่ ง การสร� า งมิู ล ค่ า เพ่� มิ ใหุ้� กั บ ลู ก ค� า และ
ผูถ� อื หุุ้น� ดูังนัน� กลุมิ่ วีจีไอจึงใหุ้�ความิสำาคัญต่อการคัดูเลือกคูค่ า�
ดู�วยความิเป็นธรรมิ โดูยคำาน่งถ่งชุื�อเสียง การปฏิิบัติตามิ
กฎหุ้มิายระเบียบข�อบังคับ และประเพณีปฏิิบตั เิ ป็นสำาคัญ ตลอดูจน
ย่ดูหุ้ลักการปฏิิบัติอย่างเสมิอภาค เน�นความิโปร่งใส และความิ
ตรงไปตรงมิาในการดูำาเนินธุรกิจ โดูยกลุ่มิวีจี ไอมิีนโยบายที�จะ
ปฏิิบัติต่อคู่ค�าตามิข�อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจอย่างเคร่งครัดู ซึ่่�งในกรณีท�ีเกิดูเหุ้ตุสุดูวิสัยไมิ่สามิารถ
ปฏิิบตั ติ ามิข�อตกลงข�อใดูไดู� กลุมิ่ วีจี ไอจะรีบดูำาเนินการแจ�งคูค่ า�
เพ่�อพ่จารณาหุ้าแนวทางแก� ไขร่วมิกัน
คู่แข่งทางการค�า กลุ่มิวีจี ไอปฏิิบัติต่อคู่แข่งทางการค�าภายใต�
หุ้ลักกฎหุ้มิายและจรรยาบรรณทางการค�าที�ดูี บนพ่�นฐานการ
แข่งขันที�สุจริต ไมิ่ทำาลายชุื�อเสียงของคู่แข่งดู�วยการกล่าวหุ้า
ในทางไมิ่ดูี รวมิทั�งไมิ่แสวงหุ้าข�อมิูลหุ้รือความิลับของคูแ่ ข่งดู�วย
วิธีการที� ไมิ่สุจริตหุ้รือไมิ่เหุ้มิาะสมิ กลุ่มิวีจี ไอมิีนโยบายในการ
ดูำาเนินธุรกิจดู�วยความิซึ่ื�อตรงและเป็นมิืออาชุีพ นอกจากนี�
กลุ่มิวีจี ไอยังสนับสนุนใหุ้�มิีการแข่งขันทางการค�าอย่างเสรี
เป็นธรรมิ ไมิ่ผูกขาดู ตลอดูจนไมิ่ดูำาเนินการใดู ๆ อันเป็น
การฝึ่าฝึืนหุ้รือขัดูต่อกฎหุ้มิายว่าดู�วยการแข่งขันทางการค�า
ทั�งในและต่างประเทศ
เจ�าหนี� กลุมิ่ วีจี ไอสร�างความิเชุือ� มิัน� ใหุ้�แก่เจ�าหุ้นีข� องเรา โดูยเน�น
ความิสุจริตและย่ดูมิัน� ตามิข�อตกลงและเงือ� นไขที�ไดู�ทำาสัญญาไว�
กับเจ�าหุ้นี�อย่างเคร่งครัดู นอกจากนี� กลุ่มิวีจี ไอยังมิีนโยบาย
ในการชุำาระเงินกู�และดูอกเบี�ยอย่างถูกต�อง ตรงต่อเวลา และ
ครบถ�วน รวมิทั�งไมิ่นำาเงินที�กู�ยืมิมิาไปใชุ�เพ่�อวัตถุประสงค์อื�น
นอกเหุ้นือจากที� ไดู�ตกลงไว�กับเจ�าหุ้นี� และไมิ่มิีนโยบายในการ
ปกปิดูข�อมิูลหุ้รือข�อเท็จจริงอันอาจก่อใหุ้�เกิดูความิเสียหุ้าย
แก่เจ�าหุ้นี�ของเรา
ผูบ� ริโภค กลุมิ่ วีจี ไอใหุ้�ความิสำาคัญกับมิาตรฐานของสือ� โฆษัณา
ของเรา โดูยเฉพาะอย่างยิ�งในดู�านความิปลอดูภัย ไมิ่ว่าจะเป็น
ขัน� ตอนการติดูตัง� หุ้รือการรับชุมิ โดูยกลุมิ่ วีจี ไอไดู�ทำาการศ่กษัา
ประเมิิน และปรับปรุงผลกระทบของสื�อโฆษัณาของเราที�อาจ
เกิดูขึ�นต่อผู�บริโภคอย่างสมิำ�าเสมิอ เชุ่น การวัดูระดูับเสียงจาก
สื�อโฆษัณาดูิจิทัลบนสถานีและในขบวนรถไฟัฟั้าบีทีเอส เพ่�อใหุ้�
แน่ ใ จว่ า ค่ า ความิดูัง ของเสียงสื�อ โฆษัณาของเราเป็น ไปตามิ
มิาตรฐานที�กฎหุ้มิายกำาหุ้นดู และการตรวจสอบความิแข็งแรง
ของสื�อโฆษัณาที�ติดูตั�งในบริเวณต่าง ๆ เพ่�อป้องกันไมิ่ใหุ้�เกิดู
อันตรายต่อประชุาชุนที�สัญจรไปมิา เป็นต�น

นอกจากนี� กลุ่มิวีจี ไอยังคำาน่งถ่งผู�บริโภคสื�อโฆษัณาของเรา
โดูยจัดูใหุ้�มิีกระบวนการตรวจสอบเนื�อหุ้าโฆษัณาใหุ้�ถูกต�อง
ตามิที�กฎหุ้มิายที�เกี�ยวข�องกำาหุ้นดู โดูยกลุ่มิวีจี ไอยังไดู�ปันสื�อ
มิัลติมิีเดูียของเราเพ่�อใชุ� ในการประชุาสัมิพันธ์เนื�อหุ้าที�เป็น
ประโยชุน์ตอ่ สังคมิชุุมิชุน และสิง� แวดูล�อมิ เชุ่น ข่าวประชุาสัมิพันธ์
ของหุ้น่วยงานรัฐและหุ้น่วยงานที�มิีพันธกิจเพ่�อสังคมิ เนื�อหุ้า
ที�ชุ่วยสร�างความิตระหุ้นักรู�ถ่งความิสำาคัญของปัญหุ้าดู�าน
สิ� ง แวดูล� อ มิและรณรงค์ ใหุ้� ป รั บ เปลี� ย นพฤติ ก รรมิในชุี วิ ต
ประจำาวันเพ่�อชุ่วยลดูผลกระทบต่อสิ�งแวดูล�อมิ และรายงาน
สถานการณ์ปจั จุบนั เพ่อ� ใหุ้�ผ�ูโดูยสารไดู�รบั ทราบข�อมิูลข่าวสาร
อย่างทันท่วงทีแมิ�อยู่ในขณะเดูินทาง เป็นต�น
• สิังคม ชุ้มชุน และสิิง� แวดล�อม กลุมิ่ วีจี ไอมิุง่ เน�นการดูำาเนินธุรกิจ
ใหุ้�เติบโตอย่างยั�งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมิ ชุุมิชุน และ
สิ�งแวดูล�อมิ รวมิถ่งการยกระดูับคุณภาพชุีวิตที�ดูีในสังคมิไทย
จึ ง ผลั ก ดูั น นโยบายความิรั บ ผิ ดู ชุอบต่ อ สั ง คมิ ชุุ มิ ชุน และ
สิง� แวดูล�อมิใหุ้�มิอี ยูใ่ นทุกภาคส่วนขององค์กร โดูยเราเชุือ� ว่าการ
ดูำาเนินธุรกิจอย่างมิีจติ สำาน่กจะเป็นพลังขับเคลือ� นทีส� ำาคัญไปสู่
การพัฒนาที�ยั�งยืนทั�งในระดูับชุุมิชุนและระดูับประเทศ
กลุ่มิวีจี ไอย่ดูถือการสนับสนุนและการจัดูใหุ้�มิีกิจกรรมิที�เป็น
ประโยชุน์ต่อสังคมิ ชุุมิชุน และสิ�งแวดูล�อมิในดู�านต่าง ๆ เป็น
พันธกิจของเราเสมิอมิา โดูยไดู� ใหุ้�มิีจัดูกิจกรรมิที�เหุ้มิาะสมิกับ
บริบททางสังคมิในแต่ละขณะอย่างต่อเนื�องทั�งในระดูับมิหุ้ภาค
และระดูับชุุมิชุน เพ่�อตอบแทนและคืนผลกำาไรกลับคืนสู่สังคมิ
(โปรดูพ่จารณาข�อมิูลเพ่�มิเติมิในรายงานความิยั�งยืน ประจำาปี
2563/64 ซึ่่ง� เปิดูเผยผ่านเว็บไซึ่ต์ของบริษัทั ฯ ที� http://investor.
vgi.co.th/th/corporate-governance/sustainability)
(2) กลุมิ่ วีจี ไอย่ดูถือนโยบายและแนวปฏิิบตั ใิ นการจัดูการกับข�อมิูล
ส่วนบุคคลของผู�มิีส่วนไดู�เสียทุกกลุ่มิอย่างเท่าเทียมิ และจะไมิ่
นำาข�อมิูลดูังกล่าวไปใชุ�เพ่อ� ประโยชุน์ของตนเองหุ้รือบุคคลอืน� ใดู
โดูยมิิชุอบ เว�นแต่เป็นข�อมิูลส่วนบุคคลซึ่่�งเจ�าของข�อมิูลไดู� ใหุ้�
ความิยินยอมิใหุ้�นำาไปใชุ�หุ้รือเปิดูเผยไดู� และ/หุ้รือ สามิารถอาศัย
ฐานอืน� ตามิกฎหุ้มิายเพ่อ� การใชุ�ขอ� มิูลส่วนบุคคลดูังกล่าว ทัง� นี�
นับตั�งแต่ปี 2562/63 จนถ่งปัจจุบัน บริษััทฯ ไดู�ว่าจ�างที�ปรึกษัา
กฎหุ้มิายชุั�นนำามิาชุ่วยวางรากฐานใหุ้�แก่กลุ่มิวีจี ไอเพ่�อใหุ้�มิ�นั ใจ
ว่าการดูำาเนินการพัฒนาระบบ กระบวนการ และแผนการดูำาเนิน
งานที�เกี�ยวข�องกับข�อมิูลส่วนบุคคลทั�งหุ้มิดูภายในระบบนิเวศ
ข� อ มิู ล ของกลุ่ มิ วี จี ไ อสอดูคล� อ งกั บ กฎหุ้มิายว่ า ดู� ว ยการ
คุ�มิครองข�อมิูลส่วนบุคคล

ภาพรวมนโยบายและการกำากับดููแลกิจการ
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ชุ่องทางการติดต่อหรือแจ�งเรื่องร�องเรียน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข�อมูลและความโปร่งใสิ

• สิำาหรับบ้คคลทั่วไป วีจี ไอไดู�จัดูใหุ้�มิีชุ่องทางเพ่�อใหุ้�ผู�มิีส่วนไดู�เสีย
ทุกกลุ่มิสามิารถติดูต่อหุ้รือร�องเรียน เรื�องที�อาจเป็นปัญหุ้าต่อ
(1) คณะกรรมิการบริษัทั ไดู�โดูยตรงผ่านฝึ่ายเลขานุการบริษัทั หุ้รือ
(2) คณะกรรมิการตรวจสอบไดู�โดูยตรงผ่านฝึ่ายตรวจสอบภายใน
ซึ่่ง� บริษัทั ฯ จะเก็บรักษัาข�อมิูลของผูร� อ� งเรียนไว�เป็นความิลับ โดูยใชุ�
ชุ่องทางดูังต่อไปนี�
ฝ่่ายเลขาน้การบริษััท
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8884 ต่อ 391
โทรสาร: +66 (0) 2273 8883
E-mail: companysecretary@vgi.co.th
หุ้รือทางไปรษัณีย์ ไปยังฝึ่ายเลขานุการบริษัทั ตามิทีอ� ยูข่ องบริษัทั ฯ
ฝ่่ายตรวจสิอบภายใน
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8611-15 ต่อ 1117-1119
โทรสาร: +66 (0) 2273 8616
E-mail: internalaudit@vgi.co.th
หุ้รือทางไปรษัณีย์ ไปยังฝึ่ายตรวจสอบภายในตามิทีอ� ยูข่ องบริษัทั ฯ
• สิำาหรับพนักงาน กลุ่มิวีจี ไอไดู�เปิดูชุ่องทางใหุ้�พนักงานสามิารถ
ยื�นเรื�องร�องทุกข์หุ้รือข�อร�องเรียนไดู�ตามิวิธีการและขั�นตอนที�แต่ละ
บริษััทกำาหุ้นดูโดูยมิีมิาตรการคุ�มิครองแก่พนักงานผู�ยื�นเรื�องร�อง
ทุกข์หุ้รือข�อร�องเรียน และ/หุ้รือ พยานผู� ใหุ้�ข�อมิูลจากการปฏิิบัติ
ที� ไมิ่เป็นธรรมิไว� ในระเบียบและแนวปฏิิบัติการบริหุ้ารทรัพยากร
มินุษัย์และประกาศใหุ้�กบั พนักงานทราบโดูยทัว� กันในระบบ Intranet
ของบริษััทฯ
• การกระทำาเกี่ยวกับการท้จริตคอร์รัปชุันภายในองค์กร เพ่�อใหุ้�
ผู�มิีส่วนไดู�เสียแจ�งเบาะแส หุ้รือการกระทำาใดู ๆ ที�สงสัยว่าเป็นการ
ทุจริตคอร์รัปชุันที�เกี�ยวข�องกับกลุ่มิวีจี ไอ ดูังนี�
ฝ่่ายเลขาน้การบริษััท
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8884 ต่อ 391
โทรสาร: +66 (0) 2273 8883
E-mail: VGI_CAC@vgi.co.th
หุ้รือทางไปรษัณีย์ ไปยังฝึ่ายเลขานุการบริษัทั ตามิทีอ� ยูข่ องบริษัทั ฯ

บริษััทฯ เปิดูเผยข�อมิูลที�สำาคัญเกี�ยวกับการดูำาเนินงานและการเข�าทำา
ธุ ร กรรมิต่ า ง ๆ ที� สำา คั ญ ของกลุ่ มิ วี จี ไ อ รวมิถ่ ง ผลประกอบการ
รายไตรมิาสและประจำาปีเพ่อ� ใหุ้�ผถ�ู อื หุุ้น� และผูมิ� สี ว่ นไดู�เสียอืน� ๆ สามิารถ
เข�าถ่งข�อมิูลที�ถูกต�อง ครบถ�วน และทันเวลา โดูยจัดูทำาเป็นภาษัาไทย
พร� อ มิคำา แปลภาษัาอั ง กฤษั ผ่ า นชุ่ อ งทางเผยแพร่ ข่ า วผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดูหุ้ลักทรัพย์ฯ เว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ และชุ่องทาง
อื�น ๆ ที�เหุ้มิาะสมิเพ่�อแสดูงถ่งความิโปร่งใสในการดูำาเนินธุรกิจของเรา
โดูยเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ เป็นหุ้น่�งในชุ่องทางหุ้ลักสำาหุ้รับใชุ�ส�ือสารกับ
กลุ่ มิ ผู� ถื อ หุุ้� น และนั ก ลงทุ น ซึ่่� ง เว็ บ ไซึ่ต์ ข องบริ ษัั ท ฯ ถู ก ออกแบบใหุ้�
สอดูคล�องกับหุ้ลักการกำากับดููแลกิจการที�ดูี มิีราคาหุ้ลักทรัพย์ล่าสุดู
สิง� ตีพมิ่ พ์ ใหุ้�ดูาวน์โหุ้ลดู (ซึ่่ง� รวมิถ่ง รายงานความิยัง� ยืน, แบบ 56-1 One
Report, งบการเงิน, คำาอธิบายและวิเคราะหุ้์ฐานะทางการเงิน, คูมิ่ อื การ
กำากับดููแลกิจการและจริยธรรมิทางธุรกิจ และข�อมิูลเกีย� วกับการประชุุมิ
ผูถ� อื หุุ้น� ของบริษัทั ฯ, ปฏิิทินหุ้ลักทรัพย์ และวีดูีโอบันท่กการประชุุมิกับ
นักวิเคราะหุ้์ (Webcast)
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บริ ั วจ อ จำากัดู มหาชุน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชุอบของคณะกรรมการบริษััท
คณะกรรมิการบริษััทเป็นผู�มิีภาวะผู�นำา วิสัยทัศน์ และพันธกิจในการ
นำาพากลุมิ่ วีจี ไอมิุง่ สูก่ ารเป็นผูน� ำาโซึ่ลูชุน�ั ส์แหุ้่งอนาคต ดู�วยการเป็นผูน� ำา
ในการออกแบบประสบการณ์ ใหุ้มิ่ใหุ้�กบั ผูบ� ริโภค เป็นผูน� าำ ในการสร�างสรรค์
แพลตฟัอร์มิใหุ้มิ่ใหุ้�กับนักการตลาดูและแบรนดู์ และการเป็นผู�นำาในการ
สร�างธุรกิจที�ยั�งยืนต่อผู�มิีส่วนไดู�เสียทุกภาคส่วน ตลอดูจนสังคมิและ
สิง� แวดูล�อมิรอบตัวเรา มิีอสิ ระในการตัดูสินใจ และรับผิดูชุอบตามิหุ้น�าที�
ในการกำากับดููแลกิจการใหุ้�เกิดูประโยชุน์สูงสุดูต่อผู�ถือหุุ้�นโดูยรวมิ
• การแบ่งแยกอำานาจ หน�าที่ และความรับผิดชุอบของประธิาน
กรรมการและกรรมการผู�อำานวยการใหญ่่
บริษััทฯ ไดู�แยกอำานาจ หุ้น�าที� และความิรับผิดูชุอบของบุคคล
ซึ่่ง� ดูำารงตำาแหุ้น่งประธานกรรมิการ และตำาแหุ้น่งกรรมิการผูอ� ำานวย
การใหุ้ญ่ออกจากกันอย่างชุัดูเจน เพ่อ� ความิโปร่งใส เอือ� อำานวยต่อ
การปฏิิบัติหุ้น�าที�ในการกำากับดููแลของคณะกรรมิการบริษััทอย่าง
เป็นอิสระ และป้องกันมิิใหุ้�บุคคลใดูบุคคลหุ้น่�งมิีอำานาจโดูยไมิ่จำากัดู
ทั�งนี� ขอบเขตอำานาจ หุ้น�าที� และความิรับผิดูชุอบของกรรมิการ

ผู�อำานวยการใหุ้ญ่มิีดูังนี�
1) ดููแล บริหุ้าร ดูำาเนินงาน และปฏิิบัติงานประจำาตามิปกติธุรกิจ
เพ่�อประโยชุน์ของบริษััทฯ ใหุ้�เป็นไปตามินโยบาย วิสัยทัศน์
เป้าหุ้มิาย แผนการดูำาเนินธุรกิจ และงบประมิาณที�กำาหุ้นดู
โดูยที�ประชุุมิคณะกรรมิการบริษััท และ/หุ้รือ ตามิที� ไดู�รับ
มิอบหุ้มิายจากคณะกรรมิการบริหุ้าร
2) บริ หุ้ ารจั ดู การการดูำา เนิ น งานของบริ ษัั ท ฯ ใหุ้� เ ป็ น ไปตามิ
ภารกิจหุ้ลัก (Mission) ที�กำาหุ้นดูโดูยคณะกรรมิการบริหุ้าร
เพ่�อใหุ้�สอดูคล�องกับแผนการดูำาเนินธุรกิจ งบประมิาณของ
บริษััทฯ และกลยุทธ์ ในการดูำาเนินธุรกิจที�เกี�ยวข�องตามิที�
กำาหุ้นดูโดูยคณะกรรมิการบริษััท และ/หุ้รือ คณะกรรมิการ
บริหุ้าร
3) กำากับดููแลการดูำาเนินการดู�านการเงิน การตลาดู งานบริหุ้าร
บุคคลและดู�านการปฏิิบตั งิ านอืน� ๆ โดูยรวมิ เพ่อ� ใหุ้�เป็นไปตามิ
นโยบายและแผนการดูำาเนินงานของบริษััทฯ ที�กำาหุ้นดูไว� โดูย
คณะกรรมิการบริษััท และ/หุ้รือ คณะกรรมิการบริหุ้าร
4) จ�าง แต่งตั�ง โยกย�าย ปลดูออก เลิกจ�าง กำาหุ้นดูอัตราค่าจ�าง
และค่าตอบแทนสำาหุ้รับพนักงานบริษััทฯ ในตำาแหุ้น่งที�ตำ�ากว่า
กรรมิการบริหุ้าร โดูยสามิารถแต่งตั�งผู�รับมิอบอำานาจชุ่วง
ใหุ้�ดูำาเนินการแทนไดู�
5) กำาหุ้นดูบำาเหุ้น็จรางวัล ปรับขึน� เงินเดูือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส
พ่ เ ศษั นอกเหุ้นื อ จากเงิ น เดูื อ นและโบนั ส ปกติ ป ระจำา ของ
พนักงานบริษัทั ฯ โดูยความิเหุ้็นชุอบจากคณะกรรมิการบริษัทั
และ/หุ้รือ คณะกรรมิการบริหุ้าร
6) เจรจา และเข�าทำาสัญญา และ/หุ้รือ ธุรกรรมิใดู ๆ ที�เกี�ยวกับ
การดูำา เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษัั ท ฯ (เชุ่ น การลงทุ น ซึ่ื� อ
เครื�องจักร และทรัพย์สินอื�น ๆ ตามิงบลงทุนหุ้รืองบประมิาณ
ที� ไดู�รับอนุมิัติจากคณะกรรมิการบริษััท การซึ่ื�อสินค�าเข�า
คลังสินค�า และการขายสินค�า เป็นต�น) โดูยวงเงินสำาหุ้รับแต่ละ
รายการใหุ้�เป็นไปตามิทีก� ำาหุ้นดูไว� ในอำานาจดูำาเนินการทีผ� า่ น
การอนุมิัติจากคณะกรรมิการบริษััทแล�ว
7) พ่จารณาอนุมิัติการกู�ยืมิเงินระหุ้ว่างบริษััทฯ กับบริษััทย่อย
8) ออกคำาสั�ง ระเบียบ ประกาศ และบันท่กต่าง ๆ ภายในบริษััทฯ
เพ่�อใหุ้�การดูำาเนินงานของบริษััทฯ เป็นไปตามินโยบายและ
เพ่� อ ผลประโยชุน์ ข องบริ ษัั ท ฯ รวมิถ่ ง รั ก ษัาระเบี ย บวิ นั ย
ภายในองค์กร
9) ปฏิิบตั หุ้ิ น�าทีอ� นื� ๆ ที�ไดู�รบั มิอบหุ้มิายจากคณะกรรมิการบริษัทั
และ/หุ้รือ คณะกรรมิการบริหุ้าร รวมิทัง� มิีอาำ นาจดูำาเนินการใดู ๆ

ที�จำาเป็นในการปฏิิบัติหุ้น�าที�ดูังกล่าว
10) มิอบหุ้มิายใหุ้�บคุ คลคนหุ้น่ง� หุ้รือหุ้ลายคนปฏิิบตั กิ ารอย่างหุ้น่ง�
อย่ า งใดูแทนตน โดูยการมิอบอำา นาจดูั ง กล่ า วจะต� อ งไมิ่
เป็นการมิอบอำานาจที�ทำาใหุ้�ผู�รับมิอบอำานาจสามิารถอนุมิัติ
รายการที�ตนหุ้รือบุคคลที�อาจมิีความิขัดูแย�งมิีส่วนไดู�เสีย
หุ้รือมิีผลประโยชุน์ ในลักษัณะอื�นใดูที�ขัดูแย�งกับผลประโยชุน์
ของบริษััทฯ หุ้รือบริษััทย่อย
11) ในกรณีที�กรรมิการผู�อำานวยการใหุ้ญ่ไมิ่อยู่หุ้รือไมิ่สามิารถ
ปฏิิ บั ติ หุ้ น� า ที� ไ ดู� ใหุ้� ร องกรรมิการผู� อำา นวยการใหุ้ญ่ เ ป็ น
ผู�รักษัาการและปฏิิบัติหุ้น�าที�ต่าง ๆ แทนทุกประการ และใหุ้�
รองกรรมิการผูอ� าำ นวยการใหุ้ญ่รายงานหุ้รือเสนอเรือ� งต่าง ๆ
ทีต� นไดู�พจ่ ารณาอนุมิตั ไิ ปแล�วต่อกรรมิการผูอ� ำานวยการใหุ้ญ่
ในทันทีที�สามิารถกระทำาไดู�
ทั�งนี� การใชุ�อำานาจของกรรมิการผู�อำานวยการใหุ้ญ่จะต�องไมิ่มิีลักษัณะ
ที�ทำาใหุ้�กรรมิการผู�อำานวยการใหุ้ญ่ สามิารถอนุมิัติรายการที�ตนหุ้รือ
บุคคลที�เกี�ยวข�องอาจมิีความิขัดูแย�ง มิีส่วนไดู�เสีย หุ้รือมิีผลประโยชุน์
อื�นใดูที�ขัดูแย�งกับผลประโยชุน์ของบริษััทฯ หุ้รือบริษััทย่อย

จรรยาบรรณธิ้รกิจ
บริษััทฯ ไดู�จัดูทำาคู่มิือการกำากับดููแลกิจการและจริยธรรมิทางธุรกิจ
เพ่�อใชุ�บังคับแก่ผู�ถือหุุ้�น และผู�มิีส่วนไดู�เสียโดูยรวมิ ไมิ่ว่าจะเป็นลูกค�า
พนักงาน คู่คา� คู่แข่ง เจ�าหุ้นี� สังคมิ ชุุมิชุน และสิ�งแวดูล�อมิ โดูยเริ�มิมิีผล
บังคับตั�งแต่ปี 2555 และบริษััทฯ ไดู�มิีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิิบัติ
และระบบการกำา กั บ ดูู แ ลกิ จ การ เป็ น ประจำา ทุ ก ปี โดูยสำา หุ้รั บ ปี
2563/2564 ที�ประชุุมิคณะกรรมิการบริษััทครั�งที� 3/2564 ไดู�มิีการ
ทบทวนและอนุมิัติคู่มิือในวันที� 23 มิีนาคมิ 2564 บริษััทฯ ไดู�เผยแพร่
คู่มิือดูังกล่าวผ่านเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ ที� http://www.vgi.co.th/
sustainability/economic/

ภาพรวมนโยบายและการกำากับดููแลกิจการ
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6.2 โครงสิร�างการกำากับดูแลกิจการและข�อมูลสิำาคัญ่
เกีย่ วกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุ้ดย่อย
ผู�บริหาร พนักงานและอืน่ ๆ

ข�อมิูล ณ วันที� 31 มิีนาคมิ 2564

โครงสิร�างการจัดการของบริษััทฯ

คณะกรรมการบริษััท

คณะกรรมการ ่� รก า

เลขานุการบริ ั

คณะกรรมการ
รวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเส่�ยง

คณะกรรมการ
บรร ั ภิบาล

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการสรรหา
และพจารณาค่า อบแ น

กรรมการ
ผูู้้อ นวยการใหญ่

าย รวจสอบ
ภายใน

รองกรรมการ
ผูู้้อ นวยการใหญ่(1)

ผูู้้อ นวยการใหญ่
สายงานการขาย
หุ้มิายเหุ้ตุ:
1
บริษััทฯ อยู่ในระหุ้ว่างการสรรหุ้าบุคคลที�เหุ้มิาะสมิเพ่�อดูำารงตำาแหุ้น่งรองกรรมิการผู�อำานวยการใหุ้ญ่
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ผูู้้อ นวยการใหญ่
สายงาน ิบั ิการ

ผูู้้อ นวยการใหญ่
สายงานการเงิน

ข�อมูลเกี่ยวกับกรรมการและกรรมการชุ้ดย่อย
คณะกรรมการบริษััท
องค์ประกอบคณะกรรมการบริษััท
คณะกรรมิการบริษััทของวีจี ไอมิีจำานวน 9 ท่าน ซึ่่�งเป็นจำานวนที�เหุ้มิาะสมิกับธุรกิจและขนาดูของกลุ่มิวีจี ไอ ประกอบดู�วย กรรมิการอิสระจำานวน
3 ท่าน กรรมิการที�มิิไดู�เป็นผู�บริหุ้ารจำานวน 4 ท่าน และกรรมิการที�เป็นผู�บริหุ้ารจำานวน 2 ท่าน ซึ่่�งเป็นผู�ทรงคุณวุฒิจากหุ้ลากหุ้ลายสาขาอาชุีพ
ไมิ่ว่าจะเป็นดู�านบริหุ้ารธุรกิจ วิศวกรรมิ การเงิน การตลาดู การบัญชุีและการตรวจสอบ รวมิทั�งมิีประสบการณ์ ในอุตสาหุ้กรรมิสื�อโฆษัณา และ
มิีคุณสมิบัติตามิที�กฎหุ้มิายกำาหุ้นดูและที�ระบุไว� ในคู่มิือการกำากับดููแลกิจการ และแบ่งเป็นกรรมิการหุ้ญิงจำานวน 2 ท่าน และกรรมิการชุายจำานวน
7 ท่าน โดูยกรรมิการทุกท่านสามิารถจะวินิจฉัย แสดูงความิคิดูเหุ้็น และใชุ�สิทธิออกเสียงในการกำากับดููแลกิจการของกลุ่มิวีจี ไออย่างเป็นอิสระ
ปราศจากภาวะกดูดูัน เพ่�อดููแลใหุ้�การดูำาเนินงานของฝึ่ายบริหุ้ารเป็นไปอย่างมิีประสิทธิภาพ ถูกต�อง โปร่งใส และปกป้องผลประโยชุน์ของ
บริษััทฯ และผู�ถือหุุ้�นเป็นสำาคัญ
คณะกรรมิการบริษััทประกอบดู�วยกรรมิการจำานวน 9 ท่าน ดูังนี�
ลำาดับ

รายชุื่อ

ตำาแหน่ง

วันที่ ได�รับการแต่งตั�ง
เป็นกรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายคีรี กาญจนพาสน์
นายมิารุต อรรถไกวัลวที
นายกวิน กาญจนพาสน์
นายคง ชุิ เคือง
นายสุรพงษั์ เลาหุ้ะอัญญา
นายชุาน คิน ตัค
รศ. จารุพร ไวยนันท์
นางมิณีภรณ์ สิริวัฒนาวงศ์

ประธานกรรมิการ
รองประธานกรรมิการ
กรรมิการ
กรรมิการ
กรรมิการ
กรรมิการ
กรรมิการอิสระ
กรรมิการอิสระ

30 มิีนาคมิ 2555
15 พฤศจิกายน 2550
28 พฤษัภาคมิ 2546
10 พฤศจิกายน 2549
15 มิิถุนายน 2543
15 พฤศจิกายน 2550
30 มิีนาคมิ 2555
30 มิีนาคมิ 2555

9.

นายเกียรติ ศรีจอมิขวัญ

กรรมิการอิสระ

22 สิงหุ้าคมิ 2559

ระยะเวลาที่ดำารง
ตำาแหน่งกรรมการ
9 ปี
13 ปี
17 ปี
20 ปี
14 ปี
13 ปี
9 ปี
9 ปี
4 ปี
ข�อมิูล ณ วันที� 31 มิีนาคมิ 2564

คณะกรรมิการบริษััทของวีจีไอ มิีระยะเวลาดูำารงตำาแหุ้น่งโดูยเฉลี�ยที� 12 ปี

สิัดสิ่วนกรรมการอิสิระ
กรรมิการอิสระ

สิัดสิ่วนกรรมการทีไ่ ม่ใชุ่ผ�บู ริหาร

กรรมิการอื�น

กรรมิการที�ไมิ่ใชุ่ผ�บู ริหุ้าร

44%

33%

67%

กรรมิการอื�น

56%

โครงสร้างการกำากับดููแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดูย่อย ผูู้้บริหาร พนักงานและอ่�น ๆ
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หน�าที่และความรับผิดชุอบของคณะกรรมการบริษััท
1) ปฏิิบัติหุ้น�าที�ใหุ้�เป็นไปตามิกฎหุ้มิาย วัตถุประสงค์ และข�อบังคับ
ของบริษััทฯ ตลอดูจนมิติท�ีประชุุมิผู�ถือหุุ้�น ดู�วยความิซึ่ื�อสัตย์
สุ จ ริ ต และระมิั ดู ระวั ง เพ่� อ ประโยชุน์ สู ง สุ ดู ของบริ ษัั ท ฯ และ
ผู�ถือหุุ้�นเป็นสำาคัญ
2) กำาหุ้นดูวิสยั ทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดูำาเนินงานของบริษัทั ฯ
และกำากับดููแลใหุ้�ฝึ่ายบริหุ้ารดูำาเนินการใหุ้�เป็นไปตามินโยบาย
ทีก� ำาหุ้นดูไว�อย่างมิีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่อ� สร�างคุณค่า
และเพ่�มิมิูลค่าสูงสุดูใหุ้�แก่บริษััทฯ และผู�ถือหุุ้�นอย่างยั�งยืน โดูยใหุ้�
พ่ จ ารณา ทบทวน และอนุ มิั ติ วิ สั ย ทั ศ น์ ภารกิ จ กลยุ ท ธ์ แ ละ
เป้าหุ้มิายของบริษััทฯ เป็นประจำาทุกปี ทั�งระยะสั�น 1 - 2 ปี และระยะ
กลางถ่งระยะยาว 3 - 5 ปี โดูยคำาน่งถ่งสภาพแวดูล�อมิและการ
เปลี�ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ ซึ่่�งรวมิถ่งนวัตกรรมิและเทคโนโลยีที�ใชุ�
ในการประกอบธุรกิจ
3) กำาหุ้นดูแผนงาน งบประมิาณและตัวชุีว� ดูั ผลการดูำาเนินงานประจำาปี
ของบริษััทฯ ควบคุมิกำากับดููแล (Monitoring and Supervision)
การบริ หุ้ ารและจั ดู การของฝึ่ า ยบริ หุ้ าร รวมิทั� ง ผลงานและ
ผลประกอบการประจำาไตรมิาสของบริษััทฯ เทียบกับแผนงานและ
งบประมิาณ และพ่จารณาแนวโน�มิระยะต่อไปของปี
4) กำา หุ้นดูโครงสร� า งค่ า ตอบแทนและสวั ส ดูิ ก ารของพนั ก งาน
ผ่านการจัดูใหุ้�มิีระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนที�เหุ้มิาะสมิและ
สอดูคล�องกับผลการดูำาเนินงานของบริษััทฯ ทั�งในระยะสั�นและ
ระยะยาว
5) ดูำาเนินการใหุ้�ฝึ่ายบริหุ้ารจัดูใหุ้�มิีระบบบัญชุี การรายงานทาง
การเงิน และการสอบบัญชุีท�ีเชุื�อถือไดู� รวมิถ่งติดูตามิดููแลความิ
เพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน ตลอดูจนจัดูใหุ้�มิีระบบการ
ควบคุมิภายในที�มิีความิเพียงพอเหุ้มิาะสมิ
6) พ่จารณาอนุมิตั กิ ารไดู�มิาหุ้รือจำาหุ้น่ายไปซึ่่ง� ทรัพย์สนิ การลงทุน
ในธุรกิจใหุ้มิ่ และการดูำาเนินการใดู ๆ ใหุ้�เป็นไปตามิกฎหุ้มิาย
ประกาศ ข�อกำาหุ้นดู และระเบียบข�อบังคับที�เกี�ยวข�องต่าง ๆ
7) พ่จารณา และ/หุ้รือ ใหุ้�ความิเหุ้็นต่อรายการทีเ� กีย� วโยงกัน และ/หุ้รือ
การเข�าทำารายการ (ในกรณีท�ีขนาดูของรายการไมิ่จำาเป็นต�อง
ไดู�รบั การอนุมิตั จิ ากทีป� ระชุุมิผูถ� อื หุุ้น� ) ของบริษัทั ฯ และบริษัทั ย่อย
ใหุ้�เป็นไปตามิกฎหุ้มิาย ประกาศ ข�อกำาหุ้นดู และระเบียบข�อบังคับ
ที�เกี�ยวข�องต่าง ๆ
8) ดููแลไมิ่ใหุ้�เกิดูปัญหุ้าความิขัดูแย�งทางผลประโยชุน์ระหุ้ว่างผู�มิี
ส่วนไดู�เสียของบริษััทฯ
9) พ่จารณาอนุมิัติการจ่ายเงินปันผลระหุ้ว่างกาลใหุ้�ผู�ถือหุุ้�น
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10) พ่จารณาเรื�องต่าง ๆ โดูยคำาน่งถ่งผลประโยชุน์ของผู�ถือหุุ้�นและ
ผู�มิีส่วนไดู�เสียทุกกลุ่มิของบริษััทฯ อย่างเป็นธรรมิ โดูยกรรมิการ
ต�องแจ�งใหุ้�บริษััทฯ ทราบโดูยไมิ่ชุักชุ�า หุ้ากมิีส่วนไดู�เสียในสัญญา
ทีท� ำากับบริษัทั ฯ หุ้รือถือหุุ้น� ในบริษัทั ฯ หุ้รือบริษัทั ย่อย เพ่มิ� ขึน� หุ้รือ
ลดูลง ทั�งนี� สำาหุ้รับรายการที�บริษััทฯ หุ้รือบริษััทย่อย ทำากับ
กรรมิการหุ้รือบุคคลที�อาจมิีความิขัดูแย�งหุ้รือมิีส่วนไดู�เสีย หุ้รือ
อาจมิีความิขัดูแย�งทางผลประโยชุน์อ�ืนใดู กรรมิการซึ่่�งมิีส่วน
ไดู�เสียไมิ่มิสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนอนุมิตั กิ ารทำารายการในเรือ� งนัน�
11) กำากับดููแลกิจการอย่างมิีจรรยาบรรณและจริยธรรมิทางธุรกิจ
รวมิถ่งส่งเสริมิการสร�างวัฒนธรรมิองค์กรใหุ้�พนักงานทุกระดูับ
ชุั�นย่ดูมิั�นและปฏิิบัติหุ้น�าที�อย่างมิีคุณธรรมิและจริยธรรมิ และ
ทบทวนคู่มิือการกำากับดููแลกิจการและจริยธรรมิทางธุรกิจของ
บริ ษัั ท ฯ เป็ น ประจำา ทุ ก ปี แ ละประเมิิ น ผลการปฏิิ บั ติ ต ามิคู่ มิื อ
ดูังกล่าวเป็นประจำาอย่างน�อยปีละหุ้น่�งครั�ง
12) รายงานความิรับผิดูชุอบของตนในการจัดูทำารายงานทางการเงิน
โดูยแสดูงควบคู่กับรายงานของผู�สอบบัญชุีไว� ในรายงานประจำาปี
และครอบคลุมิในเรือ� งสำาคัญ ๆ ตามินโยบายเรือ� งข�อพึงปฏิิบตั ทิ ดูี� ี
สำา หุ้รั บ กรรมิการบริ ษัั ท จดูทะเบี ย นของตลาดูหุ้ลั ก ทรั พ ย์ ฯ
ตลอดูจนเปิดูเผยข�อมิูลที�สำาคัญต่าง ๆ อย่างถูกต�อง เพียงพอ
ทันเวลา โดูยใหุ้�เป็นไปตามิกฎเกณฑ์์ มิาตรฐาน และแนวปฏิิบัติ
ที�เกี�ยวข�อง
13) มิอบหุ้มิายใหุ้�กรรมิการคนหุ้น่�งหุ้รือหุ้ลายคนหุ้รือบุคคลอื�นใดู
ปฏิิบตั กิ ารอย่างหุ้น่ง� อย่างใดูแทนคณะกรรมิการไดู� ทัง� นี� การมิอบ
อำานาจดูังกล่าวจะต�องไมิ่เป็นการมิอบอำานาจหุ้รือมิอบอำานาจชุ่วง
ที�ทำาใหุ้�ผู�รับมิอบอำานาจสามิารถอนุมิัติรายการที�ตนหุ้รือบุคคล
ที�อาจมิีความิขัดูแย�งมิีส่วนไดู�เสียหุ้รือมิีผลประโยชุน์ ในลักษัณะ
อื�นใดูขัดูแย�งกับผลประโยชุน์ของบริษััทฯ หุ้รือบริษััทย่อย
14) แต่ ง ตั� ง กรรมิการชุุ ดู ย่ อ ยเพ่� อ ชุ่ ว ยดูู แ ลระบบบริ หุ้ ารและระบบ
ควบคุมิภายในใหุ้�เป็นไปตามินโยบายที�กำาหุ้นดูไว� และกำาหุ้นดูใหุ้�มิี
การประเมิินผลการปฏิิบัติงานประจำาปี รวมิทั�งทบทวนหุ้น�าที�และ
ความิรับผิดูชุอบตามิกฎบัตรของคณะกรรมิการชุุดูย่อยทุกชุุดู
15) พ่จารณามิอบหุ้มิายอำานาจ หุ้น�าที� และความิรับผิดูชุอบในการ
บริหุ้ารงานใหุ้�แก่ฝึ่ายบริหุ้ารเพ่�อแบ่งแยกบทบาทหุ้น�าที�ความิ
รับผิดูชุอบระหุ้ว่างคณะกรรมิการบริษััทและฝึ่ายบริหุ้ารอย่าง
ชุัดูเจนตลอดูจนกำากับดููแลและติดูตามิใหุ้�ฝึ่ายบริหุ้ารดูำาเนินการ
และปฏิิบัติหุ้น�าที�ตามิที� ไดู�รับมิอบหุ้มิาย และทบทวนการแบ่งแยก
บทบาทหุ้น�าที�ดูังกล่าวรวมิถ่งประเมิินผลงานของฝึ่ายบริหุ้าร
อย่างสมิำ�าเสมิอ เพ่�อรักษัาความิสมิดูุลในการบริหุ้ารจัดูการ
เสริมิสร�างความิเป็นอิสระในการปฏิิบตั หุ้ิ น�าที� และเพ่มิ� ประสิทธิภาพ
ในการดูำาเนินงาน

16) แต่งตั�งคณะกรรมิการที�ปรึกษัา (Advisory Board) ซึ่่�งจะประกอบ
ดู�วยผู�ทรงคุณวุฒิที�มิีความิรู�ความิเชุี�ยวชุาญในเรื�องต่าง ๆ เพ่�อ
ใหุ้�คำาปรึกษัาและคำาแนะนำาที�เป็นประโยชุน์ ในเรื�องเกี�ยวกับกิจการ
ของบริษัทั ฯ และบริษัทั ย่อย อย่างไรก็ตามิ ความิเหุ้็นหุ้รือคำาแนะนำา
โดูยคณะกรรมิการที� ป รึ ก ษัานั� น ถื อ เป็ น การใหุ้� ค วามิเหุ้็ น และ
คำาแนะนำาจากบุคคลซึ่่�งมิิไดู�เป็นฝึ่ายบริหุ้ารจัดูการของบริษััทฯ
ซึ่่�งจะทำาใหุ้�บริษััทฯ ไดู�ประโยชุน์จากมิุมิมิองเพ่�มิเติมิของบุคคล
ภายนอกโดูยคำาปรึกษัา ความิเหุ้็น หุ้รือคำาแนะนำาดูังกล่าวนั�น
จะไมิ่มิีผลผูกพันทางกฎหุ้มิายต่อบริษััทฯ

17) จัดูทำาและทบทวนแผนสืบทอดูตำาแหุ้น่ง (Succession Plan) เพ่�อ
กำาหุ้นดูกระบวนการสืบทอดูตำาแหุ้น่งของผู�บริหุ้ารระดูับสูง
18) จั ดู ใหุ้� มิีเ ลขานุ ก ารบริ ษัั ท เพ่� อ ดูู แ ลใหุ้� ค ณะกรรมิการบริ ษัั ท และ
บริ ษัั ท ฯ ปฏิิ บั ติ ใ หุ้� เ ป็ น ไปตามิกฎหุ้มิายและระเบี ย บข� อ บั ง คั บ
ที�เกี�ยวข�องต่าง ๆ
19) ประเมิิ น ผลการปฏิิ บัติ ง านของคณะกรรมิการบริ ษัั ท ประจำา ปี
ทั�งในรูปแบบของการประเมิินทั�งคณะ และเป็นรายบุคคล เพ่�อใชุ�
เป็นกรอบในการทบทวนการปฏิิบัติหุ้น�าที�ของคณะกรรมิการ
บริษััท ตลอดูจนทบทวนหุ้น�าที�และความิรับผิดูชุอบตามิกฎบัตร
คณะกรรมิการบริษััทเป็นประจำาทุกปี

บทบาทและหน�าที่ของประธิานกรรมการและรองประธิานกรรมการ
ประธิานกรรมการ

รองประธิานกรรมการ

1) กำากับดููแลการปฏิิบัติงานของคณะกรรมิการบริษััท และคณะ
กรรมิการชุุ ดู ย่ อ ยใหุ้� เ ป็ น ไปอย่ า งมิี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามิแผนงานทีก� ำาหุ้นดูไว� ตลอดูจนดููแลใหุ้�มินั� ใจว่า
กรรมิการทุกคนมิีส่วนร่วมิในการส่งเสริมิวัฒนธรรมิองค์กร
ที�มิีจริยธรรมิ และการกำากับดููแลกิจการที�ดูี
2) เรี ย กประชุุ มิ คณะกรรมิการบริ ษัั ท โดูยในการเรี ย กประชุุ มิ
คณะกรรมิการบริษัทั ใหุ้�ประธานกรรมิการหุ้รือผูซึ่� ง่� ไดู�รบั มิอบ
หุ้มิายเป็นผู�ส่งหุ้นังสือเชุิญประชุุมิไปยังกรรมิการของบริษััทฯ
ในการประชุุมิคณะกรรมิการบริษัทั แต่ละครัง� ใหุ้�สง่ คำาบอกกล่าว
เรียกประชุุมิถ่งกรรมิการทุกคนล่วงหุ้น�าอย่างน�อย 7 วันก่อน
วันประชุุมิ เว�นแต่กรณีจำาเป็นเร่งดู่วน โดูยในหุ้นังสือเชุิญประชุุมิ
นั�น ใหุ้�ระบุสถานที� วันเวลา และเรื�องที�จะประชุุมิ นอกจากนี�
ประธานกรรมิการต�องจัดูสรรเวลาในการประชุุมิอย่างเพียงพอ
เพ่�อใหุ้�ฝึ่ายบริหุ้ารสามิารถชุี�แจงรายละเอียดูไดู�อย่างครบถ�วน
และใหุ้� ก รรมิการสามิารถอภิ ป รายประเดู็ น สำา คั ญ ไดู� อ ย่ า ง
รอบคอบ ตลอดูจนใชุ�ดูุลยพ่นิจในการตัดูสินใจไดู�อย่างอิสระ
3) เป็นประธานในการประชุุมิคณะกรรมิการบริษััทและเป็นผู�ลง
คะแนนเสียงชุี�ขาดูในกรณีที�คะแนนเสียงเท่ากันในที�ประชุุมิคณะ
กรรมิการบริษััท
4) เป็นประธานในการประชุุมิผู�ถือหุุ้�นของบริษััทฯ และควบคุมิ
ใหุ้�การประชุุมิใหุ้�เป็นไปตามิข�อบังคับของบริษััทฯ และระเบียบ
วาระการประชุุมิที�กำาหุ้นดูไว�
5) ปฏิิบัติหุ้น�าที�อ�ืนใดูตามิที�กฎหุ้มิายกำาหุ้นดูไว� โดูยเฉพาะว่าเป็น
หุ้น�าที�ของประธานกรรมิการ

1) ปฏิิบตั หุ้ิ น�าทีแ� ทนประธานกรรมิการเมิือ� ประธานกรรมิการไมิ่อยู่
หุ้รือไมิ่อาจปฏิิบัติหุ้น�าที� ไดู�
2) ปฏิิบัติหุ้น�าที�หุ้รือดูำาเนินการอื�นใดูตามิที�ประธานกรรมิการ
และ/หุ้รือ คณะกรรมิการบริษััทมิอบหุ้มิาย
3) ปฏิิบัติการใดู ๆ ตามิที�กฎหุ้มิายหุ้รือกฎระเบียบของหุ้น่วยงาน
ราชุการกำาหุ้นดู

โครงสร้างการกำากับดููแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดูย่อย ผูู้้บริหาร พนักงานและอ่�น ๆ
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คณะกรรมการชุ้ดย่อย
1) คณะกรรมการตรวจสิอบ
คณะกรรมิการตรวจสอบของบริษััทฯ ประกอบดู�วยกรรมิการอิสระจำานวน 3 ท่าน โดูยคุณสมิบัติของประธานคณะกรรมิการตรวจสอบเป็น
กรรมิการที�มิีความิรู�และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานงบการเงินของบริษััทฯ
ลำาดับ
1.
2.
3.

รายชุือ่

ตำาแหน่ง

รศ. จารุพร ไวยนันท์1
นางมิณีภรณ์ สิริวัฒนาวงศ์
นายเกียรติ ศรีจอมิขวัญ

ประธานคณะกรรมิการตรวจสอบ
กรรมิการตรวจสอบ
กรรมิการตรวจสอบ

หุ้มิายเหุ้ตุ :
1
รศ. จารุพร ไวยนันท์ เป็นกรรมิการตรวจสอบที�มิีความิรู�และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานงบการเงินของบริษััทฯ

หน�าที่และความรับผิดชุอบของคณะกรรมการตรวจสิอบ
1) สอบทานใหุ้�บริษััทฯ มิีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต�องและ
เพียงพอ
2) สอบทานใหุ้�บริษัทั ฯ มิีระบบการควบคุมิภายใน (Internal Control)
และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที�เหุ้มิาะสมิและ
มิี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และพ่ จ ารณาความิเพี ย งพอของงบประมิาณ
บุคลากร รวมิทั�งความิเป็นอิสระของหุ้น่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดูจนใหุ้� ค วามิเหุ้็ น ชุอบในการพ่ จ ารณาแต่ ง ตั� ง โยกย� า ย
เลิกจ�างหุ้ัวหุ้น�าหุ้น่วยงานตรวจสอบภายใน หุ้รือหุ้น่วยงานอื�นใดู
ที�รับผิดูชุอบเกี�ยวกับการตรวจสอบภายใน
3) สอบทานใหุ้�บริษััทฯ ปฏิิบัติตามิกฎหุ้มิายว่าดู�วยหุ้ลักทรัพย์และ
ตลาดูหุ้ลักทรัพย์ ข�อกำาหุ้นดูของตลาดูหุ้ลักทรัพย์ฯ และกฎหุ้มิาย
ที�เกี�ยวข�องกับธุรกิจของบริษััทฯ
4) พ่จารณา คัดูเลือก เสนอ แต่งตั�ง และเลิกจ�างบุคคลซึ่่�งมิีความิ
เป็นอิสระ เพ่�อทำาหุ้น�าที�เป็นผู�สอบบัญชุีของบริษััทฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดูังกล่าว รวมิทั�งเข�าร่วมิประชุุมิกับผู�สอบ
บัญชุี โดูยไมิ่มิฝึี า่ ยจัดูการเข�าร่วมิประชุุมิดู�วยอย่างน�อยปีละ 1 ครัง�
5) พ่จารณารายการทีเ� กีย� วโยงกันหุ้รือรายการทีอ� าจมิีความิขัดูแย�ง
ทางผลประโยชุน์ ใหุ้� เ ป็ น ไปตามิกฎหุ้มิายและข� อ กำา หุ้นดูของ
ตลาดูหุ้ลักทรัพย์ฯ ทั�งนี� เพ่�อใหุ้�มิั�นใจว่ารายการดูังกล่าวมิีความิ
สมิเหุ้ตุสมิผลและเป็นประโยชุน์สูงสุดูต่อบริษััทฯ
6) จัดูทำารายงานของคณะกรรมิการตรวจสอบโดูยเปิดูเผยไว� ใน
รายงานประจำาปีของบริษััทฯ ซึ่่�งรายงานดูังกล่าวต�องลงนามิโดูย
ประธานคณะกรรมิการตรวจสอบและอย่างน�อยต�องประกอบดู�วย
ข�อมิูลดูังต่อไปนี�
(1) ความิเหุ้็นเกี�ยวกับความิถูกต�อง เพียงพอ เป็นที�เชุื�อถือไดู�
ของรายงานทางการเงินของบริษััทฯ
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(2) ความิเหุ้็นเกี�ยวกับความิเพียงพอของระบบควบคุมิภายใน
ของบริษััทฯ
(3) ความิเหุ้็นเกีย� วกับการปฏิิบตั ติ ามิกฎหุ้มิายว่าดู�วยหุ้ลักทรัพย์
และตลาดูหุ้ลักทรัพย์ ข�อกำาหุ้นดูของตลาดูหุ้ลักทรัพย์ฯ
คณะกรรมิการกำากับตลาดูทุน หุ้รือกฎหุ้มิายทีเ� กีย� วข�องกับ
ธุรกิจของบริษััทฯ
(4) ความิเหุ้็นเกี�ยวกับความิเหุ้มิาะสมิของผู�สอบบัญชุี
(5) ความิเหุ้็ น เกี� ย วกั บ รายการที� อ าจมิี ค วามิขั ดู แย� ง ทาง
ผลประโยชุน์
(6) จำานวนการประชุุมิคณะกรรมิการตรวจสอบและการเข�าร่วมิ
ประชุุมิของกรรมิการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความิเหุ้็นหุ้รือข�อสังเกตโดูยรวมิทีค� ณะกรรมิการตรวจสอบ
ไดู�รับจากการปฏิิบัติหุ้น�าที�ตามิกฎบัตร (Charter)
(8) การทุจริตหุ้รือมิีส�ิงผิดูปกติหุ้รือมิีความิบกพร่องที�สำาคัญ
ในระบบการควบคุมิภายใน
(9) รายการอื�นที�เหุ้็นว่าผู�ถือหุุ้�น และผู�ลงทุนทั�วไปควรทราบ
ภายใต�ขอบเขตหุ้น�าทีแ� ละความิรับผิดูชุอบที�ไดู�รบั มิอบหุ้มิาย
จากคณะกรรมิการบริษััท
7) คณะกรรมิการตรวจสอบมิีหุ้น�าทีส� อบทานการบริหุ้ารจัดูการดู�าน
การควบคุมิภายในทีเ� กีย� วข�องกับการต่อต�านการทุจริตคอร์รปั ชุัน
ขององค์กร ดูังต่อไปนี�
(1) ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในของฝึ่ายตรวจสอบภายใน
เพ่�อใหุ้�ครอบคลุมิถ่งการสอบทานการควบคุมิภายในของ
การดูำาเนินงานตามิมิาตรการต่อต�านการทุจริตคอร์รัปชุัน
และนโยบายต่าง ๆ ที�เกี�ยวข�อง ตลอดูจนความิเสี�ยงจากการ
ทำาทุจริตในกระบวนการดูำาเนินงานอื�น ๆ

(2) สอบทานความิถูกต�องของเอกสารอ�างอิงและแบบประเมิิน
ตนเองเกีย� วกับมิาตรการต่อต�านการคอร์รปั ชุันของกิจการ
ตามิโครงการแนวร่วมิปฏิิบัติของภาคเอกชุนไทยในการ
ต่อต�านการทุจริต
(3) รับทราบรายงานเกี�ยวกับการทุจริต อาทิ รายงานตามิรอบ
ระยะเวลาทัว� ไป เพ่อ� ใหุ้�ขอ� มิูลเกีย� วกับการทุจริต รายงานดู่วน
เรื� อ งการทุ จ ริ ต ร� า ยแรง รายงานผลการสอบสวนและ
บทลงโทษั
(4) ปรึ ก ษัาหุ้ารื อ กั บ ผู� ส อบบั ญ ชุี ใ นกรณี ท�ี บ ริ ษัั ท ฯ ประสบ
เหุ้ตุการณ์ทุจริตที�มิีนัยสำาคัญ
8) สอบทานและใหุ้�ความิเหุ้็นต่อแผนการตรวจสอบภายในและการ
ปฏิิ บั ติ ง านของฝึ่ า ยตรวจสอบภายในในการปฏิิ บั ติ ง านตามิ
ขอบเขตอำานาจหุ้น�าที� โดูยใหุ้�คณะกรรมิการตรวจสอบมิีอำานาจ
เชุิญใหุ้�ฝึา่ ยจัดูการ ผูบ� ริหุ้าร หุ้รือพนักงานของบริษัทั ฯ ทีเ� กีย� วข�อง
มิาใหุ้�ความิเหุ้็น ร่วมิประชุุมิ หุ้รือส่งเอกสารตามิที�เหุ้็นว่าจำาเป็น
และเกี�ยวข�อง

9) แต่งตั�งที�ปรึกษัาอิสระที�มิีความิรู� ความิเชุี�ยวชุาญ ไดู�ตามิความิ
เหุ้มิาะสมิดู�วยค่าใชุ�จา่ ยของบริษัทั ฯ เพ่อ� ใหุ้�คำาปรึกษัาและคำาแนะนำา
ตลอดูจนชุ่วยเหุ้ลือการปฏิิบัติงานของคณะกรรมิการตรวจสอบ
10) ทบทวนกฎบัตร และนำาเสนอผลการปฏิิบัติงานในปีท�ีผ่านมิา
อย่างน�อยปีละ 1 ครั�ง
11) ประเมิินผลการปฏิิบัติงานของคณะกรรมิการตรวจสอบประจำาปี
ทั�งในรูปแบบของการประเมิินทั�งคณะและเป็นรายบุคคล เพ่�อใชุ�เป็น
กรอบในการทบทวนการปฏิิบตั หุ้ิ น�าทีข� องคณะกรรมิการตรวจสอบ
12) ปฏิิ บั ติ ก ารอื� น ใดูตามิที� ค ณะกรรมิการบริ ษัั ท มิอบหุ้มิายดู� ว ย
ความิเหุ้็นชุอบจากคณะกรรมิการตรวจสอบ
ทั�งนี� หุ้น�าที�และความิรับผิดูชุอบของคณะกรรมิการตรวจสอบปรากฏิ
ตามิกฎบัตรคณะกรรมิการตรวจสอบ โดูยบริษััทฯ ไดู�เผยแพร่กฎบัตร
ดูั ง กล่ า วผ่ า นเว็ บ ไซึ่ต์ ข องบริ ษัั ท ฯ ที� http://www.vgi.co.th/
sustainability/economic/

2) คณะกรรมการสิรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมิการสรรหุ้าและพ่จารณาค่าตอบแทนของบริษััทฯ ประกอบดู�วยกรรมิการสรรหุ้าและพ่จารณาค่าตอบแทนจำานวน 5 ท่าน ดูังนี�
ลำาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

รายชุื่อ

ตำาแหน่ง

นางมิณีภรณ์ สิริวัฒนาวงศ์
รศ. จารุพร ไวยนันท์
นายเกียรติ ศรีจอมิขวัญ
นายมิารุต อรรถไกวัลวที
นายชุาน คิน ตัค

ประธานคณะกรรมิการสรรหุ้าและพ่จารณาค่าตอบแทน
กรรมิการสรรหุ้าและพ่จารณาค่าตอบแทน
กรรมิการสรรหุ้าและพ่จารณาค่าตอบแทน
กรรมิการสรรหุ้าและพ่จารณาค่าตอบแทน
กรรมิการสรรหุ้าและพ่จารณาค่าตอบแทน
ข�อมิูล ณ วันที� 31 มิีนาคมิ 2564

หน�าทีแ่ ละความรับผิดชุอบของคณะกรรมการสิรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน(1)
1) พ่จารณาและใหุ้�ความิเหุ้็นในเรื�องโครงสร�างคณะกรรมิการบริษััท
อันไดู�แก่ ขนาดูและองค์ประกอบของคณะกรรมิการบริษัทั ทีค� วรจะ
เป็นเมิื�อพ่จารณาตามิขนาดูและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษััทฯ
เปรียบเทียบกับขนาดูและองค์ประกอบของคณะกรรมิการบริษััท
ในปัจจุบัน รวมิทั�งพ่จารณาความิเป็นอิสระของกรรมิการอิสระ
แต่ละท่าน เพ่�อปรับเปลี�ยนองค์ประกอบคณะกรรมิการบริษััท
ใหุ้�สอดูคล�องกับยุทธศาสตร์ของบริษััทฯ

2) กำาหุ้นดูวิธีการสรรหุ้าบุคคลเพ่�อดูำารงตำาแหุ้น่งกรรมิการ โดูย
พ่จารณาจาก
(1) คุ ณ สมิบั ติ ข องกรรมิการที� เ หุ้มิาะสมิและสอดูคล� อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ของบริษัทั ฯ และเป็นไปตามิโครงสร�าง ขนาดู และ
องค์ประกอบของคณะกรรมิการบริษัทั ตามิทีค� ณะกรรมิการ
บริษััทกำาหุ้นดูไว�
(2) ความิเหุ้มิาะสมิดู�านความิรู� ประสบการณ์ ความิเชุี�ยวชุาญ
และการอุทิศเวลาของกรรมิการ รวมิถ่งคุณสมิบัติตามิ
กฎหุ้มิายหุ้รือข�อกำาหุ้นดูของหุ้น่วยงานทีมิ� อี าำ นาจกำากับดููแล

โครงสร้างการกำากับดููแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดูย่อย ผูู้้บริหาร พนักงานและอ่�น ๆ
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(3) ความิหุ้ลากหุ้ลายในโครงสร�างของคณะกรรมิการบริษััท
(Board Diversity) และคุณสมิบัติของกรรมิการที�จำาเป็น
หุ้รื อ ยั ง ขาดูอยู่ ใ นคณะกรรมิการบริ ษัั ท โดูยการจั ดู ทำา
Board Skill Matrix
3) สรรหุ้าผู�มิาดูำารงตำาแหุ้น่งกรรมิการที�มิีคุณสมิบัติสอดูคล�องกับ
เกณฑ์์คุณสมิบัติที�กำาหุ้นดูไว�
(1) ในกรณีท�ีกรรมิการต�องพ�นจากตำาแหุ้น่งตามิวาระ เพ่�อใหุ้�
คณะกรรมิการบริ ษัั ท ใหุ้� ค วามิเหุ้็ น ชุอบและนำา เสนอต่ อ
ที�ประชุุมิผู�ถือหุุ้�นเพ่�อพ่จารณาอนุมิัติแต่งตั�ง
(2) ในกรณีทมิ�ี กี รรมิการพ�นจากตำาแหุ้น่งโดูยเหุ้ตุอน�ื ใดู (นอกจาก
การพ�นจากตำาแหุ้น่งตามิวาระ) เพ่อ� ใหุ้�คณะกรรมิการบริษัทั
พ่จารณาอนุมิตั แิ ต่งตัง� กรรมิการใหุ้มิ่แทนตำาแหุ้น่งกรรมิการ
ที�ว่างลง
(3) ในกรณีทต�ี อ� งแต่งตัง� กรรมิการใหุ้มิ่เพ่มิ� เติมิเพ่อ� ใหุ้�สอดูคล�อง
กับโครงสร�างคณะกรรมิการบริษััท เพ่�อใหุ้�คณะกรรมิการ
บริ ษัั ท ใหุ้� ค วามิเหุ้็น ชุอบและนำาเสนอต่อ ที�ป ระชุุ มิ ผู�ถือหุุ้�น
เพ่�อพ่จารณาอนุมิัติแต่งตั�ง
4) พ่จารณาโครงสร�าง จำานวน รูปแบบ และหุ้ลักเกณฑ์์การจ่าย
ค่าตอบแทนทุกประเภท ทั�งที�เป็นตัวเงินและมิิใชุ่ตัวเงินที�เหุ้มิาะสมิ
ใหุ้�แก่ประธานกรรมิการ กรรมิการ และสมิาชุิกในคณะกรรมิการ
ชุุ ดู ย่ อ ยโดูยทบทวนความิเหุ้มิาะสมิของหุ้ลั ก เกณฑ์์ ที� ใ ชุ� อ ยู่
ในปัจจุบัน พ่จารณาเปรียบเทียบกับข�อมิูลการจ่ายค่าตอบแทน
ของบริษััทอื�นที�อยู่ในอุตสาหุ้กรรมิเดูียวกันกับบริษััทฯ และบริษััท
จดูทะเบียนอื�นในตลาดูหุ้ลักทรัพย์ฯ ที�มิีมิูลค่าตลาดู (Market
Capitalisation) ใกล�เคียงกับของบริษััทฯ เพ่�อจูงใจและรักษัาไว�ซึ่่�ง
กรรมิการทีมิ� คี ณ
ุ ประโยชุน์กบั บริษัทั ฯ และนำาเสนอต่อคณะกรรมิการ
บริษััทเพ่�อใหุ้�ความิเหุ้็นชุอบและนำาเสนอต่อที�ประชุุมิผู�ถือหุุ้�นเพ่�อ
พ่จารณาอนุมิตั ิ

หุ้มิายเหุ้ตุ
1
แก� ไขเพ่�มิเติมิตามิมิติที�ประชุุมิคณะกรรมิการบริษััท ครั�งที� 4/2563 เมิื�อวันที� 29 พฤษัภาคมิ 2563
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บริ ั วจ อ จำากัดู มหาชุน

5) พ่จารณาเกณฑ์์ ในการประเมิินผลการปฏิิบตั งิ านของประธานคณะ
กรรมิการบริหุ้ารและกรรมิการผูอ� ำานวยการใหุ้ญ่ และนำาเสนอผล
การประเมิินตามิเกณฑ์์นั�น ๆ ใหุ้�คณะกรรมิการบริษััทพ่จารณา
ใหุ้�ความิเหุ้็นชุอบ ตลอดูจนนำาเสนอโครงสร�าง จำานวน และรูปแบบ
การจ่ายค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมิการบริหุ้าร และ
กรรมิการผูอ� ำานวยการใหุ้ญ่ทงั� ในระยะสัน� และระยะยาวทีส� อดูคล�อง
กับผลการประเมิินการปฏิิบัติงานเพ่�อใหุ้�คณะกรรมิการบริษััท
พ่จารณาอนุมิัติต่อไป
6) พ่จารณาความิเหุ้มิาะสมิและเงื�อนไขต่าง ๆ เกี�ยวกับการเสนอขาย
หุุ้� น ใบสำา คั ญ แสดูงสิ ท ธิ ท�ี จ ะซึ่ื� อ หุุ้� น หุ้รื อ หุ้ลั ก ทรั พ ย์ อ�ื น ใหุ้� แ ก่
กรรมิการและพนักงานของบริษััทฯ เพ่�อชุ่วยจูงใจใหุ้�กรรมิการและ
พนักงานปฏิิบตั หุ้ิ น�าทีเ� พ่อ� ใหุ้�เกิดูการสร�างมิูลค่าเพ่มิ� ใหุ้�แก่ผถ�ู อื หุุ้น�
ในระยะยาว และเพ่�อสามิารถรักษัาบุคลากรที�มิีคุณภาพไดู�อย่าง
แท�จริงภายใต�เกณฑ์์ที�เป็นธรรมิต่อผู�ถือหุุ้�น
7) รายงานผลการปฏิิบัติหุ้น�าที�ต่อคณะกรรมิการบริษััท และ/หุ้รือ
ที�ประชุุมิผู�ถือหุุ้�น
8) ประเมิินผลการปฏิิบตั งิ านของคณะกรรมิการสรรหุ้าและพ่จารณา
ค่าตอบแทนประจำาปี และรายงานผลการประเมิินต่อคณะกรรมิการ
บริษััท
9) แต่งตั�งคณะทำางาน เพ่�อชุ่วยเหุ้ลือการปฏิิบัติงานต่าง ๆ ของคณะ
กรรมิการสรรหุ้าและพ่จารณาค่าตอบแทน ตลอดูจนแต่งตั�ง
ที�ปรึกษัาอิสระที�มิีความิรู�ความิเชุี�ยวชุาญ เพ่�อใหุ้�คำาปรึกษัาและ
ใหุ้�คำาแนะนำา ตลอดูจนชุ่วยเหุ้ลือการปฏิิบตั งิ านของคณะกรรมิการ
สรรหุ้าและพ่จารณาค่าตอบแทน
10) ปฏิิบัติการอื�นใดูในเรื�องที�เกี�ยวข�องกับการสรรหุ้าและกำาหุ้นดู
ค่าตอบแทนตามิทีค� ณะกรรมิการบริษัทั มิอบหุ้มิาย และปฏิิบตั กิ าร
ใดู ๆ ตามิกฎหุ้มิายหุ้รื อ ข� อ กำา หุ้นดูของหุ้น่ ว ยงานที� มิี อำา นาจ
กำากับดููแลกำาหุ้นดู
ทัง� นี� หุ้น�าทีแ� ละความิรับผิดูชุอบของคณะกรรมิการสรรหุ้าและพ่จารณา
ค่าตอบแทนปรากฏิตามิกฎบัตรคณะกรรมิการสรรหุ้าและพ่จารณา
ค่าตอบแทน โดูยบริษััทฯ ไดู�เผยแพร่กฎบัตรดูังกล่าวผ่านเว็บไซึ่ต์ของ
บริษััทฯ ที� http://www.vgi.co.th/sustainability/economic/

3) คณะกรรมการบริหารความเสิี่ยง1
คณะกรรมิการบริหุ้ารความิเสี�ยงประกอบดู�วยกรรมิการบริหุ้ารความิเสี�ยงจำานวน 5 ท่าน โดูยมิีกรรมิการอิสระจำานวน 1 ท่าน และกรรมิการที�เป็น
ผู�บริหุ้ารจำานวน 4 ท่าน โดูยประธานคณะกรรมิการบริหุ้ารความิเสี�ยงเป็นกรรมิการอิสระ
ลำาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

รายชุื่อ

ตำาแหน่ง

นายเกียรติ ศรีจอมิขวัญ
นายแล็พ ซึ่น เนลสัน เหุ้ลียง
นายชุาน คิน ตัค
นางอรนุชุ รุจิราวรรณ
นางจิตเกษัมิ หุ้มิู่มิ�งิ

ประธานคณะกรรมิการบริหุ้ารความิเสี�ยง
กรรมิการบริหุ้ารความิเสี�ยง
กรรมิการบริหุ้ารความิเสี�ยง
กรรมิการบริหุ้ารความิเสี�ยง
กรรมิการบริหุ้ารความิเสี�ยง

หุ้มิายเหุ้ตุ :
1
จัดูตั�งขึ�นตามิมิติที�ประชุุมิคณะกรรมิการบริษััท ครั�งที� 8/2562 เมิื�อวันที� 8 พฤศจิกายน 2562

หน�าทีแ่ ละความรับผิดชุอบของคณะกรรมการบริหารความเสิีย่ ง
1) พ่จารณากำาหุ้นดูนโยบาย แนวทาง และกรอบการบริหุ้ารความิเสีย� ง
ของบริษััทฯ และนำาเสนอเรื�องดูังกล่าวต่อคณะกรรมิการบริษััท
เพ่�อพ่จารณาอนุมิัติ
2) ควบคุ มิ ดูู แ ล ติ ดู ตามิและใหุ้� ข� อ เสนอแนะเกี� ย วกั บ ระบบและ
กระบวนการบริหุ้ารความิเสี�ยงของบริษััทฯ ใหุ้�มิีความิต่อเนื�อง
มิีประสิทธิภาพ และสอดูคล�องกับกลยุทธ์และทิศทางการดูำาเนิน
ธุรกิจของบริษััทฯ
3) ส่งเสริมิและสนับสนุนใหุ้�การบริหุ้ารจัดูการความิเสี�ยงเป็นหุ้น่�งใน
วัฒนธรรมิองค์กรของบริษััทฯ
4) จัดูใหุ้�มิีการสื�อสาร แลกเปลี�ยนข�อมิูล และประสานงานเกี�ยวกับ
ความิเสี�ยงและการควบคุมิภายในกับคณะกรรมิการตรวจสอบ
อย่างน�อยปีละ 1 ครั�ง
5) รายงานผลการประชุุมิที�มิีนัยสำาคัญ รวมิถ่งผลการประเมิินและ
การบริหุ้ารจัดูการความิเสีย� งหุ้ลักขององค์กร (Enterprise Risks)
ต่อคณะกรรมิการบริษััท
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6) ปฏิิ บั ติ ง านอื� น ใดูที� เ กี� ย วข� อ งกั บ การบริ หุ้ ารความิเสี� ย งตามิที�
คณะกรรมิการบริษััทมิอบหุ้มิาย
7) แต่งตั�งคณะทำางานบริหุ้ารความิเสี�ยงเพ่�อทำาหุ้น�าที�ในการชุ่วย
ประเมิินความิเสี�ยงที�เกี�ยวข�องกับการดูำาเนินธุรกิจของบริษััทฯ
รวมิถ่งศ่กษัาและนำาเสนอวิธีการบริหุ้ารความิเสี�ยงที�เหุ้มิาะสมิ
เพ่อ� นำาเสนอต่อคณะกรรมิการบริหุ้ารความิเสีย� ง และชุ่วยทำาหุ้น�าที�
ติดูตามิกระบวนการบริหุ้ารจัดูการความิเสี�ยงใหุ้�มิีประสิทธิภาพ
และเป็นไปอย่างต่อเนื�อง ภายใต�นโยบายและกรอบการบริหุ้าร
ความิเสี�ยงของบริษััทฯ
8) แต่ ง ตั� ง ที� ป รึ ก ษัาอิ ส ระที� มิี ค วามิรู� ความิเชุี� ย วชุาญ เพ่� อ ใหุ้� คำา
ปรึกษัาและใหุ้�คำาแนะนำา ตลอดูจนชุ่วยเหุ้ลือการปฏิิบัติงานของ
คณะกรรมิการบริหุ้ารความิเสี�ยงเพ่�อใหุ้�บรรลุวัตถุประสงค์
ทั�งนี� หุ้น�าที�และความิรับผิดูชุอบของคณะกรรมิการบริหุ้ารความิเสี�ยง
ปรากฏิตามิกฎบัตรคณะกรรมิการบริหุ้ารความิเสี�ยง โดูยบริษััทฯ ไดู�
เผยแพร่กฎบัตรดูังกล่าวผ่านเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ ที� http://www.vgi.
co.th/sustainability/economic/

โครงสร้างการกำากับดููแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดูย่อย ผูู้้บริหาร พนักงานและอ่�น ๆ
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4) คณะกรรมการบรรษััทภิบาล
คณะกรรมิการบรรษััทภิบาลของบริษััทฯ ประกอบดู�วยกรรมิการบรรษััทภิบาลจำานวน 3 ท่าน โดูยมิีกรรมิการอิสระจำานวน 1 ท่าน และกรรมิการ
ที�เป็นผู�บริหุ้ารจำานวน 2 ท่าน โดูยประธานคณะกรรมิการบรรษััทภิบาลเป็นกรรมิการอิสระ
ลำาดับ
1.
2.
3.

รายชุือ่
รศ. จารุพร ไวยนันท์
นายมิารุต อรรถไกวัลวที
นายชุาน คิน ตัค

ตำาแหน่ง
ประธานคณะกรรมิการบรรษััทภิบาล
กรรมิการบรรษััทภิบาล
กรรมิการบรรษััทภิบาล
ข�อมิูล ณ วันที� 31 มิีนาคมิ 2564

หน�าที่และความรับผิดชุอบของคณะกรรมการบรรษััทภิบาล
1) พ่จารณา กำาหุ้นดู ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำากับดููแล
กิจการและจริยธรรมิธุรกิจในลักษัณะที�สอดูคล�องกับแนวปฏิิบัติ
ของหุ้น่ ว ยงานกำา กั บ ดูู แ ลและมิาตรฐานสากล เพ่� อ เสนอต่ อ
คณะกรรมิการบริษัทั เพ่อ� พ่จารณาอนุมิตั ิ ตลอดูจนกำากับดููแลใหุ้�
มิีการปฏิิบัติตามินโยบายการกำากับดููแลกิจการและจริยธรรมิ
ธุรกิจดูังกล่าว
2) พ่จารณา กำาหุ้นดู ทบทวน และปรับปรุงนโยบายความิรับผิดูชุอบ
ต่ อ สั ง คมิ ชุุ มิ ชุน และสิ� ง แวดูล� อ มิ (Corporate Social
Responsibility: CSR) เพ่�อเสนอต่อคณะกรรมิการบริษััทเพ่�อ
พ่จารณาอนุมิตั ิ ตลอดูจนกำากับดููแลใหุ้�มิกี ารปฏิิบตั ติ ามินโยบาย
ความิรับผิดูชุอบต่อสังคมิ ชุุมิชุน และสิ�งแวดูล�อมิดูังกล่าว
3) พ่จารณา กำาหุ้นดู ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิิบัติ
เกี�ยวกับการต่อต�านทุจริตและติดูสินบน (Anti-Corruption and
Bribery) เพ่�อเสนอต่อคณะกรรมิการบริษััท ตลอดูจนกำากับดููแล
ใหุ้�มิีการปฏิิบัติตามินโยบายและแนวปฏิิบัติเกี�ยวกับการต่อต�าน
ทุจริตและติดูสินบนดูังกล่าว

4) รายงานผลการปฏิิบัติหุ้น�าที�ต่อคณะกรรมิการบริษััท และ/หุ้รือ
ที�ประชุุมิผู�ถือหุุ้�น
5) ประเมิินผลการปฏิิบตั งิ านของคณะกรรมิการบรรษััทภิบาลประจำาปี
และรายงานผลการประเมิินต่อคณะกรรมิการบริษััท
6) แต่งตั�งคณะทำางาน เพ่�อชุ่วยเหุ้ลือการปฏิิบัติงานต่าง ๆ ของ
คณะกรรมิการบรรษััทภิบาล ตลอดูจนแต่งตั�งที�ปรึกษัาอิสระที�มิี
ความิรู� ความิเชุีย� วชุาญ เพ่อ� ใหุ้�คาำ ปรึกษัาและใหุ้�คาำ แนะนำา ตลอดูจน
ชุ่วยเหุ้ลือการปฏิิบัติงานของคณะกรรมิการบรรษััทภิบาล
7) ปฏิิบัติหุ้น�าที�หุ้รือดูำาเนินการอื�นใดูตามิที�คณะกรรมิการบริษััท
มิอบหุ้มิาย และปฏิิบัติการใดู ๆ ตามิกฎหุ้มิายหุ้รือข�อกำาหุ้นดูของ
หุ้น่วยงานที�มิีอำานาจกำากับดููแลกำาหุ้นดู
ทัง� นี� หุ้น�าทีแ� ละความิรับผิดูชุอบของคณะกรรมิการบรรษััทภิบาลปรากฏิ
ตามิกฎบัตรคณะกรรมิการบรรษััทภิบาล โดูยบริษััทฯ ไดู�เผยแพร่
กฎบัตรดูังกล่าวผ่านเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ ที� http://www.vgi.co.th/
sustainability/economic/

5) คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมิการบริหุ้ารของบริษััทฯ ประกอบดู�วยกรรมิการบริหุ้ารจำานวน 6 ท่าน ดูังนี�
ลำาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชุือ่
นายกวิน กาญจนพาสน์
นายแล็พ ซึ่น เนลสัน เหุ้ลียง
นายชุาน คิน ตัค
นางอรนุชุ รุจิราวรรณ
นางจิตเกษัมิ หุ้มิู่มิิ�ง
หุ้มิ่อมิหุ้ลวงเกรียงไกร หุ้ัสดูินทร

ตำาแหน่ง
ประธานคณะกรรมิการบริหุ้าร
กรรมิการบริหุ้าร
กรรมิการบริหุ้าร
กรรมิการบริหุ้าร
กรรมิการบริหุ้าร
กรรมิการบริหุ้าร
ข�อมิูล ณ วันที� 31 มิีนาคมิ 2564
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บริ ั วจ อ จำากัดู มหาชุน

หน�าที่และความรับผิดชุอบของคณะกรรมการบริหาร1
1) กำาหุ้นดูนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร�างการบริหุ้ารงาน
ในการดูำาเนินธุรกิจของบริษััทฯ ใหุ้�สอดูคล�องและเหุ้มิาะสมิต่อ
สภาวะเศรษัฐกิจและการแข่งขัน เพ่�อเสนอใหุ้�คณะกรรมิการบริษััท
เหุ้็นชุอบ
2) กำาหุ้นดูแผนธุรกิจ งบประมิาณ และอำานาจการบริหุ้ารต่าง ๆ
ของบริษััทฯ เพ่�อเสนอใหุ้�คณะกรรมิการบริษััทเหุ้็นชุอบ
3) กำากับดููแล ตรวจสอบ และติดูตามิผลการดูำาเนินงานของบริษััทฯ
ใหุ้� เ ป็ น ไปตามินโยบาย กลยุ ท ธ์ ทิ ศ ทางและเป้ า หุ้มิายการ
ดูำาเนินงาน ตลอดูจนแผนธุรกิจและงบประมิาณที� ไดู�รับอนุมิัติไว�
เป็นประจำาทุกเดูือน เพ่อ� ใหุ้�มินั� ใจว่า การดูำาเนินงานทุกอย่างเป็นไป
อย่างมิีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานผลการดูำาเนินงาน
ดูังกล่าวต่อที�ประชุุมิคณะกรรมิการบริษััท
4) พ่จารณาอนุมิัติการเข�าทำาสัญญา และ/หุ้รือ ธุรกรรมิใดู ๆ ที�
เกีย� วกับการดูำาเนินธุรกิจปกติหุ้รือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทั ฯ
และบริ ษัั ท ย่ อ ย ภายใต� น โยบายที�เ กี� ยวข� อ ง (เชุ่ น การซึ่ื� อ ขาย
การลงทุนหุ้รือร่วมิลงทุนกับบุคคลอื�น การจำาหุ้น่ายเงินลงทุน
เพ่�อประโยชุน์ ในการดูำาเนินงานตามิวัตถุประสงค์ของบริษััทฯ และ
บริษัทั ย่อย) ภายในวงเงินที�ไดู�รบั อนุมิตั จิ ากคณะกรรมิการบริษัทั
5) พ่จารณาอนุมิัติการกู�ยืมิเงิน และการขอสินเชุื�อใดู ๆ จากสถาบัน
การเงิน การใหุ้�กู�ยืมิ ตลอดูจนการจำานำา จำานอง ก่อภาระผูกพัน
หุ้รือเข�าเป็นผู�คำ�าประกันของบริษััทฯ และบริษััทย่อย ภายในวงเงิน
ที�ไดู�รับอนุมิัติจากคณะกรรมิการบริษััท
6) พ่จารณาอนุมิัติธุรกรรมิระหุ้ว่างบริษััทฯ และบริษััทย่อย กับ
กรรมิการ ผูบ� ริหุ้าร หุ้รือบุคคลทีมิ� คี วามิเกีย� วข�อง ซึ่่ง� เป็นรายการ
ธุรกิจปกติและมิีเงื�อนไขทางการค�าทั�วไป หุ้รือรายการสนับสนุน
ธุ ร กิ จ ปกติ ท�ี มิี เ งื� อ นไขทางการค� า โดูยทั� ว ไป ซึ่่� ง มิี ค่ า ตอบแทน
ทีส� ามิารถคำานวณไดู� ภายในวงเงินที�ไดู�รบั อนุมิตั จิ ากคณะกรรมิการ
บริษััท
7) พ่จารณาอนุมิัติการติดูต่อ ดูำาเนินการจดูทะเบียนกับหุ้น่วยงาน
ของรัฐหุ้รือหุ้น่วยงานกำากับดููแลธุรกิจของบริษััทฯ ตลอดูจนการ
ชุำาระเงิน ซึ่่�งบริษััทฯ มิีหุ้น�าที�ต�องชุำาระตามิกฎหุ้มิาย ซึ่่�งรวมิถ่ง
แต่ไมิ่จำากัดูเพียงค่าธรรมิเนียมิ และ/หุ้รือ ภาษัีอากรในนามิของ
บริษััทฯ เพ่�อประโยชุน์ ในการดูำาเนินงานตามิวัตถุประสงค์ของ
บริษััทฯ
8) พ่จารณาอนุมิตั กิ ารเปิดู/ปิดูบัญชุีธนาคาร และการใชุ�บริการต่าง ๆ
ของธนาคารที�เกี�ยวข�อง รวมิทั�งกำาหุ้นดูผู�มิีอำานาจสั�งจ่ายสำาหุ้รับ
บัญชุีธนาคารของบริษััทฯ
9) พ่จารณาอนุมิัติ ดูำาเนินการ กำากับดููแลเกี�ยวกับการดูำาเนินธุรกิจ
ปกติของบริษััทฯ หุ้รือการดูำาเนินงานตามิปกติประจำาวันของ
บริษััทฯ ซึ่่�งเรื�องดูังกล่าวรวมิถ่งแต่ไมิ่จำากัดูเพียง นโยบายอัตรา
ค่าตอบแทน โครงสร�างเงินเดูือนของพนักงาน ค่าใชุ�จา่ ยตามิปกติ
ของบริษััทฯ คดูีความิที�บริษััทฟั้องร�องหุ้รือที�บริษััทฯ ถูกฟั้อง

10) พ่จารณากลั�นกรองโครงการ สัญญา ธุรกรรมิ และ/หุ้รือ การ
ดูำาเนินการใดู ๆ ในส่วนที�เกินอำานาจของคณะกรรมิการบริหุ้าร
เพ่อ� นำาเสนอต่อคณะกรรมิการบริษัทั เพ่อ� พ่จารณาอนุมิตั ิ ยกเว�น
เรือ� งดูังกล่าวอยูภ่ ายใต�ความิรับผิดูชุอบ และ/หุ้รือ อำานาจของคณะ
กรรมิการชุุดูย่อยอื�นของบริษััทฯ ที�จะเป็นผู�พ่จารณากลั�นกรอง
และนำาเสนอต่อคณะกรรมิการบริษััทโดูยตรง
11) พ่จารณาอนุมิัติการปฏิิบัติและดูำาเนินการตามิโครงการต่าง ๆ
ของบริษััทฯ ที� ไดู�รับอนุมิัติจากคณะกรรมิการบริษััทแล�ว และ
รายงานต่อคณะกรรมิการบริษััทถ่งความิคืบหุ้น�าของโครงการ
12) พ่จารณาอนุมิัติว่าจ�างที�ปรึกษัาในการดูำาเนินการตามิโครงการ
ต่าง ๆ ของบริษััทฯ ที�เกี�ยวเนื�องกับการดูำาเนินธุรกิจปกติหุ้รือ
สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษััทฯ
13) พ่จารณาอนุมิัติหุ้รือรับทราบกิจการอื�น ๆ ที�เกี�ยวกับการบริหุ้าร
งานที�คณะกรรมิการบริหุ้ารเหุ้็นว่าจำาเป็นหุ้รือสมิควรที�เป็นการ
เร่งดู่วนต�องแก�ปญ
ั หุ้า ซึ่่ง� หุ้ากไมิ่ดูำาเนินการแล�วจะก่อใหุ้�เกิดูความิ
เสียหุ้ายแก่บริษัทั ฯ และรายงานใหุ้�คณะกรรมิการบริษัทั ทราบโดูยเร็ว
14) มิีอำานาจในการมิอบอำานาจใหุ้�บุคคลอื�นใดูปฏิิบัติการอย่างหุ้น่�ง
อย่างใดู โดูยอยู่ภายใต�การควบคุมิของคณะกรรมิการบริหุ้าร
หุ้รืออาจมิอบอำานาจเพ่�อใหุ้�บุคคลดูังกล่าวมิีอำานาจตามิที�คณะ
กรรมิการบริหุ้ารเหุ้็นสมิควร และภายในระยะเวลาทีค� ณะกรรมิการ
บริหุ้ารเหุ้็นสมิควร ซึ่่ง� คณะกรรมิการบริหุ้ารอาจยกเลิก เพ่กถอน
เปลี�ยนแปลง หุ้รือแก� ไขบุคคลที� ไดู�รับมิอบอำานาจ หุ้รือการมิอบ
อำานาจนั�น ๆ ไดู�ตามิสมิควร
15) ประเมิินผลการปฏิิบัตงิ านของคณะกรรมิการบริหุ้ารประจำาปี และ
รายงานผลการประเมิินต่อคณะกรรมิการบริษััท
16) แต่งตั�งคณะทำางานเพ่�อชุ่วยเหุ้ลือการปฏิิบัติงานต่าง ๆ ของคณะ
กรรมิการบริ หุ้ าร ตลอดูจนแต่ ง ตั� ง ที� ป รึ ก ษัาอิ ส ระที� มิี ค วามิรู�
ความิเชุีย� วชุาญ เพ่อ� ใหุ้�คำาปรึกษัาและคำาแนะนำาตลอดูจนชุ่วยเหุ้ลือ
การปฏิิบัติงานของคณะกรรมิการบริหุ้าร
17) พ่ จ ารณากำา หุ้นดูดูั ชุ นี ชุ�ี วั ดู ผลการปฏิิ บั ติ ง านขององค์ ก ร
(Corporate Key Performance Indicators) และเสนอต่อคณะ
กรรมิการบริษััทเพ่�อพ่จารณาอนุมิัติต่อไป รวมิถ่งประเมิินผล
การปฏิิบัติงานของบริษััทฯ ตามิดูัชุนีชุ�ีวัดูผลการปฏิิบัติงานของ
องค์กรดูังกล่าว และเสนอต่อคณะกรรมิการบริษััทเพ่�อพ่จารณา
รับทราบต่อไป
18) ดูำาเนินการอื�น ๆ ตามิที�คณะกรรมิการบริษััทมิอบหุ้มิาย และ
ปฏิิบัติการใดู ๆ ตามิที�กฎหุ้มิายหุ้รือข�อกำาหุ้นดูของหุ้น่วยงานที�มิี
อำานาจกำากับดููแลกำาหุ้นดู
ทั�งนี� หุ้น�าที�และความิรับผิดูชุอบของคณะกรรมิการบริหุ้ารปรากฏิตามิ
กฎบัตรคณะกรรมิการบริหุ้าร โดูยบริษัทั ฯ ไดู�เผยแพร่กฎบัตรดูังกล่าว
ผ่านเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ ที� http://www.vgi.co.th/sustainability/
economic/
หุ้มิายเหุ้ตุ
1
แก� ไขเพ่�มิเติมิตามิมิติที�ประชุุมิคณะกรรมิการบริษััท ครั�งที� 4/2563 เมิื�อวันที� 29 พฤษัภาคมิ 2563

โครงสร้างการกำากับดููแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดูย่อย ผูู้้บริหาร พนักงานและอ่�น ๆ
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ข�อมูลเกี่ยวกับผู�บริหาร
โครงสิร�างผู�บริหาร
ประธิานคณะกรรมการบริหาร
นายกวิน กาญจนพาสน์
กรรมการผูู้้อ นวยการใหญ่
นายแลพ น เนลสัน เหล่ยง1

ผูู้้อ นวยการใหญ่
สายงานการ ิบั ิงาน
นายชุาน คิน ตัค2

ผูู้้อ นวยการใหญ่
สายงานการขาย
นางอรนุชุ รุจิราวรรณ3

ผูู้้อ นวยการใหญ่
สายงานการเงิน
นางจิตเกษัมิ หุ้มิู่มิิ�ง4

ผูู้้อ นวยการ ายบัญชุ่
และบริหารลูกหน่
นางพ่ฑ์ชุาภัคสรร์ จิตต์โอภาส5

ผูู้้อ นวยการ ายการเงิน
นางสาวดูารณี พรรณกลิ�น6

หุ้มิายเหุ้ตุ
1-6
คือผู�บริหุ้ารของบริษััทตามิประกาศคณะกรรมิการ ก.ล.ต. ว่าดู�วยการกำาหุ้นดูบทนิยามิในประกาศเกี�ยวกับการออกและเสนอขายหุ้ลักทรัพย์

บ้คลากร
บริษััทฯ และบริษััทย่อยของบริษััทฯ จำานวน 9 บริษััท มิีจำานวนบุคลากร ณ วันที� 31 มิีนาคมิ 2564 รวมิทั�งสิ�น 707 คน ซึ่่�งแบ่งเป็นเพศชุายจำานวน
318 คน และเพศหุ้ญิงจำานวน 389 คน

สิวัสิดิการ
กลุ่มิวีจี ไอไดู�จัดูสวัสดูิการใหุ้�กับพนักงานภายในกลุ่มิวีจี ไอ เชุ่น (ก) กองทุนสำารองเลี�ยงชุีพเพ่�อเป็นหุ้ลักประกันที�มิั�นคงของพนักงานและครอบครัว
(ข) สหุ้กรณ์ออมิทรัพย์ เพ่�อเป็นทางเลือกในการออมิ การลงทุน และใหุ้�ความิชุ่วยเหุ้ลือดู�านสินเชุื�อกับพนักงานซึ่่�งเป็นสมิาชุิก (ค) สินเชุื�อเพ่�อ
ที�อยู่อาศัย เพ่�อเป็นการส่งเสริมิใหุ้�พนักงานมิีที�อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมิั�นคง (ง) การประกันสุขภาพ ประกันชุีวิต และประกันอุบัติเหุ้ตุ
เพ่อ� อำานวยความิสะดูวกในการเข�ารับการรักษัาพยาบาล รวมิทัง� เป็นการสร�างความิมิัน� คงใหุ้�กบั พนักงานและครอบครัว (จ) การตรวจสุขภาพประจำาปี
(ชุ) เงินชุ่วยเหุ้ลือในวาระอื�น ๆ เป็นต�น

กองท้นสิำารองเลี�ยงชุีพ
บริษััท

มี/ไม่มี PVD

จำานวนหนักงานทีเ่ ข�าร่วม PVD

สิัดสิ่วนพนังานทีเ่ ข�าร่วม PVD

บริษััทฯ และบริษััทย่อยที�บริษััทฯ
ถือหุุ้�นร�อยละ 100 (4 บริษััท)

มิี

239

98%

BSS BSSH และบริษััทย่อยของ BSS
และ BSSH (6 บริษััท)

มิี

446

98%
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บริ ั วจ อ จำากัดู มหาชุน

ข�อพิพาทในด�านแรงงานในปีที่ผ่านมา
- ไมิ่มิี -

การสิรรหาและการพัฒนาบ้คลากร
พนักงานทุกคนถือเป็นทรัพยากรที�มิีค่าที�จะชุ่วยผลักดูันใหุ้�กลุ่มิวีจี ไอ
สามิารถบรรลุเป้าหุ้มิายและแผนธุรกิจที�วางไว� ไดู� กลุ่มิวีจี ไอจึงกำาหุ้นดู
นโยบายการบริหุ้ารทรัพยากรมินุษัย์ ในดู�านการสรรหุ้า และวางแนวทาง
การพั ฒ นาทั ก ษัะและความิสามิารถของพนั ก งาน เพ่� อ รั ก ษัาไว� ซึ่่� ง
พนั ก งานที� มิี คุ ณ ภาพ พร� อ มิกั บ การส่ ง เสริ มิ เพ่� อ สร� า งจิ ต สำา น่ ก ใหุ้�
พนักงานตระหุ้นักถ่งการเป็นส่วนหุ้น่�งที�สำาคัญของกลุ่มิวีจี ไอดูังต่อไปนี�

การสิรรหาบ้คลากร
กลุมิ่ วีจี ไอใหุ้�ความิสำาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเริมิ� ตัง� แต่กระบวนการ
สรรหุ้า โดูยย่ดูถือหุ้ลักการว่ากระบวนการสรรหุ้าและคัดูเลือกพนักงาน
ต�องมิีความิโปร่งใส และดูำาเนินการดู�วยความิเสมิอภาคและเป็นธรรมิ
(Merit System) โดูยมิีการกำาหุ้นดูคุณลักษัณะของพนักงานจากลักษัณะ
งาน พร�อมิทั�งระบุวุฒิการศ่กษัา ประสบการณ์ ความิเชุี�ยวชุาญ และ
ข�อกำาหุ้นดูอื�น ๆ ของแต่ละตำาแหุ้น่งงานอย่างชุัดูเจน โดูยจะคัดูเลือกผู�ที�มิี
คุณสมิบัติท�เี หุ้มิาะสมิตามิวิธีการที�กำาหุ้นดูไว� เชุ่น การทดูสอบข�อเขียน
การทดูสอบความิถนัดูทางวิชุาชุีพ การสัมิภาษัณ์ โดูยผู�บังคับบัญชุา
ตามิสายงานที�เกี�ยวข�องเป็นต�น เพ่�อใหุ้� ไดู�มิาซึ่่�งพนักงานที�มิีคุณสมิบัติ
ตามิที�กำาหุ้นดูไว� และเหุ้มิาะสมิตามิตำาแหุ้น่งหุ้น�าที�
ทั�งนี� เมิื�อมิีตำาแหุ้น่งงานว่างลงหุ้รือตำาแหุ้น่งงานใหุ้มิ่เกิดูขึ�น กลุ่มิวีจี ไอมิี
นโยบายทีจ� ะจ�างหุ้รือบรรจุพนักงานภายในของกลุมิ่ วีจีไอทีมิ� ปี ระสบการณ์
และความิสามิารถเหุ้มิาะสมิก่ อ นการคั ดู เลื อ กจากบุ ค คลภายนอก
เว�นแต่เป็นกรณีพนักงานทีมิ� อี ยูใ่ นปัจจุบนั ไมิ่เพียงพอ หุ้รือเป็นตำาแหุ้น่งงาน
ที�ต�องการผู�มิีความิชุำานาญเฉพาะดู�าน ซึ่่�งไมิ่สามิารถจะคัดูเลือกไดู�จาก
พนักงานภายในไดู�
นอกจากนี� พนักงานใหุ้มิ่ทกุ คนจะไดู�เข�ารับการปฐมินิเทศ เพ่อ� ใหุ้�พนักงาน
ไดู�ร�จู ักและรับทราบถ่งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมิหุ้ลักของกลุ่มิวีจี ไอ
ตลอดูจนระเบียบและแนวปฏิิบัติดู�วยการบริหุ้ารทรัพยากรมินุษัย์ของ
กลุ่มิวีจี ไอซึ่่�งจะมิีส่วนชุ่วยใหุ้�พนักงานเข�าใจถ่งบทบาทและหุ้น�าที�ของ
ตนเองและสามิารถปฏิิบัติงานไดู�ตรงตามิวัตถุประสงค์

(1) หุ้ลักสูตรกลาง (Core Course) คือ หุ้ลักสูตรการฝึึกอบรมิที�เพ่�มิ
ความิรู�ทักษัะ เพ่�อเพ่�มิประสิทธิภาพในการทำางาน ตลอดูจนการ
สร�างทัศนคติที�ดูีในการทำางาน
(2) หุ้ลักสูตรบริหุ้ารจัดูการ (Management Course) คือ หุ้ลักสูตร
การฝึึกอบรมิสำาหุ้รับหุ้ัวหุ้น�างาน ซึ่่�งมิีเนื�อหุ้าเกี�ยวกับการบริหุ้าร
งาน และการบริหุ้ารผู� ใต�บังคับบัญชุา
(3) หุ้ลักสูตรเฉพาะสายงาน (Functional Course) คือ หุ้ลักสูตรการ
ฝึึกอบรมิที�เกี�ยวข�องกับงานที�พนักงานปฏิิบัติอยู่
ในปี 2563/64 บริษััทฯ ไดู�จัดูอบรมิกว่า 32 หุ้ลักสูตร โดูยมิีหุ้ลักสูตร
ทีส� าำ คัญ ไดู�แก่ (1) หุ้ลักสูตร “การต่อต�านการทุจริตคอร์รปั ชุันและกฎหุ้มิาย
ที�เกี�ยวข�องกับการใชุ�ขอ� มิูลส่วนบุคคล” เพ่�อเสริมิสร�างความิรู�และความิ
เข�าใจเกีย� วกับมิาตรการและแนวปฏิิบตั ทิ สี� ำาคัญเกีย� วกับการต่อต�านการ
ทุจริตคอร์รัปชุัน รวมิถ่งแนวทางการใชุ�ข�อมิูลส่วนบุคคลเพ่�อใหุ้�การ
ดูำาเนินงานของบริษััทฯ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชุันและเป็นไปตามิ
กฎหุ้มิายว่าดู�วยการคุ�มิครองข�อมิูลส่วนบุคคล (2) หุ้ลักสูตรเกี�ยวกับ
การบริหุ้ารจัดูการความิเสีย� งองค์กร สำาหุ้รับคณะทำางานบริหุ้ารความิเสีย� ง
ซึ่่�งประกอบดู�วยตัวแทนจากแต่ละหุ้น่วยงาน เพ่�อใหุ้�สมิาชุิกคณะทำางาน
บริหุ้ารความิเสีย� งสามิารถประเมิินและบริหุ้ารจัดูการความิเสีย� งจากการ
ดูำาเนินงานของแต่ละหุ้น่วยงานไดู�อย่างครบถ�วนและมิีประสิทธิภาพ
โดูยเข�าร่วมิอบรมิกับกลุ่มิบีทีเอส

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน
กลุ่มิวีจี ไอตระหุ้นักถ่งความิสำาคัญของการปฏิิบัติอย่างเท่าเทียมิกันต่อ
พนักงานทุกคนในองค์กร ตัง� แต่กระบวนการคัดูเลือกบุคคล การแต่งตัง�
ตลอดูจนการเลื�อนตำาแหุ้น่งใหุ้�เหุ้มิาะสมิกับหุ้น�าที�และความิรับผิดูชุอบ
ตามิความิรูค� วามิสามิารถ และศักยภาพของพนักงาน โดูยไมิ่มิอี คติหุ้รือ
ใชุ�ระบบเครือญาติในการวัดูผลงาน นอกจากนี� กลุมิ่ วีจี ไอ ยังเปิดูโอกาส
ใหุ้�พนักงานทุกระดูับแสดูงความิคิดูเหุ้็นและเสนอแนะแนวทางการปฏิิบัติ
งาน เพ่อ� สนับสนุนการมิีสว่ นร่วมิในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดูำาเนินงานขององค์กรไดู�
ทั�งนี� บริษััทยังไดู�มิีการบริหุ้ารจัดูการดู�านสิทธิมินุษัยชุนของพนักงาน
ตามินโยบายดู�านสิทธิมินุษัยชุนของบริษัทั ฯ ซึ่่ง� ไดู�รบั การอนุมิตั ติ ามิมิติ
ทีป� ระชุุมิคณะกรรมิการบริษัทั ครัง� ที� 3/2564 เมิือ� วันที� 23 มิีนาคมิ 2564

การฝ่ึกอบรมพนักงานและพัฒนาบ้คลากร

การสิื่อสิารข�อคิดเห็นของพนักงาน

กลุ่มิวีจี ไอใหุ้�ความิสำาคัญต่อการพัฒนาบุคลากร โดูยไดู�จัดูใหุ้�มิีการ
ฝึึกอบรมิทั�งภายในและภายนอกองค์กร โดูยจะพ่จารณาหุ้ลักสูตรที�
เหุ้มิาะสมิกับธุรกิจของกลุมิ่ วีจี ไอควบคูก่ บั ผลการประเมิินความิสามิารถ
เชุิงสมิรรถนะ (Competency) ซึ่่�งบริษััทฯ จัดูทำาขึ�นเพ่�อเป็นนโยบายและ
แนวทางในการสนับสนุนการปฏิิบตั งิ านใหุ้�มิปี ระสิทธิภาพมิากยิง� ขึน� และ
เพ่อ� ใหุ้�องค์กรบรรลุถง่ วิสยั ทัศน์ ภารกิจ และเป้าหุ้มิายที�ไดู�มิกี ารกำาหุ้นดู
ไว� ทั�งนี� การฝึึกอบรมิพนักงานแบ่งเป็น 3 หุ้ลักสูตร ดูังนี�

เพ่�อใหุ้�ทราบถ่งความิพึงพอใจหุ้รือความิสุขในการปฏิิบัติหุ้น�าที�ของ
พนักงานแต่ละคน กลุ่มิวีจี ไอไดู�กำาหุ้นดูใหุ้�มิีการสำารวจความิคิดูเหุ้็นและ
ข�อเสนอแนะต่าง ๆ ของพนักงานทุกระดูับ โดูยมิีการสำารวจความิพึงพอใจ
ของพนักงาน (Employee Satisfaction Survey) และ การสำารวจ
ความิผูกผันกับองค์กร (Employee Engagement Survey) ของ
พนักงานทุกคน และมิีการสำารวจความิคิดูเหุ้็นแบบ 360 องศา สำาหุ้รับ
พนักงานระดูับบริหุ้าร ซึ่่ง� ข�อมิูลที�ไดู�รบั มิานัน� จะนำามิาใชุ�ปรับปรุงแก� ไขข�อ

โครงสร้างการกำากับดููแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดูย่อย ผูู้้บริหาร พนักงานและอ่�น ๆ
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บกพร่องและชุ่วยพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหุ้ารจัดูการ
องค์กรและทรัพยากรทั�งในระยะสั�นและระยะยาว รวมิทั�ง ยังไดู�กำาหุ้นดู
ระเบียบปฏิิบัติว่าดู�วยการยื�นเรื�องร�องทุกข์เพ่�อใหุ้�พนักงานไดู� ใชุ� ในการ
ยืน� เรือ� งร�องทุกข์เพ่อ� เป็นชุ่องทางในการแก� ไขข�อคับข�องใจจากการทำางาน
ของพนักงานอย่างเสมิอภาคและเป็นธรรมิ นอกจากนี� ผู�บริหุ้ารยังไดู�
จัดูประชุุมิร่วมิกันกับพนักงานอย่างสมิำ�าเสมิอ เพ่�อเป็นการแลกเปลี�ยน
ความิคิดูเหุ้็นระหุ้ว่างผู�บริหุ้ารและพนักงาน ซึ่่�งจะนำาพาองค์กรไปสู่
เป้ า หุ้มิายการทำา งานในทิ ศ ทางเดูี ย วกั น อย่ า งมิี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล โดูยกลุ่มิวีจี ไอมิีความิเชุื�อมิั�นว่าการสื�อสารและแลกเปลี�ยน
ความิคิดูเหุ้็นและประสบการณ์ ในการทำางานของพนักงานภายในองค์กร
จะนำาไปสู่สัมิพันธภาพที�ดูีระหุ้ว่างพนักงานทุกระดูับ

การสิร�างค้ณภาพชุีวิตที่ดีในการทำางาน
กลุ่มิวีจี ไอเหุ้็นความิสำาคัญของคุณภาพชุีวิตที�ดูีของพนักงาน ซึ่่�งจะชุ่วย
ส่งเสริมิใหุ้�พนักงานสามิารถทำางานอย่างเต็มิกำาลังและมิีประสิทธิภาพ
ดูังนัน� กลุมิ่ วีจี ไอจึงเอาใจใส่ดูแู ลรักษัาสถานทีท� ำางานใหุ้�มิคี วามิปลอดูภัย
และถูกสุขลักษัณะ ทัง� ในแง่การจัดูหุ้าวัสดูุ อุปกรณ์ และเครือ� งใชุ�สำานักงาน
ที� ไดู�มิาตรฐาน ถูกต�องตามิหุ้ลักสรีระ ไมิ่ก่อใหุ้�เกิดูผลเสียต่อสุขภาพ
ไมิ่กอ่ ใหุ้�เกิดูมิลพ่ษั รวมิไปถ่งการสร�างบรรยากาศของสถานทีท� ำางานใหุ้�
เหุ้มิาะสมิ รวมิทัง� การรักษัาความิสะอาดูในสถานทีท� ำางานอย่างสมิำ�าเสมิอ
เพ่�อสวัสดูิภาพที�ดูีและสุขพลามิัยที�สมิบูรณ์ของพนักงาน นอกจากนี�
กลุ่มิวีจี ไอยังไดู�จัดูใหุ้�มิีการตรวจสุขภาพแก่พนักงานเป็นประจำาทุกปี
เพ่อ� เป็นการดููแลรักษัาและส่งเสริมิสุขภาพทีดู� อี ย่างยัง� ยืนใหุ้�กบั พนักงาน
และหุ้ากมิีเหุ้ตุการณ์พเ่ ศษัทีอ� าจมิีผลกระทบต่อสุขภาพอนามิัยของพนักงาน
เกิดูขึ�น กลุ่มิวีจี ไอ ก็พร�อมิที�จะดูำาเนินการแก� ไขสถานการณ์ดูังกล่าว
โดูยทันที รวมิถ่งการรณรงค์และใหุ้�ความิรู�แก่พนักงานในการดููแลรักษัา
สุขภาพใหุ้�แข็งแรงดู�วย
นอกจากนี� กลุมิ่ วีจี ไอไดู�ตระหุ้นักถ่งการกำาหุ้นดูปริมิาณงานในหุ้น่วยงาน
ใหุ้�สอดูคล�องกับจำานวนพนักงานที�มิีอยู่ ดูังนั�น หุ้ากจำานวนพนักงานใน
หุ้น่วยงานใดูไมิ่เพียงพอต่อปริมิาณงานที�เพ่�มิขึ�น กลุ่มิวีจี ไอจะจัดูจ�าง
พนักงานที�เหุ้มิาะสมิกับตำาแหุ้น่งงานเพ่�มิเติมิ เพ่�อใหุ้�ปริมิาณงานใน
หุ้น่วยงานสอดูคล�องกับจำานวนพนักงานและสร�างคุณภาพชุีวติ ทีดู� ใี นการ
ทำางานแก่พนักงาน

การสิร�างระบบบริหารและการทำางานที่ดีร่วมกัน
กลุ่ มิ วี จี ไ อไดู� เ ล็ ง เหุ้็ น ความิสำา คั ญ ในระบบการทำา งานที� ต� อ งมิี ค วามิ
ต่อเนื�องตั�งแต่ต�นทางยันปลายทาง และก่อใหุ้�เกิดูผลงานที�มิีคุณภาพ
ไดู�มิาตรฐาน ขจัดูและลดูความิขัดูแย�งในการทำางาน จึงไดู�สง่ เสริมิใหุ้�แต่ละ
หุ้น่วยงานจัดูทำาคู่มิือระบบการทำางาน (Operational Manual) เพ่�อเป็น
ระเบียบวิธีปฏิิบัติงานในการติดูต่อประสานงานกันระหุ้ว่างหุ้น่วยงาน

หุ้มิายเหุ้ตุ:
1
ประกาศที� 13/2564 เมิื�อวันที� 25 กุมิภาพันธ์ 2564
2
ประกาศที� 7/2564 เมิื�อวันที� 1 กุมิภาพันธ์ 2564
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บริ ั วจ อ จำากัดู มหาชุน

ภายในองค์กร และไดู�มิีการเผยแพร่คู่มิือระบบการทำางานนี� ผ่านระบบ
Intranet โดูยไดู�จดูั ใหุ้�มิกี ารทบทวนและแก� ไขตามิความิเหุ้มิาะสมิเป็นระยะ ๆ
นอกจากนี� กลุมิ่ วีจี ไอยังไดู�สนับสนุนการสร�างวัฒนธรรมิและบรรยากาศ
ในการทำางานที�ดูีร่วมิกัน โดูยมิุ่งเน�นการสร�างความิเป็นกันเองระหุ้ว่าง
พนักงานและผู�บริหุ้าร เพ่�อใหุ้�พนักงานทุกระดูับสัมิผัสไดู�ถ่งความิเป็น
สมิาชุิกในครอบครัวเดูียวกัน อันจะทำาใหุ้�พนักงานมิีความิสุขกายและสุขใจ
ในการทำางาน

การสิร�างสิัมพันธิ์ที่ดีระหว่างผู�บริหารและพนักงาน
กลุมิ่ วีจี ไอไดู�ตระหุ้นักถ่งความิสำาคัญของความิสัมิพันธ์ทดู�ี ใี นการทำางาน
ร่วมิกันระหุ้ว่างผูบ� ริหุ้ารและพนักงาน ซึ่่ง� จะมิีผลดูีตอ่ ประสิทธิภาพในการ
ทำางานร่วมิกัน ดูังนัน� กลุมิ่ วีจี ไอจึงไดู�จดูั ใหุ้�มิกี จิ กรรมินอกเหุ้นือจากภาระ
หุ้น�าที�ทางการงานร่วมิกันระหุ้ว่างพนักงานและผู�บริหุ้ารอย่างต่อเนื�อง
เชุ่น งานสังสรรค์วันปีใหุ้มิ่ งานทำาบุญร่วมิกัน เป็นต�น ซึ่่�งกลุ่มิวีจี ไอ
มิีความิเชุือ� ว่ากิจกรรมิพนักงานสัมิพันธ์ทก�ี ลุมิ่ วีจีไอจัดูใหุ้�มิขี น�ึ นัน� จะเป็น
ปั จ จั ย สำา คั ญ ประการหุ้น่� ง ในการพั ฒ นาความิสั มิ พั น ธ์ ท�ี ดูี ร ะหุ้ว่ า ง
พนักงานและผูบ� ริหุ้าร เพ่อ� ใหุ้�เกิดูความิเป็นนำา� หุ้น่ง� ใจเดูียวกันและเป็นการ
สนับสนุนใหุ้�เกิดูความิสุขในการทำางาน ซึ่่ง� จะนำาพาองค์กรไปสูเ่ ป้าหุ้มิาย
การทำางานในทิศทางเดูียวกันอย่างมิีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การสิร�างสิำานึกให�พนักงานเป็นคนดีขององค์กรและสิังคม
เพ่�อใหุ้�พนักงานย่ดูถือปฏิิบัติตามิและเพ่�อประโยชุน์แหุ้่งความิมิีวินัยอัน
ดูีงามิของหุ้มิู่คณะ เมิื�อพนักงานผู� ใดูหุ้ลีกเลี�ยงหุ้รือฝึ่าฝึืนระเบียบข�อ
บังคับการทำางานจะถือว่าพนักงานผู�นั�นกระทำาผิดู ซึ่่�งจะต�องไดู�รับการ
พ่จารณาและดูำาเนินการตามิมิาตรการแก� ไขอย่างใดูอย่างหุ้น่�งตามิ
ระเบี ย บข� อ บั ง คั บ การทำา งานอย่ า งเหุ้มิาะสมิแก่ ก รณี โดูยย่ ดู หุ้ลั ก
ธรรมิาภิบาลที�ดูี (Corporate Governance) ที�กลุ่มิวีจี ไอกำาหุ้นดู
ซึ่่�งเป็นกรอบใหุ้�ผู�บริหุ้ารและพนักงานย่ดูถือและปฏิิบัติอย่างเคร่งครัดู
ทั�งนี� กลุ่มิวีจี ไอเชุื�อมิั�นว่าการพัฒนาพนักงานใหุ้�เป็นคนดูีและคนเก่ง
นั�นจะชุ่วยใหุ้�องค์กรเจริญเติบโตอย่างมิั�นคงและยั�งยืน และกรอบการ
ปฏิิบัติดูังกล่าวจะชุ่วยยกระดูับคุณภาพของสังคมิโดูยรวมิไดู� ในที�สุดู
นอกจากนี� กลุมิ่ วีจี ไอปลูกฝึังวัฒนธรรมิการดููแลรักษัาสังคมิ ชุุมิชุน และ
สิ�งแวดูล�อมิใหุ้�เกิดูขึ�นในองค์กรดู�วย ดูังนั�น กลุ่มิวีจี ไอจึงไดู�กำาหุ้นดู
นโยบายการใชุ�พลังงานอย่างคุมิ� ค่า และการอนุรกั ษั์ทรัพยากรธรรมิชุาติ
เพ่�อปลูกฝึังและสร�างจิตสำาน่กใหุ้�กับพนักงานในการลดูการใชุ�พลังงาน
ที� ไมิ่จำาเป็น ตลอดูจนการใชุ�ทรัพยากรธรรมิชุาติใหุ้�เกิดูประโยชุน์สูงสุดู
ทัง� นี� กลุมิ่ วีจี ไอไดู�สนับสนุนและส่งเสริมิใหุ้�พนักงานทุกระดูับมิีสว่ นร่วมิใน
เรือ� งดูังกล่าวอย่างจริงจัง โดูยไดู�กาำ หุ้นดูแนวปฏิิบตั ติ า่ ง ๆ ไว� เชุ่น การลดู
การใชุ�กระดูาษัดู�วยวิธีการใชุ�กระดูาษัสองหุ้น�า และลดูการใชุ�หุ้มิ่กพ่มิพ์
ดู�วยการลดูการพ่มิพ์สี การลดูการใชุ�พลังงานดู�วยการปิดูหุ้ลอดูไฟั
ที�ไมิ่จำาเป็นในระหุ้ว่างเวลาพักกลางวัน เป็นต�น

การสิร�างความปลอดภัยและอาชุีวอนามัยในการทำางาน
กลุ่มิวีจี ไอใส่ใจในความิปลอดูภัยและอาชุีวอนามิัยของพนักงานและ
ผู�เกี�ยวข�องทุกฝึ่าย ซึ่่�งถือเป็นสิ�งที�สำาคัญที�สุดู ดูังนั�น กลุ่มิวีจี ไอจึงมิีการ
ดูำาเนินงาน คือ 1. กำาหุ้นดูนโยบายดู�านความิปลอดูภัย อาชุีวอนามิัย
และสิ�งแวดูล�อมิ1 2. แต่งตั�งคณะกรรมิการความิปลอดูภัย อาชุีวอนามิัย
และสภาพแวดูล�อมิในการทำางาน (Occupational Safety, Health
and Environment Committee : OSH&E Committee)2 ซึ่่�งมิีหุ้น�าที�
หุ้ลักในการดูำาเนินตามินโยบายดู�านความิปลอดูภัยและอาชุีวอนามิัยใน

การทำางาน(2) 3. แต่งตัง� คณะกรรมิการความิปลอดูภัย (Safety Committee)(3)
4. แต่งตั�งเจ�าหุ้น�าความิปลอดูภัยในการทำางานระดูับบริหุ้าร(4) 5. แต่งตั�ง
เจ�าหุ้น�าทีค� วามิปลอดูภัยในการทำางาน ระดูับหุ้ัวหุ้น�างาน(5) เพ่อ� ใหุ้�ความิ
มิั�นใจและความิเชุื�อมิั�นต่อพนักงานถ่งความิปลอดูภัยและอาชุีวอนามิัย
สำาหุ้รับการปฏิิบัติหุ้น�าที�ในสถานที�ทำางาน ทั�งนี� กลุ่มิวีจี ไอตระหุ้นักดูีว่า
ความิปลอดูภัยและอาชุีวอนามิัยในการทำางานเป็นความิรับผิดูชุอบ
ขั�นพ่�นฐานต่อพนักงานและผู�เกี�ยวข�องทุกฝึ่าย

สิร้ปผลตอบแทน ชุั่วโมงฝ่ึกอบรม อัตราการลาหย้ดและการเกิดอุบัติเหต้หรือการเจ็บป่วยที่ร�ายแรงจากการทำางานของพนักงาน
ในบริษััทฯ และบริษััทย่อย ในปี 2563/64
บริษััทฯ และ
บริษััทย่อยที่บริษััทฯ
ถืือห้�นร�อยละ 100
(4 บริษััท)
จำานวนพนักงาน (คน)

BSS BSSH และ
บริษััทย่อยของ BSS
และ BSSH
(6 บริษััท)

รวม
10 บริษััท

255

452

707

237.40

362.5

599.9

4,751.50

2,306

11,575.6

18.30

6.5

27.80

5.5

3

3.84

อัตราเฉลี�ยการลากิจต่อปี (วัน)

0.75

0.7

0.66

อัตราเฉลี�ยการลาพักร�อนต่อปี (วัน)

6.87

6.2

7.06

การลาอื�น ๆ (ครั�ง)5

3

2

7

อุบัติเหุ้ตุหุ้รือการเจ็บป่วยที�ร�ายแรงจากการทำางาน (ครั�ง)

0

0

0

ข�อพ่พาทดู�านแรงงาน (ครั�ง)

0

0

0

ค่าตอบแทน (ล�านบาท)3
จำานวนชุั�วโมิงการฝึึกอบรมิ (ชุั�วโมิง)
จำานวนชุั�วโมิงการฝึึกอบรมิเฉลี�ยต่อคนต่อปี (ชุั�วโมิง)
อัตราเฉลี�ยการลาป่วยต่อปี (วัน)4

หุ้มิายเหุ้ตุ:
1
ประกาศที� 13/2564 เมิื�อวันที� 25 กุมิภาพันธ์ 2564
2
ประกาศที� 7/2564 เมิื�อวันที� 1 กุมิภาพันธ์ 2564
3
ประกาศที� 9/2564 เมิื�อวันที� 8 มิีนาคมิ 2564
4
ประกาศที� 11/2564 เมิื�อวันที� 25 กุมิภาพันธ์ 2564
5
ประกาศที� 12/2564 เมิื�อวันที� 24 มิีนาคมิ 2564
6
ค่าตอบแทนประกอบดู�วยเงินเดูือน โบนัส เงินสมิทบกองทุนสำารองเลี�ยงชุีพ ค่าล่วงเวลา ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าคอมิมิิชุชุั�น และอื�น ๆ อน่�ง ในการกำาหุ้นดูค่าตอบแทน บริษััทฯ และบริษััทย่อยของบริษััทฯ ไดู�พ่จารณาความิเหุ้มิาะสมิของสภาพ
และลักษัณะของงาน สอดูคล�องกับผลประกอบการดูำาเนินงานของแต่ละบริษััท ทั�งระยะสั�นและระยะยาว ตลอดูจนผลการปฏิิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
7
ไมิ่มิีการลาป่วยอันเนื�องมิาจากการเจ็บป่วยหุ้รืออุบัติเหุ้ตุจากการทำางาน
8
การลาประเภทอื�น ไดู�แก่ การลาคลอดู การลาเพ่�อทำาหุ้มิัน การลาเพ่�อรับราชุการทหุ้าร และการลาอุปสมิบท

โครงสร้างการกำากับดููแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดูย่อย ผูู้้บริหาร พนักงานและอ่�น ๆ
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ข�อมูลสิำาคัญ่อื่น ๆ
เลขาน้การบริษััท
นางสาวพริษัฐ์ภากร ปังวิภาส ทำาหุ้น�าที�เลขานุการบริษััทซึ่่�งไดู�รับการ
พ่จารณาแต่งตัง� โดูยคณะกรรมิการบริษัทั เมิือ� วันที� 10 กุมิภาพันธ์ 2564
โดูยขอบเขต หุ้น�าที� และความิรับผิดูชุอบของเลขานุการบริษัทั มิีดูงั ต่อไปนี�
1) จัดูการประชุุมิคณะกรรมิการบริษัทั และการประชุุมิผูถ� อื หุุ้น� ใหุ้�เป็น
ไปตามิกฎหุ้มิาย ขัอบังคับของบริษััทฯ และข�อกำาหุ้นดูที�เกี�ยวข�อง
กับบริษััทฯ
2) จัดูทำาและเก็บรักษัาทะเบียนกรรมิการ หุ้นังสือนัดูประชุุมิคณะ
กรรมิการบริษัทั รายงานการประชุุมิคณะกรรมิการบริษัทั หุ้นังสือ
นัดูประชุุมิผูถ� อื หุุ้น� และรายงานการประชุุมิผูถ� อื หุุ้น� รวมิถ่งรายงาน
ประจำาปีของบริษััทฯ
3) เก็บรักษัารายงานการมิีส่วนไดู�เสียที�รายงานโดูยกรรมิการหุ้รือ
ผู�บริหุ้าร
4) ใหุ้�คำาปรึกษัาและข�อเสนอแนะแก่กรรมิการเกีย� วกับข�อกฎหุ้มิายและ
ระเบียบข�อบังคับต่าง ๆ ที�เกี�ยวกับการดูำารงสถานะการเป็นบริษััท
จดูทะเบี ย นในตลาดูหุ้ลั ก ทรั พ ย์ ฯ การกำา กั บ ดูู แ ลกิ จ การที� ดูี
รวมิทัง� ข�อกฎหุ้มิายและระเบียบข�อบังคับต่าง ๆ ทีเ� กีย� วกับการดูำาเนิน
ธุรกิจของบริษััทฯ
5) ดููแลใหุ้�มิกี ารเปิดูเผยข�อมิูลและรายงานสารสนเทศต่าง ๆ ใหุ้�เป็นไป
ตามิกฎหุ้มิาย และ/หุ้รือ ข�อบังคับทีเ� กีย� วข�องของตลาดูหุ้ลักทรัพย์ฯ
สำานักงาน ก.ล.ต. และหุ้น่วยงานกำากับดููแลที�เกี�ยวข�อง ตลอดูจน
หุ้ลักการกำากับดููแลกิจการที�ดูี
6) ดูำาเนินการอื�น ๆ ตามิที�คณะกรรมิการกำากับตลาดูทุนกำาหุ้นดู
หุ้รือที�ไดู�รับมิอบหุ้มิายจากคณะกรรมิการบริษััท
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บริ ั วจ อ จำากัดู มหาชุน

ทั�งนี� เลขานุการบริษััทไดู�ผ่านการอบรมิหุ้ลักสูตรต่าง ๆ เชุ่น Company
Secretary Program (CSP) และ Corporate Governance for
Executives (CGE) ซึ่่�งจัดูขึ�นโดูยสมิาคมิส่งเสริมิสถาบันกรรมิการ
บริษััทไทย และเข�าร่วมิฝึึกอบรมิและสัมิมินาต่าง ๆ ที�จัดูขึ�นโดูยตลาดู
หุ้ลักทรัพย์ฯ สำานักงาน ก.ล.ต. และหุ้น่วยงานอื�น ๆ ที�เกี�ยวข�องอย่าง
สมิำ�าเสมิอและต่อเนื�อง เพ่�อใหุ้�เลขานุการบริษััทเข�าใจบทบาทหุ้น�าที�ของ
เลขานุการบริษััท และสนับสนุนการปฏิิบัติหุ้น�าที�ของคณะกรรมิการ
บริษััทไดู�อย่างเต็มิที� (สามิารถพ่จารณารายละเอียดูเพ่�มิเติมิเกี�ยวกับ
เลขานุการบริษััทในเอกสารแนบ 1 – รายละเอีียดเกี่ี�ยวกี่ับกี่รรมกี่าร
ผู้้�บริหาร ผู้้�มีอีำานาจควบคุม ผู้้�ที่ี�ได�รับมอีบหมายให�รับผู้ิดชอีบสู้งสูุด
ในสูายงานบัญชีและกี่ารเงิน ผู้้�ที่ี�ได�รับมอีบหมายให�รับผู้ิดชอีบ โดยตรง
ในกี่ารควบคุมด้แลกี่ารที่ำาบัญชี เลขานุกี่ารบริษัที่ั )

หัวหน�างานตรวจสิอบภายใน
บริษััทฯ ไดู�แต่งตั�งใหุ้�นายพ่ภพ อินทรทัต ดูำารงตำาแหุ้น่งผู�อำานวยการ
ฝึ่ายตรวจสอบภายในของบริษััทฯ โดูยมิีผลตั�งแต่ 2555 เนื�องจากเป็น
ผู�มิีประสบการณ์ดู�านการตรวจสอบภายในธุรกิจที�มิีลักษัณะเดูียวกัน
กับบริษััทฯ และเคยเข�ารับการฝึึกอบรมิในหุ้ลักสูตรที�เกี�ยวข�องกับการ
ตรวจสอบภายใน ไดู�แก่ หุ้ลักสูตรซึ่่�งจัดูขึ�นโดูยสมิาคมิส่งเสริมิสถาบัน
กรรมิการบริษััทไทย (IOD) หุ้ลักสูตรที�จัดูขึ�นโดูยสมิาคมิผู�ตรวจสอบ
ภายในแหุ้่งประเทศไทย (IIAT) และหุ้ลักสูตรที�จัดูโดูยหุ้น่วยงานอื�น ๆ
ตลอดูจนเป็นบุคคลทีมิ� คี วามิรูแ� ละความิเข�าใจในกิจกรรมิและการดูำาเนิน
งานของบริษััทฯ ดูังนั�น คณะกรรมิการตรวจสอบจึงเหุ้็นว่า นายพ่ภพ
อินทรทัต เป็นผูท� มิ�ี คี ณ
ุ สมิบัตทิ จี� ะปฏิิบตั หุ้ิ น�าทีดู� งั กล่าวไดู�อย่างเหุ้มิาะสมิ
ทั� ง นี� การแต่ ง ตั� ง ถอดูถอน หุ้รื อ โยกย� า ยผู� ดูำา รงตำา แหุ้น่ ง หุ้ั ว หุ้น� า
หุ้น่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทั ฯ จะต�องไดู�รบั การอนุมิตั จิ ากคณะ
กรรมิการตรวจสอบ (สามิารถพ่จารณารายละเอียดูเพ่�มิเติมิเกี�ยวกับ
เลขานุการบริษััทในเอกสารแนบ 3 – รายละเอีียดเกี่ี�ยวกี่ับหัวหน�างาน
ตรวจสูอีบภายใน)

ค่าตอบแทนผู�สิอบบัญ่ชุี
ในปี 2564 คณะกรรมิการตรวจสอบไดู�พจ่ ารณาคัดูเลือกบริษัทั สำานักงาน อีวาย จำากัดู เป็นสำานักงานสอบบัญชุีของบริษัทั และบริษัทั ย่อย ประจำาปี
2564/2565
ทั�งนี� บริษััทที�เป็นสำานักงานสอบบัญชุีและผู�สอบบัญชุี ไมิ่มิีความิสัมิพันธ์ หุ้รือส่วนไดู�เสียใดู ๆ กับบริษััท/บริษััทย่อย/ผู�บริหุ้าร/ผู�ถือหุุ้�นรายใหุ้ญ่
หุ้รือผู�ท�เี กี�ยวข�องกับบุคคลดูังกล่าว
บริษััทฯ และบริษััทย่อยไดู�จ่ายค่าตอบแทนใหุ้�แก่ผ�ูสอบบัญชุีสำาหุ้รับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำาหุ้รับรอบปีบัญชุี 2563/64 สิ�นสุดูวันที�
31 มิีนาคมิ 2564 โดูยมิีรายละเอียดูดูังนี�
2564/65
(ล�านบาท)

2563/64
(ล�านบาท)

ค่าสอบบัญชุีสำาหุ้รับรอบปีบัญชุีของบริษััทฯ

2.95

2.80

จำานวนบริษััทย่อย (บริษััท)

11

9

หุ้มิายเหุ้ตุ
1
มิีการเปลี�ยนแปลงจำานวนบริษััทย่อยของบริษััทฯ ในระหุ้ว่างรอบปีบัญชุี 2564/65 จาก 9 แหุ้่ง เป็น 11 แหุ้่ง

ค่าบริการอื่นนอกจากค่าสิอบบัญ่ชุี
บริษัทั ฯ และบริษัทั ย่อย ไดู�จา่ ยค่าสอบทานการประเมิินการปันส่วนราคาซึ่ือ� การดู�อยค่าของเงินลงทุนและค่าทีป� รึกษัาเกีย� วกับมิาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหุ้มิ่ จำานวน 1.48 ล�านบาท ใหุ้�แก่บริษััท สำานักงาน อีวาย จำากัดู

โครงสร้างการกำากับดููแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดูย่อย ผูู้้บริหาร พนักงานและอ่�น ๆ
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6.3 รายงานผลการดำาเนินงานสิำาคัญ่
ด�านการกำากับดูแลกิจการ
1. สิร้ปผลการปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการในรอบปี
ที่ผ่านมา
บริษััทฯ มิีการกำาหุ้นดูการประชุุมิคณะกรรมิการล่วงหุ้น�าในทุก ๆ ปี
สำาหุ้รับกรณีท�ีมิีวาระสำาคัญหุ้รือเร่งดู่วน ประธานกรรมิการจะเรียก
ประชุุมิสำาหุ้รับวาระนัน� ๆ ทัง� นี� ในปี 2563 ทีผ� า่ นมิาคณะกรรมิการบริษัทั
มิีการประชุุมิทั�งสิ�นจำานวน 6 ครั�ง
คณะกรรมิการบริษัทั ไดู�มิกี ารทบทวนและอนุมิตั นิ โยบายต่าง ๆ ประกอบ
กับการพ่จารณาเป้าหุ้มิายและการใชุ�ทรัพยากรของบริษััท เพ่�อนำาไปสู่
การเติบโตอย่างยั�งยืน

การสิรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน�าที่ของ
คณะกรรมการ
การสิรรหากรรมการใหม่
คณะกรรมิการสรรหุ้าและพ่จารณาค่าตอบแทนเป็นผู�กำาหุ้นดูวิธีการ
สรรหุ้าบุคคลเพ่อ� ดูำารงตำาแหุ้น่งกรรมิการของบริษัทั ฯ โดูยจะพ่จารณา
คุณสมิบัติของกรรมิการใหุ้�เหุ้มิาะสมิและสอดูคล�องกับยุทธศาสตร์
ของบริษัทั ฯ ภายใต�โครงสร�าง ขนาดู และองค์ประกอบของคณะกรรมิการ
ตามิที�คณะกรรมิการบริษััทกำาหุ้นดูไว� ทั�งนี� บุคคลดูังกล่าวจะต�องเป็น
ผูท� มิ�ี คี ณ
ุ สมิบัตเิ หุ้มิาะสมิทัง� ในดู�านความิรู� ความิสามิารถ ประสบการณ์
ความิเชุีย� วชุาญ การอุทศิ เวลา รวมิถ่งมิีคณ
ุ สมิบัตคิ รบถ�วนในการดูำารง
ตำาแหุ้น่งกรรมิการบริษััท และไมิ่มิีคุณลักษัณะต�องหุ้�ามิ ตามิพระราชุ
บัญญัตบิ ริษัทั มิหุ้าชุนจำากัดู พ.ศ. 2535 (รวมิทัง� ที�ไดู�มิกี ารแก� ไขเพ่มิ� เติมิ)
พระราชุบัญญัติหุ้ลักทรัพย์และตลาดูหุ้ลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมิทั�ง
ที�ไดู�มิกี ารแก� ไขเพ่มิ� เติมิ) รวมิถ่งประกาศคณะกรรมิการตลาดูหุ้ลักทรัพย์
แหุ้่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมิการกำากับตลาดูทุนที�เกี�ยวข�อง
ทั�งนี� การแต่งตั�งกรรมิการของบริษััทฯ จะต�องไดู�รับอนุมิัติจากที�ประชุุมิ
คณะกรรมิการบริ ษัั ท (โดูยกรรมิการผู� ไ มิ่ มิี ส่ ว นไดู� เ สี ย ) และ/หุ้รื อ
ที�ประชุุมิผู�ถือหุุ้�น (แล�วแต่กรณี) อน่�ง ในการสรรหุ้ากรรมิการใหุ้มิ่นั�น
คณะกรรมิการสรรหุ้าและพ่จารณาค่าตอบแทนอาจพ่จารณาใชุ�บริษััท
ที�ปรึกษัา (Professional Search Firm) หุ้รือฐานข�อมิูลกรรมิการ
(Director Pool) ของหุ้น่ ว ยงานต่ า ง ๆ หุ้รื อ อาจดูำา เนิ น การดู� ว ย
กระบวนการอื� น ใดูตามิที� ค ณะกรรมิการสรรหุ้าและพ่ จ ารณาค่ า
ตอบแทนเหุ้็นสมิควร
สำาหุ้รับการสรรหุ้าบุคคลเพ่อ� ดูำารงตำาแหุ้น่งกรรมิการอิสระของบริษัทั ฯ
บุคคลดูังกล่าวต�องมิีคุณสมิบัติตามินิยามิกรรมิการอิสระของบริษััทฯ
ซึ่่� ง มิี เ กณฑ์์ ท�ี เ ข� มิ กว่ า ข� อ กำา หุ้นดูของสำา นั ก งาน ก.ล.ต. และตลาดู
หุ้ลักทรัพย์ฯ
ในการสรรหุ้ากรรมิการบริษััท คณะกรรมิการสรรหุ้าและพ่จารณา
ค่าตอบแทน (โดูยกรรมิการผู� ไมิ่มิสี ว่ นไดู�เสีย) จะพ่จารณาโครงสร�างของ
คณะกรรมิการบริษััท เพ่�อใหุ้�มิีความิหุ้ลากหุ้ลายในโครงสร�างของ
คณะกรรมิการบริษัทั (Board Diversity) ความิเหุ้มิาะสมิของคุณสมิบัติ
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บริ ั วจ อ จำากัดู มหาชุน

และทักษัะของกรรมิการที�จำาเป็นและยังขาดูอยู่ในคณะกรรมิการบริษััท
โดูยการจัดูทำา Board Skill Matrix ของคณะกรรมิการบริษัทั และเพ่อ� ใหุ้�
เป็นไปตามิหุ้ลักการกำากับดููแลกิจการที�ดูี
บริษััทฯ จะเปิดูโอกาสใหุ้�ผู�ถือหุุ้�นรายเดูียวหุ้รือหุ้ลายรายรวมิกันซึ่่�งถือ
หุุ้�นรวมิกันไมิ่น�อยกว่าร�อยละ 5 ของจำานวนสิทธิออกเสียงทั�งหุ้มิดูของ
บริ ษัั ท ฯ หุ้รื อ ถื อ หุุ้� น ของบริ ษัั ท ฯ ที� มิี สั ดู ส่ ว นการถื อ หุุ้� น รวมิกั น ไมิ่
น�อยกว่าร�อยละ 3 ของจำานวนสิทธิออกเสียงทั�งหุ้มิดูของบริษััทฯ โดูย
ผูถ� อื หุุ้น� ดูังกล่าวจะต�องถือหุุ้น� อย่างต่อเนือ� งมิาแล�วไมิ่นอ� ยกว่า 6 เดูือน
นับจากวันที�ไดู�มิาซึ่่ง� หุุ้น� จนถ่งวันทีเ� สนอ สามิารถเสนอชุือ� บุคคลเพ่อ� เข�า
รับการเลือกตัง� เป็นกรรมิการของบริษัทั ฯ ในการประชุุมิสามิัญผูถ� อื หุุ้น� ไดู�
ทั�งนี� ตามิหุ้ลักเกณฑ์์และเงื�อนไขที�บริษััทฯ กำาหุ้นดู

ค้ณสิมบัติของกรรมการ
1) มิีคณ
ุ สมิบัตคิ รบถ�วนในการดูำารงตำาแหุ้น่งกรรมิการบริษัทั และไมิ่มิี
ลักษัณะต�องหุ้�ามิตามิพระราชุบัญญัติบริษััทมิหุ้าชุนจำากัดู พ.ศ.
2535 (รวมิทั�งที�มิีการแก� ไขเพ่�มิเติมิ) พระราชุบัญญัติหุ้ลักทรัพย์
และตลาดูหุ้ลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมิทั�งที�มิีการแก� ไขเพ่�มิเติมิ)
ประกาศคณะกรรมิการตลาดูหุ้ลักทรัพย์แหุ้่งประเทศไทย และ
ประกาศคณะกรรมิการกำากับตลาดูทุนที�เกี�ยวข�อง
2) เป็นผูท� รงคุณวุฒแิ ละมิีความิรู� ความิสามิารถ ทักษัะ ประสบการณ์
ความิเชุีย� วชุาญทีหุ้� ลากหุ้ลายอันเป็นประโยชุน์ตอ่ การดูำาเนินงาน
ของบริษััทฯ
3) มิีความิเป็นอิสระ ปฏิิบัติหุ้น�าที�กรรมิการดู�วยความิระมิัดูระวัง
มิีความิซึ่ื�อสัตย์ มิีสุขภาพร่างกายที�แข็งแรงและจิตใจที�สมิบูรณ์
สามิารถทุ่มิเทในการทำางานใหุ้�บริษััทฯ ไดู�อย่างเต็มิที�
4) มิี ป ระวั ติ ก ารทำา งานที� ดูี ไมิ่ ป ระกอบกิ จ การหุ้รื อ เป็ น หุุ้� น ส่ ว น
ในหุ้� า งหุุ้� น ส่ ว นสามิั ญ หุ้รื อ เป็ น หุุ้� น ส่ ว นไมิ่ จำา กั ดู ความิรั บ ผิ ดู
ในหุ้�างหุุ้�นส่วนจำากัดู หุ้รือเป็นกรรมิการของบริษััทเอกชุนหุ้รือ
บริษััทมิหุ้าชุนอื�นที�ประกอบกิจการอันมิีสภาพอย่างเดูียวกันและ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษััทฯ เว�นแต่จะไดู�แจ�งใหุ้�ท�ีประชุุมิ
ผู� ถื อ หุุ้� น ทราบก่ อ นที� จ ะมิี มิ ติ แ ต่ ง ตั� ง ตลอดูจนไดู� ป ฏิิ บั ติ ต ามิ
กฎหุ้มิายที�เกี�ยวข�องแล�ว

ค้ณสิมบัติเพิ�มเติมของกรรมการอิสิระ
บุคคลที�จะดูำารงตำาแหุ้น่งกรรมิการอิสระของบริษััทฯ ต�องมิีคุณสมิบัติ
ตามินิ ย ามิกรรมิการอิ ส ระของบริ ษัั ท ฯ ซึ่่� ง มิี เ กณฑ์์ ที� เ ข� มิ งวดูกว่ า
ข�อกำาหุ้นดูของสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดูหุ้ลักทรัพย์ฯ ดูังต่อไปนี�
(1) ถือหุุ้�นไมิ่เกินร�อยละ 0.5 ของจำานวนหุุ้�นที�มิีสิทธิออกเสียงทั�งหุ้มิดู
ของบริษััทฯ บริษััทใหุ้ญ่ บริษััทย่อย บริษััทร่วมิ ผู�ถือหุุ้�นรายใหุ้ญ่
หุ้รือผู�มิีอำานาจควบคุมิของบริษััทฯ ทั�งนี� ใหุ้�นับรวมิการถือหุุ้�น
ของผู�ที�เกี�ยวข�องของกรรมิการอิสระรายนั�น ๆ ดู�วย

(2) ไมิ่เป็นหุ้รือเคยเป็นกรรมิการที�มิีส่วนร่วมิบริหุ้ารงาน ลูกจ�าง
พนักงาน ที�ปรึกษัาที� ไดู�เงินเดูือนประจำา หุ้รือผู�มิีอำานาจควบคุมิ
ของบริษััทฯ บริษััทใหุ้ญ่ บริษััทย่อย บริษััทร่วมิ บริษััทย่อยลำาดูับ
เดูียวกัน ผูถ� อื หุุ้น� รายใหุ้ญ่ หุ้รือ ของผูมิ� อี ำานาจควบคุมิของบริษัทั ฯ
เว�นแต่จะไดู�พ�นจากการมิีลักษัณะดูังกล่าวมิาแล�วไมิ่น�อยกว่า 2 ปี
(3) ไมิ่เป็นบุคคลที�มิีความิสัมิพันธ์ทางสายโลหุ้ิต หุ้รือโดูยการจดู
ทะเบียนตามิกฎหุ้มิายในลักษัณะทีเ� ป็น บิดูามิารดูา คูส่ มิรส พีน� อ� ง
และบุตร รวมิทั�งคู่สมิรสของบุตรของผู�บริหุ้าร ผู�ถือหุุ้�นรายใหุ้ญ่
ผู�มิีอำานาจควบคุมิ หุ้รือบุคคลที�จะไดู�รับการเสนอใหุ้�เป็นผู�บริหุ้าร
หุ้รือผู�มิีอำานาจควบคุมิของบริษััทฯ หุ้รือบริษััทย่อย
(4) ไมิ่มิีหุ้รือเคยมิีความิสัมิพันธ์ทางธุรกิจกับบริษััทฯ บริษััทใหุ้ญ่
บริษััทย่อย บริษััทร่วมิ ผู�ถือหุุ้�นรายใหุ้ญ่ หุ้รือผู�มิีอำานาจควบคุมิ
ของบริษัทั ฯ ในลักษัณะทีอ� าจเป็นการขัดูขวางการใชุ�วจิ ารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมิทั�งไมิ่เป็นหุ้รือเคยเป็นผู�ถือหุุ้�นที�มิีนัย หุ้รือ
ผู�มิีอำานาจควบคุมิของผู�ท�ีมิีความิสัมิพันธ์ทางธุรกิจกับบริษััทฯ
บริษััทใหุ้ญ่ บริษััทย่อย บริษััทร่วมิ ผู�ถือหุุ้�นรายใหุ้ญ่ หุ้รือผู�มิี
อำานาจควบคุมิของบริษััทฯ เว�นแต่จะไดู�พ�นจากการมิีลักษัณะ
ดูังกล่าวมิาแล�วไมิ่น�อยกว่า 2 ปี
(5) ไมิ่เป็นหุ้รือเคยเป็นผูส� อบบัญชุีของบริษัทั ฯ บริษัทั ใหุ้ญ่ บริษัทั ย่อย
บริษััทร่วมิ ผู�ถือหุุ้�นรายใหุ้ญ่ หุ้รือผู�มิีอำานาจควบคุมิของบริษััทฯ
และไมิ่เป็นผู�ถือหุุ้�นที�มิีนัย ผู�มิีอำานาจควบคุมิ หุ้รือหุุ้�นส่วนของ
สำานักงานสอบบัญชุี ซึ่่�งมิีผ�ูสอบบัญชุีของบริษััทฯ บริษััทใหุ้ญ่
บริษััทย่อย บริษััทร่วมิ ผู�ถือหุุ้�นรายใหุ้ญ่ หุ้รือผู�มิีอำานาจควบคุมิ
ของบริษััทฯ สังกัดูอยู่ เว�นแต่จะไดู�พ�นจากการมิีลักษัณะดูังกล่าว
มิาแล�วไมิ่น�อยกว่า 2 ปี
(6) ไมิ่เป็นหุ้รือเคยเป็นผู� ใหุ้�บริการทางวิชุาชุีพใดู ๆ ซึ่่�งรวมิถ่งการใหุ้�
บริการเป็นที�ปรึกษัากฎหุ้มิาย หุ้รือที�ปรึกษัาทางการเงินซึ่่�งไดู�รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล�านบาทต่อปีจากบริษััทฯ บริษััทใหุ้ญ่
บริษััทย่อย บริษััทร่วมิ ผู�ถือหุุ้�นรายใหุ้ญ่ หุ้รือผู�มิีอำานาจควบคุมิ
ของบริษััทฯ และไมิ่เป็นผู�ถือหุุ้�นที�มิีนัย ผู�มิีอำานาจควบคุมิ หุ้รือ
หุุ้�นส่วนของผู� ใหุ้�บริการทางวิชุาชุีพนั�นดู�วย เว�นแต่จะไดู�พ�นจาก
การมิีลักษัณะดูังกล่าวมิาแล�วไมิ่น�อยกว่า 2 ปี
(7) ไมิ่ เ ป็ น กรรมิการที� ไ ดู� รั บ การแต่ ง ตั� ง ขึ� น เพ่� อ เป็ น ตั ว แทนของ
กรรมิการของบริษััทฯ ผู�ถือหุุ้�นรายใหุ้ญ่ หุ้รือผู�ถือหุุ้�นซึ่่�งเป็น
ผู�ท�เี กี�ยวข�องกับผู�ถือหุุ้�นรายใหุ้ญ่
(8) ไมิ่ประกอบกิจการที�มิีสภาพอย่างเดูียวกันและเป็นการแข่งขันที�มิี
นัยกับกิจการของบริษััทฯ หุ้รือบริษััทย่อย หุ้รือไมิ่เป็นหุุ้�นส่วนที�มิี
นัยในหุ้�างหุุ้�นส่วน หุ้รือเป็นกรรมิการที�มิีส่วนร่วมิบริหุ้ารงาน
ลูกจ�าง พนักงาน ที�ปรึกษัาที�รับเงินเดูือนประจำา หุ้รือถือหุุ้�นเกิน
ร�อยละหุ้น่ง� ของจำานวนหุุ้น� ทีมิ� สี ทิ ธิออกเสียงทัง� หุ้มิดูของบริษัทั อืน�
ซึ่่�งประกอบกิจการที�มิีสภาพอย่างเดูียวกันและเป็นการแข่งขันที�มิี
นัยกับกิจการของบริษััทฯ หุ้รือบริษััทย่อย

(9) ไมิ่มิีลักษัณะอื�นใดูที�ทำาใหุ้� ไมิ่สามิารถใหุ้�ความิเหุ้็นอย่างเป็นอิสระ
เกี�ยวกับการดูำาเนินงานของบริษััทฯ
ทั�งนี� ภายหุ้ลังจากที� ไดู�รับแต่งตั�งใหุ้�เป็นกรรมิการอิสระแล�ว กรรมิการ
อิสระอาจไดู�รับมิอบหุ้มิายจากคณะกรรมิการบริษััทใหุ้�ตัดูสินใจในการ
ดูำาเนินกิจการของบริษัทั ฯ บริษัทั ใหุ้ญ่ บริษัทั ย่อย บริษัทั ร่วมิ บริษัทั ย่อย
ลำาดูับเดูียวกัน ผู�ถือหุุ้�นรายใหุ้ญ่ หุ้รือผู�มิีอำานาจควบคุมิของบริษััทฯ
โดูยมิีการตัดูสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ไดู�

การปฐมนิเทศกรรมการเข�าใหม่
คณะกรรมิการบริษัทั ไดู�กำาหุ้นดูใหุ้�มิกี ารปฐมินิเทศสำาหุ้รับกรรมิการใหุ้มิ่
โดูยจัดูใหุ้�มิีการบรรยายสรุปวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมิของบริษััทฯ
พร�อมิทัง� จัดูใหุ้�มิเี อกสารสำาหุ้รับกรรมิการใหุ้มิ่เพ่อ� ประกอบการทำาหุ้น�าที�
กรรมิการของบริษััทฯ

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษััท
ในการประชุุมิผู�ถือหุุ้�นสามิัญประจำาปีทุกครั�ง ใหุ้�กรรมิการออกจาก
ตำาแหุ้น่งจำานวนหุ้น่�งในสามิ (1/3) ของจำานวนกรรมิการในขณะนั�น
ถ�าจำานวนกรรมิการจะแบ่งออกใหุ้�ตรงเป็นสามิส่วนไมิ่ไดู� ก็ ใหุ้�ออกโดูย
จำานวนใกล�ที�สุดูกับส่วนหุ้น่�งในสามิ (1/3) โดูยกรรมิการซึ่่�งพ�นจาก
ตำาแหุ้น่ง อาจไดู�รับเลือกใหุ้�กลับเข�ามิารับตำาแหุ้น่งอีกไดู�

การสิรรหากรรมการผู�อำานวยการใหญ่่
คณะกรรมิการสรรหุ้าและกำาหุ้นดูค่าตอบแทนจะพ่จารณาสรรหุ้าบุคคล
ที� จ ะมิาดูำา รงตำา แหุ้น่ ง กรรมิการผู� อำา นวยการใหุ้ญ่ ต ามิคุ ณ สมิบั ติ
ที�บริษััทฯ กำาหุ้นดูไว� โดูยจะพ่จารณาจากรองกรรมิการผู�อำานวยการ
ใหุ้ญ่และผูอ� ำานวยการใหุ้ญ่ภายในองค์กรก่อน หุ้ากไมิ่มิผี ท�ู มิี� คี ณ
ุ สมิบัติ
เหุ้มิาะสมิภายในองค์กร จึงจะสรรหุ้าจากบุคคลภายนอกองค์กร เพ่อ� เสนอ
ชุื�อใหุ้�คณะกรรมิการบริษััทพ่จารณาแต่งตั�ง ทั�งนี� บุคคลดูังกล่าวต�อง
มิีคุณสมิบัติอย่างน�อยดูังต่อไปนี�
• มิีคุณสมิบัติครบถ�วนในการดูำารงตำาแหุ้น่งผู�บริหุ้ารของบริษััท
จดูทะเบียน ตามิพระราชุบัญญัตหุ้ิ ลักทรัพย์และตลาดูหุ้ลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมิทั� ง ที� ไ ดู� มิี ก ารแก� ไขเพ่� มิ เติ มิ ) ประกาศคณะ
กรรมิการตลาดูหุ้ลักทรัพย์แหุ้่งประเทศไทย และประกาศคณะ
กรรมิการกำากับตลาดูทุนที�เกี�ยวข�อง
• มิีวสิ ยั ทัศน์ ในการบริหุ้ารจัดูการองค์กรขนาดูใหุ้ญ่และการบริหุ้าร
จัดูการธุรกิจสื�อโฆษัณาหุ้รือธุรกิจที�เกี�ยวข�องกับสื�อโฆษัณา
• มิีภาวะผู�นำา มินุษัยสัมิพันธ์ดูี มิีความิสามิารถติดูต่อประสานงาน
ในระดูับสากลทั�งในประเทศและต่างประเทศ

รายงานผู้ลการดูำาเนินงานสำาคัญดู้านการกำากับดููแลกิจการ
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แผนสิืบทอดตำาแหน่ง (Succession Plan)
บริษััทฯ ไดู�ดูำาเนินการจัดูทำาแผนสืบทอดูตำาแหุ้น่ง (Succession Plan) โดูยเฉพาะตำาแหุ้น่งผู�บริหุ้ารระดูับสูง โดูยมิีวัตถุประสงค์เพ่�อ (1) ทดูแทน
บุคลากรในตำาแหุ้น่งสำาคัญ เพ่�อการดูำาเนินงานอย่างต่อเนื�อง (2) เพ่�อตอบสนองต่อแผนการดูำาเนินธุรกิจของบริษััทฯ ในการวางแผนและเตรียมิ
ความิพร�อมิดู�วยกำาลังคน และ (3) เพ่�อเพ่�มิโอกาสความิก�าวหุ้น�าในสายอาชุีพ รวมิทั�งเป็นการสร�างกำาลังใจในการทำางาน เนื�องจากบริษััทฯ
มิีนโยบายที�จะสรรหุ้าบุคลากรจากภายในองค์กรเป็นลำาดูับแรก ทั�งนี� บริษััทฯ ไดู�พ่จารณาตำาแหุ้น่งที�สำาคัญที�จำาเป็นต�องมิีแผนสืบทอดูตำาแหุ้น่ง
(Succession Plan) ซึ่่ง� ในการคัดูเลือกบุคคลทีค� วรไดู�รบั การพ่จารณาเพ่อ� สืบทอดูตำาแหุ้น่ง จะพ่จารณาจากหุ้ลากหุ้ลายปัจจัย เชุ่น อายุ ประสบการณ์
ทำางาน ผลการปฏิิบัติงานที�ผ่านมิา เป็นต�น

ข�อมูลการเข�าร่วมประชุ้มของกรรมการและกรรมการชุ้ดย่อย
จำานวนครั�งที่เข�าประชุ้ม / จำานวนครั�งที่จัดการประชุ้ม
รายชุื่อ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษััท
ตรวจสิอบ
สิรรหา
บรรษััทภิบาล
บริหาร
บริหาร
และพิจารณา
ความเสิี่ยง
ค่าตอบแทน

นายคีรี กาญจนพาสน์
นายมิารุต อรรถไกวัลวที
นายสุรพงษั์ เลาหุ้ะอัญญา
นายกวิน กาญจนพาสน์
นายคง ชุิ เคือง
นายชุาน คิน ตัค
รศ. จารุพร ไวยนันท์
นางมิณีภรณ์ สิริวัฒนาวงศ์
นายเกียรติ ศรีจอมิขวัญ
นายแล็พ ซึ่น เนลสัน เหุ้ลียง
นางอรนุชุ รุจิราวรรณ
นางจิตเกษัมิ หุ้มิู่มิ�งิ
นางสาววรลักษัณ์ วรฉัตรธาร
หุ้มิ่อมิหุ้ลวงเกรียงไกร หุ้ัสดูินทร

6/6
5/6
6/6
6/6
5/6
6/6
6/6
6/6
6/6

3/3

4/4
12/12

6/6
6/6
6/6

3/3
3/3
3/3
3/3

4/4
4/4

2/2

2/2
1/2
2/2
2/2
2/2

11/12

12/12
11/12
12/12
12/12
12/12

หุ้มิายเหุ้ตุ :
กรรมิการ และ/หุ้รือ กรรมิการชุุดูย่อยที�ไมิ่สามิารถเข�าร่วมิประชุุมิที�เกี�ยวข�องไดู�เนื�องจากติดูภารกิจสำาคัญ ซึ่่�งไดู�แจ�งต่อเลขานุการบริษััท และ/หุ้รือ เลขานุการของคณะกรรมิการชุุดูย่อยในแต่ละชุุดูล่วงหุ้น�าก่อนวันประชุุมิแล�ว
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บริ ั วจ อ จำากัดู มหาชุน

การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู�บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
คณะกรรมิการสรรหุ้าและพ่จารณาค่าตอบแทนไดู�กำาหุ้นดูค่าตอบแทนของกรรมิการประจำาปี 2563 โดูยพ่จารณาจากขนาดูธุรกิจ และความิรับ
ผิดูชุอบของคณะกรรมิการบริษัทั และไดู�เปรียบเทียบกับบริษัทั จดูทะเบียนในตลาดูหุ้ลักทรัพย์ฯ ทีมิ� มิี ลู ค่าตลาดู (Market Capitalization) ในขนาดูที�
ใกล�เคียงกับบริษััทฯ โดูยที�ประชุุมิสามิัญผู�ถือหุุ้�นประจำาปี 2563 เมิื�อวันที� 16 กรกฎาคมิ 2563 มิีมิติอนุมิัติค่าตอบแทนประจำาของกรรมิการประจำา
ปี 2563 และค่าตอบแทนพ่เศษัใหุ้�แก่คณะกรรมิการจำานวนไมิ่เกิน 2.63 ล�านบาท หุ้รือเทียบเท่าร�อยละ 0.5 ของเงินปันผลประจำาปีของบริษัทั ฯ ซึ่่ง� จ่าย
ใหุ้�แก่ผ�ถู ือหุุ้�นจากผลการดูำาเนินงานของบริษััทฯ สำาหุ้รับรอบระยะเวลาบัญชุีสิ�นสุดูวันที� 31 มิีนาคมิ 2563 (ลดูลงร�อยละ 34.58 เมิื�อเทียบกับค่า
ตอบแทนพ่เศษัในปีก่อน) โดูยใหุ้�คณะกรรมิการบริษััทนำามิาจัดูสรรภายหุ้ลังไดู�รับอนุมิัติจากที�ประชุุมิสามิัญผู�ถือหุุ้�นประจำาปี 2563
ทั�งนี� อัตราค่าตอบแทนประจำาของกรรมิการ (รวมิถ่งผู�บริหุ้ารที�ดูำารงตำาแหุ้น่งกรรมิการ) ประจำาปี 2563 มิีรายละเอียดูดูังนี�
ประจำาปี 2563/64

ประจำาปี 2562/63

ค่าตอบแทนรายเดือน

ต่อเดือน/คน

ต่อเดือน/คน

ประธานกรรมิการ
ประธานคณะกรรมิการตรวจสอบ
รองประธานกรรมิการ
กรรมิการ

80,000 บาท
66,700 บาท
66,700 บาท
40,000 บาท

80,000 บาท
66,700 บาท
66,700 บาท
40,000 บาท

ค่าเบี�ยประชุ้ม

ต่อครั�ง / คน

ต่อครั�ง / คน

ไมิ่มิี

ไมิ่มิี

20,000 บาท
20,000 บาท

20,000 บาท
20,000 บาท

20,000 บาท
20,000 บาท

20,000 บาท
20,000 บาท

20,000 บาท
20,000 บาท

20,000 บาท
20,000 บาท

20,000 บาท
ไมิ่มิี
ไมิ่มิี

ไมิ่มิี
ไมิ่มิี
ไมิ่มิี

คณะกรรมการบริษััท
คณะกรรมการตรวจสิอบ
- ประธานคณะกรรมิการตรวจสอบ
- กรรมิการตรวจสอบ
คณะกรรมการสิรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานคณะกรรมิการสรรหุ้าและพ่จารณาค่าตอบแทน
- กรรมิการสรรหุ้าและพ่จารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรรษััทภิบาล
- ประธานคณะกรรมิการบรรษััทภิบาล
- กรรมิการบรรษััทภิบาล
คณะกรรมการบริหารความเสิี่ยง
- ประธานคณะกรรมิการบริหุ้ารความิเสี�ยง
- กรรมิการบริหุ้ารความิเสี�ยง
คณะกรรมการบริหาร

รายงานผู้ลการดูำาเนินงานสำาคัญดู้านการกำากับดููแลกิจการ
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รายละเอียดูค่าตอบแทนที�กรรมิการไดู�รับเป็นรายบุคคลในปี 2563 เป็นดูังนี�
(หุ้น่วย : บาท)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
รวม

รายชุื่อ
นายคีรี กาญจนพาสน์
นายมิารุต อรรถไกวัลวที
นายกวิน กาญจนพาสน์
นายคง ชุิ เคือง
นายสุรพงษั์ เลาหุ้ะอัญญา
นายชุาน คิน ตัค
รศ. จารุพร ไวยนันท์
นางมิณีภรณ์ สิริวัฒนาวงศ์
นายเกียรติ ศรีจอมิขวัญ

ค่าตอบแทน
840,000
700,350
420,000
420,000
420,000
420,000
700,350
420,000
420,000
4,760,700

เบี�ยประชุ้ม
120,000
120,000
240,000
180,000
180,000
840,000

โบนัสิ
526,000
263,000
263,000
263,000
263,000
263,000
263,000
263,000
263,000
2,630,000

รวม
1,366,000
1,083,350
683,000
683,000
683,000
803,000
1,203,350
863,000
863,000
8,230,700

ค่าตอบแทนของกรรมิการของบริษััทฯ ที�ไดู�รับจากการดูำารงตำาแหุ้น่งกรรมิการในบริษััทย่อยในปี 2563
(หุ้น่วย : บาท)

รายชุื่อกรรมการ
1. นายมิารุต อรรถไกวัลวที
2. นายกวิน กาญจนพาสน์
3. นายชุาน คิน ตัค

บริษััทย่อย
POV
VGIAD
POV
VGIAD
POV
VGIAD

ตำาแหน่ง
กรรมิการ
กรรมิการ
กรรมิการ
กรรมิการ
กรรมิการ
กรรมิการ

ค่าตอบแทน1
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

หุ้มิายเหุ้ตุ :
1
กรรมิการไดู�รับค่าตอบแทนในรูปแบบเบี�ยประชุุมิจากบริษััทย่อย

2) ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน
- ไมิ่มิี ค่าตอบแทนผู�บริหารระดับสิูง
คณะกรรมิการสรรหุ้าและพ่จารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูพ
� จ่ ารณากำาหุ้นดูจำานวนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมิการบริหุ้าร
และกรรมิการผู�อำานวยการใหุ้ญ่ ทั�งแบบระยะสั�นและระยะยาว ผ่านการประเมิินผลการปฏิิบัติงานตามิดูัชุนีชุ�วี ัดูต่าง ๆ ซึ่่�งกำาหุ้นดูโดูยคณะกรรมิการ
สรรหุ้าและพ่จารณาค่าตอบแทนและไดู�รับการอนุมิัติจากคณะกรรมิการบริษััท ซึ่่�งพ่จารณาถ่งผลประกอบการและผลสำาเร็จทางธุรกิจของบริษััทฯ
เปรียบเทียบกับบริษััทจดูทะเบียนอื�นในตลาดูหุ้ลักทรัพย์ฯ ซึ่่�งอยู่ในอุตสาหุ้กรรมิเดูียวกัน ทั�งนี� เพ่�อนำาเสนอต่อที�ประชุุมิคณะกรรมิการบริษััทเพ่�อ
พ่จารณาอนุมิัติเป็นประจำาทุกปี
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หุ้ลักเกณฑ์์การประเมิินผลการปฏิิบัติงาน มิีดูังนี�
ดัชุนีชุี�วัด (KPIs)
ประธิานคณะกรรมการบริหาร

•
•
•
•

ความิมิั�งคั�งของผู�ถือหุุ้�น (Shareholders’ Wealth)
การจัดูใหุ้�บริษััทฯ มิีการกำากับดููแลกิจการที�ดูี (Corporate Governance)
การจัดูใหุ้�บริษััทฯ มิีความิรับผิดูชุอบต่อสังคมิ (Social Responsibility)
ความิสัมิพันธ์กับลูกค�า เจ�าของพ่�นที� และคู่ค�าทางธุรกิจ (Relationship with
Customers, Landlords and Business Alliance)

กรรมการผู�อำานวยการใหญ่่

•
•
•
•
•

ผลประกอบการในมิุมิมิองดู�านการเงิน (Financial)
ผลตอบรับเทียบกับสินค�าและบริการของบริษััทฯ จากมิุมิมิองของลูกค�า (Customer)
การพัฒนากระบวนการภายในขององค์กร (Operation Excellent)
การพัฒนาบุคลากรของบริษััทฯ (People Development)
นวัตกรรมิ (Innovation)

สำาหุ้รับผู�บริหุ้ารระดูับสูงอื�น กรรมิการผู�อำานวยการใหุ้ญ่จะเป็นผู�พ่จารณาความิเหุ้มิาะสมิในการกำาหุ้นดูค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลจากผลการ
ปฏิิบัติงานของผู�บริหุ้ารแต่ละราย โดูยพ่จารณาจากดูัชุนีชุี�วัดูต่าง ๆ ทั�งนี� การปรับอัตราเงินเดูือนประจำาปีโดูยรวมิจะสอดูคล�องกับสภาวะเศรษัฐกิจ
และผลการดูำาเนินงานของบริษัทั ฯ อน่ง� ค่าตอบแทนผูบ� ริหุ้าร (ไมิ่รวมิค่าตอบแทนรายเดูือนและเบีย� ประชุุมิที�ไดู�รบั ในฐานะกรรมิการ และ/หุ้รือ สมิาชุิก
ในคณะกรรมิการชุุดูย่อย) ที�ไดู�รับจากบริษััทฯ และบริษััทย่อย สำาหุ้รับปี 2563/64 เป็นดูังนี�
ปี 2563/64
จำานวนผู�บริหุ้าร (คน)
ค่าตอบแทนที�ไดู�รับจากบริษััทฯ และบริษััทย่อย (ล�านบาท)

8
51.8

การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษััทย่อยและบริษััทร่วม
วีจี ไอมิีกลไกในการติดูตามิและควบคุมิดููแลการบริหุ้ารจัดูการและการดูำาเนินงานของบริษััทย่อยและบริษััทร่วมิ เพ่�อรักษัาผลประโยชุน์ ในเงินลงทุน
ของบริษััทฯ ดูังนี�
1) คณะกรรมิการบริษััทจะพ่จารณาส่งกรรมิการ ผู�บริหุ้าร หุ้รือผู�ท�ี ไดู�รับมิอบหุ้มิายของบริษััทฯ เข�าไปเป็นตัวแทนในบริษััทย่อยและบริษััทร่วมิ
ตามิสัดูส่วนการถือหุุ้น� เพ่อ� ทำาหุ้น�าทีต� ดูิ ตามิ ควบคุมิดููแล และกำาหุ้นดูนโยบายสำาคัญ และ/หุ้รือ บริหุ้ารจัดูการกิจการนัน� ๆ เพ่อ� ใหุ้�เกิดูประโยชุน์
สูงสุดูแก่บริษััทฯ ทั�งนี� คณะกรรมิการบริษััท และ/หุ้รือ คณะกรรมิการบริหุ้าร (แล�วแต่กรณี) จะพ่จารณากำาหุ้นดูทิศทางใหุ้�ผู�ที� ไดู�รับมิอบหุ้มิาย
ของบริษััทฯ ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระสำาคัญต่าง ๆ ของบริษััทที�วีจี ไอเข�าลงทุน (ไมิ่ว่าโดูยทางตรงหุ้รือทางอ�อมิ)
2) บริษััทฯ มิีกลไกในการกำากับดููแลการเปิดูเผยข�อมิูลฐานะทางการเงินและผลการดูำาเนินงาน การทำารายการกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน การไดู�มิา
หุ้รือจำาหุ้น่ายไปซึ่่�งสินทรัพย์ หุ้รือการทำารายการสำาคัญอื�นใดูของบริษััทย่อยและบริษััทร่วมิใหุ้�ถูกต�องครบถ�วน โดูยจะปฏิิบัติตามิข�อกำาหุ้นดู
ของสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดูหุ้ลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัดู
3) บริษััทฯ ไดู�กำาหุ้นดูใหุ้�บริษััทย่อยและบริษััทร่วมิมิีระบบควบคุมิภายในที�เหุ้มิาะสมิและเพียงพอ

การติดตามให�มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการ
วีจี ไอใหุ้�ความิสำาคัญในเรือ� งการกำากับดููแลกิจการทีดู� ี โดูยไดู�กำาหุ้นดูนโยบายและแนวปฏิิบตั ทิ เ�ี กีย� วข�องไว�คมิู่ อื การกำากับดููแลกิจการและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ และมิีการจัดูกิจกรรมิส่งเสริมิความิรูค� วามิเข�าใจและการปฏิิบตั อิ ย่างต่อเนือ� ง นอกจากนี� วีจี ไอยังไดู�มิกี ารพ่จารณาและทบทวนคูมิ่ อื เป็นประจำา
ทุกปี โดูยการประชุุมิคณะกรรมิการบริษัทั ครัง� ที� 3/2564 ไดู�พจ่ ารณาทบทวนคูมิ่ อื การกำากับดููแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เมิือ� วันที� 23 มิีนาคมิ 2564
นอกจากนี� วีจี ไอยังติดูตามิเพ่�อใหุ้�เกิดูการปฏิิบัติตามิการการกับดููแลกิจการที�ดูี ดูังนี�

รายงานผู้ลการดูำาเนินงานสำาคัญดู้านการกำากับดููแลกิจการ
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นโยบายป้องกันความขัดแย�งทางผลประโยชุน์
(Conflict of Interest)
กลุมิ่ วีจี ไอตระหุ้นักถ่งความิสำาคัญในการดูำาเนินธุรกิจดู�วยความิโปร่งใส
และคำาน่งถ่งผู�มิีส่วนไดู�เสียทุกฝึ่าย จึงถือเป็นนโยบายสำาคัญที�จะไมิ่ใหุ้�
กรรมิการ ผู�บริหุ้าร และพนักงาน ใชุ� โอกาสจากการเป็นกรรมิการ
ผู�บ ริ หุ้ าร หุ้รื อ พนั ก งานของกลุ่มิ วีจี ไอในการแสวงหุ้าผลประโยชุน์
ส่วนตัวจากการปฏิิบัติหุ้น�าที�จึงกำาหุ้นดูเป็นนโยบายในการทำารายการ
ระหุ้ว่างกันขึน� เพ่อ� เป็นข�อปฏิิบตั สิ ำาหุ้รับกรรมิการ ผูบ� ริหุ้าร และพนักงาน
ของกลุ่มิวีจีไอ (โปรดูพ่จารณาข�อมิูลเพ่�มิเติมิในหุ้ัวข�อ 12. รายการ
ระหุ้ว่างกัน)
ทั�งนี� วีจี ไอยังไดู�กำาหุ้นดูใหุ้�กรรมิการและผู�บริหุ้ารจัดูส่งแบบแจ�งรายงาน
การมิี ส่ ว นไดู� เ สี ย ของตนและบุ ค คลที� มิี ค วามิเกี� ย วข� อ งใหุ้� กั บ สำา นั ก
เลขานุการบริษััทเป็นผู�เก็บรักษัาและจัดูส่งสำาเนารายงานการมิีส่วน
ไดู�เสียดูังกล่าวใหุ้�ประธานกรรมิการและประธานกรรมิการตรวจสอบ
ทราบภายใน 7 วันทำาการนับแต่วันที� ไดู�รับรายงานนั�น เพ่�อเป็นข�อมิูล
ในการตรวจสอบและกำากับดููแลรายการที�อาจก่อใหุ้�เกิดูความิขัดูแย�ง
ทางผลประโยชุน์ กั บ กลุ่มิ วี จี ไอ และเพ่�อใหุ้�เป็นไปตามิกฎเกณฑ์์แ ละ
ประกาศที�เกี�ยวข�อง และนโยบายเกี�ยวกับรายการที�อาจมิีความิขัดูแย�ง
กับผลประโยชุน์ของบริษััทฯ
นอกจากนี� คณะกรรมิการบริษัทั ยังไดู�กำาหุ้นดูนโยบายเพ่มิ� เติมิเกีย� วกับ
การทำารายการที�อาจมิีความิขัดูแย�งกับผลประโยชุน์ของบริษััทฯ เพ่�อ
ป้องกันมิิใหุ้�เกิดูรายการที�อาจมิีความิขัดูแย�งกับผลประโยชุน์ที�ดูีที�สุดู
ของกลุ่มิวีจี ไอ และผู�ถือหุุ้�นของวีจี ไอ และเพ่�อดูำารงไว�ซึ่่�งการกำากับดููแล
กิจการที�ดูี ดูังนี�
1) ในการทำา ธุ ร กิ จ ใหุ้มิ่ บริ ษัั ท ฯ ต� อ งนำา เสนอรายละเอี ย ดูแผน
การศ่กษัาความิเป็นไปไดู� (Feasibility Study) ต่อคณะกรรมิการ
บริษัทั หุ้รือบุคคลทีค� ณะกรรมิการบริษัทั มิอบหุ้มิาย และต�องจัดูใหุ้�
มิีการพ่จารณาแผนการลงทุน โดูยพ่จารณาถ่งผลตอบแทนและ
ประโยชุน์ทจ�ี ะเกิดูขึน� ต่อบริษัทั ฯ และผูถ� อื หุุ้น� โดูยรวมิ อย่างไรก็ตามิ
บริ ษัั ท ฯ ไมิ่ มิี น โยบายในการเข� า ทำา ธุ ร กิ จ ร่ ว มิกั บ กรรมิการ
ผู�บริหุ้าร ผู�ถือหุุ้�นรายใหุ้ญ่ หุ้รือผู�ท�ีเกี�ยวข�องกับบุคคลดูังกล่าว
เว�นแต่มิีเหุ้ตุจำาเป็นหุ้รือเป็นการสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มิวีจี ไอ
และเป็นไปเพ่�อผลประโยชุน์ท�ีดูีท�ีสุดูของบริษััทฯ และผู�ถือหุุ้�นโดูย
รวมิเป็นหุ้ลัก นอกจากนี� บริษััทฯ ยังต�องปฏิิบัติตามิประกาศและ
กฎเกณฑ์์ทเ�ี กีย� วข�องกับการทำารายการระหุ้ว่างกันอย่างเคร่งครัดู
2) หุ้ากบริ ษัั ท ฯ มิี ค วามิจำา เป็ น ต� อ งใหุ้� บ ริ ษัั ท ที� ร่ ว มิทุ น กู� ยื มิ เงิ น
เพ่�อใหุ้�การสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบเงินกู�ยืมิจากผู�ถือหุุ้�น
บริษััทฯ จะใหุ้�กู�ตามิสัดูส่วนการลงทุน เว�นแต่ในกรณีมิีเหุ้ตุอัน
จำาเป็นและสมิควรตามิทีค� ณะกรรมิการบริษัทั จะไดู�พจ่ ารณาอนุมิตั ิ
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เป็นแต่ละกรณีไป อย่างไรก็ตามิ บริษััทฯ ไมิ่มิีนโยบายในการใหุ้�
กู�ยืมิเงินแก่กรรมิการ ผู�บริหุ้าร หุ้รือผู�ถือหุุ้�นรายใหุ้ญ่ของบริษััทฯ
และ/หุ้รือ ผูเ� กีย� วข�องกับบุคคลดูังกล่าว หุ้รือธุรกิจทีบ� ริษัทั ร่วมิทุน
กับบุคคลดูังกล่าว เว�นแต่เป็นการใหุ้�กต�ู ามิสัดูส่วนการลงทุน หุ้รือ
เป็นไปเพ่�อประโยชุน์ท�ีดูีท�ีสุดูของบริษััทฯ และผู�ถือหุุ้�นโดูยรวมิ
เป็นหุ้ลัก นอกจากนี� บริษััทฯ ยังต�องปฏิิบัติตามิประกาศและ
กฎเกณฑ์์ทเ�ี กีย� วข�องกับการทำารายการระหุ้ว่างกัน อย่างเคร่งครัดู
3) บริ ษัั ท ฯ จะจั ดู ทำา เอกสารสั ญ ญาเป็ น ลายลั ก ษัณ์ อั ก ษัรตามิ
แบบที�กฎหุ้มิายกำาหุ้นดู และจัดูเก็บเอกสารสัญญาดูังกล่าวอย่าง
เป็นระบบ
4) คณะกรรมิการบริ ษัั ท ไดู� อ นุ มิั ติ ใ นหุ้ลั ก การเกี� ย วกั บ ข� อ ตกลง
ทางการค�าที�มิีเงื�อนไขการค�าทั�วไปในการทำาธุรกรรมิระหุ้ว่าง
บริษััทฯ หุ้รือบริษััทย่อย กับกรรมิการ ผู�บริหุ้าร หุ้รือบุคคลที�มิี
ความิเกีย� วข�องกับบุคคลดูังกล่าว เพ่อ� ใหุ้�เป็นไปตามิมิาตรา 89/12
แหุ้่งพระราชุบัญญัติหุ้ลักทรัพย์และตลาดูหุ้ลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(ตามิที� ไ ดู� มิีการแก� ไขเพ่�มิ เติมิ) สำาหุ้รับ รายการที�เกี�ยวโยงกัน
ที� ไมิ่ไดู�มิีลักษัณะเงื�อนไขการค�าทั�วไป และ/หุ้รือ เป็นไปตามิราคา
ตลาดูใหุ้�บริษััทฯ ปฏิิบัติตามิประกาศและกฎเกณฑ์์ที�เกี�ยวข�องกับ
การทำารายการระหุ้ว่างกันอย่างเคร่งครัดู

นโยบายป้องกันการใชุ�ข�อมูลภายใน
วีจี ไอตระหุ้นักถ่งความิสำาคัญในการป้องกันการใชุ�ข�อมิูลภายในเพ่�อ
ประโยชุน์ต่อตนเองหุ้รือผู�อื�นโดูยกรรมิการ ผู�บริหุ้าร และพนักงานของ
เรา ดูังนั�น เพ่�อใหุ้�กรรมิการ ผู�บริหุ้าร และพนักงานทั�งหุ้ลายปฏิิบัติตามิ
กฎเกณฑ์์และระเบียบของสำานักงาน ก.ล.ต. และเป็นไปตามิหุ้ลักการ
กำากับดููแลกิจการที�ดูี อย่างเคร่งครัดู โดูยมิีสาระสำาคัญสรุปไดู�ดูังนี�
1) กรรมิการและผูบ� ริหุ้ารของวีจี ไอ (ซึ่่ง� หุ้มิายความิรวมิถ่งคูส่ มิรสและ
บุตรที�ยังไมิ่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดูังกล่าว) ต�องรายงานการ
เปลี�ยนแปลงการถือหุ้ลักทรัพย์ต่อสำานักงาน ก.ล.ต. ตามิความิ
ในมิาตรา 59 แหุ้่งพระราชุบัญญัตหุ้ิ ลักทรัพย์และตลาดูหุ้ลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมิทั�งที�ไดู�มิีการแก� ไขเพ่�มิเติมิ) ภายใน 3 วันทำาการ
นับจากวันทีมิ� กี ารเปลีย� นแปลงการถือหุ้ลักทรัพย์ และจัดูส่งสำาเนา
รายงานนี�ใหุ้�แก่สำานักเลขานุการบริษััทในวันเดูียวกันกับวันที�ส่ง
รายงานต่อสำานักงาน ก.ล.ต. เพ่�อรวบรวมิ ทำาสรุป และนำาเสนอ
ต่อที�ประชุุมิคณะกรรมิการบริษััททราบเป็นรายไตรมิาส
2) หุ้�ามิมิิใหุ้�กรรมิการ ผู�บริหุ้าร และพนักงานใชุ�ข�อมิูลภายในเพ่�อ
ประโยชุน์ ในการซึ่ื�อขายหุ้ลักทรัพย์ของ วีจี ไอ และหุ้�ามิมิิใหุ้�เปิดูเผย
ข� อ มิู ล ภายในต่ อ บุ ค คลภายนอกหุ้รื อ ผู� ท�ี มิิ ไ ดู� มิี ส่ ว นเกี� ย วข� อ ง
ก่อนทีจ� ะมิีการเปิดูเผยต่อสาธารณชุนเป็นการทัว� ไปผ่านระบบการ
เปิดูเผยข�อมิูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดูหุ้ลักทรัพย์ฯ

ในการนี� เพ่�อใหุ้�เกิดูความิชุัดูเจนในการปฏิิบัติตามินโยบายป้องกันการใชุ�ข�อมิูลภายในโดูยมิิชุอบ วีจี ไอจึงไดู�ประกาศใชุ�แนวปฏิิบัติซึ่่�งสามิารถสรุป
ไดู�ดูังนี�
บ้คคลที่ถืูกห�ามการซื้ื�อขาย

บริษััทฯ บริษััทย่อย บริษััทร่วมิ
กรรมิการ ผู�บริหุ้าร พนักงาน และ/หุ้รือ
ผู�ท�อี ยูใ่ นตำาแหุ้น่งหุ้รือสายงาน
ที�สามิารถเข�าถ่งข�อมิูลภายในไดู�ของ
บริษััทฯ บริษััทย่อย และบริษััทร่วมิ

หลักทรัพย์
ที่ห�ามซื้ื�อขาย

หุ้ลักทรัพย์ของ
บริษััทฯ
บริษััทย่อย
และบริษััทร่วมิ

ชุ่วงเวลาห�ามการซื้ื�อขาย
(นับจากวันเปิดเผยงบการเงิน)
ก่อนเปิดเผย

หลังเปิดเผย

1 เดูือนก่อน
วันประชุุมิคณะ
กรรมิการบริษััท
ที�มิีวาระพ่จารณา
และอนุมิัติ
งบการเงิน

1 วันหุ้ลัง
วันประชุุมิ
คณะกรรมิการ
บริษััทที�มิีมิติ
อนุมิัติงบการเงิน

ทั�งนี� หุ้ากกรรมิการ ผู�บริหุ้าร หุ้รือพนักงานฝึ่าฝึืนข�อนโยบายป้องกัน
การใชุ�ข�อมิูลภายในดูังกล่าว นอกจากจะมิีโทษัตามิพระราชุบัญญัติ
หุ้ลักทรัพย์และตลาดูหุ้ลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมิทัง� ทีมิ� กี ารแก� ไขเพ่มิ� เติมิ)
แล�ว ยังถือว่าไดู�กระทำาผิดูข�อบังคับการทำางาน และมิีโทษัทางวินัย
โดูยบทลงโทษัทางวินัย มิี 3 ระดูับ ขึ�นอยู่กับลักษัณะแหุ้่งความิผิดูหุ้รือ
ความิหุ้นักเบาของการกระทำาความิผิดูหุ้รือตามิความิร�ายแรงทีเ� กิดูขึน�
ตั�งแต่ตักเตือนเป็นลายลักษัณ์อักษัร พักงานไมิ่เกิน 7 วัน โดูยไมิ่ไดู�รับ
ค่าจ�างและเลิกจ�างโดูยไมิ่จ่ายค่าชุดูเชุย ตามิลำาดูับ

นโยบายด�านการต่อต�านการท้จริตและการติดสิินบน
กลุ่มิวีจี ไอมิีนโยบายในการดูำาเนินธุรกิจอย่างมิีคุณธรรมิ ดู�วยความิ
ซึ่ือ� สัตย์ และโปร่งใสภายใต�กฎหุ้มิายและมิาตรฐานทีเ� กีย� วข�อง และมิีความิ
มิุ่งมิั�นในการต่อต�านการทุจริตและการติดูสินบนทุกรูปแบบ ตามิที�
บริษััทฯ ไดู�ประกาศเจตนารมิณ์เข�าร่วมิเป็นแนวปฏิิบัติของภาคเอกชุน
ไทยในการต่อต�านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption: CAC) โดูยเมิือ� วันที� 18 สิงหุ้าคมิ
2560 บริษัทั ฯ ไดู�รบั การรับรองการเป็นสมิาชุิกของแนวร่วมิปฏิิบตั ขิ อง
ภาคเอกชุนไทยในการต่อต�านการทุจริต ตลอดูจนสนับสนุนและกำาหุ้นดู
ใหุ้�บริษัทั ฯ บริษัทั ย่อย รวมิถ่งบุคคลทีเ� กีย� วข�องกับการดูำาเนินธุรกิจของ
กลุ่มิวีจี ไอปฏิิบัติตามินโยบายว่าดู�วยการต่อต�านทุจริตคอร์รัปชุัน
ตลอดูมิา นอกจากนี� เมิือ� วันที� 30 มิิถนุ ายน 2563 บริษัทั ฯ ทำาการประเมิิน
ความิเสีย� งดู�านการต่อต�านการคอร์รปั ชุัน� และไดู�รบั การรับรองต่ออายุ
สมิาชุิกแนวร่วมิ CAC เป็นที�เรียบร�อย โดูยจะครบอายุสมิาชุิกในวันที�
29 มิิถุนายน 2566

ชุ่วงเวลาห�ามการซื้ื�อขาย
กรณีเกิดเหต้การณ์ที่อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

- 14 วันก่อนวันประชุุมิ
คณะกรรมิการบริษััทแต่ละครั�ง
- จนถ่ง 1 วันหุ้ลังวันประชุุมิ
คณะกรรมิการบริษััทแต่ละครั�ง

คณะกรรมิการบริษััท ผู�บริหุ้าร และพนักงานทุกระดูับไดู�ดูำาเนินงานและ
ปฏิิบตั หุ้ิ น�าทีโ� ดูยย่ดูหุ้ลัก “ความิถูกต�อง” เป็นเกณฑ์์ ตามิกรอบแนวทาง
“ทำาถูกต�อง (Do it Right)” ที�ประธานกรรมิการและประธานกลุ่มิบริษััท
บีทีเอส กรุ�ป โฮลดูิ�งส์ จำากัดู (มิหุ้าชุน) ซึ่่�งเป็นบริษััทใหุ้ญ่ของวีจี ไอไดู�
ใหุ้�โอวาทไว� คณะกรรมิการบริษัทั ไดู�กำาหุ้นดูมิาตรการต่อต�านการทุจริต
คอร์รัปชุันของบริษััทฯ (ซึ่่�งมิีการพ่จารณาทบทวนเป็นประจำาทุกปี
อย่างน�อยปีละ 1 ครั�ง) ประกอบดู�วย
(1) นโยบายว่าดู�วยการต่อต�านทุจริตคอร์รัปชุัน รวมิถ่งแนวทางและ
ขั�นตอนปฏิิบัติต่าง ๆ ซึ่่�งครอบคลุมิทั�งกรณีการใหุ้�เงินสนับสนุน
การบริจาคเพ่�อการกุศล การชุ่วยเหุ้ลือทางการเมิือง การหุ้�ามิใหุ้�
และหุ้�ามิรับสินบนจากเจ�าหุ้น�าที�ของรัฐและหุ้น่วยงานราชุการ
การใหุ้�การรับ ของขวัญ ของกำานัล และการใชุ�จา่ ย การเลีย� งรับรอง
ทางธุรกิจและค่าใชุ�จ่ายอื�น ๆ
(2) นโยบายว่าดู�วยการแจ�งเบาะแสการกระทำาผิดูหุ้รือข�อร�องเรียน
และใหุ้�ความิคุ�มิครองผู�แจ�งเบาะแสหุ้รือข�อร�องเรียน
(3) คู่มิือบริหุ้ารความิเสี�ยงดู�านการทุจริต ซึ่่�งจัดูทำาเป็นฉบับเพ่�มิเติมิ
ประกอบมิาตรการต่อต�านการทุจริตคอร์รปั ชุัน นอกจากนี� วีจี ไอ
ยั ง ไดู� จั ดู ใหุ้� มิี ร ะบบรายงานการรั บ ของขวั ญ ทรั พ ย์ สิ น หุ้รื อ
ประโยชุน์อ�ืนใดูตามินโยบายงดูรับของขวัญ (No Gift Policy)
โดูยวีจี ไอไดู�รวบรวมิของขวัญที�ไมิ่สามิารถส่งกลับคืนแก่ผ�ู ใหุ้� ไดู� ไป
ดูำาเนินการตามิความิเหุ้มิาะสมิต่อไป

รายงานผู้ลการดูำาเนินงานสำาคัญดู้านการกำากับดููแลกิจการ
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วีจี ไอส่งเสริมิใหุ้�กรรมิการ ผู�บริหุ้าร พนักงาน และเจ�าหุ้น�าที�ของบริษััทฯ ดูำาเนินธุรกิจอย่างถูกต�อง โปร่งใส ยุติธรรมิ และสามิารถตรวจสอบไดู� จึงมิี
ชุ่องทางการรับแจ�งเบาะแสการกระทำาที� ไมิ่ถูกต�อง การกระทำาที�ผิดูขั�นตอนตามิระเบียบปฏิิบัติของบริษััทฯ การกระทำาที�ผิดูกฎหุ้มิาย ผิดูศีลธรรมิ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ หุ้รือการกระทำาใดู ๆ ที�สงสัยว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชุันที�เกี�ยวกับกลุ่มิวีจี ไอ โดูยผู�มิีส่วนไดู�เสียทุกกลุ่มิ สามิารถแจ�งเหุ้ตุ
หุ้รือเบาะแสผ่าน 3 ชุ่องทางต่าง ๆ ทั�งจากภายในและภายนอกองค์กร
ทั�งนี� วีจี ไอมิีมิาตรการคุ�มิครองสิทธิของผู�ร�องเรียนและผู� ใหุ้�ข�อมิูล โดูยบริษััทฯ จะปกปิดูชุื�อ ที�อยู่ หุ้รือข�อมิูลใดู ๆ ที�สามิารถระบุตัวผู�ร�องเรียนหุ้รือ
ผู� ใหุ้�ข�อมิูลไดู� และจะเก็บรักษัาข�อมิูลของผู�ร�องเรียนและผู� ใหุ้�ขอ� มิูลไว�เป็นความิลับ
สำาหุ้รับปี 2563/64 นั�น วีจี ไอไมิ่ไดู�รับการแจ�งเหุ้ตุ เบาะแส หุ้รือข�อร�องเรียนเกี�ยวกับการทุจริตคอร์รัปชุันแต่อย่างใดู

100 บริ ั วจ อ จำากัดู มหาชุน

การควบค้มภายในและรายการระหว่างกัน 6.4
การควบค้มภายใน
การควบค้มภายในและการบริหารจัดการความเสิี่ยง
ระบบการควบค้มภายใน
คณะกรรมิการบริษััทใหุ้�ความิสำาคัญต่อระบบการควบคุมิภายในที�ดูี
โดูยเหุ้็นว่าระบบการควบคุมิภายในที�ดูีจะชุ่วยใหุ้�การดูำาเนินงานของ
บริษััทฯ บรรลุตามิวัตถุประสงค์หุ้รือเป้าหุ้มิายที�กำาหุ้นดูไว� โดูยเฉพาะ
เรือ� งทีเ� กีย� วเนือ� งกับการดูำาเนินงานอย่างมิีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ความิน่าเชุื�อถือของรายงานทางการเงิน และการปฏิิบัติตามิกฎหุ้มิาย
และกฎระเบียบทีเ� กีย� วข�องอย่างครบถ�วน ในการนีค� ณะกรรมิการบริษัทั
ไดู�มิอบหุ้มิายใหุ้�คณะกรรมิการตรวจสอบเป็นผู�มิีหุ้น�าที�สอบทานและ
ประเมิินระบบการควบคุมิภายในของบริษัทั ฯ และเสนอต่อคณะกรรมิการ
บริษัทั เพ่อ� กำาหุ้นดูแนวทางการกำากับดููแลกิจการ ตลอดูจนการควบคุมิ
ภายในใหุ้�เป็นไปอย่างมิีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประจำาทุกปี
โดูยการประเมิินระบบการควบคุมิภายในครอบคลุมิดู�านต่าง ๆ ตามิ
มิาตรฐานสากลภายใต� Internal Control-Integrated Framework
ซึ่่�งกำาหุ้นดูโดูย The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission (“COSO”)
ในการนี�ท�ีประชุุมิคณะกรรมิการบริษััท ครั�งที� 4/2563 เมิื�อวันที� 28
พฤษัภาคมิ 2563 ไดู�รับทราบผลการประเมิินความิเพียงพอของระบบ
การควบคุ มิ ภายในของบริ ษัั ท ฯ และความิเหุ้็ น ของคณะกรรมิการ
ตรวจสอบในเรื�องดูังกล่าว โดูยคณะกรรมิการบริษััทไดู�มิีความิเหุ้็น
สอดูคล�องกับคณะกรรมิการตรวจสอบว่า บริษัทั ฯ มิีระบบการควบคุมิ
ภายในทีเ� พียงพอและเหุ้มิาะสมิกับการดูำาเนินธุรกิจ และไมิ่มิขี อ� บกพร่อง
เกี�ยวกับการควบคุมิภายในที�เป็นสาระสำาคัญ ซึ่่�งสามิารถสรุปสาระ
สำาคัญไดู�ดูังนี�

1) การควบค้มภายในองค์กร (Control Environment)
บริษัทั ฯ มิีการกำาหุ้นดูวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และทิศทางการดูำาเนิน
ธุรกิจไว�อย่างชุัดูเจน และประกาศใหุ้�พนักงานทราบโดูยทั�วกันเพ่�อเป็น
แนวทางในการดูำาเนินงานใหุ้�กับพนักงานทุกคน ตลอดูจนมิีการจัดู
โครงสร�างองค์กรที�เอื�ออำานวยต่อการดูำาเนินงานอย่างมิีประสิทธิผล
โดูยกำาหุ้นดูโครงสร�างองค์กรเป็นสายงาน และกำาหุ้นดูขอบเขตหุ้น�าที�
และความิรับผิดูชุอบของแต่ละสายงานไว�อย่างชุัดูเจน รวมิทั�งมิีการ
พ่จารณาทบทวนโครงสร�างองค์กรใหุ้�สอดูคล�องกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษััทฯ อย่างสมิำ�าเสมิอ เพ่�อใหุ้�แต่ละหุ้น่วยงานสามิารถปฏิิบัติงาน
ไดู�ตามิวัตถุประสงค์และเป้าหุ้มิายที�วางไว�

นอกจากนี� บริษััทฯ ไดู�จัดูทำานโยบายและระเบียบในการอนุมิัติดู�าน
การเงิ น การจั ดู ซึ่ื� อ จั ดู จ� า ง การบริ หุ้ ารจั ดู การทั� ว ไป การบริ หุ้ าร
ทรัพยากรมินุษัย์ และคูมิ่ อื การกำากับดููแลกิจการและจริยธรรมิทางธุรกิจ
ของบริษัทั ฯ และมิีการกำาหุ้นดูบทลงโทษัสำาหุ้รับกรณีทมิี� กี ารฝึ่าฝึืนอย่าง
ชุัดูเจนโดูยบริษััทฯ ไดู�ทบทวนและปรับปรุงเอกสารเกี�ยวกับนโยบาย
ระเบียน และคูมิ่ อื ปฏิิบตั งิ านทีเ� กีย� วข�องอย่างสมิำ�าเสมิอเพ่อ� ใหุ้�สอดูคล�อง
กับพันธกิจ กลยุทธ์ และทิศทางของบริษััทฯ ในแต่ละชุ่วงเวลา ในการนี�
บริษััทฯ ไดู�จัดูใหุ้�มิีการฝึึกอบรมิเพ่�อเสริมิสร�างความิรู�และความิเข�าใจ
เกี�ยวกับคู่มิือการกำากับดููแลกิจการและจริยธรรมิธุรกิจ และมิาตรการ
และแนวปฏิิบตั เิ กีย� วกับการต่อต�านการทุจริตใหุ้�แก่ผบ�ู ริหุ้ารและบุคลากร
ของบริษััทฯ รวมิถ่งไดู�ส�อื สารนโยบาย ระเบียบ และคู่มิือการปฏิิบัติงาน
ต่าง ๆ ใหุ้�พนักงานรับทราบโดูยทั�วกัน และเผยแพร่เอกสารที�เกี�ยวข�อง
ไว� ในระบบ Intranet ของบริษัทั ฯ อีกทัง� ยังกำาหุ้นดูใหุ้�เป็นหุ้น�าทีแ� ละความิ
รับผิดูชุอบของกรรมิการ ผูบ� ริหุ้าร และพนักงานทุกคนทีจ� ะต�องรับทราบ
และย่ดูถือปฏิิบัติตามินโยบายและแนวปฏิิบัติในดู�านต่าง ๆ ของบริษััทฯ
อย่างเคร่งครัดู ทัง� นี� กรรมิการ ผูบ� ริหุ้าร และผูบ� งั คับบัญชุาของบริษัทั ฯ
มิีหุ้น�าที�ในการประพฤติตนใหุ้�เป็นแบบอย่างที�ดูี และมิีหุ้น�าที�ในการ
สอดูส่อง ดููแล และส่งเสริมิใหุ้�ผู� ใต�บังคับบัญชุาประพฤติและปฏิิบัติตามิ
นโยบายและแนวปฏิิบัติที�บริษััทฯ กำาหุ้นดูดู�วย

2) การประเมินความเสิีย่ ง (Risk Management)
บริษัทั ฯ ตระหุ้นักถ่งความิสำาคัญของการบริหุ้ารความิเสีย� งว่าเป็นกลไก
สำาคัญที�จะชุ่วยใหุ้�บริษััทฯ บรรลุเป้าหุ้มิายตามิแผนธุรกิจ กลยุทธ์ และ
วิสัยทัศน์ท�ีบริษััทฯ ไดู�ต�ังไว� บริษััทฯ จึงไดู�มิีการกำาหุ้นดูและพัฒนากร
อบและกระบวนการบริหุ้ารจัดูการความิเสี�ยงตามิแนวทางของ COSO
เพ่�อลดูโอกาสในการเกิดูเหุ้ตุการณ์ท�ีอาจส่งผลกระทบในดู�านลบต่อ
องค์กร โดูยแบ่งงานในการบริหุ้ารความิเสี�ยงออกเป็น 4 ขั�นตอน
ประกอบดู�วย (1) การระบุความิเสี�ยงที�เกี�ยวข�องกับการดูำาเนินงาน
(2) การประเมิินความิเสี�ยง (3) การจัดูการและควบคุมิความิเสี�ยง และ
(4) การติดูตามิและรายงานความิเสี�ยง

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 101

ในปี 2562/63 คณะกรรมิการบริ ษัั ท ไดู� แ ต่ ง ตั� ง และมิอบหุ้มิายใหุ้�
คณะกรรมิการบริหุ้ารความิเสี�ยง ซึ่่�งประกอบดู�วยกรรมิการอิสระ
ทำาหุ้น�าที�เป็นประธาน และผู�บริหุ้ารสูงสุดูของแต่ละสายงานเป็นสมิาชุิก
ของคณะกรรมิการบริหุ้ารความิเสีย� ง ทัง� นี� คณะกรรมิการบริหุ้ารความิเสีย� ง
มิีหุ้น�าที�หุ้ลักในการกำาหุ้นดูนโยบาย แนวทาง และกรอบในการบริหุ้าร
ความิเสี�ยง พร�อมิทั�งควบคุมิดููแล ติดูตามิ และใหุ้�ข�อเสนอแนะเกี�ยวกับ
ระบบและกระบวนการบริหุ้ารความิเสีย� งของบริษัทั ฯ ใหุ้�มิคี วามิต่อเนือ� ง
และมิีประสิทธิภาพ โดูยมิีคณะทำางานบริหุ้ารความิเสีย� ง ซึ่่ง� ประกอบดู�วย
ตัวแทนของแต่ละสายงาน ชุ่วยสนับสนุนการทำางานของคณะกรรมิการ
บริหุ้ารความิเสี�ยง เพ่�อใหุ้�แน่ใจว่าความิเสี�ยงในดู�านต่าง ๆ ขององค์กร
อยู่ในระดูับความิเสี�ยงที�ยอมิรับไดู� (Risk Appetite) ที�คณะกรรมิการ
บริษััทกำาหุ้นดู โดูยคณะกรรมิการบริหุ้ารความิเสี�ยงมิีหุ้น�าที�รายงาน
ผลการประเมิินและการบริหุ้ารความิเสีย� งหุ้ลักขององค์กรใหุ้�คณะกรรมิการ
บริษััทรับทราบเป็นประจำาอย่างน�อยปีละหุ้น่�งครั�ง นอกจากนี� บริษััทฯ
ยังไดู�กำาหุ้นดูใหุ้�การบริหุ้ารความิเสีย� งเป็นความิรับผิดูชุอบของผูบ� ริหุ้าร
และพนักงานทั�งองค์กร ซึ่่�งเป็นหุ้ลักการสำาคัญประการหุ้น่�งในนโยบาย
การบริหุ้ารความิเสีย� งของบริษัทั ฯ เพ่อ� ปลูกฝึังใหุ้�การบริหุ้ารความิเสีย� ง
เป็ น ส่ ว นหุ้น่� ง ของวั ฒ นธรรมิองค์ ก ร (โปรดูพ่ จ ารณารายละเอี ย ดู
เพ่�มิเติมิของนโยบายการบริหุ้ารความิเสี�ยงของบริษััทฯ ไดู�ท�ี http://
investor.vgi.co.th/th/corporate-governance/corporate-policy)

3) การควบค้มการปฏิบัติงาน (Control Activities)
บริษััทฯ มิีการกำาหุ้นดูนโยบาย คู่มิือ และวิธีปฏิิบัติงานเป็นลายลักษัณ์
อักษัร รวมิทั�งมิีการติดูตามิ การควบคุมิและการตรวจสอบการปฏิิบัติ
ตามินโยบาย คู่ มิื อ และวิ ธี ก ารปฏิิ บั ติ ดูั ง กล่ า วอย่ า งเคร่ ง ครั ดู และ
สมิำ�าเสมิอ โดูยบริษััทฯ มิีการกำาหุ้นดูขอบเขตอำานาจหุ้น�าที�และวงเงิน
อนุมิัติของคณะกรรมิการบริษััท คณะกรรมิการบริหุ้าร กรรมิการ
ผู�อำานวยการใหุ้ญ่ และฝึ่ายบริหุ้ารในแต่ละระดูับไว�อย่างชุัดูเจน มิีการ
แบ่งแยกหุ้น�าที�และความิรับผิดูชุอบในการจัดูซึ่ื�อจัดูจ�าง การบันท่ก
รายการทางบัญชุี และการดููแลจัดูเก็บทรัพย์สินอย่างเป็นระบบ เพ่�อใหุ้�
สามิารถดููแลตรวจสอบการปฏิิบตั งิ านไดู�อย่างมิีประสิทธิภาพ นอกจากนี�
บริษััทฯ ยังไดู�กำาหุ้นดูนโยบายและแนวปฏิิบัติที�รัดูกุมิในการทำาธุรกรรมิ
กับผู�ถือหุุ้�นรายใหุ้ญ่ กรรมิการ ผู�บริหุ้าร หุ้รือผู�ท�ีเกี�ยวข�องกับบุคคล
ดูังกล่าว ซึ่่�งรวมิถ่งการทำารายการที�เกี�ยวโยงกัน การทำารายการที�อาจ
มิีความิขัดูแย�งทางผลประโยชุน์ และการใชุ�ข�อมิูลภายในและทรัพย์สิน
ของบริ ษัั ท ฯ เพ่� อ ประโยชุน์ ส่ ว นตน ซึ่่� ง สอดูคล� อ งและเป็ น ไปตามิ
หุ้ลักเกณฑ์์ของคณะกรรมิการกำากับหุ้ลักทรัพย์และตลาดูหุ้ลักทรัพย์
คณะกรรมิการกำากับตลาดูทุน และตลาดูหุ้ลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี� บริษัทั ฯ มิีการกำาหุ้นดูนโยบายและแนวปฏิิบตั ใิ นการติดูตามิ
และควบคุมิการดูำาเนินงานของบริษัทั ย่อยอย่างสมิำ�าเสมิอ รวมิทัง� มิีการ
กำาหุ้นดูแนวทางใหุ้�ผ�ูที� ไดู�รับมิอบหุ้มิายของบริษััทฯ เข�าไปเป็นตัวแทน
ในบริษััทย่อย โดูยมิีหุ้น�าที�ติดูตามิ ควบคุมิดููแล และกำาหุ้นดูนโยบาย
ที�สำาคัญ เพ่�อใหุ้�การดูำาเนินงานของบริษััทย่อยเป็นไปตามิวัตถุประสงค์
และเป้าหุ้มิายที�กำาหุ้นดูไว� รวมิถ่งกฎหุ้มิายที�เกี�ยวข�อง
102 บริ ั วจ อ จำากัดู มหาชุน

4) ระบบสิารสินเทศและการสิื่อสิารข�อมูล
(Information & Communication)
บริษััทฯ ใหุ้�ความิสำาคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื�อสารข�อมิูลที�มิี
คุณภาพเพ่�อใหุ้�ผ�ถู ือหุุ้�น คณะกรรมิการบริษััท คณะกรรมิการชุุดูย่อย
ผู�บริหุ้าร พนักงาน รวมิถ่งผู�มิีส่วนไดู�เสียอื�น ๆ ไดู�รับข�อมิูลที�ถูกต�อง
ครบถ�วน และเพียงพอต่อการตัดูสินใจ ภายในระยะเวลาที�เหุ้มิาะสมิ
โดูยบริษััทฯ มิีการดูำาเนินงานดู�านต่าง ๆ เกี�ยวกับระบบสารสนเทศและ
การสื�อสารข�อมิูลดูังนี�
• ใชุ�นโยบายบัญชุีตามิมิาตรฐานการบัญชุีทร�ี บั รองทัว� ไปและเหุ้มิาะสมิ
กับการประกอบธุรกิจของบริษััทฯ มิีการจัดูเก็บบัญชุีและเอกสาร
ประกอบการบันท่กบัญชุีอย่างเหุ้มิาะสมิและสามิารถตรวจสอบไดู�
• มิีการจัดูทำาและส่งหุ้นังสือเชุิญประชุุมิและเอกสารประกอบการ
ประชุุมิ รวมิทั�งบันท่กรายงานการประชุุมิอย่างถูกต�องครบถ�วน
เพ่อ� นำาเสนอต่อคณะกรรมิการบริษัทั และผูถ� อื หุุ้น� ภายในระยะเวลา
ที�เหุ้มิาะสมิตามิที�กฎหุ้มิายกำาหุ้นดู นอกจากนี� บริษััทฯ ยังไดู�
จัดูทำาและเปิดูเผยรายงานวิเคราะหุ้์ผลการดูำาเนินงาน สารสนเทศ
ที�สำาคัญหุ้รือที�อาจมิีผลกระทบต่อราคาหุ้ลักทรัพย์ของบริษััทฯ
ตามิหุ้ลั ก เกณฑ์์ ท�ี กำา หุ้นดู รวมิทั� ง จั ดู เก็ บ เอกสารสำา คั ญ โดูย
เลขานุ ก ารบริ ษัั ท อย่ า งเป็ น ระบบเพ่� อ ใหุ้� ส ามิารถตรวจสอบ
ย�อนหุ้ลังไดู�
• จั ดู ใหุ้� มิี ก ารสื� อ สารข� อ มิู ล ภายในผ่ า นชุ่ อ งทางที� หุ้ ลากหุ้ลาย
เพ่�อใหุ้�ผ�ูบริหุ้ารและพนักงานรับทราบและเข�าถ่งข�อมิูลไดู�อย่าง
มิีประสิทธิภาพ ไมิ่ว่าจะเป็นการสื�อสารโดูยตรงจากกรรมิการ
ผู�อำานวยการใหุ้ญ่ผ่านการจัดู CEO Town Hall หุ้รือการแจ�ง
ข่ า วสารและเผยแพร่ เ อกสารต่ า ง ๆ ของบริ ษัั ท ฯ ผ่ า นระบบ
Intranet, อีเมิล, VGI LINE Official Account ในแอปพลิเคชุัน
LINE Messaging และพ่�นที�ประชุาสัมิพันธ์อ�ืน ๆ ของบริษััทฯ
นอกจากนี� บริษััทฯ ยังจัดูใหุ้�มิีฝึ่ายเลขานุการบริษััทเพ่�อทำาหุ้น�าที�
ประสานงานและสื� อ สารกั บ คณะกรรมิการบริ ษัั ท และคณะ
กรรมิการชุุดูย่อย
• จัดูใหุ้�มิฝึี า่ ยนักลงทุนสัมิพันธ์เพ่อ� ใหุ้�ขอ� มิูลและตอบข�อซึ่ักถามิของ
นักลงทุน รวมิทัง� จัดูใหุ้�มิชุี อ่ งทางสือ� สารข�อมิูลใหุ้�กบั ผูมิ� สี ว่ นไดู�เสีย
ภายนอกองค์กรผ่านฝึ่ายนักลงทุนสัมิพันธ์ ฝึ่ายเลขานุการบริษัทั
และฝึ่ายตรวจสอบภายใน (โปรดูศ่กษัารายละเอียดูข�อมิูลการ
ติดูต่อเพ่มิ� เติมิภายใต�หุ้วั ข�อ 9. การกำากับดููแลกิจการ) นอกจากนี�
บริษััทฯ ยังไดู�จัดูชุ่องทางเฉพาะสำาหุ้รับการแจ�งเบาะแสหุ้รือข�อ
ร�องเรียนเกีย� วกับการกระทำาทีอ� าจเข�าข่ายเป็นการทุจริตคอร์รปั ชุัน
ผ่านทางอีเมิล VGI_CAC@vgi.co.th โดูยเบาะแสหุ้รือข�อร�องเรียน
ดูังกล่าวจะถูกรวบรวมิเพ่�อนำาเสนอต่อคณะกรรมิการตรวจสอบ
และ/หุ้รือ คณะกรรมิการบรรษััทภิบาล และ/หุ้รือ คณะกรรมิการ
บริษััท (แล�วแต่กรณี) ต่อไป

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษัทั ฯ มิีกระบวนการทีชุ� ดูั เจนในการติดูตามิการดูำาเนินงานตามิระบบ
การควบคุมิภายในเพ่อ� ใหุ้�บรรลุตามิวัตถุประสงค์และเป้าหุ้มิายทีก� ำาหุ้นดู
ไว� โดูยมิีการพ่จารณาทบทวนกระบวนการดูังกล่าวใหุ้�สอดูคล�องกับ
การประกอบธุรกิจของบริษััทฯ อย่างสมิำ�าเสมิอ โดูยมิีฝึ่ายตรวจสอบ
ภายในทำาหุ้น�าทีใ� นการสอบทานและประเมิินระบบการควบคุมิภายในของ
บริษัทั ฯ รวมิทัง� ใหุ้�ขอ� เสนอแนะเกีย� วกับการปรับปรุงกระบวนการปฏิิบตั ิ
งานต่าง ๆ เพ่�อใหุ้�มิ�นั ใจว่าระบบการควบคุมิภายในของบริษััทฯ มิีความิ
เพียงพอและเหุ้มิาะสมิ และรายงานผลการประเมิินดูังกล่าวต่อคณะ
กรรมิการตรวจสอบโดูยตรง ทั�งนี� หุ้ากมิีการตรวจพบข�อบกพร่อง
ที� เ ป็ น สาระสำา คั ญ ผู� ที� เ กี� ย วข� อ งจะต� อ งเข� า ชุี�แ จงสาเหุ้ตุ แ ละนำา เสนอ
แนวทางแก� ไขต่อคณะกรรมิการตรวจสอบ และ/หุ้รือ คณะกรรมิการ
บริษััท (แล�วแต่กรณี) นอกจากนี� บริษััทฯ ยังไดู�กำาหุ้นดูใหุ้�มิีการติดูตามิ
ความิคืบหุ้น�าในการแก� ไขข�อบกพร่อง และรายงานต่อคณะกรรมิการ
ตรวจสอบ และ/หุ้รือ คณะกรรมิการบริษัทั (แล�วแต่กรณี) ภายในระยะเวลา
ที�กำาหุ้นดู

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสิอบและผูสิ� อบบัญ่ชุีเกีย่ วกับ
ระบบการควบค้มภายในของบริษััทฯ
คณะกรรมิการตรวจสอบไดู� ป ระเมิิ น ความิเพี ย งพอของระบบการ
ควบคุมิภายในของบริษััทฯ ในดู�านต่าง ๆ ทั�ง 5 ดู�าน ไดู�แก่ การควบคุมิ
ภายในองค์กร (Control Environment) การประเมิินความิเสี�ยง (Risk
Management) การควบคุมิการปฏิิบัติงาน (Control Activities) ระบบ
สารสนเทศและการสื�อสารข�อมิูล (Information & Communication)
และระบบการติดูตามิ (Monitoring Activities) และมิีความิเหุ้็นว่า บริษัทั ฯ
มิีระบบการควบคุมิภายในที�เพียงพอและเหุ้มิาะสมิกับการดูำาเนินธุรกิจ
สามิารถปกป้องทรัพย์สนิ ของบริษัทั ฯ จากการถูกนำาไปใชุ�โดูยกรรมิการ
หุ้รือผูบ� ริหุ้ารโดูยมิิชุอบหุ้รือโดูยไมิ่มิอี าำ นาจ และไมิ่มิขี อ� บกพร่องเกีย� วกับ
การควบคุมิภายในที�เป็นสาระสำาคัญ นอกจากนี� ผู�สอบบัญชุีของ
บริษััทฯ ยังไดู�สอบทานระบบการควบคุมิภายในที�เกี�ยวข�องกับการ
ตรวจสอบเพ่อ� ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบงบการเงินรวมิ และงบการเงิน
เฉพาะกิจการใหุ้�เหุ้มิาะสมิกับสถานการณ์ โดูยผูส� อบบัญชุีเหุ้็นว่างบการ
เงินรวมิ และงบการเงินเฉพาะกิจการประจำาปีของบริษััทฯ ไดู�แสดูงฐานะ
การเงิน ผลการดูำาเนินงาน และกระแสเงินสดู ณ วันที� 31 มิีนาคมิ 2564
อย่างถูกต�องตามิควรในสาระสำาคัญตามิมิาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฝ่่ายตรวจสิอบภายใน
ฝึ่ายตรวจสอบภายในทำาหุ้น�าทีต� รวจสอบและประเมิินความิเพียงพอของ
ระบบการควบคุมิภายในของบริษััทฯ ทั�งที�เป็นข�อมิูลทางการเงินและ
ที� ไมิ่ใชุ่ข�อมิูลทางการเงิน รวมิทั�งสอบทานการปฏิิบัติตามิกฎเกณฑ์์
ภายในต่าง ๆ และใหุ้�ขอ� เสนอแนะเพ่อ� การพัฒนาและปรับปรุงการดูำาเนินงาน
ของบริษัทั ฯ เพ่อ� ใหุ้�มิน�ั ใจไดู�วา่ บริษัทั ฯ ไดู�ปฏิิบตั ติ ามิระเบียบและข�อบังคับ
ของกฎหุ้มิายทีเ� กีย� วข�องอย่างครบถ�วน มิีการกำากับดููแล และการควบคุมิ
ภายในที�ดูี สามิารถบรรลุวัตถุประสงค์ ในการดูำาเนินงานขององค์กร

ฝึ่ายตรวจสอบภายในมิีการวางแผนการตรวจสอบภายในประจำาปี
และแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี โดูยจัดูทำาแผนการตรวจสอบตามิ
หุ้ลักการประเมิินความิเสี�ยงที�อาจส่งผลกระทบต่อการดูำาเนินงานของ
บริษััทฯ และครอบคลุมิกระบวนการดูำาเนินงานขององค์กร ซึ่่�งผ่านการ
อนุมิัติจากคณะกรรมิการตรวจสอบ โดูยขอบเขตการทำางานของฝึ่าย
ตรวจสอบภายในนั�นครอบคลุมิถ่งการทดูสอบ สอบทาน และประเมิิน
ความิเพียงพอและความิมิีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมิภายใน
ของบริษััทฯ รวมิทั�งคุณภาพของการปฏิิบัติงานในเรื�องดูังต่อไปนี�
• ความิน่าเชุื�อถือของระบบการควบคุมิภายในดู�านการบัญชุีและ
การเงินเพ่อ� ใหุ้�ขอ� มิูลทางบัญชุีและการเงินของบริษัทั ฯ และบริษัทั ย่อย
มิีความิถูกต�องและเชุื�อถือไดู�
• ความิน่าเชุื�อถือของระบบการควบคุมิภายในดู�านการบริหุ้าร
และการปฏิิบัติงานว่าไดู�มิีการปฏิิบัติงานสอดูคล�องกับนโยบาย
และแผนงานที�วางไว� ภายใต�กรอบของกฎหุ้มิาย กฎระเบียบ และ
ข�อบังคับของหุ้น่วยงานที�มิีอำานาจกำากับดููแล รวมิถ่งระเบียบข�อ
บังคับของบริษัทั ฯ ซึ่่ง� ครอบคลุมิกิจกรรมิในดู�านต่าง ๆ ไมิ่วา่ จะเป็น
ดู� า นการจั ดู การ ดู� า นการปฏิิ บัติ การ ดู� า นการจั ดู ซึ่ื�อจั ดู จ�า ง
ดู�านการตลาดู ดู�านการบริหุ้าร ดู�านการเงินและบัญชุี และดู�าน
ทรัพยากรบุคคล
• ความิน่าเชุื�อถือของระบบการควบคุมิภายในดู�านสารสนเทศ
โดูยสอบทานโครงสร� า งของฝึ่ า ยเทคโนโลยี แ ละสารสนเทศ
การเข�าถ่งข�อมิูล การเข�าสู่โปรแกรมิ การประมิวลผล การพัฒนา
ระบบการจัดูทำาข�อมิูลสำารอง การจัดูทำาแผนการสำารองกรณี
ฉุกเฉิน อำานาจการปฏิิบตั งิ านในระบบ การจัดูทำาเอกสารจากระบบ
รวมิทั�งการเก็บรักษัาเอกสาร คู่มิือ ตลอดูจนผังระบบงานดู�าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษััทฯ
• ความิน่าเชุื�อถือของระบบการควบคุมิภายในดู�านการต่อต�าน
การทุจริตคอร์รัปชุัน เพ่�อใหุ้�สอดูคล�องและตอบรับกับมิาตรการ
ต่อต�านการทุจริตคอร์รัปชุันของบริษััทฯ ซึ่่�งจะชุ่วยส่งเสริมิการ
ดูำาเนินธุรกิจของบริษัทั ฯ อย่างมิีคณ
ุ ธรรมิ และการพัฒนาทีย� ง�ั ยืน
ฝึ่ายตรวจสอบภายในมิีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมิการ
ตรวจสอบเป็นประจำาทุกไตรมิาส รวมิทัง� มิีการติดูตามิความิคืบหุ้น�าในการ
แก� ไขข�อบกพร่องตามิข�อเสนอแนะอย่างสมิำ�าเสมิอ ทั�งนี� ฝึ่ายตรวจสอบ
ภายในมิีความิเป็นอิสระจากหุ้น่วยงานอื�น ๆ ของบริษััทฯ และสามิารถ
เข�าถ่งข�อมิูลและทรัพย์สินของบริษััทฯ ในส่วนที�เกี�ยวข�องกับการปฏิิบัติ
งานของผู�ตรวจสอบ รวมิถ่งสามิารถขอข�อมิูลและคำาชุี�แจงจากผู�ที�
เกี�ยวข�องในเรื�องที� ไดู�รับมิอบหุ้มิายจากคณะกรรมิการตรวจสอบใหุ้�
ตรวจสอบไดู� ทั�งนี� เพ่�อใหุ้�ระบบการควบคุมิภายในมิีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รายงานทางการเงินมิีความิน่าเชุือ� ถือ การปฏิิบตั งิ านเป็นไป
ตามิกฎหุ้มิาย ระเบียบและข�อบังคับของทางราชุการและหุ้น่วยงานที�มิี

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 103

อำานาจกำากับดููแล และสอดูคล�องกับนโยบาย แผนงาน ข�อบังคับ ระเบียบ
คำาสั�ง และประกาศต่าง ๆ ของบริษััทฯ รวมิทั�งเพ่�อปกป้องทรัพย์สิน
ของบริ ษัั ท ฯ และป้ อ งกั น ความิเสี ย หุ้ายอั น อาจเกิ ดู ขึ� น กั บ บริ ษัั ท ฯ
ตลอดูจนเกิดูการถ่วงดูุลและตรวจสอบการปฏิิบัติงานของบริษััทฯ
ระหุ้ว่ า งกั น อย่ า งเหุ้มิาะสมิเพ่� อ ใหุ้� บ รรลุ ผ ลสำา เร็ จ ตามิเป้ า หุ้มิายที�
กำาหุ้นดูไว�
นอกจากนี� ฝึ่ายตรวจสอบภายในยังสนับสนุนใหุ้�บุคลากรภายในฝึ่าย
มิีการพัฒนาและเข�ารับการอบรมิความิรู�จากทั�งภายในและภายนอก
องค์กรอย่างต่อเนื�อง ทั�งนี� เพ่�อใหุ้�บุคคลากรของฝึ่ายตรวจสอบภายใน
มิีความิรู� ความิสามิารถ และความิเชุีย� วชุาญทางดู�านวิชุาชุีพตรวจสอบ
ภายใน และทักษัะดู�านอื�น ๆ ที�จำาเป็นในการปฏิิบัติงาน

บ้คคลที่อาจมีความขัดแย�ง
/ลักษัณะความสิัมพันธิ์

ลักษัณะรายการ

BTSG
• BTSG เป็นผู�ถือหุุ้�นรายใหุ้ญ่
ของบริษััทฯ และเป็นนิติบุคคล
ที�มิีอำานาจควบคุมิของบริษััทฯ
• บริษัทั ฯ และ BTSG มิีกรรมิการ
ร่วมิกันจำานวน 4 ท่าน ไดู�แก่
(1) นายคีรี กาญจนพาสน์
(2) นายกวิน กาญจนพาสน์
(3) นายสุรพงษั์ เลาหุ้ะอัญญา
(4) นายคง ชุิ เคือง

รายไดู�จากการใหุ้�บริการ
สื�อโฆษัณา

รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันของบริษััทฯ กับบ้คคลที่อาจมีความขัดแย�ง
สิำาหรับงวดปีบัญ่ชุี สิิ�นสิ้ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และรายการ
ระหว่างกันในชุ่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ในรอบปีบัญชุี 2563/64 บริษััทฯ และบริษััทย่อยมิีรายการกับบุคคล
ที�เกี�ยวโยงกัน ซึ่่�งไดู�เปิดูเผยไว� ในหุ้มิายเหุ้ตุประกอบงบการเงินรวมิ
ทีต� รวจสอบจากผูส� อบบัญชุีและไดู�ผา่ นการสอบทานจากคณะกรรมิการ
ตรวจสอบแล�ว โดูยคณะกรรมิการตรวจสอบเหุ้็นว่าฝึ่ายบริหุ้ารไดู�
พ่ จ ารณาเข� า ทำา รายการดูั ง กล่ า วเพ่� อ ประโยชุน์ สู ง สุ ดู ของบริ ษัั ท ฯ
ภายใต�ขอ� ตกลงและเงือ� นไขทางการค�าปกติ เสมิือนเป็นรายการทีท� ำากับ
บุ ค คลภายนอกซึ่่� ง รายการเกี� ย วโยงกั น ที� สำา คั ญ ของบริ ษัั ท ฯ และ
บริษััทย่อยมิีรายละเอียดูดูังนี�

มูลค่ารายการงวดปีบัญ่ชุีสิิ�นสิ้ด
31 มี.ค. 64 31 มี.ค. 63 31 มี.ค. 62
(ล�านบาท) (ล�านบาท) (ล�านบาท)

ค่าบริการงาน
ดู�านนักลงทุนสัมิพันธ์
และงานดู�าน CSR(1)

-

85.56

7.06

5.40

-

ความจำาเป็น
และความสิมเหต้สิมผล
ของรายการ
เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษััทฯ โดูย
อัตราค่าบริการที�บริษััทฯ เรียกเก็บจาก
BTSG เป็ น อั ต ราเดูี ย วกั น กั บ ที� บ ริ ษัั ท ฯ
เรียกเก็บจากลูกค�ารายใหุ้ญ่ทั�วไป

7.36(1) BTSG เป็ น บริ ษัั ท จดูทะเบี ย นในตลาดู
หุ้ลั ก ทรั พ ย์ ฯ และเป็ น บริ ษัั ท ใหุ้ญ่ ข อง
บริ ษัั ท ฯ ซึ่่� ง มิี หุ้ น่ ว ยงานดู� า นนั ก ลงทุ น
สัมิพันธ์อยู่แล�ว ประกอบกับมิีฐานข�อมิูล
ทางธุรกิจบางส่วนที�บริษััทฯ และ BTSG
ต�องใชุ�ร่วมิกัน ดูังนั�น การใชุ�บริการดู�าน
นักลงทุนสัมิพันธ์จาก BTSG จะทำาใหุ้�เกิดู
ความิคล่ อ งตั ว ในการปฏิิ บั ติ ง าน และ
สามิารถใชุ� ที มิ งานเดูี ย วกั น ในการทำา
กิ จ กรรมิดู� า นนั ก ลงทุ น สั มิ พั น ธ์ ข องทั� ง
สองบริษััทไดู�อย่างมิีประสิทธิภาพ ทั�งนี�
อั ต ราค่ า บริ ก ารงานดู� า นนั ก ลงทุ น
สั มิ พั น ธ์ เ ป็ น อั ต ราที� ส มิเหุ้ตุ ส มิผล เมิื� อ
เปรี ย บเที ย บกั บ กรณี ที� บ ริ ษัั ท ฯ ต� อ ง
ดูำาเนินการเอง หุ้รือว่าจ�างผู� ใหุ้�บริการซึ่่�ง
เป็นบุคคลภายนอกมิาดูำาเนินการ
หมายเหตุุ :
(1) เฉพาะม้ ล ค่ า รายกี่ารในงวดปีี บั ญ ชี
สูิ�นสูุดวันที่ี� 31 มีนาคม 2562 เปี็นม้ลค่ารวม
ขอีงค่าใช�จ่ายที่ี� BTSG เรียกี่เกี่็บจากี่กี่ารใช�
บริกี่าร (กี่) งานด�านนักี่ลงทีุ่นสูัมพันธ์์ จำานวน
4.35 ล�านบาที่ และ (ข) งานด�าน CSR จำานวน
3.01 ล�านบาที่

104 บริ ั วจ อ จำากัดู มหาชุน

บ้คคลที่อาจมีความขัดแย�ง
/ลักษัณะความสิัมพันธิ์

ลักษัณะรายการ

มูลค่ารายการงวดปีบัญ่ชุีสิิ�นสิ้ด
31 มี.ค. 64 31 มี.ค. 63 31 มี.ค. 62
(ล�านบาท) (ล�านบาท) (ล�านบาท)

BTSC

รายไดู�จากการใหุ้�บริการ
• BTSC เป็นผู�ถือหุุ้�นรายใหุ้ญ่และ สือ� โฆษัณา
เป็นนิตบิ คุ คลทีมิ� อี าำ นาจควบคุมิ
ของบริษัทั ฯ
• บริษััทฯ และ BTSC มิีกรรมิการ
รายไดู�จากการใหุ้�บริการ
ร่วมิกันจำานวน 3 ท่าน ไดู�แก่
ระบบจอแอลซึ่ีดูี เพ่�อใหุ้�
(1) นายคีรี กาญจนพาสน์
BTSC ใชุ�ประโยชุน์ ใน
(2) นายกวิน กาญจนพาสน์
การโฆษัณาและ
(3) นายสุรพงษั์ เลาหุ้ะอัญญา
ประชุาสัมิพันธ์

ความจำาเป็น
และความสิมเหต้สิมผล
ของรายการ

7.56

9.45

10.30 เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษััทฯ โดูย
อัตราค่าบริการที�บริษััทฯ เรียกเก็บจาก
BTSC เป็ น อั ต ราเดูี ย วกั น กั บ ที� บ ริ ษัั ท ฯ
เรียกเก็บจากลูกค�ารายใหุ้ญ่ทั�วไป

1.71

2.11

0.51

ค่าตอบแทนการใหุ้�สิทธิ
บริหุ้ารจัดูการดู�านการ
ตลาดูในระบบรถไฟัฟั้า
บีทีเอส ระหุ้ว่าง BTSC
กับบริษััทฯ และค่าใชุ�จ่าย
ที�เกี�ยวกับการบริหุ้าร
จัดูการดูังกล่าว

187.30

298.52

300.20 BTSC ใหุ้�สิทธิแก่บริษััทฯ ในการบริหุ้าร
จัดูการดู�านการตลาดูในระบบรถไฟัฟั้า
บีทีเอส บริษััทฯ จึงต�องชุำาระค่าตอบแทน
การใหุ้�สทิ ธิในการใชุ�ประโยชุน์พน�่ ทีดู� งั กล่าว
ทัง� นี� อัตราค่าตอบแทนการใหุ้�สทิ ธิทบ�ี ริษัทั ฯ
ชุำาระใหุ้�แก่ BTSC นั�น สามิารถเทียบเคียง
และมิี อั ต ราใกล� เ คี ย งกั บ บริ ษัั ท ที� ดูำา เนิ น
ธุรกิจในลักษัณะคล�ายคล่งกันกับบริษััทฯ

ค่าใชุ�จ่ายจากการใชุ�
บริการซึ่่อมิบำารุงรักษัา
ระบบประตูก�นั ชุาน
ชุาลาและระบบ
อาณัติสัญญาณที�
เชุื�อมิต่อกับระบบประตู
กั�นชุานชุาลา

18.50

21.33

23.38 บริษััทฯ ว่าจ�างใหุ้� BTSC เป็นผู�ซึ่่อมิบำารุง
รักษัาระบบประตูกั�น ชุานชุาลาและระบบ
อาณัติสัญญาณที�เชุื�อมิต่อกับระบบประตู
กัน� ชุานชุาลา เนือ� งจากเป็นงานทีเ� กีย� วเนือ� ง
กับระบบรถไฟัฟั้าบีทเี อสทีต� อ� งอาศัยความิ
ชุำานาญเฉพาะดู�าน ประกอบกับ BTSC เป็น
ผู� ร่ ว มิออกแบบระบบควบคุ มิ สั ญ ญาณ
ดูังนั�น BTSC จึงเป็นผู�ที�มิีความิรู�และความิ
เข�าใจเกี�ยวกับระบบดูังกล่าวเป็นอย่างดูี
ทั� ง นี� อั ต ราค่ า บริ ก ารซึ่่ อ มิบำา รุ ง รั ก ษัา
ดูั ง กล่ า วเป็ น อั ต ราที� ส มิเหุ้ตุ ส มิผล เมิื� อ
พ่จารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการ
จากผู� ใหุ้�บริการรายอื�น ประกอบกับความิ
ชุำานาญของ BTSC และเป็นไปตามิข�อตกลง
ระหุ้ว่างบริษััทฯ และ BTSC

บริษัทั ฯ ไดู�รบั รายไดู�จากการใหุ้�สทิ ธิ BTSC
ใชุ�จอแอลซึ่ีดูี ซึ่่�งเป็นทรัพย์สินที� ไมิ่ไดู� ใชุ� ใน
การประกอบธุรกิจของบริษัทั ฯ ณ ปัจจุบนั
ในราคาทีส� มิเหุ้ตุสมิผล ซึ่่ง� เป็นประโยชุน์กบั
บริษััทฯ

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 105

บ้คคลทีอ่ าจมีความขัดแย�ง
/ลักษัณะความสิัมพันธิ์

ลักษัณะรายการ

บจ. แรบบิท รีวอร์ดสิ
(“แรบบิท รีวอร์ดสิ”)
• แรบบิท รีวอร์ดูส์เป็นบริษััทย่อย
ของ BTSG (BTSG ถือหุุ้น� ทางอ�อมิ
ผ่าน บจ. อาร์บี เซึ่อร์วิสเซึ่ส)
ซึ่่�งเป็นผู�ถือหุุ้�นรายใหุ้ญ่และเป็น
นิติบุคคลที�มิีอาำ นาจควบคุมิของ
บริษััทฯ
• บริษััทฯ และแรบบิท รีวอร์ดูส
มิีกรรมิการร่วมิกันจำานวน
3 ท่าน ไดู�แก่
(1) นายคีรี กาญจนพาสน์
(2) นายกวิน กาญจนพาสน์
(3) นายสุรพงษั์ เลาหุ้ะอัญญา

รายไดู�จากการใหุ้�บริการ
สือ� โฆษัณาและการใหุ้�บริการ
พ่�นที�เชุิงพาณิชุย์

1.02

1.72

3.37

เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทั ฯ โดูย
อัตราค่าบริการทีบ� ริษัทั ฯ เรียกเก็บจาก
แรบบิท รีวอร์ดูส เป็นอัตราเดูียวกันกับ
ทีบ� ริษััทฯ เรียกเก็บจากลูกค�ารายใหุ้ญ่
ทั�วไป

ค่ า ตอบแทนการใหุ้� สิ ท ธิ
ระหุ้ว่างแรบบิท รีวอร์ดูสกับ
บริษััทฯ และค่าบริการงาน
ดู� า นวิ เ คราะหุ้์ แ ละจั ดู ทำา
ระบบข�อมิูล เพ่�อสนับสนุน
ธุรกิจโฆษัณาของบริษััทฯ

-

-

0.45

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ
บริ ษัั ท ฯ ในการวิ เ คราะหุ้์ ข� อ มิู ล ของ
ผู� บ ริ โ ภคเพ่� อ เพ่� มิ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
เข� า ถ่ ง ผู� บ ริ โ ภคกลุ่ มิ เป้ า หุ้มิายของ
สื� อ โฆษัณาของบริ ษัั ท ฯ โดูยแรบบิ ท
รีวอร์ดูส มิีความิเชุี�ยวชุาญในวิเคราะหุ้์
ข�อมิูล อันจะเป็นประโยชุน์ตอ่ การดูำาเนิน
ธุรกิจของบริษััทฯ ทั�งนี� อัตราค่าบริการ
มิีความิสมิเหุ้ตุสมิผล เมิื�อเปรียบเทียบ
กั บ กรณี ที� บ ริ ษัั ท ฯ ต� อ งว่ า จ� า งผู� ใ หุ้�
บริการซึ่่�งเป็นบุคคลภายนอก

16.82

17.62

16.54 เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ
บริษัทั ฯ ทีเ� ป็นค่าเชุ่าและค่าบริการพ่น� ที�
สำานักงานและพ่�นที�เก็บสื�อโฆษัณาของ
บริษัทั ฯ และบริษัทั ย่อย เนือ� งจากอาคาร
ดูังกล่าวตั�งอยู่ใกล�กับโรงจอดูและซึ่่อมิ
บำารุงรถไฟัฟั้า ซึ่่ง� สะดูวกต่อการขนย�าย
อุปกรณ์ท�ีใชุ� ในการติดูตั�งโฆษัณาบน
เครือข่ายรถไฟัฟั้าบีทีเอส โดูยอัตรา
ค่าเชุ่าพ่น� ทีเ� ป็นอัตราเดูียวกันกับอัตรา
ค่าเชุ่าที�ยูนิซึ่ัน วันเรียกเก็บจากบุคคล
ภายนอก และเป็นอัตราที�ใกล�เคียงกับ
อัตราค่าเชุ่าของอาคารใกล�เคียง

0.09

0.22

0.25

31 มี.ค. 64 31 มี.ค. 63 31 มี.ค. 62
(ล�านบาท) (ล�านบาท) (ล�านบาท)

บจ. ยูนิซื้ัน วัน
ค่าเชุ่าพ่�นที�สำานักงาน
(“ยูนิซื้ัน วัน”)
และค่าใชุ�บริการจาก
• ยู นิ ซึ่ั น วั น เป็ น บริ ษัั ท ย่ อ ยของ ยูนิซึ่ัน วัน (รายการที� 1)
บมิจ. ยู ซึ่ิต�ี (“ยู ซึ่ิต”�ี ) ซึ่่ง� มิีผถ�ู อื หุุ้น�
รายใหุ้ญ่ ร ายเดูี ย วกั บ บริ ษัั ท ฯ
ไดู�แก่ BTSG
• บริษัทั ฯ กับยูนซึ่ิ นั วัน มิีกรรมิการ
ร่วมิกันจำานวน 2 ท่าน ไดู�แก่
(1) นายกวิน กาญจนพาสน์
(2) นายคง ชุิ เคือง
หมายเหตุุ : เม่� อี วั น ที่ี� 15 กี่ั น ยายน
2560 ย้นิซััน วันได�รับโอีนกี่รรมสูิที่ธ์ิ�
อีาคารสูำา นั กี่ งานจากี่ บจ. ดี แ นล
(“ดีีแนล”) บริษัที่ั ย่อียขอีง BTSG ซั่ง� เปี็น
ผู้้�ถื่อีหุ�นรายใหญ่และเปี็นนิติบุคคลที่ี�มี
อีำา นาจควบคุ ม ขอีงบริ ษัั ที่ ฯ ม้ ล ค่ า
รายกี่ารงวดปีี บั ญ ชี สูิ� น สูุ ด วั น ที่ี� 31
มีนาคม 2561 เปี็นม้ลค่าที่ี�ดีแนลและ
ย้นซัิ นั วัน ได�รบั ชำาระจากี่บริษัที่ั ฯ รวมกี่ัน
โดย (กี่) รายกี่ารที่ี� 1 เที่่ากี่ับ 7.45 ล�านบาที่
และ 8.50 ล� า นบาที่ ตามลำา ดั บ และ
(ข) รายกี่ารที่ี� 2 เที่่ากี่ับ 0.13 ล�านบาที่
และ 0.06 ล�านบาที่ ตามลำาดับ
106 บริ ั วจ อ จำากัดู มหาชุน

มูลค่ารายการงวดปีบัญ่ชุีสิิ�นสิ้ด

ค่าใชุ�จ่ายในการใหุ้�บริการ
สื�อโฆษัณาผ่านจอแอลซึ่ีดูี
ในอาคารสำา นั ก งานใหุ้� กั บ
ลูกค�าของบริษััทฯ
(รายการที� 2)

ความจำาเป็น
และความสิมเหต้สิมผล
ของรายการ

เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทั ฯ โดูย
อัตราค่าบริการที�บริษััทฯ จ่ายใหุ้�กับ
ยูนซึ่ิ นั วัน เป็นอัตราทีใ� กล�เคียงกับอัตรา
ที� บ ริ ษัั ท ฯ จ่ า ยใหุ้� กั บ เจ� า ของอาคาร
รายใหุ้ญ่ทั�วไป

บ้คคลที่อาจมีความขัดแย�ง
/ลักษัณะความสิัมพันธิ์

ลักษัณะรายการ

มูลค่ารายการงวดปีบัญ่ชุีสิิ�นสิ้ด
31 มี.ค. 64 31 มี.ค. 63 31 มี.ค. 62
(ล�านบาท) (ล�านบาท) (ล�านบาท)

ความจำาเป็น
และความสิมเหต้สิมผล
ของรายการ

ค่าใชุ�จา่ ยจากการใชุ�บริการ
บจ. แมน คิทเชุ่น
(“แมนคิทเชุ่น”)
เลี� ย งรั บ รองลู ก ค� า ที� หุ้� อ ง
• แมินคิทเชุ่นเป็นบริษััทย่อยของ อาหุ้ารเชุฟัแมิน
บจ. แมิน ฟัูดู้ โฮลดูิง� ส์ (“แมน ฟู้้ด้ ”)
ซึ่่�งมิีผ�ถู ือหุุ้�นรายใหุ้ญ่รายเดูียว
กับบริษััทฯ ไดู�แก่ BTSG
• บริษััทฯ กับแมินคิทเชุ่น
มิีกรรมิการร่วมิกัน 1 ท่าน ไดู�แก่
นายกวิน กาญจนพาสน์

0.52

1.02

2.71

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ
บริษััทฯ ที�เป็นค่าใชุ�บริการในการเลี�ยง
รั บ รองลู ก ค� า ของบริ ษัั ท ฯ ณ หุ้� อ ง
อาหุ้ารเชุฟัแมิน ซึ่่� ง อั ต ราค่ า บริ ก าร
ที� หุ้� อ งอาหุ้ารเชุฟัแมินเรี ย กเก็ บ จาก
บริษััทฯ เป็นอัตราเดูียวกันกับที�เรียก
เก็บจากลูกค�าบุคคลภายนอก

ค่าใชุ�จา่ ยจากการใชุ�บริการ
บจ. ลิตเติ�ล คอร์นเนอร์
(“ลิตเติ�ล”)
เพ่� อ เลี� ย งรั บ รองลู ก ค� า ที�
• ลิตเติล� เป็นบริษัทั ย่อยของแมิน ฟัูดู้ หุ้�องอาหุ้าร เอ็มิ ครับ
(แมิน ฟัู�ดู ถือหุุ้�นทางอ�อมิผ่าน
บจ. แมินคิทเชุ่น) ซึ่่�งมิีผ�ูถือหุุ้�น
รายใหุ้ญ่รายเดูียวกับบริษััทฯ
ไดู�แก่ BTSG
• บริษััทฯ กับลิตเติ�ลมิีกรรมิการ
ร่วมิกัน 1 ท่าน ไดู�แก่
นายกวิน กาญจนพาสน์

-

-

0.36

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ
บริษััทฯ ที�เป็นค่าใชุ�บริการสำาหุ้รับการ
เลี�ยงรับรองลูกค�า ณ หุ้�องอาหุ้ารเอ็มิ
ครับ ซึ่่�งอัตราค่าบริการที�หุ้�องอาหุ้าร
เอ็มิ ครับ เรียกเก็บจากบริษััทฯ เป็น
อัตราเดูียวกันกับทีเ� รียกเก็บจากลูกค�า
บุคคลภายนอก

0.27

0.72

1.11

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ
บริษััทฯ ที�เป็นค่าใชุ�บริการหุ้�องพัก และ
ค่าหุ้�องประชุุมิที�โรงแรมิอีสติน แกรนดู์
สาทร กรุงเทพฯ เพ่�อรับรองลูกค�า และ
จั ดู ประชุุ มิ ของบริ ษัั ท ฯ ซึ่่� ง อั ต ราค่ า
บริการที�โรงแรมิอีสติน แกรนดู์ สาทร
กรุงเทพฯ เรียกเก็บจากบริษััทฯ เป็น
อัตราเดูียวกันกับทีเ� รียกเก็บจากลูกค�า
บุคคลภายนอก

บจ. อีจีเอสิ แอสิเสิทสิ์
(“EGS”)
• EGS เป็นบริษััทย่อยของยู ซึ่ิต�ี
ซึ่่ง� มิีผถ�ู อื หุุ้น� รายใหุ้ญ่รายเดูียวกัน
กับบริษััทฯ ไดู�แก่ BTSG
• บริษััทฯ และ EGS มิีกรรมิการ
ร่วมิกันจำานวน 2 ท่าน ไดู�แก่
(1) นายกวิน กาญจนพาสน์
(2) นายคง ชุิ เคือง

ค่าใชุ�จา่ ยจากการใชุ�บริการ
หุ้�องพัก และค่าบริการจาก
การจั ดู ประชุุ มิ ที� โ รงแรมิ
อี ส ติ น แกรนดู์ สาทร
กรุงเทพฯ

หมายเหตุุ : เม่อี� วันที่ี� 31 สูิงหาคม 2561
EGS ได�รับโอีนกี่รรมสูิที่ธ์ิ�ในที่ี�ดินและ
สูิ�งปีล้กี่สูร�าง ซั่�งเปี็นที่ี�ตั�งขอีงโรงแรม
อีีสูติน แกี่รนด์ สูาที่ร กี่รุงเที่พฯ จากี่
บจ. หมอีชิตแลนด์ (“หมอชิิตุ”) (เดิมช่�อี
บจ. บีที่เี อีสู แอีสูเสูที่สู์) ซั่ง� เปี็นบริษัที่ั ย่อีย
อีีกี่แห่งขอีงย้ ซัิตี� ม้ลค่ารายกี่ารงวดปีี
บัญชีสู�ินสูุดวันที่ี� 31 มีนาคม 2561
เปี็นม้ลค่าที่ี�หมอีชิตได�รับชำาระเงินจากี่
บริษััที่ฯ และม้ลค่ารายกี่ารงวดสูิ�นสูุด
วันที่ี� 31 ธ์ันวาคม 2561 เปี็นม้ลค่าที่ี�
หมอีชิตและ EGS ได�รับชำาระจากี่บริษััที่
รวมกี่ัน จำานวน 0.773 ล�านบาที่ และ
0.344 ล�านบาที่ ตามลำาดับ
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บ้คคลทีอ่ าจมีความขัดแย�ง
/ลักษัณะความสิัมพันธิ์

ลักษัณะรายการ

บจ. เมืองทอง แอสิเซื้็ทสิ์
(“เมืองทอง”)
• เมิืองทองเป็นบริษัทั ย่อยของยู ซึ่ิต�ี
ซึ่ง�่ มิีผถ�ู อื หุุ้น� รายใหุ้ญ่รายเดูียวกัน
กับบริษััทฯ ไดู�แก่ BTSG
• บริษัทั ฯ และเมิืองทองมิีกรรมิการ
ร่วมิกันจำานวน 2 ท่าน ไดู�แก่
(1) นายกวิน กาญจนพาสน์
(2) นายคง ชุิ เคือง

ค่าใชุ�จ่ายจากการใชุ�บริการ
จัดูการประชุุมิคณะกรรมิการ
บริ ษัั ท ที� โรงแรมิยู สาทร
กรุงเทพ

-

0.004

0.06

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ
บริษััทฯ ที�เป็นค่าใชุ�บริการหุ้�องประชุุมิ
ทีโ� รงแรมิยู สาทร กรุงเทพฯ เพ่อ� จัดูการ
ประชุุมิคณะกรรมิการบริษััท ซึ่่�งอัตรา
ค่าบริการที�โรงแรมิยู สาทร กรุงเทพฯ
เรียกเก็บจากบริษััทฯ เป็นอัตราเดูียว
กั น กั บ ที� เ รี ย กเก็ บ จากลู ก ค� า บุ ค คล
ภายนอก

บจ.วาเค ไทย (ไทยแลนด์)
(“วาเค ไทย”)
นางสาวซึู่ซึ่าน กาญจนพาสน์ ซึ่่ง� เป็น
บุ ต รของนายคี รี กาญจนพาสน์
ประธานกรรมิการของบริษััทฯ เป็น
กรรมิการและเป็นผู�มิีผลประโยชุน์
และมิีอำานาจควบคุมิเกินกว่าร�อยละ
10 ใน Oriental Field Ltd. ซึ่่�งเป็น
ผู�ถือหุุ้�นร�อยละ 49 ในวาเค ไทย

บริษััทฯ ชุำาระค่าใชุ�บริการ
หุ้�องพักและการจัดูประชุุมิ
ผู� ถื อ หุุ้� น ที� โ รงแรมิอี ส ติ น
มิักกะสัน กรุงเทพฯ

-

-

0.05

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ
บริษััทฯ ที�เป็นค่าใชุ�บริการหุ้�องพัก และ
ค่าหุ้�องประชุุมิทีโ� รงแรมิอีสติน มิักกะสัน
กรุงเทพฯ เพ่�อรับ รองลูกค�า และจัดู
ประชุุมิผู�ถือหุุ้�นของบริษััทฯ ซึ่่�งอัตรา
ค่ า บริ ก ารที� โ รงแรมิอี ส ติ น มิั ก กะสั น
กรุงเทพฯ เรียกเก็บจากบริษััทฯ เป็น
อัตราเดูียวกันกับทีเ� รียกเก็บจากลูกค�า
บุคคลภายนอก

108 บริ ั วจ อ จำากัดู มหาชุน

มูลค่ารายการงวดปีบัญ่ชุีสิิ�นสิ้ด
31 มี.ค. 63 31 มี.ค. 62 31 มี.ค. 61
(ล�านบาท) (ล�านบาท) (ล�านบาท)

ความจำาเป็น
และความสิมเหต้สิมผล
ของรายการ

มาตรการและขั�นตอนการอน้มัติการทำารายการระหว่างกัน
บริษััทฯ มิีการกำาหุ้นดูมิาตรการและขั�นตอนการอนุมิัติการทำารายการ
ระหุ้ว่างกัน โดูยการที�บริษััทฯ และ/หุ้รือ บริษััทย่อยจะเข�าทำารายการกับ
บุคคลที�อาจมิีความิขัดูแย�งจะต�องไดู�รับการพ่จารณาและความิเหุ้็น
เกีย� วกับความิเหุ้มิาะสมิของการทำารายการดูังกล่าวจากคณะกรรมิการ
ตรวจสอบโดูยคำาน่งถ่งผลประโยชุน์ของบริษััทฯ เป็นสำาคัญ ในกรณีที�
คณะกรรมิการตรวจสอบไมิ่มิีความิชุำานาญในการพ่จารณารายการ
ระหุ้ว่างกันที�อาจเกิดูขึ�น บริษััทฯ จะจัดูใหุ้�มิีผ�ูเชุี�ยวชุาญอิสระหุ้รือผู�
สอบบัญชุีของบริษััทฯ เป็นผู� ใหุ้�ความิเหุ้็นเกี�ยวกับรายการระหุ้ว่างกัน
ดูังกล่าวเพ่�อนำาไปใชุ�ประกอบการใหุ้�ความิเหุ้็นหุ้รือการตัดูสินใจของ
คณะกรรมิการตรวจสอบ และ/หุ้รือคณะกรรมิการบริษัทั และ/หุ้รือ ผูถ� อื หุุ้น�
(แล�วแต่กรณี) โดูยในส่วนของการอนุมิัติการทำารายการระหุ้ว่างกันนั�น
ผู�ที� อ าจมิี ค วามิขั ดู แย� ง ทางผลประโยชุน์หุ้รือ มิีส่ว นไดู�เ สียในการทำา
รายการจะไมิ่มิีสิทธิออกเสียงในการอนุมิัติการทำารายการระหุ้ว่างกัน
ดูังกล่าว ทั�งนี� บริษััทฯ จะเปิดูเผยรายการระหุ้ว่างกันไว� ในหุ้มิายเหุ้ตุ
ประกอบงบการเงินที� ไดู�รับการตรวจสอบจากผู�สอบบัญชุีของบริษััทฯ
รายงานประจำาปี และแบบแสดูงรายการข�อมิูลประจำาปีของบริษััทฯ
(แบบ 56-1)

นโยบายการเข�าทำารายการระหว่างกันของบริษััทฯ
บริษััทฯ มิีนโยบายในการเข�าทำารายการระหุ้ว่างกัน ดูังนี�
(1) กรรมิการและผู�บริหุ้ารของบริษััทฯ และบริษััทย่อยจัดูทำารายงาน
การมิีส่วนไดู�เสียของตน รวมิถ่งบุคคลที�เกี�ยวข�อง และจัดูส่งใหุ้�แก่
บริษััทฯ เพ่�อเป็นข�อมิูลสำาหุ้รับบริษััทฯ ในการดูำาเนินการตามิ
ข�อกำาหุ้นดูเกี�ยวกับการทำารายการที�เกี�ยวโยงกัน
(2) หุ้ลีกเลี�ยงการทำารายการที�เกี�ยวโยงกันที�อาจก่อใหุ้�เกิดูความิ
ขัดูแย�งทางผลประโยชุน์
(3) ในกรณีจาำ เป็นต�องทำารายการทีเ� กีย� วโยงกัน บริษัทั ฯ และบริษัทั ย่อย
ต� อ งขออนุ มิั ติ ก ารเข� า ทำา รายการที� เ กี� ย วโยงกั น ดูั ง กล่ า วจาก
คณะกรรมิการบริหุ้าร คณะกรรมิการตรวจสอบ คณะกรรมิการ
บริษััทหุ้รือที�ประชุุมิผู�ถือหุุ้�น (แล�วแต่กรณี) ยกเว�นรายการที�มิี
ข�อตกลงทางการค�าทีมิ� เี งือ� นไขทางการค�าโดูยทัว� ไป ซึ่่ง� ไดู�รบั อนุมิตั ิ
ในหุ้ลักการจากคณะกรรมิการบริษััทใหุ้�สามิารถทำาไดู�
(4) ปฏิิบัติตามิขั�นตอนการดูำาเนินการของบริษััทฯ เมิื�อมิีรายการ
ที�เกี�ยวโยงกัน และปฏิิบัติตามิหุ้ลักเกณฑ์์ที�สำานักงาน ก.ล.ต.
และตลาดูหุ้ลักทรัพย์ฯ กำาหุ้นดู
(5) กำาหุ้นดูราคาและเงื�อนไขของรายการที�เกี�ยวโยงกันเสมิือนทำา
รายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) ซึ่่�งต�อง
เป็นธรรมิ สมิเหุ้ตุสมิผล และก่อใหุ้�เกิดูประโยชุน์สูงสุดูแก่บริษััทฯ
กรณีท�ี ไมิ่มิีราคาที�ทำารายการกับบุคคลภายนอกมิาเปรียบเทียบ
บริษััทฯ จะเปรียบเทียบราคากับสินค�าหุ้รือบริการที�เหุ้มิือนหุ้รือ
มิีลักษัณะคล�ายคล่งกัน

(6) ผู�มิีส่วนไดู�เสียกับการทำารายการที�เกี�ยวโยงกัน ไมิ่สามิารถเป็น
ผู�อนุมิัติหุ้รือออกเสียงลงมิติในเรื�องดูังกล่าว
(7) ในการพ่จารณาการทำารายการที�เกี�ยวโยงกัน บริษััทฯ หุ้รือ
บริ ษัั ท ย่ อ ยอาจแต่ ง ตั� ง ผู� ป ระเมิิ น อิ ส ระเพ่� อ ทำา การประเมิิ น และ
เปรียบเทียบราคาสำาหุ้รับรายการทีเ� กีย� วโยงกันทีส� ำาคัญ ทัง� นี� เพ่อ�
ใหุ้�มิ�ันใจว่ารายการที�เกี�ยวโยงกันดูังกล่าวมิีความิสมิเหุ้ตุสมิผล
และเป็นไปเพ่�อประโยชุน์สูงสุดูของบริษััทฯ

แนวโน�มการทำารายการระหว่างกันกับบ้คคลทีอ่ าจมีความขัดแย�ง
ทางผลประโยชุน์
บริษัทั ฯ มิีนโยบายทีจ� ะหุ้ลีกเลีย� งการทำารายการกับบุคคลทีอ� าจมิีความิ
ขัดูแย�งทางผลประโยชุน์ อย่างไรก็ดูี บริษัทั ฯ อาจยังคงมิีการทำารายการ
ระหุ้ว่างกันกับบุคคลที�อาจมิีความิขัดูแย�งทางผลประโยชุน์ ในอนาคต
ซึ่่�งเป็นไปตามิความิต่อเนื�องของสัญญาทางการค�าที� ไดู�จัดูทำาตั�งแต่
ในอดูีตหุ้รืออาจเป็นรายการตามิลักษัณะการประกอบธุรกิจปกติของ
บริษััทฯ
ทั�งนี� คณะกรรมิการบริษััทจะปฏิิบัติใหุ้�เป็นไปตามิกฎหุ้มิายว่าดู�วย
หุ้ลักทรัพย์และตลาดูหุ้ลักทรัพย์ และข�อบังคับ ประกาศ คำาสั�ง หุ้รือข�อ
กำาหุ้นดูที�เกี�ยวข�อง รวมิถ่งการปฏิิบัติตามิข�อกำาหุ้นดูเกี�ยวกับการ
ทำารายการที�เกี�ยวโยงกันและการไดู�มิาหุ้รือจำาหุ้น่ายไปซึ่่�งทรัพย์สิน
ที�สำาคัญของบริษััทฯ เพ่�อใหุ้�การตัดูสินใจเข�าทำารายการดูังกล่าวไมิ่ก่อ
ใหุ้�เกิดูความิขัดูแย�งทางผลประโยชุน์และเป็นประโยชุน์สูงสุดูแก่บริษััทฯ
และผูถ� อื หุุ้น� โดูยบริษัทั ฯ จะเปิดูเผยรายการระหุ้ว่างกันดูังกล่าวไว� ในแบบ
แสดูงรายการข�อมิูลประจำาปี (แบบ 56-1) รายงานประจำาปี และหุ้มิายเหุ้ตุ
ประกอบงบการเงินที�ไดู�รับการตรวจสอบจากผู�สอบบัญชุีของบริษััทฯ
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7.1 รายงานความรับผิิดชอบของ
คณะกรรมการบริษััทต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษััท วีีจีี ไอ จีำากัด (มหาชน) เป็นผู้้�รับผู้ิดชอบต่่องบการเงินของบริษััทและบริษััทย่่อย่ท่�ปรากฏในราย่งานประจีำาปีฉบับน่�
ซึ่่�งงบการเงินน่� ได�จีัดทำาข้�นต่ามหลักการบัญช่ท่�รับรองทั�วีไปของประเทศไทย่ ท่�กำาหนดในพระราชบัญญัต่ิวีิชาช่พบัญช่ พ.ศ. 2547 โดย่
แสดงราย่การในงบการเงินต่ามข�อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจีการค�า ลงวีันท่� 28 กันย่าย่น 2554 ออกต่ามควีามในพระราชบัญญัต่ิ
การบัญช่ พ.ศ. 2543 ทั�งน่� คณะกรรมการบริษััทได�คำาน่งถึ่งนโย่บาย่การบัญช่ท่�นำามาปฏิบัต่ิและเช่�อวี่านโย่บาย่ดังกล่าวีม่ควีามเหมาะสม
และได�ถึ่อปฏิบัต่ิอย่่างต่่อเน่�อง รวีมทั�งหมาย่เหตุ่ประกอบงบการเงินย่ังได�เปิดเผู้ย่ข�อม้ลท่�เป็นประโย่ชน์และม่สาระสำาคัญทางการเงิน โดย่ใช�ข�อม้ล
ท่�เป็นเหตุ่เป็นผู้ลในการพิจีารณาและการประมาณการท่�รอบคอบมาสนับสนุน ทั�งน่� ผู้้�สอบบัญช่ภาย่นอกของบริษััทได�ต่รวีจีสอบงบการเงิน
และแสดงควีามเห็นอย่่างไม่ม่เง่�อนไขไวี� ในราย่งานของผู้้�สอบบัญช่รับอนุญาต่แล�วี
นอกจีากน่� คณะกรรมการบริษััทย่ังคำาน่งถึ่งควีามสำาคัญของการนำาเสนอควีามเข�าใจีต่่อมุมมองในภาพรวีมของฐานะการเงินของบริษััท จี้งได�
นำาเสนอคำาอธิบาย่และการวีิเคราะห์ผู้ลการดำาเนินงานของฝ่่าย่บริหารในราย่งานประจีำาปีฉบับน่�ด�วีย่ เพ่�อผู้ลประโย่ชน์ของผู้้�ถึ่อหุ�นและผู้้�ท่�ม่
ส่วีนเก่�ย่วีข�องทุกฝ่่าย่
คณะกรรมการบริษััทย่ังม่หน�าท่�ในการควีบคุมด้แลให�บริษััทม่ระบบการกำากับด้แลกิจีการท่�ม่ประสิทธิภาพ ซึ่่�งรวีมไปถึ่งการบริหารควีามเส่�ย่ง
การควีบคุมภาย่ใน และการปฏิบัต่ิต่ามกฎระเบ่ย่บ เพ่�อให�ควีามมั�นใจีในเร่�องควีามถึ้กต่�องและครบถึ�วีนของข�อม้ลทางการเงินของบริษััท
ซึ่่�งคณะกรรมการบริษััทได�จีัดให�ม่การประเมินควีามเพีย่งพอของระบบควีบคุมภาย่ในเป็นราย่ปีอ่กด�วีย่
อน่� ง คณะกรรมการบริ ษัั ท ได� แ ต่่ ง ต่ั� ง คณะกรรมการต่รวีจีสอบซึ่่� ง ประกอบด� วี ย่คณะกรรมการอิ ส ระทั� ง ชุ ด เป็ น ผู้้� ด้ แ ลควีามถึ้ ก ต่� อ งและ
ควีามเพีย่งพอของขั�นต่อนราย่งานทางการเงิน รวีมทั�งการประเมินควีามเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบการควีบคุม ภาย่ใน และควีาม
เป็นอิสระของระบบการต่รวีจีสอบภาย่ใน ควีามเห็นของคณะกรรมการต่รวีจีสอบได�ปรากฏในราย่งานของคณะกรรมการต่รวีจีสอบซึ่่�งแสดงไวี�
ในราย่งานประจีำาปีฉบับน่�แล�วี ต่ามควีามเห็นของคณะกรรมการบริษััท งบการเงินและหมาย่เหตุ่ประกอบงบการเงินรวีมท่� ได�รับการต่รวีจีสอบแล�วี
ได�ม่การแสดงสถึานะทางการเงิน ผู้ลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษััทสำาหรับรอบปีบัญช่น่�อย่่างถึ้กต่�องและครบถึ�วีนต่ามท่�ควีร และ
เป็นไปต่ามหลักการบัญช่ท่�รับรองทั�วีไป อ่กทั�งคำาอธิบาย่และการวีิเคราะห์ผู้ลการดำาเนินงานของฝ่่าย่บริหารม่การเสนอมุมมองท่�เก่�ย่วีข�องต่าม
ท่�ควีร และสอดคล�องกับผู้ลการดำาเนินงานของบริษััท นอกจีากน่� บริษััทได�จีัดให�ม่ระบบการกำากับด้แลกิจีการและระบบการควีบคุมภาย่ใน
ท่�เป็นเหตุ่เป็นผู้ลเพีย่งพอท่�จีะให�ควีามเช่�อมั�นในเร่�องควีามถึ้กต่�องและเพีย่งพอของขั�นต่อนการจีัดทำาราย่งานทางการเงิน

มารุต อรรถไกวัลวที
รองประธานกรรมการ

114 บริษััท วีจำีไอ จำำากัด (มหาชน)

กวิน กาญจนพาสน์
ประธานกรรมการบริหาร
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เสนอต่่อผู้้ถึ� ่อหุ�นของบริษััท วีีจีี ไอ จีำากัด (มหาชน)

ความเห็็น
ข�าพเจี�าได�ต่รวีจีสอบงบการเงินรวีมของบริษััท วีีจีี ไอ จีำากัด (มหาชน) และบริษััทย่่อย่ (กลุ่มบริษััท) ซึ่่�งประกอบด�วีย่งบแสดงฐานะการเงินรวีม
ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จีรวีม งบแสดงการเปล่�ย่นแปลง ส่วีนของผู้้�ถึ่อหุ�นรวีมและงบกระแสเงินสดรวีม สำาหรับปีสิ�นสุด
วีันเด่ย่วีกันและหมาย่เหตุ่ประกอบงบการเงินรวีม รวีมถึ่งหมาย่เหตุ่สรุปนโย่บาย่การบัญช่ท่�สำาคัญ และได�ต่รวีจีสอบงบการเงินเฉพาะกิจีการ
ของบริษััท วีีจีี ไอ จีำากัด (มหาชน) ด�วีย่เช่นกัน
ข�าพเจี�าเห็นวี่างบการเงินข�างต่�นน่�แสดงฐานะการเงิน ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564 ผู้ลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ�นสุดวีันเด่ย่วีกัน
ของบริษััท วีีจีี ไอ จีำากัด (มหาชน) และบริษััทย่่อย่ และเฉพาะของบริษััท วีีจีี ไอ จีำากัด (มหาชน) โดย่ถึ้กต่�องต่ามท่�ควีรในสาระสำาคัญต่ามมาต่รฐาน
การราย่งานทางการเงิน

เกณฑ์์ในการแสดงความเห็็น
ข�าพเจี�าได�ปฏิบัต่ิงานต่รวีจีสอบต่ามมาต่รฐานการสอบบัญช่ ควีามรับผู้ิดชอบของข�าพเจี�าได�กล่าวีไวี� ในวีรรค ความรัับผิิดชอบของผิ้�สอบบัญชี
ต่่อการัต่รัวจสอบงบการัเงินในราย่งานของข�าพเจี�า ข�าพเจี�าม่ควีามเป็นอิสระจีากกลุ่มบริษััทต่ามข�อกำาหนดจีรรย่าบรรณของผู้้�ประกอบวีิชาช่พ
บัญช่ท่�กำาหนดโดย่สภาวีิชาช่พบัญช่ในส่วีนท่�เก่�ย่วีข�องกับการต่รวีจีสอบงบการเงิน และข�าพเจี�าได�ปฏิบัต่ิต่ามข�อกำาหนดด�านจีรรย่าบรรณอ่�น ๆ
ต่ามท่�ระบุในข�อกำาหนดนั�นด�วีย่ ข�าพเจี�าเช่�อวี่าหลักฐานการสอบบัญช่ท่�ขา� พเจี�าได�รับเพีย่งพอและเหมาะสม เพ่�อใช�เป็นเกณฑ์์ ในการแสดงควีามเห็น
ของข�าพเจี�า

ข้อมูลและเห็ตุการณ์ที�เน้น
ข�าพเจี�าขอให�สังเกต่ดังน่�
ก)

หมาย่เหตุ่ประกอบงบการเงินข�อ 1.2 เก่ย่� วีกับสถึานการณ์แพร่ระบาดของโรคต่ิดเช่อ� ไวีรัสโคโรนา 2019 ท่ป� จีั จีุบนั ย่ังม่ผู้ลกระทบต่่อกลุม่ บริษัทั
ทำาให�เกิดการชะลอต่ัวีในช่วีงท่เ� ศรษัฐกิจีกำาลังฟื้้น� ต่ัวี และม่ผู้ลกระทบต่่อหลาย่ธุรกิจีและอุต่สาหกรรม รวีมถึ่งกิจีกรรมทางธุรกิจีของกลุม่ บริษัทั
ซึ่่ง� ส่งผู้ลกระทบอย่่างม่นย่ั สำาคัญต่่อฐานะการเงิน ผู้ลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสด ในปัจีจีุบนั และในอนาคต่ของกลุม่ บริษัทั ฝ่่าย่บริหารของ
กลุม่ บริษัทั ม่การต่ิดต่ามควีามค่บหน�าของสถึานการณ์ดงั กล่าวีและประเมินผู้ลกระทบทางการเงินเก่ย่� วีกับม้ลค่าของสินทรัพย่์ ประมาณการ
หน่�สินและหน่�สินท่�อาจีเกิดข้�นอย่่างต่่อเน่�อง ทั�งน่�ฝ่่าย่บริหารได� ใช�ประมาณการและดุลย่พินิจีในประเด็นต่่าง ๆ เม่�อสถึานการณ์ม่การ
เปล่�ย่นแปลง

ข)

หมาย่เหตุ่ประกอบงบการเงินข�อ 3 เก่�ย่วีกับการเปล่�ย่นแปลงนโย่บาย่การบัญช่เน่�องจีากการนำามาต่รฐานการราย่งานทางการเงินใหม่
มาถึ่อปฏิบัต่ิ และผู้ลกระทบจีากการท่�ระย่ะเวีลาผู้่อนปรนของแนวีปฏิบัต่ิทางการบัญช่ เร่�อง มาต่รการผู้่อนปรนชั�วีคราวีสำาหรับทางเล่อก
เพิ�มเต่ิมทางบัญช่เพ่�อรองรับผู้ลกระทบจีากสถึานการณ์การแพร่ระบาดของโรคต่ิดเช่�อไวีรัสโคโรนา 2019 ได�สิ�นสุดลง ซึ่่�งกลุ่มบริษััทได�
ประเมินผู้ลกระทบทางการเงินท่�เก่�ย่วีข�องกับเร่�องดังกล่าวี และได�บันท่กค่าเผู้่�อผู้ลขาดทุนจีากการด�อย่ค่าเงินลงทุนในบริษััทร่วีม เป็นจีำานวีน
219 ล�านบาท เป็นส่วีนหน่�งของค่าใช�จี่าย่ในการบริหารในงบการเงินเฉพาะกิจีการสำาหรับปีปัจีจีุบัน

ค)

หมาย่เหตุ่ประกอบงบการเงินข�อ 34.4 เก่�ย่วีกับคด่ฟื้้องร�องระหวี่างบริษััทฯ และบริษััท ไมดาส โกลบอล ม่เด่ย่ จีำากัด

ทั�งน่�ขา� พเจี�ามิได�แสดงควีามเห็นอย่่างม่เง่�อนไขต่่อกรณ่น่�แต่่อย่่างใด

เร่�องสำาคัญในการตรวจสอบ
เร่�องสำาคัญในการต่รวีจีสอบค่อเร่�องต่่าง ๆ ท่�ม่นัย่สำาคัญท่�สุดต่ามดุลย่พินิจีเย่่�ย่งผู้้�ประกอบวีิชาช่พของข�าพเจี�า ในการต่รวีจีสอบงบการเงิน
สำาหรับงวีดปัจีจีุบัน ข�าพเจี�าได�นำาเร่�องเหล่าน่�มาพิจีารณาในบริบทของการต่รวีจีสอบ งบการเงินโดย่รวีมและในการแสดงควีามเห็นของข�าพเจี�า
ทั�งน่�ข�าพเจี�าไม่ได�แสดงควีามเห็นแย่กต่่างหากสำาหรับเร่�องเหล่าน่�
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ข�าพเจี�าได�ปฏิบัต่ิงานต่ามควีามรับผู้ิดชอบท่� ได�กล่าวีไวี� ในวีรรคความรัับผิิดชอบของผิ้�สอบบัญชีต่่อการัต่รัวจสอบงบการัเงินในราย่งานของ
ข�าพเจี�า ซึ่่�งได�รวีมควีามรับผู้ิดชอบท่�เก่�ย่วีกับเร่�องเหล่าน่�ด�วีย่ การปฏิบัต่ิงานของข�าพเจี�าได�รวีมวีิธ่การต่รวีจีสอบท่�ออกแบบมาเพ่�อต่อบสนอง
ต่่อการประเมินควีามเส่�ย่งจีากการแสดงข�อม้ลท่�ขัดต่่อข�อเท็จีจีริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ผู้ลของวีิธ่การต่รวีจีสอบของข�าพเจี�า ซึ่่�งได�
รวีมวีิธก่ ารต่รวีจีสอบสำาหรับเร่�องเหล่าน่�ด�วีย่ ได� ใช�เป็นเกณฑ์์ ในการแสดงควีามเห็นของข�าพเจี�าต่่องบการเงินโดย่รวีม
เร่�องสำาคัญในการต่รวีจีสอบ พร�อมวีิธ่การต่รวีจีสอบสำาหรับแต่่ละเร่�องม่ดังต่่อไปน่�
การรับร้�รายได้�ภายใต้�ธุุรกิจการให้�บริการสื่่�อโฆษณา
กลุ่มบริษััทได�เข�าทำาสัญญากับล้กค�าเป็นจีำานวีนมากพร�อมการจีัดราย่การส่งเสริมการขาย่ การให�ส่วีนลดต่่าง ๆ รวีมทั�งการให�ส่วีนลดพิเศษั
เพ่อ� กระตุ่น� ย่อดขาย่ ทำาให�การรับร้ร� าย่ได�ของกลุม่ บริษัทั ม่ควีามหลากหลาย่ ทัง� น่ม� ล้ ค่าและระย่ะเวีลาในการรับร้ร� าย่ได�มผู้่ ลกระทบโดย่ต่รงต่่อกำาไร
หร่อขาดทุนของกลุ่มบริษััทอย่่างมาก และราย่ได�ดังกล่าวีเป็นราย่การท่�ม่สาระสำาคัญอย่่างมากต่่องบการเงิน
ข�าพเจี�าได�ต่รวีจีสอบการรับร้ร� าย่ได�ของกลุม่ บริษัทั และได�ทำาควีามเข�าใจีเก่ย่� วีกับระบบการควีบคุมภาย่ในของกลุม่ บริษัทั ท่เ� ก่ย่� วีข�องกับวีงจีรราย่ได�
และสุ่มต่ัวีอย่่างเพ่�อทดสอบการปฏิบัต่ิต่ามการควีบคุมภาย่ในของกลุ่มบริษััท การสุ่มต่ัวีอย่่างสัญญาบริการเพ่�อต่รวีจีสอบการรับร้�ราย่ได�
วี่าเป็นไปต่ามเง่อ� นไขท่ร� ะบุไวี� ในสัญญาบริการและสอดคล�องกับนโย่บาย่การรับร้ร� าย่ได�ของกลุม่ บริษัทั การสุม่ ต่รวีจีสอบเอกสารประกอบราย่การ
ขาย่และให�บริการท่�เกิดข้�นในระหวี่างปีและช่วีงใกล�ส�ินรอบระย่ะเวีลาบัญช่ การส่งหนังส่อย่่นย่ันย่อดคงค�างของล้กหน่� การสอบทานใบลดหน่�
ท่�กลุ่มบริษััทออกภาย่หลังวีันสิ�นรอบระย่ะเวีลาบัญช่ และการวีิเคราะห์เปรีย่บเท่ย่บข�อม้ลบัญช่ราย่ได�เพ่�อต่รวีจีสอบควีามผู้ิดปกต่ิท่�อาจีเกิดข้�น
ของราย่การขาย่และให�บริการต่ลอดรอบระย่ะเวีลาบัญช่ โดย่เฉพาะราย่การบัญช่ท่�ทำาผู้่านใบสำาคัญทั�วีไป
การพิิจารณาการด้�อยค่่าของค่่าค่วามนิิยม และเงินิลงทุุนิ
ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564 กลุ่มบริษััทม่ม้ลค่าต่ามบัญช่ของค่าควีามนิย่มเป็นจีำานวีนเงิน 236 ล�านบาท และม้ลค่าต่ามบัญช่ของเงินลงทุน
ในบริษัทั ย่่อย่ การร่วีมค�า และบริษัทั ร่วีมเป็นจีำานวีนเงินรวีม 9,223 ล�านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจีการ : 9,426 ล�านบาท) ต่ามราย่ละเอ่ย่ดท่ก� ล่าวีไวี�
ในหมาย่เหตุ่ประกอบงบการเงินข�อ 10 11 12 และ 16 นอกจีากน่� ต่ามท่�กล่าวีในหมาย่เหตุ่ประกอบงบการเงินข�อ 12.4 กลุ่มบริษััทบันท่กขาดทุน
จีากการด�อย่ค่าเงินลงทุนในบริษััทร่วีม จีำานวีน 219 ล�านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจีการสำาหรับปีปัจีจีุบัน การพิจีารณาการด�อย่ค่าของเงินลงทุน
ดังกล่าวี รวีมถึ่งค่าควีามนิย่ม ถึ่อเป็นประมาณการทางบัญช่ท่�สำาคัญท่�ฝ่่าย่บริหารต่�องใช�ดุลย่พินิจีอย่่างส้งในการพิจีารณาข�อบ่งช่�การด�อย่ค่า
การระบุหน่วีย่สินทรัพย่์ท่�ก่อให�เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต่ท่�กิจีการคาดวี่าจีะได�รับจีากกลุ่มสินทรัพย่์นั�น รวีมถึ่ง
การกำาหนดอัต่ราคิดลดและอัต่ราการเต่ิบโต่ในระย่ะย่าวีท่�เหมาะสม
ข�าพเจี�าได�ประเมินข�อบ่งช่�การด�อย่ค่าของสินทรัพย่์ การกำาหนดหน่วีย่สินทรัพย่์ท่�ก่อให�เกิดเงินสด และแบบจีำาลองทางการเงินท่�ฝ่่าย่บริหารเล่อกใช�
โดย่การทำาควีามเข�าใจีกระบวีนการพิจีารณาของฝ่่าย่บริหาร การทำาการทดสอบสมมต่ิฐานท่ส� าำ คัญท่ใ� ช� ในการประมาณการกระแสเงินสดท่ค� าดวี่า
จีะได�รับในอนาคต่จีากสินทรัพย่์โดย่การเปรีย่บเท่ย่บสมมต่ิฐานดังกล่าวีกับแหล่งข�อม้ลภาย่นอกและภาย่ในของกลุ่มบริษััท การสอบทานประมาณ
การกระแสเงินสดในอด่ต่กับผู้ลการดำาเนินงานท่�เกิดข้�นจีริงเพ่�อประเมินการประมาณการกระแสเงินสดท่�คาดวี่าจีะได�รับในอนาคต่ และพิจีารณา
อัต่ราคิดลดท่�ฝ่่าย่บริหารของกลุ่มบริษััทเล่อกใช� โดย่การวีิเคราะห์ต่�นทุนถึัวีเฉล่�ย่ถึ่วีงนำ�าหนักของเงินทุนของกิจีการ ต่ลอดจีนการทดสอบการ
คำานวีณม้ลค่าท่�คาดวี่าจีะได�รับค่นของสินทรัพย่์ดังกล่าวีต่ามแบบจีำาลองทางการเงิน และการพิจีารณาผู้ลกระทบของการเปล่�ย่นแปลงสมมต่ิฐาน
ท่ส� ำาคัญต่่อม้ลค่าท่ค� าดวี่าจีะได�รบั ค่นโดย่เฉพาะอัต่ราคิดลดและอัต่ราการเต่ิบโต่ของราย่ได� ในระย่ะย่าวี นอกจีากน่ข� า� พเจี�าได�พจีิ ารณาการเปิดเผู้ย่
ข�อม้ลเก่�ย่วีกับการประเมินการด�อย่ค่าของสินทรัพย่์ดังกล่าวี
สื่ัญญาเช่่า
ต่ามท่�กล่าวีไวี� ในหมาย่เหตุ่ประกอบงบการเงินข�อ 3 กลุม่ บริษััทได�นำามาต่รฐานการราย่งานทางการเงิน ฉบับท่� 16 เร่�อง สัญญาเช่า มาถึ่อปฏิบัต่ิ
โดย่กลุ่มบริษััทเล่อกท่�จีะไม่ปรับย่�อนหลังงบการเงินปีก่อนท่�แสดงเปรีย่บเท่ย่บ ทั�งน่� กลุ่มบริษััทรับร้�สินทรัพย่์สิทธิการใช�และหน่�สินต่ามสัญญาเช่า
ในงบแสดงฐานะทางการเงินรวีม ณ วีันท่� 1 เมษัาย่น 2563 เป็นจีำานวีนเงิน 395 ล�านบาท และ 437 ล�านบาท ต่ามลำาดับ (งบการเงินเฉพาะกิจีการ :
354 ล�านบาท และ 398 ล�านบาท ต่ามลำาดับ) และ ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564 เป็นจีำานวีนเงิน 438 ล�านบาท และ 488 ล�านบาท ต่ามลำาดับ (งบการเงิน
เฉพาะกิจีการ : 386 ล�านบาท และ 436 ล�านบาท ต่ามลำาดับ) ซึ่่�งการคำานวีณสินทรัพย่์สิทธิการใช�และหน่�สินต่ามสัญญาเช่าท่�บันท่กในงบการเงิน
ม่ควีามซึ่ับซึ่�อนเน่�องจีากกลุ่มบริษััทม่สัญญาเช่าจีำานวีนมากและม่เง่�อนไขท่�แต่กต่่างกันในแต่่ละสัญญา อ่กทั�งการกำาหนดอัต่ราดอกเบ่�ย่เงินก้�ย่่ม
ส่วีนเพิ�ม (IBR) และการพิจีารณาการใช�สิทธิต่่ออายุ่สัญญาต่�องใช�ดุลย่พินิจีของฝ่่าย่บริหาร ดังนั�นจี้งม่ควีามเส่�ย่งเก่�ย่วีกับควีามถึ้กต่�องและ
ครบถึ�วีนของข�อม้ลท่�ใช� ในการคำานวีณต่ามมาต่รฐานการราย่งานทางการเงิน ฉบับท่� 16
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ข�าพเจี�าได�ต่รวีจีสอบการบันท่กสัญญาเช่าต่ามมาต่รฐานการราย่งานทางการเงิน ฉบับท่� 16 ของกลุ่มบริษััท ดังต่่อไปน่�
•

ทำาควีามเข�าใจีและประเมินการออกแบบและการปฏิบัต่ิในส่วีนของการควีบคุมภาย่ในของกลุ่มบริษััทท่�เก่�ย่วีข�องกับการนำาของมาต่รฐาน
การราย่งานทางการเงิน ฉบับท่� 16 มาใช�

•

พิจีารณาสัญญาต่่าง ๆ ของกลุม่ บริษัทั วี่าเข�าเง่อ� นไขของสัญญาเช่าต่ามมาต่รฐานการราย่งานทางการเงิน ฉบับท่� 16 หร่อไม่ รวีมถึ่งพิจีารณา
ควีามครบถึ�วีนของข�อม้ลสัญญาเช่าโดย่การกระทบย่อดราย่การหน่ส� นิ ต่ามสัญญาเช่ากับภาระผู้้กพันต่ามสัญญาเช่าดำาเนินงานท่เ� ปิดเผู้ย่
ในหมาย่เหตุ่ประกอบงบการเงินรวีมของปี 2563

•

ต่รวีจีสอบควีามถึ้กต่�องของข�อม้ลสัญญาเช่ากับเอกสารสัญญาโดย่การสุ่มเล่อกต่ัวีอย่่าง

•

ทดสอบควีามถึ้กต่�องของการคำานวีณสินทรัพย่์สิทธิการใช�และหน่�สินต่ามสัญญาเช่าโดย่การสุ่มเล่อกต่ัวีอย่่าง

•

ประเมินควีามเหมาะสมของอัต่ราดอกเบ่�ย่เงินก้�ย่่มส่วีนเพิ�ม (IBR) ท่�ใช� ในการคำานวีณหน่�สินต่ามสัญญาเช่า

•

พิจีารณาการเปิดเผู้ย่ข�อม้ลในหมาย่เหตุ่ประกอบงบการเงินรวีมท่เ� ก่ย่� วีข�องกับสัญญาเช่า รวีมถึ่งการเปิดเผู้ย่ข�อม้ลเก่ย่� วีกับการนำามาต่รฐาน
การราย่งานทางการเงิน ฉบับท่� 16 มาถึ่อปฏิบัต่ิครั�งแรก

ข้อมูลอื�น
ผู้้บ� ริหารเป็นผู้้ร� บั ผู้ิดชอบต่่อข�อม้ลอ่น� ซึ่่ง� รวีมถึ่งข�อม้ลท่ร� วีมอย่้ใ่ นราย่งานประจีำาปีของกลุม่ บริษัทั (แต่่ไม่รวีมถึ่งงบการเงินและราย่งานของผู้้ส� อบบัญช่
ท่�แสดงอย่้่ในราย่งานนั�น) ซึ่่�งคาดวี่าจีะถึ้กจีัดเต่รีย่มให�กับข�าพเจี�าภาย่หลังวีันท่�ในราย่งานของผู้้�สอบบัญช่น่�
ควีามเห็นของข�าพเจี�าต่่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึ่งข�อม้ลอ่น� และข�าพเจี�าไม่ได� ให�ขอ� สรุปในลักษัณะการให�ควีามเช่อ� มัน� ในร้ปแบบใด ๆ ต่่อข�อม้ลอ่น� นัน�
ควีามรับผู้ิดชอบของข�าพเจี�าท่�เก่�ย่วีเน่�องกับการต่รวีจีสอบงบการเงิน ค่อ การอ่านและพิจีารณาวี่าข�อม้ลอ่�นนั�นม่ควีามขัดแย่�งท่�ม่สาระสำาคัญกับ
งบการเงินหร่อกับควีามร้�ท่�ได�รับจีากการต่รวีจีสอบของข�าพเจี�าหร่อไม่ หร่อปรากฏวี่าข�อม้ลอ่�นแสดงขัดต่่อข�อเท็จีจีริงอันเป็นสาระสำาคัญหร่อไม่
เม่อ� ข�าพเจี�าได�อา่ นราย่งานประจีำาปีของกลุม่ บริษัทั ต่ามท่ก� ล่าวีข�างต่�นแล�วี และหากสรุปได�วีา่ ม่การแสดงข�อม้ลท่ข� ดั ต่่อข�อเท็จีจีริงอันเป็นสาระสำาคัญ
ข�าพเจี�าจีะส่�อสารเร่�องดังกล่าวีให�ผู้้�ม่หน�าท่�ในการกำากับด้แลทราบเพ่�อให�มก่ ารดำาเนินการแก� ไขท่�เหมาะสมต่่อไป

ความรับผิิดชอบของผิู้บริห็ารและผิู้มีห็น้าที�ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้้บ� ริหารม่หน�าท่ร� บั ผู้ิดชอบในการจีัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่าน่โ� ดย่ถึ้กต่�องต่ามท่ค� วีรต่ามมาต่รฐานการราย่งานทางการเงิน และรับผู้ิดชอบ
เก่�ย่วีกับการควีบคุมภาย่ในท่�ผู้้�บริหารพิจีารณาวี่าจีำาเป็น เพ่�อให�สามารถึจีัดทำางบการเงินท่�ปราศจีากการแสดงข�อม้ลท่�ขัดต่่อข�อเท็จีจีริงอันเป็น
สาระสำาคัญไม่วี่าจีะเกิดจีากการทุจีริต่หร่อข�อผู้ิดพลาดในการจีัดทำางบการเงิน ผู้้�บริหารรับผู้ิดชอบ
ในการประเมินควีามสามารถึของกลุม่ บริษัทั ในการดำาเนินงานต่่อเน่อ� ง การเปิดเผู้ย่เร่อ� งท่เ� ก่ย่� วีกับการดำาเนินงานต่่อเน่อ� งในกรณ่ทม่� เ่ ร่อ� งดังกล่าวี
และการใช�เกณฑ์์การบัญช่สำาหรับกิจีการท่�ดำาเนินงานต่่อเน่�องเวี�นแต่่ผู้้�บริหารม่ควีามต่ั�งใจีท่�จีะเลิกกลุ่มบริษััทหร่อหยุ่ดดำาเนินงานหร่อไม่สามารถึ
ดำาเนินงานต่่อเน่�องอ่กต่่อไปได�
ผู้้ม� ่หน�าท่�ในการกำากับด้แลม่หน�าท่�ในการสอดส่องด้แลกระบวีนการในการจีัดทำาราย่งานทางการเงินของกลุ่มบริษััท

ความรับผิิดชอบของผิู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การต่รวีจีสอบของข�าพเจี�าม่วีัต่ถึุประสงค์เพ่�อให� ได�ควีามเช่�อมั�นอย่่างสมเหตุ่สมผู้ลวี่างบการเงินโดย่รวีมปราศจีากการแสดงข�อม้ลท่�ขัดต่่อข�อเท็จี
จีริงอันเป็นสาระสำาคัญหร่อไม่ ไม่วี่าจีะเกิดจีากการทุจีริต่หร่อข�อผู้ิดพลาด และเสนอราย่งานของผู้้�สอบบัญช่ซึ่่�งรวีมควีามเห็นของข�าพเจี�าอย่้่ด�วีย่
ควีามเช่�อมั�นอย่่างสมเหตุ่สมผู้ลค่อควีามเช่�อมั�นในระดับส้งแต่่ไม่ได�เป็นการรับประกันวี่าการปฏิบัต่ิงานต่รวีจีสอบต่ามมาต่รฐานการสอบบัญช่จีะ
สามารถึต่รวีจีพบข�อม้ลท่�ขัดต่่อข�อเท็จีจีริงอันเป็นสาระสำาคัญท่�ม่อย่้่ได�เสมอไป ข�อม้ลท่�ขัดต่่อข�อเท็จีจีริงอาจีเกิดจีากการทุจีริต่หร่อข�อผู้ิดพลาด
และถึ่อวี่าม่สาระสำาคัญเม่�อคาดการณ์อย่่างสมเหตุ่สมผู้ลได�วี่าราย่การท่�ขัดต่่อข�อเท็จีจีริงแต่่ละราย่การหร่อทุกราย่การรวีมกันจีะม่ผู้ลต่่อการ
ต่ัดสินใจีทางเศรษัฐกิจีของผู้้� ใช�งบการเงินจีากการใช�งบการเงินเหล่าน่�
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ในการต่รวีจีสอบของข�าพเจี�าต่ามมาต่รฐานการสอบบัญช่ ข�าพเจี�าใช�ดลุ ย่พินจีิ และการสังเกต่และสงสัย่เย่่ย่� งผู้้ป� ระกอบวีิชาช่พต่ลอดการต่รวีจีสอบ
และข�าพเจี�าได�ปฏิบัต่ิงานดังต่่อไปน่�ด�วีย่
• ระบุและประเมินควีามเส่�ย่งท่�อาจีม่การแสดงข�อม้ลท่�ขัดต่่อข�อเท็จีจีริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ไม่วี่าจีะเกิดจีากการทุจีริต่หร่อ
ข�อผู้ิดพลาด ออกแบบและปฏิบต่ั งิ านต่ามวีิธก่ ารต่รวีจีสอบเพ่อ� ต่อบสนองต่่อควีามเส่ย่� งเหล่านัน� และได�หลักฐานการสอบบัญช่ทเ่� พีย่งพอและ
เหมาะสมเพ่�อเป็นเกณฑ์์ ในการแสดงควีามเห็นของข�าพเจี�า ควีามเส่�ย่งท่� ไม่พบข�อม้ลท่�ขัดต่่อข�อเท็จีจีริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่่�งเป็นผู้ลมาจีาก
การทุจีริต่จีะส้งกวี่าควีามเส่�ย่งท่�เกิดจีากข�อผู้ิดพลาด เน่�องจีากการทุจีริต่อาจีเก่�ย่วีกับการสมร้�ร่วีมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
การต่ั�งใจีละเวี�นการแสดงข�อม้ล การแสดงข�อม้ลท่�ไม่ต่รงต่ามข�อเท็จีจีริงหร่อการแทรกแซึ่งการควีบคุมภาย่ใน
• ทำาควีามเข�าใจีเก่�ย่วีกับระบบการควีบคุมภาย่ในท่�เก่�ย่วีข�องกับการต่รวีจีสอบ เพ่�อออกแบบวีิธ่การต่รวีจีสอบให�เหมาะสมกับสถึานการณ์
แต่่ไม่ใช่เพ่�อวีัต่ถึุประสงค์ ในการแสดงควีามเห็นต่่อควีามม่ประสิทธิผู้ลของการควีบคุมภาย่ในของกลุ่มบริษััท
• ประเมินควีามเหมาะสมของนโย่บาย่การบัญช่ทผู้่� บ้� ริหารใช�และควีามสมเหตุ่สมผู้ลของประมาณการทางบัญช่และการเปิดเผู้ย่ข�อม้ลท่เ� ก่ย่� วีข�อง
ท่�ผู้้�บริหารจีัดทำา
• สรุปเก่ย่� วีกับควีามเหมาะสมของการใช�เกณฑ์์การบัญช่สำาหรับกิจีการท่ด� ำาเนินงานต่่อเน่อ� งของผู้้บ� ริหาร และสรุปจีากหลักฐานการสอบบัญช่
ท่� ได�รับวี่าม่ควีามไม่แน่นอนท่�ม่สาระสำาคัญท่�เก่�ย่วีกับเหตุ่การณ์ หร่อสถึานการณ์ท่�อาจีเป็นเหตุ่ให�เกิดข�อสงสัย่อย่่างม่นัย่สำาคัญต่่อควีาม
สามารถึของกลุม่ บริษัทั ในการดำาเนินงานต่่อเน่อ� งหร่อไม่ หากข�าพเจี�าได�ขอ� สรุปวี่าม่ควีามไม่แน่นอนท่ม� ส่ าระสำาคัญ ข�าพเจี�าจีะต่�องให�ขอ� สังเกต่
ไวี� ในราย่งานของผู้้ส� อบบัญช่ของข�าพเจี�าถึ่งการเปิดเผู้ย่ข�อม้ลท่เ� ก่ย่� วีข�องในงบการเงิน หร่อหากเห็นวี่าการเปิดเผู้ย่ดังกล่าวีไม่เพีย่งพอ ข�าพเจี�า
จีะแสดงควีามเห็นท่�เปล่�ย่นแปลงไป ข�อสรุปของข�าพเจี�าข้�นอย่้่กับหลักฐานการสอบบัญช่ท่� ได�รับจีนถึ่งวีันท่�ในราย่งานของผู้้�สอบบัญช่ของ
ข�าพเจี�า อย่่างไรก็ต่ามเหตุ่การณ์หร่อสถึานการณ์ ในอนาคต่อาจีเป็นเหตุ่ให�กลุ่มบริษััทต่�องหยุ่ดการดำาเนินงานต่่อเน่�องได�
• ประเมินการนำาเสนอ โครงสร�างและเน่�อหาของงบการเงินโดย่รวีม รวีมถึ่งการเปิดเผู้ย่ข�อม้ลท่�เก่�ย่วีข�อง ต่ลอดจีนประเมินวี่างบการเงินแสดง
ราย่การและเหตุ่การณ์ท่�เกิดข้�นโดย่ถึ้กต่�องต่ามท่�ควีรหร่อไม่
• รวีบรวีมเอกสารหลักฐานการสอบบัญช่ท่�เหมาะสมอย่่างเพีย่งพอเก่�ย่วีกับข�อม้ลทางการเงินของกิจีการหร่อของกิจีกรรมทางธุรกิจีภาย่ใน
กลุม่ บริษััทเพ่�อแสดงควีามเห็นต่่องบการเงินรวีม ข�าพเจี�ารับผู้ิดชอบต่่อการกำาหนดแนวีทาง การควีบคุมด้แล และการปฏิบัต่ิงานต่รวีจีสอบ
กลุม่ บริษััท ข�าพเจี�าเป็นผู้้�รับผู้ิดชอบแต่่เพีย่งผู้้�เด่ย่วีต่่อควีามเห็นของข�าพเจี�า
ข�าพเจี�าได�ส่�อสารกับผู้้�ม่หน�าท่�ในการกำากับด้แลในเร่�องต่่าง ๆ ซึ่่�งรวีมถึ่งขอบเขต่และช่วีงเวีลาของการต่รวีจีสอบต่ามท่� ได�วีางแผู้นไวี� ประเด็นท่�ม่
นัย่สำาคัญท่�พบจีากการต่รวีจีสอบรวีมถึ่งข�อบกพร่องท่�ม่นัย่สำาคัญในระบบการควีบคุมภาย่ในหากข�าพเจี�าได�พบในระหวี่างการต่รวีจีสอบของ
ข�าพเจี�า
ข�าพเจี�าได� ให�คำารับรองแก่ผู้้�ม่หน�าท่�ในการกำากับด้แลวี่าข�าพเจี�าได�ปฏิบัต่ิต่ามข�อกำาหนดจีรรย่าบรรณท่�เก่�ย่วีข�องกับควีามเป็นอิสระและได�ส่�อสาร
กับผู้้�ม่หน�าท่�ในการกำากับด้แลเก่�ย่วีกับควีามสัมพันธ์ท�ังหมดต่ลอดจีนเร่�องอ่�นซึ่่�งข�าพเจี�าเช่�อวี่าม่เหตุ่ผู้ลท่�บุคคลภาย่นอกอาจีพิจีารณาวี่ากระทบ
ต่่อควีามเป็นอิสระของข�าพเจี�าและมาต่รการท่�ข�าพเจี�าใช�เพ่�อป้องกันไม่ให�ข�าพเจี�าขาดควีามเป็นอิสระจีากเร่�องทั�งหลาย่ท่�ส่�อสารกับผู้้�ม่หน�าท่�
ในการกำากับด้แล ข�าพเจี�าได�พิจีารณาเร่�องต่่าง ๆ ท่�ม่นัย่สำาคัญท่�สุดในการต่รวีจีสอบงบการเงินในงวีดปัจีจีุบันและกำาหนดเป็นเร่�องสำาคัญ
ในการต่รวีจีสอบ ข�าพเจี�าได�อธิบาย่เร่�องเหล่าน่� ไวี� ในราย่งานของผู้้�สอบบัญช่ เวี�นแต่่กฎหมาย่หร่อข�อบังคับห�ามไม่ให�เปิดเผู้ย่เร่�องดังกล่าวี
ต่่อสาธารณะ หร่อในสถึานการณ์ท่�ย่ากท่�จีะเกิดข้�น ข�าพเจี�าพิจีารณาวี่าไม่ควีรส่�อสารเร่�องดังกล่าวีในราย่งานของข�าพเจี�า เพราะการกระทำา
ดังกล่าวีสามารถึคาดการณ์ ได�อย่่างสมเหตุ่สมผู้ลวี่าจีะม่ผู้ลกระทบในทางลบมากกวี่าผู้ลประโย่ชน์ทผู้่� ม้� ส่ วี่ นได�เส่ย่สาธารณะจีะได�จีากการส่อ� สาร
ดังกล่าวี
ข�าพเจี�าเป็นผู้้�รับผู้ิดชอบงานสอบบัญช่และการนำาเสนอราย่งานฉบับน่�

พรอนันต์ กิจนะวันชัย
ผู้้�สอบบัญช่รับอนุญาต่ เลขทะเบ่ย่น 7792
บริษััท สำานักงาน อ่วีาย่ จีำากัด
กรุงเทพฯ: 27 พฤษัภาคม 2564
118 บริษััท วีจำีไอ จำำากัด (มหาชน)

งบการเงิน 7.3
บริษััท วีจี ไอ จำากัด (มห็าชน) และบริษััทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 มีนาคม 2564
(หน่วีย่ : บาท)

ห็มายเห็ตุ

สินทรัพย์
สินทรัพย์ห็มุนเวียน
เงินสดและราย่การเท่ย่บเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวี� คราวี
เงินฝ่ากธนาคารสำาหรับเงินรับล่วีงหน�าจีากผู้้ถึ� อ่ บัต่ร
8
ล้กหน่ก� ารค�าและล้กหน่อ� น่�
9
เงินให�กย่�้ ม่ ระย่ะสัน� แก่กจีิ การท่เ� ก่ย่� วีข�องกัน
7
ส่วีนของเงินให�กย่�้ ม่ ระย่ะย่าวีแก่กจีิ การท่เ� ก่ย่� วีข�องกัน
ท่ถึ� ง่ กำาหนดชำาระภาย่ในหน่ง� ปี
7
ค่าใช�จีา่ ย่จี่าย่ล่วีงหน�า
20.1 จ)
สินทรัพย่์ทางการเงินหมุนเวีีย่นอ่น�
สินทรัพย่์หมุนเวีีย่นอ่�น
รวมสินทรัพย์ห็มุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ห็มุนเวียน
เงินฝ่ากธนาคารท่�ม่ภาระคำ�าประกัน
เงินให�กย่�้ ม่ ระย่ะย่าวีแก่กจีิ การท่เ� ก่ย่� วีข�องกัน
- สุทธิจีากส่วีนท่ถึ� ง่ กำาหนดชำาระภาย่ในหน่ง� ปี
7
เงินลงทุนในบริษัทั ย่่อย่
10
เงินลงทุนในการร่วีมค�า
11
เงินลงทุนในบริษัทั ร่วีม
12
เงินลงทุนระย่ะย่าวีอ่น�
13
ส่วีนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
14
20
สินทรัพย่์สิทธิการใช�
สินทรัพย่์ ไม่มต่่ วีั ต่น
15
ประมาณการผู้ลแต่กต่่างระหวี่างต่�นทุนการซึ่่อ� เงินลงทุน
ในบริษัทั ย่่อย่กับสินทรัพย่์สทุ ธิทร่� ะบุได�ของผู้้ถึ� ก้ ซึ่่อ�
10.2
ค่าควีามนิย่ม
16
สินทรัพย่์ภาษั่เงินได�รอการต่ัดบัญช่
29
สินทรัพย่์ทางการเงินไม่หมุนเวีีย่นอ่น�
17
สินทรัพย่์ ไม่หมุนเวีีย่นอ่น�
รวมสินทรัพย์ ไม่ห็มุนเวียน
รวมสินทรัพย์

งบการเงินรวม
2564
2563

1,415,442,219
684,839,432
45,371,741
558,697,733
556,053,912
793,869,941 1,060,607,415
133,360,500
7,825,500
298,827,288
37,174,098
45,870,381
97,493,247
81,320,157
3,210,200,809 2,606,552,755
6,257,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

887,690,259
375,240,349
109,500,000

391,276,140
720,643,622
220,360,500

7,825,500
295,828,200
9,152,131
20,572,657
8,787,785
1,688,831,465 1,358,045,678

3,947,480

-

-

130,375,109
122,549,609
372,417,502
421,896,504
8,850,441,730 8,860,423,186
- 2,568,817,198
1,220,028,021 1,141,511,844
437,562,383
456,409,543
432,302,536

233,800,875
1,352,795,187
69,681,250
8,002,974,586
1,115,042,425
385,942,439
38,413,986

38,475,375
1,352,795,187
38,988,476
8,324,748,258
2,568,817,198
1,043,319,016
50,824,896

54,313,360
236,287,202
236,287,202
93,087,283
560,425,617
64,045,343
549,760,533
5,796,318,831
- 5,796,318,831
106,535,194
122,231,864
27,780,438
46,659,460
17,760,033,158 14,470,393,040 17,086,795,360 14,014,388,399
20,970,233,967 17,076,945,795 18,775,626,825 15,372,434,077

หมาย่เหตุ่ประกอบงบการเงินเป็นส่วีนหน่�งของงบการเงินน่�

7.3 งบการเงิน 119

บริษััท วีจี ไอ จำากัด (มห็าชน) และบริษััทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 มีนาคม 2564
(หน่วีย่ : บาท)

ห็มายเห็ตุ

ห็นีส� นิ และส่วนของผิูถ้ อื ห็ุน้
ห็นี�สินห็มุนเวียน
เงินก้�ย่่มระย่ะสั�นจีากสถึาบันการเงิน
เจี�าหน่ก� ารค�าและเจี�าหน่อ� น่�
ค่าใช�จีา่ ย่ค�างจี่าย่
เงินรับล่วีงหน�าจีากผู้้ถึ� อ่ บัต่ร
ส่วีนของเงินก้�ย่่มระย่ะย่าวีจีากสถึาบันการเงิน
ท่�ถึ่งกำาหนดชำาระภาย่ในหน่�งปี
ส่วีนของหน่�สินต่ามสัญญาเช่าท่�ถึ่งกำาหนดชำาระ
ภาย่ในหน่�งปี
ภาษั่เงินได�คา� งจี่าย่
ราย่ได�รับล่วีงหน�า
เงินมัดจีำาจีากผู้้�ถึ่อบัต่ร
เงินมัดจีำารับจีากการให�เช่าพ่�นท่�
หน่�สินทางการเงินหมุนเวีีย่นอ่�น
หน่�สินหมุนเวีีย่นอ่�น
รวมห็นีส� นิ ห็มุนเวียน
ห็นีส� นิ ไม่ห็มุนเวียน
เงินก้�ย่่มระย่ะย่าวีจีากสถึาบันการเงิน
- สุทธิจีากส่วีนท่�ถึ่งกำาหนดชำาระภาย่ในหน่�งปี
หน่�สินต่ามสัญญาเช่า - สุทธิจีากส่วีนท่�
ถึ่งกำาหนดชำาระภาย่ในหน่�งปี
สำารองผู้ลประโย่ชน์ระย่ะย่าวีของพนักงาน
หน่�สินภาษั่เงินได�รอการต่ัดบัญช่
หน่�สินไม่หมุนเวีีย่นอ่�น
รวมห็นีส� นิ ไม่ห็มุนเวียน
รวมห็นีส� นิ

หมาย่เหตุ่ประกอบงบการเงินเป็นส่วีนหน่�งของงบการเงินน่�

120 บริษััท วีจำีไอ จำำากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
2564
2563

8

399,124,518
377,351,831
480,150,318

19

1,158,987,662

20

109,792,636
189,843,457
71,799,667
103,560,119
51,964,825
86,738,600
58,423,700
79,545,531
88,367,457
79,594,012
146,751,866 131,180,819
3,183,125,650 2,659,723,442

84,096,729
188,333,499
70,773,460
58,202,054
44,928,221
79,545,531
88,367,457
79,594,012
70,664,211
69,042,598
2,104,991,961 1,544,703,792

- 1,200,000,000

- 1,200,000,000

18

21

19
20
22
29

450,000,000
464,320,772
561,111,416
515,239,886

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

114,233,614
271,334,649
-

450,000,000
130,634,957
490,957,099
-

239,000,000 1,158,987,662

200,000,000

378,416,123
352,181,817
140,490,463 122,347,458
79,905,252
74,442,148
201,065,385
4,425,298
201,065,385
4,425,298
3,880,332
12,790,649
3,880,332
4,385,652
723,852,303 1,339,563,405
637,032,786 1,283,253,098
3,906,977,953 3,999,286,847 2,742,024,747 2,827,956,890

บริษััท วีจี ไอ จำากัด (มห็าชน) และบริษััทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 มีนาคม 2564
(หน่วีย่ : บาท)

ห็มายเห็ตุ

ส่วนของผิูถ้ อื ห็ุน้
ทุนเร่อนหุ�น
ทุนจีดทะเบ่ย่น
หุน� สามัญ 10,797,520,743 หุน�
ม้ลค่าหุน� ละ 0.1 บาท
ทุนออกจีำาหน่าย่และชำาระเต่็มม้ลค่าแล�วี
หุน� สามัญ 8,611,165,708 หุน� (31 ม่นาคม 2563:
หุน� สามัญ 8,611,165,707 หุน� )
ม้ลค่าหุน� ละ 0.1 บาท
ส่วีนเกินม้ลค่าหุ�นสามัญ
กำาไรสะสม
จีัดสรรแล�วี - สำารองต่ามกฎหมาย่
ย่ังไม่ได�จีัดสรร
ส่วีนต่ำ�ากวี่าทุนจีากการรวีมธุรกิจีภาย่ใต่�
การควีบคุมเด่ย่วีกัน
ส่วีนต่ำ�ากวี่าทุนจีากการเปล่�ย่นแปลงสัดส่วีน
การถึ่อหุ�นในบริษััทย่่อย่
องค์ประกอบอ่�นของส่วีนของผู้้�ถึ่อหุ�น
ส่วีนของผู้้�ถึ่อหุ�นของบริษััทฯ
ส่วีนของผู้้�ม่ส่วีนได�เส่ย่ท่�ไม่ม่อำานาจีควีบคุม
ของบริษััทย่่อย่
รวมส่วนของผิูถ้ อื ห็ุน้
รวมห็นีส� นิ และส่วนของผิูถ้ อื ห็ุน้

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

1,079,752,074 1,079,752,074

1,079,752,074 1,079,752,074

861,116,570

861,116,570

861,116,570

861,116,570

12,730,144,769 12,730,144,769 12,730,144,769 12,730,144,769
24

112,104,638 112,104,638
112,104,638 112,104,638
2,856,470,019 1,927,099,280 2,245,963,163 1,530,752,076

25

(663,671,949) (663,671,949)

25

(663,671,949) (663,671,949)

(43,924,613) (159,003,127)
739,452,444 (2,023,895,015)
747,944,887 (2,025,968,917)
16,591,691,878 12,783,895,166 16,033,602,078 12,544,477,187
471,564,136 293,763,782
17,063,256,014 13,077,658,948 16,033,602,078 12,544,477,187
20,970,233,967 17,076,945,795 18,775,626,825 15,372,434,077

หมาย่เหตุ่ประกอบงบการเงินเป็นส่วีนหน่�งของงบการเงินน่�

7.3 งบการเงิน 121

บริษััท วีจี ไอ จำากัด (มห็าชน) และบริษััทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาห็รับปีีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2564

(หน่วีย่ : บาท)

ห็มายเห็ตุ

กำาไรขาดทุน:
การดำาเนินงานต่อเนื�อง
รายได้
ราย่ได�จีากการให�บริการและการขาย่
ราย่ได�จีากการให�เช่า
ราย่ได�เงินปันผู้ล
ราย่ได�อ่�น
กำาไรจีากการจีำาหน่าย่เงินลงทุนในบริษััทร่วีม
อ่�นๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ย
ต่�นทุนการให�บริการและการขาย่
ค่าใช�จี่าย่ในการให�บริการและการขาย่
ค่าใช�จี่าย่ในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กำาไรจากกิจกรรมดำาเนินงาน
ส่วีนแบ่งกำาไรจีากเงินลงทุนในการร่วีมค�า
และบริษััทร่วีม
กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษัีเงินได้
ต่�นทุนทางการเงิน
กำาไรก่อนภาษัีเงินได้
ภาษั่เงินได�
กำาไรสำาห็รับปีีจากการดำาเนินงานต่อเนือ� ง
การดำาเนินงานทีย� กเลิก
กำาไรจีากการเปล่ย่� นสถึานะเงินลงทุน
ขาดทุน
กำาไรสำาห็รับปีีจากการดำาเนินงานทีย� กเลิก
กำาไรสำาห็รับปีี

หมาย่เหตุ่ประกอบงบการเงินเป็นส่วีนหน่�งของงบการเงินน่�

122 บริษััท วีจำีไอ จำำากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

26

2,166,956,564 3,581,397,840 1,355,822,993 2,600,000,705
312,920,893 418,477,995
312,920,893 418,477,995
58,761,992 146,151,683
328,326,954 563,557,149

12.3

592,749,341
625,858,395
112,463,471 151,730,170
37,252,107
74,161,051
3,243,852,261 4,297,757,688 2,660,181,342 3,656,196,900
1,543,892,357 1,947,713,813
992,760,019 1,396,956,160
317,369,365 365,889,366
139,819,322 225,066,206
608,279,838 938,310,846
583,461,420 711,847,255
2,469,541,560 3,251,914,025 1,716,040,761 2,333,869,621
774,310,701 1,045,843,663
944,140,581 1,322,327,279

11, 12
28
29

12.1

338,434,039 131,021,170
1,112,744,740 1,176,864,833
(73,157,153) (73,956,589)
1,039,587,587 1,102,908,244
(132,910,940) (214,132,931)
906,676,647 888,775,313
- 550,322,818
- (135,333,455)
- 414,989,363
906,676,647 1,303,764,676

944,140,581
(69,876,643)
874,263,938
(141,875,654)
732,388,284

1,322,327,279
(69,923,049)
1,252,404,230
(197,588,606)
1,054,815,624

732,388,284 1,054,815,624

บริษััท วีจี ไอ จำากัด (มห็าชน) และบริษััทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำาห็รับปีีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2564

(หน่วีย่ : บาท)

ห็มายเห็ตุ

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน� :
รัายการัที่ี�จะถู้กบันที่ึกในส่วนของกำาไรัหรัือ
ขาดทีุ่นในภายหลััง
ผู้ลต่่างของอัต่ราแลกเปล่�ย่นจีากการแปลงค่า
งบการเงินท่�เป็นเงินต่ราต่่างประเทศ
ผู้ลต่่างของอัต่ราแลกเปล่�ย่นจีากการแปลงค่า
งบการเงินท่�เป็นเงินต่ราต่่างประเทศ
ของบริษััทร่วีม
กำาไรจีากการป้องกันควีามเส่�ย่ง
กระแสเงินสด - สุทธิจีากภาษั่เงินได�
ขาดทุนจีากการป้องกันควีามเส่ย่� งของเงินลงทุนสุทธิ
ในหน่วีย่งานต่่างประเทศ - สุทธิจีากภาษั่เงินได�
การเปล่ย่� นแปลงสุทธิในต่�นทุนป้องกัน
ควีามเส่ย่� ง - สุทธิจีากภาษั่เงินได�
ขาดทุนจีากการวีัดม้ลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย่์
เผู้่�อขาย่ - สุทธิจีากภาษั่เงินได�
ราย่การท่�จีะถึ้กบันท่กในส่วีนของกำาไรหร่อ
ขาดทุนในภาย่หลัง - สุทธิจีากภาษั่เงินได�
รัายการัที่ี�จะไม่ถู้กบันที่ึกในส่วนของกำาไรั
หรัือขาดทีุ่นในภายหลััง
ผู้ลขาดทุนจีากการประมาณการต่ามหลัก
คณิต่ศาสต่ร์ประกันภัย่ - สุทธิจีากภาษั่เงินได�
ส่วีนแบ่งผู้ลขาดทุนจีากการประมาณการ
ต่ามหลักคณิต่ศาสต่ร์ประกันภัย่ของบริษััทร่วีม
กำาไรจีากเงินลงทุนในต่ราสารทุนท่�กำาหนดให�
วีัดม้ลค่าด�วีย่ม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมผู้่านกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จีอ่น� - สุทธิจีากภาษั่เงินได�
ราย่การท่�จีะไม่ถึ้กบันท่กในส่วีนของกำาไร
หร่อขาดทุนในภาย่หลัง - สุทธิจีากภาษั่เงินได�
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน� สำาห็รับปีี
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาห็รับปีี

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

-

5,891,854

-

-

(7,686,412)

2,073,902

-

-

13,013,108

-

13,013,108

-

(66,360)

-

-

-

(2,813,573)

-

-

-

- (1,991,813,265)

- (1,991,813,265)

2,446,763 (1,983,847,509)

13,013,108 (1,991,813,265)

-

(22,083,797)

-

(10,967,192)

(5,699,295)

-

-

-

- 3,110,038,152

-

3,110,038,152

3,104,338,857 (22,083,797) 3,110,038,152 (10,967,192)
3,106,785,620 (2,005,931,306) 3,123,051,260 (2,002,780,457)
4,013,462,267 (702,166,630) 3,855,439,544 (947,964,833)

หมาย่เหตุ่ประกอบงบการเงินเป็นส่วีนหน่�งของงบการเงินน่�

7.3 งบการเงิน 123

บริษััท วีจี ไอ จำากัด (มห็าชน) และบริษััทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำาห็รับปีีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2564
(หน่วีย่ : บาท)

ห็มายเห็ตุ

การแบ่งปีันกำาไร (ขาดทุน)
ส่วีนท่เ� ป็นของผู้้ถึ� อ่ หุน� ของบริษัทั ฯ
กำาไรจีากการดำาเนินงานต่่อเน่อ� ง
กำาไร (ขาดทุน) จีากการดำาเนินงานท่�ย่กเลิก
กำาไรจีากการเปล่�ย่นสถึานะเงินลงทุน
ขาดทุน

979,765,129

ส่วีนท่�เป็นของผู้้�ม่ส่วีนได�เส่ย่ท่� ไม่ม่อำานาจีควีบคุม
ของบริษััทย่่อย่
ขาดทุนจีากการดำาเนินงานต่่อเน่�อง
ขาดทุนจีากการดำาเนินงานท่�ย่กเลิก

124 บริษััท วีจำีไอ จำำากัด (มหาชน)

926,045,855

732,388,284 1,054,815,624

- 550,322,818
- (52,428,576)
979,765,129 1,423,940,097

732,388,284 1,054,815,624

4,086,550,740 (1,080,090,465) 3,855,439,544 (947,964,833)
- 550,322,818
- (39,634,703)
4,086,550,740 (569,402,350) 3,855,439,544 (947,964,833)

ส่วีนท่�เป็นของผู้้�ม่ส่วีนได�เส่ย่ท่� ไม่ม่อำานาจีควีบคุม
ของบริษััทย่่อย่
ขาดทุนจีากการดำาเนินงานต่่อเน่อ� ง
ขาดทุนจีากการดำาเนินงานท่�ย่กเลิก

หมาย่เหตุ่ประกอบงบการเงินเป็นส่วีนหน่�งของงบการเงินน่�

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(73,088,482) (37,270,542)
- (82,904,879)
(73,088,482) (120,175,421)
906,676,647 1,303,764,676

การแบ่งปีันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วีนท่�เป็นของผู้้ถึ� ่อหุ�นของบริษััทฯ
กำาไร (ขาดทุน) จีากการดำาเนินงานต่่อเน่�อง
กำาไร (ขาดทุน) จีากการดำาเนินงานท่�ย่กเลิก
กำาไรจีากการเปล่�ย่นสถึานะเงินลงทุน
ขาดทุน

กำาไรต่อห็ุน้
กำาไรต่่อหุ�นขั�นพ่�นฐาน
กำาไรส่วีนท่�เป็นของผู้้ถึ� ่อหุ�นของบริษััทฯ
กำาไรต่อห็ุน้ จากการดำาเนินงานต่อเนือ� ง
กำาไรต่่อหุ�นขั�นพ่�นฐาน
กำาไรส่วีนท่�เป็นของผู้้ถึ� ่อหุ�นของบริษััทฯ

งบการเงินรวม
2564
2563

(73,088,473) (37,869,636)
- (94,894,644)
(73,088,473) (132,764,280)
4,013,462,267 (702,166,630)
30

0.11

0.17

0.09

0.12

0.11

0.11

0.09

0.12
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ยอดคงเห็ลือ ณ วันที� 1 เมษัายน 2562

(50,739,598)
112,104,638 1,876,359,682
- 979,765,129
(5,699,304)
- 974,065,825
- (309,989,357)
- 316,033,869
112,104,638 2,856,470,019

861,116,570 12,730,144,769

861,116,570 12,730,144,769

หมาย่เหตุ่ประกอบงบการเงินเป็นส่วีนหน่�งของงบการเงินน่�

112,104,638 1,927,099,280

(98,464,510)

112,104,638 1,927,099,280

-

-

861,116,570 12,730,144,769

-

-

-

-

ยอดคงเห็ลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2563
ผู้ลสะสมจีากการเปล่ย่� นแปลงนโย่บาย่การบัญช่
(หมาย่เหตุ่ 4)
ยอดคงเห็ลือ ณ วันที� 1 เมษัายน 2563
- ห็ลังการปีรับปีรุง
กำาไรสำาหรับปี
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จีอ่น� สำาหรับปี
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จีรวีมสำาหรับปี
เงินปันผู้ลจี่าย่ (หมาย่เหตุ่ 33)
บริษัทั ย่่อย่ออกหุน� สามัญเพิม� ทุน (หมาย่เหตุ่ 10.1)
ขาย่เงินลงทุนในต่ราสารทุน
ยอดคงเห็ลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2564

-

-

-

112,104,638 1,469,309,474
- 1,423,940,097
(17,885,902)
- 1,406,054,195
- (849,799,879)

กำาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ ได้จดั สรร

861,116,570 12,730,144,769

-

-

855,668,009 12,193,069,747
5,448,561 537,075,022
-

ส่วนเกินมูลค่า
ห็ุน้ สามัญ

ยอดคงเห็ลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2563

กำาไรสำาหรับปี
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จีอ่น� สำาหรับปี
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จีรวีมสำาหรับปี
ออกหุน� สามัญเพิม� ทุน
เงินปันผู้ลจี่าย่ (หมาย่เหตุ่ 33)
เงินปันผู้ลจี่าย่ของบริษัทั ย่่อย่ให�แก่ผู้ม�้ ส่ วี่ นได�เส่ย่
ท่�ไม่มอ่ าำ นาจีควีบคุมของบริษัทั ย่่อย่
ขาย่เงินลงทุนในบริษัทั ย่่อย่โดย่บริษัทั ฯ ไม่สญ
้ เส่ย่
การควีบคุม
ส่วีนของผู้้ม� ส่ วี่ นได�เส่ย่ท่�ไม่มอ่ าำ นาจีควีบคุมของ
บริษัทั ย่่อย่เพิม� ข้น� จีากการซึ่่อ� บริษัทั ย่่อย่
ซึ่่อ� เงินลงทุนในบริษัทั ย่่อย่
ส้ญเส่ย่การควีบคุมในบริษัทั ย่่อย่

ทุนเร่อนห็ุน้
ทีอ� อกและ
ชำาระแล้ว

บริษััท วีจี ไอ จำากัด (มห็าชน) และบริษััทย่อย

งบการเงินรวม

(663,671,949)

(663,671,949)

(663,671,949)

(663,671,949)

-

-

-

(663,671,949)
-

115,078,514
(43,924,613)

(159,003,127)

(159,003,127)

(159,003,127)

(43,401,987)
98,464,510

9,759,814

-

(223,825,464)
-

ส่วนต�าำ กว่า
ส่วนต�าำ กว่า
ทุนจากการรวม
ทุนจากการ
ธุรกิจภายใต้
เปีลีย� นแปีลง
การควบคุม สัดส่วนการถือห็ุน้
เดียวกัน
ในบริษัทั ย่อย

-

-

-

-

-

-

-

(14,282,818)
14,282,818
14,282,818
-

ผิลต่างจาก
การแปีลงค่า
งบการเงิน
ทีเ� ปี็นเงินตรา
ต่างปีระเทศ

ส่วนของผิู้ถือห็ุ้นของบริษััทฯ

13,013,108
13,013,108
(25,581,314)

(38,594,422)
(38,594,422)

-

-

-

-

-

-

(66,360)
(66,360)
(66,360)

-

-

-

-

-

-

-

ผิลกระทบจาก
การปี้องกัน
ผิลกระทบจาก
ความเสีย� ง
การปี้องกัน ของเงินลงทุนสุทธิ
ความเสีย� ง
ในห็น่วยงาน
ในกระแสเงินสด
ต่างปีระเทศ

-

-

-

5,490,835
- (2,020,478,082)

- (2,025,968,917)

- (2,025,968,917)

-

-

-

(34,155,652)
- (1,991,813,265)
- (1,991,813,265)
-

ส่วนเกิน
(ต�าำ กว่า)
ทุนจากการวัด
มูลค่าเงินลงทุน

(2,813,573) 3,110,038,152
(2,813,573) 3,110,038,152
- (316,033,869)
(2,813,573) 773,526,201

สำารองต้นทุน
ปี้องกัน
ความเสีย� ง

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รวม
องค์ปีระกอบอืน�
ของส่วนของ
ผิูถ้ อื ห็ุน้

รวม
ส่วนของ
ผิูถ้ อื ห็ุน้
ของบริษัทั ฯ

ส่วนของ
ผิูม้ สี ว่ นได้เสีย
ที�ไม่มอี าำ นาจ
ควบคุม
ของบริษัทั ย่อย

รวม
ส่วนของ
ผิูถ้ อื ห็ุน้

-

-

-

-

(107,577,643)

9,759,814

(107,577,643)

- 979,765,129
(7,686,412) 3,112,484,915 3,106,785,611
(7,686,412) 3,112,484,915 4,086,550,740
- (309,989,357)
- 115,078,514
- (316,033,869)
(5,612,510) 739,452,444 16,591,691,878

(33,103,587)
(83,843,185)
2,073,902 (2,056,998,602) 12,700,051,981

2,073,902 (2,023,895,015) 12,783,895,166

(73,088,482) 906,676,647
9 3,106,785,620
(73,088,473) 4,013,462,267
- (309,989,357)
250,888,827 365,967,341
471,564,136 17,063,256,014

(83,843,185)
293,763,782 12,993,815,763

293,763,782 13,077,658,948

293,763,782 13,077,658,948

22,883,364
22,883,364
(43,401,987) (116,598,013) (160,000,000)
- (2,284,683,156) (2,284,683,156)

9,759,814

-

2,073,902 (2,023,895,015) 12,783,895,166

-

-

-

(48,438,470) 13,694,215,985 2,912,503,510 16,606,719,495
- 1,423,940,097 (120,175,421) 1,303,764,676
2,073,902 (1,975,456,545) (1,993,342,447)
(12,588,859) (2,005,931,306)
2,073,902 (1,975,456,545) (569,402,350) (132,764,280) (702,166,630)
- 542,523,583
- 542,523,583
- (849,799,879)
- (849,799,879)

ส่วนแบ่ง
กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน�
จากบริษัทั ร่วม

องค์ปีระกอบอื�นของส่วนของผิู้ถือห็ุน้

(หน่วีย่ : บาท)

งบแสดงการเปีลี�ยนแปีลงส่วนของผิู้ถือห็ุน้
สำาห็รับปีีส�นิ สุดวันที� 31 มีนาคม 2564

126 บริษััท วีจำีไอ จำำากัด (มหาชน)
-

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จีรวีมสำาหรับปี

-

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จีรวีมสำาหรับปี

เงินปันผู้ลจี่าย่ (หมาย่เหตุ่ 33)

ขาย่เงินลงทุนในต่ราสารทุน

หมาย่เหตุ่ประกอบงบการเงินเป็นส่วีนหน่�งของงบการเงินน่�

861,116,570

-

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จีอ่น� สำาหรับปี

ยอดคงเห็ลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2564

-

861,116,570

กำาไรสำาหรับปี

ยอดคงเห็ลือ ณ วันที� 1 เมษัายน 2563 - ห็ลังการปีรับปีรุง

-

861,116,570

ยอดคงเห็ลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2563

ผู้ลสะสมจีากการเปล่ย่� นแปลงนโย่บาย่การบัญช่ (หมาย่เหตุ่ 4)

861,116,570

-

ยอดคงเห็ลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2563

เงินปันผู้ลจี่าย่ (หมาย่เหตุ่ 33)

5,448,561

-

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จีอ่น� สำาหรับปี

ออกหุน� สามัญเพิม� ทุน

-

855,668,009

ทุนเร่อนห็ุน้ ทีอ� อก
และชำาระแล้ว

กำาไรสำาหรับปี

ยอดคงเห็ลือ ณ วันที� 1 เมษัายน 2562

บริษััท วีจี ไอ จำากัด (มห็าชน) และบริษััทย่อย

12,730,144,769

-

-

-

-

-

12,730,144,769

-

12,730,144,769

12,730,144,769

-

537,075,022

-

-

-

12,193,069,747

ส่วนเกินมูลค่า
ห็ุน้ สามัญ

112,104,638

-

-

-

-

-

112,104,638

-

112,104,638

112,104,638

-

-

-

-

-

112,104,638

จัดสรรแล้ว

กำาไรสะสม

2,245,963,163

316,033,869

(309,989,357)

732,388,284

-

732,388,284

1,507,530,367

(23,221,709)

1,530,752,076

1,530,752,076

(849,799,880)

-

1,043,848,432

(10,967,192)

1,054,815,624

1,336,703,524

ยังไม่ ได้จดั สรร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(663,671,949)

-

-

-

-

-

(663,671,949)

-

(663,671,949)

(663,671,949)

-

-

-

-

-

(663,671,949)

ส่วนต�าำ กว่าทุน
จากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน

-

-

-

-

-

-

-

-

(25,581,314)

-

-

13,013,108

13,013,108

-

(38,594,422)

(38,594,422)

ผิลกระทบจาก
การปี้องกันความเสีย� ง
ในกระแสเงินสด

773,526,201

(316,033,869)

-

3,110,038,152

3,110,038,152

-

(2,020,478,082)

5,490,835

(2,025,968,917)

(2,025,968,917)

-

-

(1,991,813,265)

(1,991,813,265)

-

(34,155,652)

ส่วนเกิน (ต�าำ กว่า)
ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

747,944,887

(316,033,869)

-

3,123,051,260

3,123,051,260

-

(2,059,072,504)

(33,103,587)

(2,025,968,917)

(2,025,968,917)

-

-

(1,991,813,265)

(1,991,813,265)

-

(34,155,652)

รวมองค์ปีระกอบอืน�
ของส่วนของผิูถ้ อื ห็ุน้

องค์ปีระกอบอื�นของส่วนของผิู้ถือห็ุ้น
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

16,033,602,078

-

(309,989,357)

3,855,439,544

3,123,051,260

732,388,284

12,488,151,891

(56,325,296)

12,544,477,187

12,544,477,187

(849,799,880)

542,523,583

(947,964,833)

(2,002,780,457)

1,054,815,624

13,799,718,317

รวมส่วนของผิูถ้ อื ห็ุน้

(หน่วีย่ : บาท)

สำาห็รับปีีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2564

งบแสดงการเปีลี�ยนแปีลงส่วนของผิู้ถือห็ุ้น (ต่อ)

บริษััท วีจี ไอ จำากัด (มห็าชน) และบริษััทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำาห็รับปีีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2564

(หน่วีย่ : บาท)

งบการเงินรวม
2564
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
กำาไรก่อนภาษั่จีากการดำาเนินงานต่่อเน่�อง
กำาไรก่อนภาษั่จีากการดำาเนินงานท่�ย่กเลิก
กำาไรก่อนภาษั่
ราย่การปรับกระทบย่อดกำาไรก่อนภาษั่เป็นเงินสดรับ (จี่าย่)
จีากกิจีกรรมดำาเนินงาน
ค่าเส่�อมราคา
ค่าต่ัดจีำาหน่าย่
ขาดทุนจีากอัต่ราแลกเปล่�ย่นท่�ย่ังไม่เกิดข้�นจีริง
ค่าเผู้่�อผู้ลขาดทุนด�านเครดิต่ท่�คาดวี่าจีะเกิดข้�น (โอนกลับ)
ค่าเผู้่�อการด�อย่ค่าของสินทรัพย่์
ขาดทุน (กำาไร) จีากการจีำาหน่าย่สินทรัพย่์
ขาดทุนจีากการต่ัดจีำาหน่าย่สินทรัพย่์
สำารองผู้ลประโย่ชน์ระย่ะย่าวีของพนักงาน
เงินปันผู้ลรับ
กำาไรจีากการจีำาหน่าย่เงินลงทุนในบริษััทร่วีม
กำาไรจีากการจีำาหน่าย่ต่ราสารอนุพันธ์
กำาไรจีากการจีำาหน่าย่เงินลงทุนในต่ราสารทุน
กำาไรจีากการเปล่�ย่นสถึานะของเงินลงทุน
ขาดทุนจีากการวีัดม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมของสัญญาซึ่่�อขาย่
เงินต่ราต่่างประเทศล่วีงหน�า
ส่วีนแบ่งกำาไรจีากเงินลงทุนในการร่วีมค�าและบริษััทร่วีม
ดอกเบ่�ย่รับ
ค่าใช�จี่าย่ดอกเบ่�ย่
กำาไรจีากการดำาเนินงานก่อนการเปล่�ย่นแปลงในสินทรัพย่์
และหน่�สินดำาเนินงาน
สินทรัพย่์ดาำ เนินงาน (เพิ�มข้�น) ลดลง
เงินฝ่ากธนาคารสำาหรับเงินรับล่วีงหน�าจีากผู้้�ถึ่อบัต่ร
ล้กหน่�การค�าและล้กหน่�อ่�น
สินทรัพย่์หมุนเวีีย่นอ่�น
สินทรัพย่์ ไม่หมุนเวีีย่นอ่�น
หน่�สินดำาเนินงานเพิ�มข้�น (ลดลง)
เจี�าหน่�การค�าและเจี�าหน่�อ่�น
ค่าใช�จี่าย่ค�างจี่าย่
เงินรับล่วีงหน�าจีากผู้้�ถึ่อบัต่ร
ราย่ได�รับล่วีงหน�า
เงินมัดจีำาจีากผู้้�ถึ่อบัต่ร
เงินมัดจีำารับจีากการให�เช่าพ่�นท่�
หน่�สินหมุนเวีีย่นอ่�น
สำารองผู้ลประโย่ชน์ระย่ะย่าวีของพนักงาน
หน่�สินไม่หมุนเวีีย่นอ่�น
เงินสดจีากกิจีกรรมดำาเนินงาน
จี่าย่ดอกเบ่�ย่
จี่าย่ภาษั่เงินได�
รับค่นภาษั่เงินได�
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

1,039,587,587
1,039,587,587

1,102,908,244
447,675,830
1,550,584,074

874,263,938
874,263,938

1,252,404,230
1,252,404,230

386,441,311
82,881,842
548,281
7,668,778
2,364,643
23,279,464
(58,761,992)
(592,749,341)
(11,140,192)
-

411,048,823
208,215,140
210,823,141
178,026,186
82,468,758
55,827,954
(146,151,683)
(47,997,793)
(550,322,818)

324,826,506
12,619,910
18,158,455
219,208,318
(5,734)
10,687,851
(328,326,954)
(625,858,395)
(11,140,192)
-

226,387,820
16,090,791
177,622,671
190,116,853
2,868,189
22,915,074
(563,557,149)
(47,997,793)
-

1,838,735

-

5,438,651

-

(338,434,042)
(21,703,724)
69,219,961

(43,905,789)
(43,256,281)
85,215,487

(11,458,469)
66,421,092

(18,397,578)
68,794,041

591,041,311

1,950,575,199

554,834,977

1,327,247,149

(2,643,821)
299,646,617
(265,570,951)
(5,656,671)

(54,479,931)
(514,190,680)
(96,729,368)
(22,052,232)

357,731,672
(296,450,039)
(5,841,722)

(88,607,091)
6,575,112
26,313,364

(8,164,984)
(185,878,997)
(35,089,570)
50,812,708
(28,314,900)
(8,821,926)
(32,354,168)
(5,459,747)
363,544,901
(69,695,470)
(144,003,487)
16,341,680
166,187,624

(43,439,710)
301,138,044
26,699,763
(18,290,829)
(28,753,870)
(722,218)
(26,059,327)
(5,069,046)
8,739,264
1,477,365,059
(88,791,369)
(397,393,307)
6,114,321
997,294,704

45,658,970
(219,624,841)
12,768,513
(8,821,926)
(31,485,816)
(5,224,747)
403,545,041
(66,642,736)
(117,443,975)
219,458,330

26,580,765
74,053,207
(2,549,767)
(722,218)
11,869,093
(2,876,975)
1,377,882,639
(69,102,164)
(280,238,088)
1,028,542,387

หมาย่เหตุ่ประกอบงบการเงินเป็นส่วีนหน่�งของงบการเงินน่�

7.3 งบการเงิน 127

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษััท วีจี ไอ จำากัด (มห็าชน) และบริษััทย่อย

สำาห็รับปีีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2564

(หน่วีย่ : บาท)

งบการเงินรวม
2564
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝ่ากธนาคารท่�ม่ภาระค�ำาประกันลดลง (เพิ�มข้�น)
เงินสดจี่าย่เพ่�อซึ่่�อเงินลงทุนในต่ราสารหน่�
เงินสดรับจีากการจีำาหน่าย่เงินลงทุนในต่ราสารหน่�
เงินให�ก้�ย่่มระย่ะสั�นแก่กิจีการท่�เก่�ย่วีข�องกันเพิ�มข้�น
เงินให�ก้�ย่่มระย่ะย่าวีแก่กิจีการท่�เก่�ย่วีข�องกันเพิ�มข้�น
เงินให�ก้�ย่่มระย่ะย่าวีแก่กิจีการท่�เก่�ย่วีข�องกันลดลง
เงินสดจี่าย่สุทธิจีากการซึ่่�อเงินลงทุนในบริษััทย่่อย่
เงินสดรับจีากการจีำาหน่าย่เงินลงทุนในบริษััทย่่อย่
เงินสดของบริษััทย่่อย่ท่�ส้ญเส่ย่การควีบคุม
เงินสดจี่าย่เพ่�อซึ่่�อเงินลงทุนในการร่วีมค�า
เงินสดจี่าย่เพ่�อซึ่่�อเงินลงทุนในบริษััทร่วีม
เงินสดรับจีากการขาย่เงินลงทุนในบริษััทร่วีม
เงินสดจี่าย่เพ่�อซึ่่อ� เงินลงทุนในต่ราสารทุน
เงินสดรับจีากการจีำาหน่าย่เงินลงทุนในต่ราสารทุน
เงินสดจี่าย่ชำาระเจี�าหน่�ค่าซึ่่อ� เงินลงทุนในต่ราสารทุน
เงินสดรับจีากการขาย่ต่ราสารอนุพันธ์
เงินสดจี่าย่ล่วีงหน�าเพ่�อซึ่่อ� สินทรัพย่์
ซึ่่�ออุปกรณ์
ซึ่่�อสินทรัพย่์ ไม่ม่ต่ัวีต่น
เงินสดจี่าย่ชำาระเจี�าหน่�ค่าซึ่่�อสินทรัพย่์
เงินปันผู้ลรับ
ดอกเบ่�ย่รับ
เงินสดรับจีากการจีำาหน่าย่สินทรัพย่์
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปีใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดห็าเงิน
เงินก้�ย่ม่ ระย่ะสั�นจีากสถึาบันการเงินเพิ�มข้�น
เงินก้�ย่่มระย่ะสั�นจีากสถึาบันการเงินลดลง
เงินสดรับจีากเงินก้�ย่่มระย่ะย่าวีจีากสถึาบันการเงิน
ชำาระค่นเงินก้�ย่่มระย่ะย่าวีจีากสถึาบันการเงิน
เงินสดจี่าย่ค่นหน่�สินต่ามสัญญาเช่า
เงินสดจี่าย่ชำาระเจี�าหน่�จีากการซึ่่�อเงินลงทุนในบริษััทย่่อย่
เงินสดจี่าย่เพ่�อซึ่่อ� เงินลงทุนในบริษััทย่่อย่
เงินสดรับจีากการจีำาหน่าย่เงินลงทุนในบริษััทย่่อย่โดย่ไม่ส้ญเส่ย่การควีบคุม
เงินสดรับจีากส่วีนได�เส่ย่ท่�ไม่ม่อาำ นาจีควีบคุมของบริษััทย่่อย่
ในการออกหุ�นสามัญของบริษััทย่่อย่
เงินสดรับจีากการใช�สิทธิต่ามใบสำาคัญแสดงสิทธิท่�จีะซึ่่�อหุ�นสามัญ
จี่าย่เงินปันผู้ล
เงินปันผู้ลจี่าย่ของบริษััทย่่อย่ให�แก่ผู้้�ม่ส่วีนได�เส่ย่ท่�ไม่ม่อำานาจีควีบคุม
ของบริษััทย่่อย่
เงินสดสุทธิใช้ ไปีในกิจกรรมจัดห็าเงิน
ผิลต่างจากการแปีลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ�น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและราย่การเท่ย่บเท่าเงินสดต่�นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปีลายปีี
หมาย่เหตุ่ประกอบงบการเงินเป็นส่วีนหน่�งของงบการเงินน่�
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(709,520)
(27,887,894)
(32,481,250)
(70,734,434)
935,000,000
(323,891,641)
990,801,209
(34,113,054)
11,140,192
(576,050)
(318,484,422)
(79,899,261)
(80,780,403)
312,282,810
23,097,082
476,359
1,303,239,723

18,456,537
(20,947,810)
963,540,124
(61,882,432)
5,869,125
(27,777,636)
(702,241,441)
(31,577,500)
(196,683,384)
(489,654,865)
252,365,499
(35,264,009)
(386,479,703)
(69,235,448)
(29,842,722)
478,860,659
50,961,202
6,295,253
(275,238,551)

(94,500,000)
(130,500,000)
15,000,000
(32,481,250)
(70,734,434)
935,000,000
(323,891,641)
990,801,209
(34,113,054)
11,140,192
(576,050)
(272,755,594)
(209,000)
(14,883,252)
328,326,954
11,597,716
96,030
1,317,317,826

855,000,000
(171,360,500)
5,869,125
(18,048,000)
9,716,990
(31,577,500)
(196,683,384)
(489,654,865)
252,365,499
(25,296,795)
(211,691,945)
(3,999,120)
(77,673,444)
563,557,149
21,520,081
114,388
482,157,679

1,050,000,000
(1,500,000,000)
(239,000,000)
(105,802,544)
-

5,429,349,106
(6,383,110,000)
121,535,000
(58,150,000)
(38,000,000)
(160,000,000)
9,716,990

1,050,000,000
(1,500,000,000)
(200,000,000)
(80,372,680)
-

4,640,000,000
(5,890,000,000)
-

365,967,341
(309,989,357)

500,000,000
(849,799,880)

(309,989,357)

500,000,000
(849,799,880)

(738,824,560)
730,602,787
684,839,432
1,415,442,219

(107,577,975)
(1,536,036,759)
(7,135,726)
(821,116,332)
1,505,955,764
684,839,432

(1,040,362,037)
496,414,119
391,276,140
887,690,259

(1,599,799,880)
(89,099,814)
480,375,954
391,276,140

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษััท วีจี ไอ จำากัด (มห็าชน) และบริษััทย่อย

สำาห็รับปีีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2564

(หน่วีย่ : บาท)

ข้อมูลกระแสเงินสดเปีิดเผิยเพิ่มเติม
ราย่การท่�มิใช่เงินสด
ซึ่่อ� อุปกรณ์โดย่ย่ังไม่ได�จี่าย่ชำาระ
ซึ่่อ� สินทรัพย่์ ไม่ม่ต่ัวีต่นโดย่ย่ังไม่ได�จี่าย่ชำาระ
ซึ่่อ� เงินลงทุนระย่ะย่าวีอ่�นโดย่ย่ังไม่ได�จี่าย่ชำาระ
โอนเงินจี่าย่ล่วีงหน�าเพ่�อซึ่่�อสินทรัพย่์เป็นท่�ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินลงทุนในบริษััทร่วีมเพิ�มข้�นจีากการโอนชำาระเงินให�ก้�ย่่ม
ออกหุ�นสามัญเพิ�มทุนเพ่�อจี่าย่ซึ่่�อเงินลงทุนในบริษััทร่วีม
สินทรัพย่์สิทธิการใช�เพิ�มข้�นจีากหน่�สินต่ามสัญญาเช่า

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

12,445,820
36,371,510
25,296,795
135,841,818
149,760,888

11,738,461
25,296,795
135,841,818
121,856,670

63,036,426
31,022,461
34,113,054
11,418,212
42,523,573
-

13,909,581
34,113,054
11,418,212
42,523,573
-

หมาย่เหตุ่ประกอบงบการเงินเป็นส่วีนหน่�งของงบการเงินน่�
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7.4 ห็มายเห็ตุปีระกอบงบการเงินรวม
บริษััท วีจี ไอ จำากัด (มห็าชน) และบริษััทย่อย

ห็มายเห็ตุปีระกอบงบการเงินรวม

สำาห็รับปีีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2563

1. ข้อมูลทั�วไปี
1.1 ข้อมูลบริษััทฯ
บริษััท วีีจีี ไอ จีำากัด (มหาชน) (“บริษััทฯ”) เป็นบริษััทมหาชนซึ่่�งจีัดต่ั�งและม่ภ้มิลำาเนาในประเทศไทย่ โดย่ม่บริษััท ระบบขนส่งมวีลชนกรุงเทพ
จีำากัด (มหาชน) (“บ่ทเ่ อสซึ่่”) ซึ่่�งเป็นบริษััทท่�จีดทะเบ่ย่นจีัดต่ั�งในประเทศไทย่เป็นบริษััทใหญ่ และม่บริษััท บ่ท่เอส กรุ�ป โฮลดิ�งส์ จีำากัด (มหาชน)
(“บ่ท่เอสจีี”) เป็นบริษััทใหญ่ของกลุ่มบริษััท ธุรกิจีหลักของบริษััทฯ ค่อ การบริหารและจีัดการให�บริการโฆษัณาบนสถึาน่รถึไฟื้ฟื้้าบ่ท่เอส
ภาย่ในขบวีนรถึไฟื้ฟื้้าบ่ทเ่ อส บนต่ัวีถึังรถึไฟื้ฟื้้าบ่ทเ่ อส ในอาคารสำานักงานและพ่น� ท่อ� น่� ๆ และให�เช่าพ่น� ท่ส� าำ หรับร�านค�าย่่อย่บนสถึาน่รถึไฟื้ฟื้้า
บ่ทเ่ อส ท่อ� ย่้ต่่ ามท่จี� ดทะเบ่ย่นของบริษัทั ฯ อย่้ท่ ่� 21 อาคาร ท่เอสท่ ทาวีเวีอร์ ชัน� 9 ถึนนวีิภาวีด่-รังสิต่ แขวีงจีอมพล เขต่จีตุ่จีกั ร กรุงเทพมหานคร
1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019
สถึานการณ์การแพร่ระบาดของโรคต่ิดเช่อ� ไวีรัสโคโรนา 2019 ท่ป� จีั จีุบนั ย่ังม่ผู้ลกระทบต่่อกลุม่ บริษัทั ทำาให�เกิดการชะลอต่ัวีในช่วีงท่เ� ศรษัฐกิจี
กำาลังฟื้้�นต่ัวี และม่ผู้ลกระทบต่่อหลาย่ธุรกิจีและอุต่สาหกรรม ซึ่่�งรวีมถึ่งกิจีกรรมทางธุรกิจีของกลุ่มบริษััท ซึ่่�งส่งผู้ลกระทบอย่่างม่นัย่สำาคัญ
ต่่อฐานะการเงิน ผู้ลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสด ในปัจีจีุบันและในอนาคต่ของกลุ่มบริษััท ฝ่่าย่บริหารของกลุ่มบริษััทม่การต่ิดต่าม
ควีามค่บหน�าของสถึานการณ์ดังกล่าวีและประเมินผู้ลกระทบทางการเงินเก่�ย่วีกับม้ลค่าของสินทรัพย่์ ประมาณการหน่�สินและหน่�สินท่�อาจี
เกิดข้�นอย่่างต่่อเน่�อง ทั�งน่�ฝ่่าย่บริหารได� ใช�ประมาณการและดุลย่พินิจีในประเด็นต่่าง ๆ เม่�อสถึานการณ์ม่การเปล่�ย่นแปลง

2.

เกณฑ์์ในการจัดทำางบการเงิน

2.1 งบการเงินน่�จีัดทำาข้�นต่ามมาต่รฐานการราย่งานทางการเงินท่�กำาหนดในพระราชบัญญัต่ิวีิชาช่พบัญช่ พ.ศ. 2547 โดย่แสดงราย่การ
ในงบการเงินต่ามข�อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจีการค�าออกต่ามควีามในพระราชบัญญัต่ิการบัญช่ พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษัาไทย่เป็นงบการเงินฉบับท่�บริษััทฯ ใช�เป็นทางการต่ามกฎหมาย่ งบการเงิน ฉบับภาษัาอังกฤษัแปลจีากงบการเงิน
ฉบับภาษัาไทย่น่�
งบการเงินน่�ได�จีัดทำาข้�นโดย่ใช�เกณฑ์์ราคาทุนเดิมเวี�นแต่่จีะได�เปิดเผู้ย่เป็นอย่่างอ่�นในนโย่บาย่การบัญช่
2.2 เกณฑ์์ ในการจัดทำางบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวีมน่�ได�จีดั ทำาข้น� โดย่รวีมงบการเงินของบริษัทั วีีจีีไอ จีำากัด (มหาชน) (ซึ่่ง� ต่่อไปน่เ� รีย่กวี่า “บริษัทั ฯ”) และบริษัทั ย่่อย่ (ซึ่่ง� ต่่อไปน่�
เรีย่กวี่า “บริษัทั ย่่อย่”) ดังต่่อไปน่�
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ชื�อบริษััท

บริษััทย่อยที�บริษััทฯ ถือห็ุ้นโดยตรง
บริษััท วีี จีี ไอ แอดเวีอร์ ไทซึ่ิ�ง ม่เด่ย่ จีำากัด
บริษััท 888 ม่เด่ย่ จีำากัด
บริษััท พอย่ท์ ออฟื้ วีิวี (พีโอวีี) ม่เด่ย่ กรุ�ป จีำากัด
บริษััท บ่เอสเอส โฮลดิ�งส์ จีำากัด
บริษััท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซึ่ิสเทม จีำากัด
ถือห็ุ้นโดยบริษััท บีเอสเอส โฮลดิ�งส์ จำากัด
บริษััท แรบบิทเพย่์ ซึ่ิสเทม จีำากัด

บริษััท แรบบิท แคร์ จีำากัด
(เดิมช่�อ “บริษััท แรบบิท อินเต่อร์เน็ต่จีำากัด”)
ถือห็ุ้นโดยบริษััท แรบบิท แคร์ จำากัด
บริษััท แรบบิท อินชัวีรันส์ โบรคเกอร์ จีำากัด
บริษััท เอเอสเค ไดเร็ค กรุ�ป จีำากัด
บริษััท เอเช่ย่ไดเร็ค อินชัวีรันส์
โบรคเกอร์ จีำากัด

ลักษัณะธุรกิจ

จัดตั�งขึ�น
ในปีระเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือห็ุน้
2564
2563

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

บริหารและจีัดการให�บริการโฆษัณา
บริหารและจีัดการให�บริการโฆษัณา
บริหารและจีัดการให�บริการโฆษัณา
ลงทุนในหลักทรัพย่์ของบริษััทอ่�น
การให�บริการการชำาระเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์
สำาหรับระบบขนส่งมวีลชนและร�านค�า

ไทย่
ไทย่
ไทย่
ไทย่
ไทย่

100.00
100.00
100.00
90.00
90.00

100.00
100.00
100.00
90.00
90.00

ให�บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ การชำาระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้่านอุปกรณ์หร่อ
เคร่อข่าย่ และการรับชำาระเงินแทน
และลงทุนในหลักทรัพย่์ของบริษััทอ่�น
ลงทุนในหลักทรัพย่์ของบริษััทอ่�น

ไทย่

80.00

80.00

ไทย่

50.94

60.00

นาย่หน�าประกันวีินาศภัย่ และต่ัวีแทนทางด�าน
การต่ลาด
ให�คำาปร้กษัาเป็นต่ัวีแทนทางด�านการต่ลาด
และส่�อให�บริการด�านโฆษัณา
นาย่หน�าประกันภัย่รถึย่นต่์ผู้่านช่องทางออนไลน์
และให�บริการขาย่สินค�าผู้่านโทรศัพท์
(Telesales)

ไทย่

100.00

100.00

ไทย่

100.00

100.00

ไทย่

100.00

-

ข) กลุ่มบริษััทจีะถึ่อวี่าม่การควีบคุมกิจีการท่�เข�าไปลงทุนหร่อบริษััทย่่อย่ได� หากกลุ่มบริษััทม่สิทธิได�รับหร่อม่ส่วีนได�เส่ย่ในผู้ลต่อบแทน
ของกิจีการท่�เข�าไปลงทุน และสามารถึใช�อำานาจีในการสั�งการกิจีกรรมท่�ส่งผู้ลกระทบอย่่างม่นัย่สำาคัญต่่อจีำานวีนเงินผู้ลต่อบแทนนั�นได�
ค) กลุ่มบริษััทนำางบการเงินของบริษััทย่่อย่มารวีมในการจีัดทำางบการเงินรวีมต่ั�งแต่่วีันท่�กลุ่มบริษััทม่อาำ นาจีในการควีบคุมบริษััทย่่อย่จีนถึ่ง
วีันท่บ� ริษัทั สิน� สุดการควีบคุมบริษัทั ย่่อย่นัน�
ง) งบการเงินของบริษัทั ย่่อย่ได�จีดั ทำาข้น� โดย่ใช�นโย่บาย่การบัญช่ทส่� าำ คัญเช่นเด่ย่วีกันกับของบริษัทั ฯ
จี) สินทรัพย่์และหน่ส� นิ ต่ามงบการเงินของบริษัทั ย่่อย่ซึ่่ง� จีัดต่ัง� ในต่่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาท โดย่ใช�อต่ั ราแลกเปล่ย่� น ณ วีันสิน� รอบระย่ะเวีลา
ราย่งาน ส่วีนราย่ได�และค่าใช�จีา่ ย่แปลงค่าเป็นเงินบาทโดย่ใช�อต่ั ราแลกเปล่ย่� นถึัวีเฉล่ย่� ราย่เด่อน ผู้ลต่่างซึ่่ง� เกิดข้น� จีากการแปลงค่าดังกล่าวี
ได�แสดงไวี�เป็นราย่การ “ผู้ลต่่างจีากการแปลงค่างบการเงินท่เ� ป็นเงินต่ราต่่างประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ย่� นแปลงส่วีนของผู้้ถึ� อ่ หุน�
ฉ) ย่อดคงค�างระหวี่างกลุม่ บริษัทั ราย่การค�าระหวี่างกันท่ม� ส่ าระสำาคัญได�ถึก้ ต่ัดออกจีากงบการเงินรวีมน่แ� ล�วี
ช) ส่วีนของผู้้�ม่ส่วีนได�เส่ย่ท่� ไม่ม่อาำ นาจีควีบคุม ค่อ จีำานวีนกำาไรหร่อขาดทุนและสินทรัพย่์สุทธิของบริษััทย่่อย่ส่วีนท่� ไม่ได�เป็นของบริษััทฯ
และแสดงเป็นราย่การแย่กต่่างหากในส่วีนของกำาไรหร่อขาดทุนรวีมและส่วีนของผู้้ถึ� อ่ หุน� ในงบแสดงฐานะการเงินรวีม
2.3 บริษััทฯ จีัดทำางบการเงินเฉพาะกิจีการ โดย่แสดงเงินลงทุนในบริษััทย่่อย่ การร่วีมค�าและบริษััทร่วีมต่ามวีิธ่ราคาทุน

7.4 หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวม 131

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินให็ม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เริ่มมีผิลบังคับใช้ในปีีปีัจจุบัน
ในระหวี่ า งปี กลุ่ ม บริ ษัั ท ได� นำา มาต่รฐานการราย่งานทางการเงิ น และการต่่ ค วีามมาต่รฐานการราย่งานทางการเงิ น ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
(ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จีำานวีนหลาย่ฉบับ ซึ่่�งม่ผู้ลบังคับใช�สำาหรับงบการเงินท่�ม่รอบระย่ะเวีลาบัญช่ท่�เริ�มในหร่อหลังวีันท่� 1 มกราคม
2563 มาถึ่อปฏิบัต่ิ มาต่รฐานการราย่งานทางการเงินดังกล่าวีได�รับการปรับปรุงหร่อจีัดให�ม่ข้�นเพ่�อให�ม่เน่�อหาเท่าเท่ย่มกับมาต่รฐาน
การราย่งานทางการเงินระหวี่างประเทศ โดย่ส่วีนใหญ่เป็นการอธิบาย่ให�ชัดเจีนเก่�ย่วีกับวีิธ่ปฏิบัต่ิทางการบัญช่และการให�แนวีปฏิบัต่ิทาง
การบัญช่กับผู้้� ใช�มาต่รฐาน มาต่รฐานการราย่งานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่่�งได�ม่การเปล่�ย่นแปลงหลักการสำาคัญ สามารถึสรุปได�ดังน่�
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่�องมือทางการเงิน
มาต่รฐานการราย่งานทางการเงิน กลุ่มเคร่�องม่อทางการเงิน ประกอบด�วีย่มาต่รฐานและการต่่ควีามมาต่รฐาน จีำานวีน 5 ฉบับ ได�แก่
มาต่รฐานการราย่งานทางการเงิน
ฉบับท่� 7 การเปิดเผู้ย่ข�อม้ลเคร่�องม่อทางการเงิน
ฉบับท่� 9 เคร่�องม่อทางการเงิน
มาต่รฐานการบัญช่
ฉบับท่� 32 การแสดงราย่การเคร่�องม่อทางการเงิน
การต่่ควีามมาต่รฐานการราย่งานทางการเงิน
ฉบับท่� 16 การป้องกันควีามเส่�ย่งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วีย่งานต่่างประเทศ
ฉบับท่� 19 การชำาระหน่�สินทางการเงินด�วีย่ต่ราสารทุน
มาต่รฐานการราย่งานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวีข�างต่�น กำาหนดหลักการเก่�ย่วีกับการจีัดประเภท และการวีัดม้ลค่าเคร่�องม่อทางการเงิน
ด�วีย่ม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมหร่อราคาทุนต่ัดจีำาหน่าย่โดย่พิจีารณาจีากประเภทของต่ราสารทางการเงิน ลักษัณะของกระแสเงินสดต่ามสัญญาและ
แผู้นธุรกิจีของกิจีการ(Business Model) หลักการเก่ย่� วีกับวีิธก่ ารคำานวีณการด�อย่ค่าของเคร่อ� งม่อทางการเงินโดย่ใช�แนวีคิดของผู้ลขาดทุน
ด�านเครดิต่ท่�คาดวี่าจีะเกิดข้�น และหลักการเก่�ย่วีกับการบัญช่ป้องกันควีามเส่�ย่ง รวีมถึ่งการแสดงราย่การและการเปิดเผู้ย่ข�อม้ลเคร่�องม่อ
ทางการเงิน
การนำามาต่รฐานกลุม่ น่�มาถึ่อปฏิบัต่ิม่ผู้ลกระทบต่่องบการเงินของกลุ่มบริษััทจีากราย่การดังต่่อไปน่�
- การจีัดประเภทและวีัดม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมของเงินลงทุนในต่ราสารทุนของบริษััทท่�ไม่ใช่บริษััทจีดทะเบ่ย่น - กลุม่ บริษััทต่�องวีัดม้ลค่ายุ่ต่ิธรรม
ของเงินลงทุนในต่ราสารทุนของบริษััทท่� ไม่ใช่บริษััทจีดทะเบ่ย่น และจีัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวีเป็นสินทรัพย่์ทางการเงินท่�วีัดม้ลค่า
ยุ่ต่ิธรรมผู้่านกำาไรหร่อขาดทุน หร่อผู้่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จีอ่�น
- การรับร้�ราย่การผู้ลขาดทุนด�านเครดิต่ท่�คาดวี่าจีะเกิดข้�น - กลุ่มบริษััทรับร้�ผู้ลขาดทุนด�านเครดิต่ท่�คาดวี่าจีะเกิดข้�นของต่ราสารหน่�
ท่�วีัดม้ลค่าด�วีย่ราคาทุนต่ัดจีำาหน่าย่หร่อวีัดม้ลค่าด�วีย่ม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมผู้่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จีอ่�น สินทรัพย่์ท่�เกิดจีากสัญญา
ภาระผู้้กพันท่จี� ะให�สนิ เช่อ� และสัญญาคำา� ประกันทางการเงินท่อ� อกโดย่กลุม่ บริษัทั โดย่ไม่จีาำ เป็นต่�องรอให�มก่ ารด�อย่ค่าด�านเครดิต่เกิดข้น� จีริง
- การรับร้�ราย่การต่ราสารอนุพันธ์ - กลุ่มบริษััทต่�องรับร้�ราย่การต่ราสารอนุพันธ์เม่�อเริ�มแรกด�วีย่ม้ลค่ายุ่ต่ิธรรม ณ วีันท่�เข�าทำาสัญญา
และวีัดม้ลค่าในภาย่หลังด�วีย่ม้ลค่ายุ่ต่ิธรรม ณ วีันสิ�นรอบระย่ะเวีลาราย่งาน การเปล่�ย่นแปลงในม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมของต่ราสารอนุพันธ์
จีะถึ้กรับร้�ผู้่านกำาไรหร่อขาดทุน ทั�งน่�กลุม่ บริษััทนำาการบัญช่ป้องกันควีามเส่�ย่งมาถึ่อปฏิบัต่ิสำาหรับต่ราสารอนุพันธ์
- การบัญช่ป้องกันควีามเส่�ย่ง - กลุ่มบริษััทถึ่อวี่าควีามสัมพันธ์ของการป้องกันควีามเส่�ย่งทั�งหมดของกลุ่มบริษััทท่�ม่อย่้่เดิมก่อนการใช�
มาต่รฐานการราย่งานทางการเงิน ฉบับท่� 9 ซึ่่�งเป็นไปต่ามข�อกำาหนดของมาต่รฐานฉบับน่� ย่ังคงม่ควีามสัมพันธ์ของการป้องกันควีาม
เส่�ย่งต่่อไปได�
กลุ่มบริษััทนำามาต่รฐานการราย่งานทางการเงินกลุ่มน่�มาถึ่อปฏิบัต่ิโดย่รับร้�ผู้ลกระทบสะสมของการนำามาต่รฐานการราย่งานทาง
การเงินกลุ่มน่�มาถึ่อปฏิบัต่ิครั�งแรกโดย่ปรับปรุงกับกำาไรสะสม และ/หร่อองค์ประกอบอ่�นของส่วีนของผู้้�ถึ่อหุ�น ณ วีันท่� 1 เมษัาย่น 2563 และ
ไม่ปรับย่�อนหลังงบการเงินปีก่อนท่�แสดงเปรีย่บเท่ย่บ
ผู้ลสะสมของเปล่�ย่นแปลงนโย่บาย่การบัญช่แสดงอย่้ใ่ นหมาย่เหตุ่ประกอบงบการเงินข�อ 4
นอกจีากน่� ในระหวี่างปี กลุม่ บริษัทั ได�นำาการปรับปรุงมาต่รฐานการราย่งานทางการเงิน ฉบับท่� 9 และมาต่รฐานการราย่งานทางการเงิน ฉบับ
ท่� 7 เก่ย่� วีกับการปฏิรป้ อัต่ราดอกเบ่ย่� อ�างอิง มาถึ่อปฏิบต่ั กิ อ่ นวีันท่ม� ผู้่ ลบังคับใช� ซึ่่ง� การปรับปรุงดังกล่าวีม่ผู้ลบังคับใช�สำาหรับรอบระย่ะเวีลา
บัญช่ท่�เริม� ในหร่อหลังวีันท่� 1 มกราคม 2564 การปรับปรุงน่�เป็นการกำาหนดให�ม่ข�อผู้่อนปรนซึ่่ง� ทำาให�กลุ่มบริษัทั สามารถึใช�การบัญช่ป้องกัน
ควีามเส่ย่� งต่่อไปได� ในช่วีงเวีลาท่ย่� งั ม่ควีามไม่แน่นอนก่อนท่จี� ะม่การแทนท่อ� ต่ั ราดอกเบ่ย่� อ�างอิงท่ม� อ่ ย่้เ่ ดิมด�วีย่อัต่ราดอกเบ่ย่� ท่ป� ราศจีากควีาม
เส่�ย่ง โดย่ได�เปิดเผู้ย่ราย่ละเอ่ย่ดท่�เก่�ย่วีข�องไวี� ในหมาย่เหตุ่ประกอบงบการเงินข�อ 36.1
132 บริษััท วีจำีไอ จำำากัด (มหาชน)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 เร่�อง สัญญาเช่า
มาต่รฐานการราย่งานทางการเงิน ฉบับท่� 16 ใช�แทนมาต่รฐานการบัญช่ ฉบับท่� 17 เร่�อง สัญญาเช่า และการต่่ควีามมาต่รฐานบัญช่
ท่�เก่�ย่วีข�อง มาต่รฐานฉบับน่� ได�กำาหนดหลักการของการรับร้�ราย่การ การวีัดม้ลค่า การแสดงราย่การและการเปิดเผู้ย่ข�อม้ลของสัญญาเช่า
และกำาหนดให�ผู้้�เช่ารับร้�สินทรัพย่์และหน่�สินสำาหรับสัญญาเช่าทุกราย่การท่�ม่ระย่ะเวีลาในการเช่ามากกวี่า 12 เด่อน เวี�นแต่่สินทรัพย่์อ�างอิง
นั�นม่มล้ ค่าต่ำ�า
การบัญช่สำาหรับผู้้� ให�เช่าไม่มก่ ารเปล่ย่� นแปลงอย่่างม่สาระสำาคัญจีากมาต่รฐานการบัญช่ ฉบับท่� 17 ผู้้� ให�เช่าย่ังคงต่�องจีัดประเภทสัญญาเช่า
เป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานหร่อสัญญาเช่าเงินทุน
กลุ่มบริษััทนำามาต่รฐานการราย่งานทางการเงินฉบับน่�มาถึ่อปฏิบัต่ิโดย่รับร้�ผู้ลกระทบสะสมของการนำามาต่รฐานการราย่งานทางการเงิน
ฉบับน่�มาถึ่อปฏิบัต่ิครั�งแรกโดย่ปรับปรุงกับกำาไรสะสม ณ วีันท่� 1 เมษัาย่น 2563 และไม่ปรับย่�อนหลังงบการเงินปีก่อนท่�แสดงเปรีย่บเท่ย่บ
ผู้ลสะสมของเปล่�ย่นแปลงนโย่บาย่การบัญช่แสดงอย่้่ในหมาย่เหตุ่ประกอบงบการเงินข�อ 4

ข.

แนวปีฏิิบัติทางการบัญชี เร่�อง มาตรการผิ่อนปีรนชั�วคราวสำาห็รับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่�อรองรับผิลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวีิชาช่พบัญช่ได�ประกาศใช�แนวีปฏิบัต่ิทางการบัญช่ เร่�อง มาต่รการผู้่อนปรนชั�วีคราวีสำาหรับทางเล่อกเพิ�มเต่ิมทางบัญช่เพ่�อรองรับ
ผู้ลกระทบจีากสถึานการณ์การแพร่ระบาดของโรคต่ิดเช่�อไวีรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย่ม่วีัต่ถึุประสงค์เพ่�อลดผู้ลกระทบในบางเร่�อง
จีากการปฏิบัต่ิต่ามมาต่รฐานการราย่งานทางการเงินบางฉบับ และเพ่�อให�เกิดควีามชัดเจีนในวีิธ่ปฏิบัต่ิทางบัญช่ในช่วีงเวีลาท่�ย่ังม่ควีาม
ไม่แน่นอนเก่�ย่วีกับสถึานการณ์ดังกล่าวี
แนวีปฏิบต่ั ทิ างการบัญช่ดงั กล่าวีได�ประกาศลงในราชกิจีจีานุเบกษัาเม่อ� วีันท่� 22 เมษัาย่น 2563 และม่ผู้ลบังคับใช�สำาหรับการจีัดทำางบการเงิน
ท่�ม่รอบระย่ะเวีลาราย่งานสิ�นสุดภาย่ในช่วีงเวีลาระหวี่างวีันท่� 1 มกราคม 2563 ถึ่งวีันท่� 31 ธันวีาคม 2563
กลุ่มบริษััทเล่อกใช�มาต่รการผู้่อนปรนชั�วีคราวีสำาหรับทางเล่อกเพิ�มเต่ิมทางบัญช่ดังต่่อไปน่�
- เล่อกท่�จีะไม่ต่�องนำาข�อม้ลท่�ม่การคาดการณ์ ไปในอนาคต่ (Forward-looking information) มาใช�วีัดม้ลค่าของผู้ลขาดทุนด�านเครดิต่
ท่�คาดวี่าจีะเกิดข้�น ในกรณ่ท่�กลุม่ บริษััทใช�วีิธ่การอย่่างง่าย่ในการวีัดม้ลค่าของผู้ลขาดทุนด�านเครดิต่ท่�คาดวี่าจีะเกิดข้�น
- เล่อกท่�จีะไม่นำาการลดค่าเช่าต่ามสัญญาจีากผู้้� ให�เช่าเน่�องจีากสถึานการณ์ COVID-19 มาถึ่อเป็นการเปล่�ย่นแปลงสัญญาเช่า
โดย่ทย่อย่ปรับลดหน่�สินต่ามสัญญาเช่าท่�ครบกำาหนดแต่่ละงวีดต่ามสัดส่วีนท่� ได�ส่วีนลด พร�อมทั�งกลับราย่การค่าเส่�อมราคาจีาก
สินทรัพย่์สิทธิการใช�และดอกเบ่�ย่จีากหน่�สินต่ามสัญญาเช่าท่�ย่ังคงรับร้� ในแต่่ละงวีดต่ามสัดส่วีนของค่าเช่าท่�ลดลง และบันท่กผู้ลต่่าง
ท่�เกิดข้�นในกำาไรหร่อขาดทุน
- เล่อกท่�จีะไม่นำาข�อม้ลท่�เก่�ย่วีกับสถึานการณ์ COVID-19 มาเป็นข�อม้ลในการประมาณการควีามเพีย่งพอของกำาไรทางภาษั่ท่�จีะเกิดข้�น
ในอนาคต่เพ่�อท่�จีะใช�ประโย่ชน์จีากสินทรัพย่์ภาษั่เงินได�รอการต่ัดบัญช่
- เล่อกท่�จีะไม่นำาสถึานการณ์ COVID-19 มาถึ่อเป็นข�อบ่งช่�ของการด�อย่ค่า ต่ามมาต่รฐานการบัญช่ ฉบับท่� 36 เร่�อง การด�อย่ค่า
ของสินทรัพย่์
- เล่อกท่จี� ะไม่นำาข�อม้ลจีากสถึานการณ์ COVID-19 ท่อ� าจีจีะกระทบต่่อการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต่มาใช�ประกอบการทดสอบ
การด�อย่ค่าของค่าควีามนิย่ม
กลุ่มบริษััทได�ประเมินผู้ลกระทบทางการเงินเก่�ย่วีกับม้ลค่าของสินทรัพย่์ ประมาณการหน่�สิน และหน่�สินท่�อาจีเกิดข้�นจีากควีามไม่แน่นอน
ของสถึานการณ์การแพร่ระบาดของโรคต่ิดเช่�อไวีรัสโคโรนา 2019 แล�วี เน่�องจีากมาต่รการผู้่อนปรนชั�วีคราวีสำาหรับทางเล่อกเพิ�มเต่ิม
ทางบัญช่ได�สิ�นสุดลงเม่�อวีันท่� 31 ธันวีาคม 2563 ดังนั�น กลุม่ บริษััทจี้งได�บันท่กขาดทุนจีากผู้ลกระทบดังกล่าวี เป็นจีำานวีน 219 ล�านบาท
เป็นส่วีนหน่�งของค่าใช�จี่าย่ในการบริหารในงบการเงินเฉพาะกิจีการสำาหรับปีปัจีจีุบัน ซึ่่�งเกิดจีากราย่การท่�ม่สาระสำาคัญเก่�ย่วีกับการด�อย่ค่า
ของเงินลงทุนต่ามท่�กล่าวีไวี� ในหมาย่เหตุ่ประกอบงบการเงินข�อ 12.4
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�จะมีผิลบังคับใช้สำาห็รับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ่มในห็ร่อห็ลังวันที� 1 มกราคม 2564
สภาวีิชาช่พบัญช่ได�ประกาศใช�มาต่รฐานการราย่งานทางการเงินและการต่่ควีามมาต่รฐานการราย่งานทางการเงินฉบับปรับปรุง ซึ่่�งจีะม่ผู้ล
บังคับใช�สำาหรับงบการเงินท่�มร่ อบระย่ะเวีลาบัญช่ท่�เริ�มในหร่อหลังวีันท่� 1 มกราคม 2564 มาต่รฐานการราย่งานทางการเงินดังกล่าวีได�รับ
การปรับปรุงหร่อจีัดให�ม่ข้�นเพ่�อให�ม่เน่�อหาเท่าเท่ย่มกับมาต่รฐานการราย่งานทางการเงินระหวี่างประเทศ โดย่ส่วีนใหญ่เป็นการอธิบาย่ให�
ชัดเจีนเก่�ย่วีกับวีิธป่ ฏิบัต่ิทางการบัญช่และการให�แนวีปฏิบัต่ิทางบัญช่กับผู้้� ใช�มาต่รฐาน
ปัจีจีุบันฝ่่าย่บริหารของกลุ่มบริษััทอย่้ร่ ะหวี่างการประเมินผู้ลกระทบท่�อาจีม่ต่่องบการเงินในปีท่�เริ�มนำามาต่รฐานกลุ่มดังกล่าวีมาถึ่อปฏิบัต่ิ
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4. ผิลสะสมจากการเปีลีย� นแปีลงนโยบายการบัญชีเนือ� งจากการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินให็ม่มาถือปีฏิิบตั ิ
ต่ามท่ก� ล่าวีในหมาย่เหตุ่ประกอบงบการเงินข�อ 3 กลุม่ บริษัทั ได�นำามาต่รฐานการราย่งานทางการเงินกลุม่ เคร่อ� งม่อทางการเงิน และมาต่รฐาน
การราย่งานทางการเงิน ฉบับท่� 16 มาถึ่อปฏิบัต่ิในระหวี่างปีปัจีจีุบัน โดย่กลุม่ บริษััทได�เล่อกปรับผู้ลสะสมจีากการเปล่�ย่นแปลงโดย่ปรับปรุง
กั บ กำา ไรสะสม และ/หร่ อ องค์ ป ระกอบอ่� น ของส่ วี นของผู้้� ถึ่ อ หุ� น ณ วีั น ท่� 1 เมษัาย่น 2563 และไม่ ป รั บ ย่� อ นหลั ง งบการเงิ น ปี ก่ อ นท่�
แสดงเปรีย่บเท่ย่บ
ผู้ลกระทบจีากการเปล่�ย่นแปลงนโย่บาย่การบัญช่ ณ วีันท่� 1 เมษัาย่น 2563 เน่�องจีากการนำามาต่รฐานเหล่าน่�มาถึ่อปฏิบัต่ิ แสดงได�ดังน่�
(หน่วีย่ : พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์ห็มุนเวียน
เงินลงทุนชั�วีคราวี
ล้กหน่�การค�าและล้กหน่�อ่�น
สินทรัพย่์ทางการเงินหมุนเวีีย่นอ่�น
สินทรัพย่์หมุนเวีีย่นอ่�น
สินทรัพย์ ไม่ห็มุนเวียน
เงินลงทุนในบริษััทร่วีม
เงินลงทุนระย่ะย่าวีอ่�น
ท่�ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย่์สิทธิการใช�
สินทรัพย่์ภาษั่เงินได�รอต่ัดบัญช่
สินทรัพย่์ทางการเงินไม่หมุนเวีีย่นอ่�น
รวมสินทรัพย์
ห็นี�สิน
ห็นี�สินห็มุนเวียน
ค่าใช�จี่าย่ค�างจี่าย่
ส่วีนของเงินก้�ย่่มระย่ะย่าวีจีากสถึาบันการเงินท่�ถึ่งกำาหนด
ชำาระภาย่ในหน่�งปี
ส่วีนของหน่ส� นิ ต่ามสัญญาเช่าท่ถึ� ง่ กำาหนดชำาระภาย่ในหน่ง� ปี
หน่�สินหมุนเวีีย่นอ่�น
ห็นี�สินไม่ห็มุนเวียน
เงินก้�ย่่มระย่ะย่าวีจีากสถึาบันการเงิน - สุทธิจีากส่วีนท่�ถึ่ง
กำาหนดชำาระภาย่ในหน่�งปี
หน่�สินต่ามสัญญาเช่า - สุทธิจีากส่วีนท่�ถึ่งกำาหนดชำาระ
ภาย่ในหน่�งปี
หน่�สินภาษั่เงินได�รอต่ัดบัญช่
หน่�สินทางการเงินไม่หมุนเวีีย่นอ่�น
หน่�สินไม่หมุนเวีีย่นอ่�น
รวมห็นี�สิน
ส่วนของผิู้ถือห็ุ้น
กำาไรสะสม - ย่ังไม่ได�จีัดสรร
องค์ประกอบอ่�นของส่วีนของผู้้�ถึอ่ หุ�น
รวมส่วนของผิู้ถือห็ุ้น
134 บริษััท วีจำีไอ จำำากัด (มหาชน)

31 มีนาคม 2563

งบการเงินรวม
ผิลกระทบจาก
มาตรฐานรายงาน
มาตรฐานการ
ทางการเงิน
รายงาน
กลุ่มเคร่�องมือ
ทางการเงิน
ทางการเงิน
ฉบับที� 16

1 เมษัายน 2563

45,372
1,060,607
118,494

(45,372)
(503)
45,372
-

(7,045)

1,060,104
45,372
111,449

8,860,423
2,568,817
1,141,511
560,426
14,355,650

(5,405)
(2,568,817)
9,648
2,575,681
10,604

(21,608)
(11,762)
394,586
4,045
358,216

8,833,410
1,129,749
394,586
574,119
2,575,681
14,724,470

561,111

(714)

(23,603)

536,794

239,000
131,181

(1,070)
-

92,442
(2,694)

237,930
92,442
128,487

1,200,000

(6,423)

-

1,193,577

4,425
12,791
2,148,508

1,373
56,450
49,616

345,030
(8,127)
403,048

345,030
5,798
56,450
4,664
2,601,172

1,927,099
(2,023,895)
(96,796)

(5,908)
(33,104)
(39,012)

(44,832)
(44,832)

1,876,359
(2,056,999)
(180,640)

(หน่วีย่ : พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์ห็มุนเวียน
สินทรัพย่์หมุนเวีีย่นอ่�น
สินทรัพย์ ไม่ห็มุนเวียน
เงินลงทุนระย่ะย่าวีอ่�น
สินทรัพย่์สิทธิการใช�
สินทรัพย่์ภาษั่เงินได�รอต่ัดบัญช่
สินทรัพย่์ทางการเงินไม่หมุนเวีีย่นอ่�น
รวมสินทรัพย์
ห็นี�สิน
ห็นี�สินห็มุนเวียน
ค่าใช�จี่าย่ค�างจี่าย่
ส่วีนของเงินก้�ย่ม่ ระย่ะย่าวีจีากสถึาบันการเงินท่�
ถึ่งกำาหนดชำาระภาย่ในหน่�งปี
ส่วีนของหน่ส� นิ ต่ามสัญญาเช่าท่ถึ� ง่ กำาหนดชำาระภาย่ในหน่ง� ปี
ห็นี�สินไม่ห็มุนเวียน
เงินก้�ย่่มระย่ะย่าวีจีากสถึาบันการเงิน - สุทธิจีากส่วีนท่�ถึ่ง
กำาหนดชำาระภาย่ในหน่�งปี
หน่�สินต่ามสัญญาเช่า - สุทธิจีากส่วีนท่�ถึ่งกำาหนดชำาระ
ภาย่ในหน่�งปี
หน่�สินภาษั่เงินได�รอต่ัดบัญช่
หน่�สินทางการเงินไม่หมุนเวีีย่นอ่�น
รวมห็นี�สิน
ส่วนของผิู้ถือห็ุ้น
กำาไรสะสม - ย่ังไม่ได�จีัดสรร
องค์ประกอบอ่�นของส่วีนของผู้้�ถึ่อหุ�น
รวมส่วนของผิู้ถือห็ุ้น

31 มีนาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผิลกระทบจาก
มาตรฐานรายงาน มาตรฐานการ
ทางการเงิน
รายงาน
กลุ่มเคร่�องมือ
ทางการเงิน
ทางการเงิน
ฉบับที� 16

1 เมษัายน 2563

17,940

-

(7,042)

10,898

2,568,817
549,761
3,136,518

(2,568,817)
9,648
2,575,681
16,512

354,024
4,045
351,027

354,024
563,454
2,575,681
3,504,057

490,957

(714)

(23,603)

466,640

200,000
-

(1,070)
-

71,928

198,930
71,928

1,200,000

(6,423)

-

1,193,577

4,425
1,895,382

1,373
56,450
49,616

325,924
374,249

325,924
5,798
56,450
2,319,247

1,530,752
(2,025,969)
(495,217)

(33,104)
(33,104)

(23,222)
(23,222)

1,507,530
(2,059,073)
(551,543)
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4.1 เคร่�องมือทางการเงิน
ราย่ละเอ่ย่ดผู้ลกระทบท่ม� ต่่ อ่ กำาไรสะสมและองค์ประกอบอ่น� ของส่วีนของผู้้ถึ� อ่ หุน� ณ วีันท่� 1 เมษัาย่น 2563 จีากการนำามาต่รฐานการราย่งาน
ทางการเงินกลุม่ เคร่�องม่อทางการเงินมาถึ่อปฏิบัต่ิครั�งแรก แสดงได�ดังน่�
(หน่วีย่ : พันบาท)

กำาไรสะสม

การรับร้�ผู้ลขาดทุนด�านเครดิต่ท่�คาดวี่าจีะเกิดข้�นต่่อสินทรัพย่์ทางการเงิน
การรับร้�ราย่การต่ราสารอนุพันธ์ด�วีย่ม้ลค่ายุ่ต่ิธรรม
ผู้่านกำาไรหร่อขาดทุน
การวีัดม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมของเงินลงทุนในต่ราสารทุนของบริษััท
ท่�ไม่ใช่บริษััทจีดทะเบ่ย่น
การรับร้�ราย่การต่ราสารอนุพันธ์ภาย่ใต่�การป้องกันควีามเส่�ย่ง
ในกระแสเงินสด
ผู้ลกระทบจีากการนำามาต่รฐานการราย่งานทางการเงิน
กลุ่มเคร่�องม่อทางการเงินมาถึ่อปฏิบัต่ิ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

(4,761)

-

องค์ปีระกอบอื�นของ
ส่วนของผิู้ถือห็ุ้น
งบการเงินรวม
และงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
-

(1,147)

-

-

-

-

5,490

-

-

(38,594)

(5,908)

-

(33,104)

ณ วีันท่� 1 เมษัาย่น 2563 การจีัดประเภทราย่การและวีัดม้ลค่า และม้ลค่าของสินทรัพย่์ทางการเงินต่ามท่�กำาหนดในมาต่รฐานการราย่งาน
ทางการเงิน ฉบับท่� 9 และม้ลค่าต่ามหลักการบัญช่เดิม แสดงได�ดังน่�
(หน่วีย่ : พันบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที� 1 เมษัายน 2563
เงินสดและราย่การเท่ย่บเท่าเงินสด
เงินฝ่ากธนาคารสำาหรับเงินรับล่วีงหน�าจีากผู้้�ถึอ่ บัต่ร
ล้กหน่�การค�าและล้กหน่�อ่�น
เงินให�ก้�ย่ม่ ระย่ะสั�นแก่กิจีการท่�เก่�ย่วีข�องกัน
ส่วีนของเงินให�ก้�ย่่มระย่ะย่าวีแก่กิจีการท่�เก่�ย่วีข�องกัน
ท่�ถึง่ กำาหนดรับชำาระภาย่ในหน่�งปี
สินทรัพย่์ทางการเงินหมุนเวีีย่นอ่�น
เงินฝ่ากธนาคารท่�ม่ภาระค�ำาประกัน
เงินให�ก้�ย่่มระย่ะย่าวีแก่กจีิ การท่�เก่�ย่วีข�องกัน - สุทธิ
จีากส่วีนท่�ถึ่งกำาหนดชำาระภาย่ในหน่�งปี
สินทรัพย่์ทางการเงินไม่หมุนเวีีย่นอ่�น

136 บริษััท วีจำีไอ จำำากัด (มหาชน)

มูลค่าตาม
ห็ลักการ
บัญชีเดิม

งบการเงินรวม
การจัดปีระเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที� 9
มูลค่ายุติธรรม
ผิ่านกำาไรขาดทุน
ราคาทุน
เบ็ดเสร็จอื�น
ตัดจำาห็น่าย
รวม

684,839
556,054
1,060,607
133,361

-

684,839
556,054
1,060,104
133,361

684,839
556,054
1,060,104
133,361

7,826
45,372
3,947

-

7,826
45,372
3,947

7,826
45,372
3,947

122,550
2,568,817

2,575,681

122,550
-

122,550
2,575,681

(หน่วีย่ : พันบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที� 1 เมษัายน 2563
เงินสดและราย่การเท่ย่บเท่าเงินสด
ล้กหน่�การค�าและล้กหน่�อ่�น
เงินให�ก้�ย่ม่ ระย่ะสั�นแก่กิจีการท่�เก่�ย่วีข�องกัน
ส่วีนของเงินให�ก้�ย่่มระย่ะย่าวีแก่กิจีการท่�เก่�ย่วีข�องกัน
ท่�ถึง่ กำาหนดรับชำาระภาย่ในหน่�งปี
เงินให�ก้�ย่ม่ ระย่ะย่าวีแก่กิจีการท่�เก่�ย่วีข�องกัน - สุทธิ
จีากส่วีนท่�ถึง่ กำาหนดชำาระภาย่ในหน่�งปี
สินทรัพย่์ทางการเงินไม่หมุนเวีีย่นอ่�น

มูลค่าตามห็ลักการ
บัญชีเดิม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
การจัดปีระเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที� 9
มูลค่ายุติธรรมผิ่าน
ราคาทุน
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ตัดจำาห็น่าย
รวม

391,276
720,644
220,361

-

391,276
720,644
220,361

391,276
720,644
220,361

7,826

-

7,826

7,826

38,476
2,568,817

2,575,681

38,476
-

38,476
2,575,681

ณ วีันท่� 1 เมษัาย่น 2563 กลุ่มบริษััทไม่ได�กำาหนดให�หน่�สินทางการเงินใดวีัดม้ลค่าด�วีย่ม้ลค่ายุ่ต่ิธรรม ย่กเวี�นต่ราสารอนุพันธ์ม้ลค่า
56 ล�านบาท ซึ่่�งกลุ่มบริษััทนำาการบัญช่ป้องกันควีามเส่�ย่งมาถึ่อปฏิบัต่ิ ซึ่่�งการเปล่�ย่นแปลงในม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมจีะรับร้� ในกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จีอ่�น
4.2 สัญญาเช่า
การนำามาต่รฐานการราย่งานทางการเงิน ฉบับท่� 16 มาถึ่อปฏิบัต่ิครั�งแรก กลุ่มบริษััทรับร้�หน่�สินต่ามสัญญาเช่าสำาหรับสัญญาเช่า
ท่�เคย่จีัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานด�วีย่ม้ลค่าปัจีจีุบันของเงินจี่าย่ชำาระต่ามสัญญาเช่าท่�เหล่ออย่้่คิดลดด�วีย่อัต่ราดอกเบ่�ย่
เงินก้�ย่ม่ ส่วีนเพิ�มของกลุ่มบริษััท ณ วีันท่� 1 เมษัาย่น 2563 สำาหรับสัญญาเช่าท่�เคย่จีัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุม่ บริษััทรับร้�ม้ลค่า
ต่ามบัญช่ของสินทรัพย่์และหน่�สินต่ามสัญญาเช่าด�วีย่ม้ลค่าต่ามบัญช่เดิมก่อนวีันท่�นำามาต่รฐานการราย่งานทางการเงิน ฉบับท่� 16
มาถึ่อปฏิบัต่ิครั�งแรก
(หน่วีย่ : พันบาท)

ภาระผู้้กพันต่ามสัญญาเช่าท่�เปิดเผู้ย่ ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2563
ภาระผู้้กพันต่ามสัญญาระย่ะย่าวีท่�ถึ้กพิจีารณาเป็นสัญญาเช่า
ท่�เปิดเผู้ย่ ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2563
หัก: สัญญาเช่าระย่ะสั�นและสัญญาเช่าท่�สินทรัพย่์อ�างอิงม่ม้ลค่าต่�ำา
บวีก: สิทธิเล่อกในการขย่าย่อายุ่สัญญาเช่า
บวีก: สัญญาท่�พิจีารณาเป็นสัญญาเช่า
บวีก: อ่�น ๆ
หัก: ดอกเบ่�ย่จี่าย่รอต่ัดบัญช่
หน่�สินต่ามสัญญาเช่าเพิ�มข้�นจีากการนำามาต่รฐานการราย่งานทางการเงิน
ฉบับท่� 16 มาถึ่อปฏิบัต่ิครั�งแรก
หน่�สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2563
หน่�สินต่ามสัญญาเช่า ณ วีันท่� 1 เมษัาย่น 2563
อัต่ราดอกเบ่�ย่การก้�ย่่มส่วีนเพิ�ม (ร�อย่ละต่่อปี)
ประกอบด�วีย่
หน่�สินสัญญาเช่าหมุนเวีีย่น
หน่�สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวีีย่น

งบการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
46,309

32,261

408,912
(19,557)
11,035
29,016
2,176
(51,240)

408,912
(19,268)
10,638
12,311
3,215
(50,217)

426,651
10,821
437,472
0.46 - 6.46

397,852
397,852
1.86 - 3.02

92,442
345,030
437,472

71,928
325,924
397,852

7.4 หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวม 137

ราย่การปรับปรุงสินทรัพย่์สิทธิการใช� จีากการนำามาต่รฐานการราย่งานทางการเงิน ฉบับท่� 16 มาถึ่อปฏิบัต่ิครั�งแรก ณ วีันท่� 1
เมษัาย่น 2563 สรุปได�ดังน่�

(หน่วีย่ : พันบาท)

พ่�นท่�โฆษัณา
ย่านพาหนะ
อาคาร
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้

งบการเงินรวม

305,254
34,042
55,290
394,586

งบการเงินเฉพาะกิจการ
305,254
20,452
28,318
354,024

5. นโยบายการบัญชีที�สำาคัญ
5.1 การรับรูร้ ายได้
รายได้้จากการให้้บริการ
รายได้�ค่่าโฆษณา
ราย่ได�ค่าโฆษัณารับร้�เม่�อได� ให�บริการแล�วีโดย่พิจีารณาถึ่งขั�นควีามสำาเร็จีของงาน อัต่ราค่าบริการเป็นไปต่ามขนาดของพ่�นท่�บริการ
อัต่ราค่าบริการต่่อพ่�นท่�และระย่ะเวีลาท่�กำาหนดในสัญญา
ค่านาย่หน�าจี่าย่หร่อส่วีนลดท่�ให�กับค้่ค�า ซึ่่�งถึ้กพิจีารณาเป็นล้กค�าของกลุ่มบริษััทจีะบันท่กสุทธิจีากราย่ได�ค่าโฆษัณา และส่วีนลด
ต่ามปริมาณซึ่่�อ (Volume Rebate) ท่�ให�กับค้่ค�า ซึ่่�งถึ้กพิจีารณาเป็นต่ัวีแทนของกลุ่มบริษััท (ไม่ใช่ล้กค�าของกลุ่มบริษััท) จีะบันท่กเป็น
ค่าใช�จี่าย่ในการขาย่
รายได้�ค่่าบริการ
ราย่ได� จี ากการให� บ ริ ก ารข� อ ม้ ล ล้ ก ค� า ทางออนไลน์ รั บ ร้� เ ม่� อ กลุ่ ม บริ ษัั ท ได� โ อนอำา นาจีควีบคุ ม ในสิ น ค� า และบริ ก ารให� แ ก่ ล้ ก ค� า แล� วี
ราย่ได� จีากการให� บริการแสดงต่ามม้ ลค่า ท่� ไ ด�รับหร่ อคาดวี่าจีะได� รับ สำาหรับ สิน ค�าและบริการท่� ไ ด�ส่งมอบหลังจีากหักประมาณการ
สินค�ารับค่นและส่วีนลด
ราย่ได�จีากการให�บริการด�านดิจีิทัลอ่�น จีะรับร้�เม่�อได� ให�บริการแล�วีโดย่พิจีารณาถึ่งขั�นควีามสำาเร็จีของงาน
ราย่ได�จีากการผู้ลิต่ส่�อโฆษัณาท่�ย่ังไม่ได�โอนการควีบคุมในสินทรัพย่์ท่�เกิดข้�นให�กับล้กค�า จีะรับร้�เม่�อให�บริการแล�วีเสร็จี
ราย่ได�ค่านาย่หน�าประกันรับร้�เป็นราย่ได�เม่�อวีันท่�กรมธรรม์ม่ผู้ลบังคับสุทธิจีากส่วีนลดจี่าย่ และได� ให�บริการแล�วีเสร็จี กรณ่ท่�ย่ังม่ควีาม
ไม่แน่นอนอย่่างมากท่�จีะได�รับราย่ได�ดังกล่าวีเน่�องจีากการย่กเลิกกรมธรรม์ ค่านาย่หน�านั�นจีะบันท่กเป็นราย่ได�ค่านาย่หน�ารับล่วีงหน�า
และทย่อย่รับร้�เป็นราย่ได�ต่ลอดอายุ่ของกรมธรรม์ม่ผู้ลบังคับ
รายได้�จากการให้�บริการรับเห้มาต้ิด้ต้ั�งงานิระบบ
ราย่ได�จีากการให�บริการรับเหมาต่ิดต่ั�งงานระบบจีะรับร้�ต่ลอดช่วีงเวีลาท่�ให�บริการ โดย่วีิธ่การในการวีัดระดับควีามก�าวีหน�าของงาน
ท่�ทำาเสร็จีใช�วีิธ่ประเมินผู้ลควีามสำาเร็จีของงานท่�ส่งมอบโดย่อ�างอิงข�อม้ลจีากผู้้�ควีบคุมโครงการของกลุ่มบริษััท (วีิธ่ผู้ลผู้ลิต่)
ราย่ได�ท่�รับร้�แล�วีแต่่ย่ังไม่ถึ่งกำาหนดเรีย่กชำาระต่ามสัญญาแสดงไวี�เป็น “ราย่ได�ค�างรับ” ภาย่ใต่�ล้กหน่�อ่�นในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่่�งจีะจีัด
ประเภทเป็นล้กหน่�การค�าเม่�อกิจีการม่สิทธิท่�จีะได�รับชำาระโดย่ปราศจีากเง่�อนไข เช่น เม่�อกิจีการได� ให�บริการเสร็จีสิ�นและล้กค�ารับมอบงาน
จีำานวีนเงินท่�กิจีการได�รับหร่อม่สิทธิได�รับจีากล้กค�าแต่่ย่ังม่ภาระท่�ต่�องโอนสินค�าหร่อบริการให�กับล้กค�าแสดงไวี�เป็น “ราย่ได�รับล่วีงหน�า”
ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่่�งจีะรับร้�เป็นราย่ได�เม่�อได�ปฏิบัต่ิต่ามภาระท่�ระบุไวี� ในสัญญาเสร็จีสิ�น
ราย่ได�จีากการให�บริการรับเหมาต่ิดต่ั�งงานระบบ ท่�ย่ังไม่ได�โอนการควีบคุมในสินทรัพย่์ท่�เกิดข้�นให�กับล้กค�า จีะรับร้�เม่�อให�บริการแล�วีเสร็จี
รายได้้จากการขาย
ราย่ได�จีากการขาย่สินค�ารับร้�เม่�อกลุม่ บริษััทได�โอนอำานาจีควีบคุมในสินค�าให�แก่ล้กค�าแล�วี กล่าวีค่อ เม่�อม่การส่งมอบสินค�า ราย่ได�จีากการ
ขาย่แสดงต่ามม้ลค่าท่� ได�รับหร่อคาดวี่าจีะได�รับสำาหรับสินค�าท่� ได�ส่งมอบหลังจีากหักประมาณการสินค�ารับค่นและส่วีนลด โดย่ไม่รวีมภาษั่
ม้ลค่าเพิ�ม
138 บริษััท วีจำีไอ จำำากัด (มหาชน)

เงิินปัันผลรับ
เงินปันผู้ลรับถึ่อเป็นราย่ได�เม่�อกลุ่มบริษััทม่สิทธิในการรับเงินปันผู้ล
รายได้้ด้อกเบ้�ย
ราย่ได�ดอกเบ่�ย่รับร้�ต่ามเกณฑ์์คงค�างด�วีย่วีิธ่ดอกเบ่�ย่ท่�แท�จีริง โดย่จีะนำาม้ลค่าต่ามบัญช่ข�ันต่�นของสินทรัพย่์ทางการเงินมาค้ณกับอัต่รา
ดอกเบ่ย่� ท่แ� ท�จีริง ย่กเวี�นสินทรัพย่์ทางการเงินท่เ� กิดการด�อย่ค่าด�านเครดิต่ในภาย่หลัง ท่จี� ะนำาม้ลค่าต่ามบัญช่สทุ ธิของสินทรัพย่์ทางการเงิน
(สุทธิจีากค่าเผู้่�อผู้ลขาดทุนด�านเครดิต่ท่�คาดวี่าจีะเกิดข้�น) มาค้ณกับอัต่ราดอกเบ่�ย่ท่�แท�จีริง
ต้้นทุุนทุางิการเงิิน
ค่าใช�จี่าย่ดอกเบ่�ย่จีากหน่�สินทางการเงินท่�วีัดม้ลค่าด�วีย่ราคาทุนต่ัดจีำาหน่าย่คำานวีณโดย่ใช�วีิธ่ดอกเบ่�ย่ท่�แท�จีริงและรับร้�ต่ามเกณฑ์์คงค�าง
5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและราย่การเท่ย่บเท่าเงินสด หมาย่ถึ่ง เงินสดและเงินฝ่ากธนาคาร และเงินลงทุนระย่ะสั�นท่�ม่สภาพคล่องส้ง ซึ่่�งถึ่งกำาหนดจี่าย่ค่นภาย่ใน
ระย่ะเวีลาไม่เกินสามเด่อนนับจีากวีันท่�ได�มาและไม่ม่ข�อจีำากัดในการเบิกใช�
5.3 สินค้าคงเห็ลือ
สินค�าคงเหล่อแสดงม้ลค่าต่ามราคาทุนต่ามวีิธ่ถึัวีเฉล่�ย่ถึ่วีงนำ�าหนัก หร่อม้ลค่าสุทธิท่�จีะได�รับแล�วีแต่่ราคาใดจีะต่ำ�ากวี่า
5.4 เงินลงทุนในบริษััทย่อย การร่วมค้าและบริษััทร่วม
เงินลงทุนในการร่วีมค�าและบริษััทร่วีมท่�แสดงอย่้่ในงบการเงินรวีมแสดงม้ลค่าต่ามวีิธ่ส่วีนได�เส่ย่
เงินลงทุนในบริษัทั ย่่อย่ การร่วีมค�าและบริษัทั ร่วีมท่แ� สดงอย่้ใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจีการแสดงม้ลค่าต่ามวีิธร่ าคาทุน หักค่าเผู้่อ� การด�อย่ค่าของ
เงินลงทุน (ถึ�าม่)
5.5 ส่วนปีรับปีรุงอาคารและอุปีกรณ์ และค่าเสื�อมราคา
ส่วีนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์แสดงม้ลค่าต่ามราคาทุนหักค่าเส่�อมราคาสะสม และค่าเผู้่�อการด�อย่ค่าของสินทรัพย่์ (ถึ�าม่)
ค่าเส่อ� มราคาของส่วีนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์คำานวีณจีากราคาทุนของสินทรัพย่์โดย่วีิธเ่ ส�นต่รงต่ามอายุ่การให�ประโย่ชน์โดย่ประมาณ
ดังน่�
ส่วีนปรับปรุงอาคาร
- 5-20 ปี และต่ามอายุ่สัญญา
อุปกรณ์
- 5-10 ปี
เคร่�องต่กแต่่ง ต่ิดต่ั�งและเคร่�องใช�สำานักงาน
- 2-10 ปี
ย่านพาหนะ
- 5-6 ปี
ค่าเส่�อมราคารวีมอย่้ใ่ นส่วีนของกำาไรหร่อขาดทุน
ไม่มก่ ารคิดค่าเส่�อมราคาสำาหรับสินทรัพย่์ระหวี่างต่ิดต่ั�ง
กลุ่มบริษััทต่ัดราย่การส่วีนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ออกจีากบัญช่ เม่�อจีำาหน่าย่สินทรัพย่์หร่อคาดวี่าจีะไม่ได�รับประโย่ชน์เชิงเศรษัฐกิจี
ในอนาคต่จีากการใช�หร่อการจีำาหน่าย่สินทรัพย่์ ราย่การผู้ลกำาไรหร่อขาดทุนจีากการจีำาหน่าย่สินทรัพย่์ จีะรับร้� ในส่วีนของกำาไรหร่อขาดทุน
เม่�อกลุ่มบริษััทต่ัดราย่การสินทรัพย่์นั�นออกจีากบัญช่
5.6 ต้นทุนการกู้ยืม
ต่�นทุนการก้�ย่ม่ ของเงินก้�ท่�ใช� ในการได�มา การก่อสร�าง หร่อการผู้ลิต่สินทรัพย่์ท่�ต่อ� งใช�ระย่ะเวีลานานในการแปลงสภาพให�พร�อมใช�หร่อขาย่
ได�ถึก้ นำาไปรวีมเป็นราคาทุนของสินทรัพย่์จีนกวี่าสินทรัพย่์นนั� จีะอย่้ใ่ นสภาพพร�อมท่จี� ะใช� ได�ต่ามท่ม� งุ่ ประสงค์ ส่วีนต่�นทุนการก้ย่� ม่ อ่น� ถึ่อเป็น
ค่าใช�จี่าย่ในงวีดท่�เกิดราย่การ ต่�นทุนการก้�ย่ม่ ประกอบด�วีย่ดอกเบ่�ย่และต่�นทุนอ่�นท่�เกิดข้�นจีากการก้�ย่่มนั�น
5.7 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
กลุม่ บริษัทั ต่ัดจีำาหน่าย่สินทรัพย่์ ไม่มต่่ วีั ต่นท่ม� อ่ ายุ่การให�ประโย่ชน์จีำากัดอย่่างม่ระบบต่ลอดอายุ่การให�ประโย่ชน์เชิงเศรษัฐกิจีของสินทรัพย่์
นั�น และจีะประเมินการด�อย่ค่าของสินทรัพย่์ดังกล่าวีเม่�อม่ข�อบ่งช่�วี่าสินทรัพย่์นั�นเกิดการด�อย่ค่า กลุ่มบริษััทจีะทบทวีนระย่ะเวีลาการต่ัด
จีำาหน่าย่และวีิธก่ ารต่ัดจีำาหน่าย่ของสินทรัพย่์ ไม่มต่่ วีั ต่นดังกล่าวีทุกสิน� ปีเป็นอย่่างน�อย่ ค่าต่ัดจีำาหน่าย่รับร้เ� ป็นค่าใช�จีา่ ย่ในส่วีนของกำาไรหร่อ
ขาดทุน
7.4 หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวม 139

สินทรัพย่์ ไม่ม่ต่ัวีต่นท่�ม่อายุ่การให�ประโย่ชน์จีำากัดม่ดังน่�
ลิขสิทธิ�
ซึ่อฟื้ต่์แวีร์คอมพิวีเต่อร์

อายุ่การให�ประโย่ชน์
- 10 ปี
- 2-10 ปี

ไม่มก่ ารคิดค่าต่ัดจีำาหน่าย่สำาหรับซึ่อฟื้แวีร์คอมพิวีเต่อร์ระหวี่างพัฒนา
5.8 ค่าความนิยม
กลุ่มบริษััทบันท่กม้ลค่าเริ�มแรกของค่าควีามนิย่มในราคาทุน ซึ่่�งเท่ากับต่�นทุนการรวีมธุรกิจีส่วีนท่�ส้งกวี่าม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมของสินทรัพย่์สุทธิ
ท่�ได�มา หากม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมของสินทรัพย่์สุทธิท่�ได�มาส้งกวี่าต่�นทุนการรวีมธุรกิจี กลุ่มบริษััทจีะรับร้�ส่วีนท่�ส้งกวี่าน่�เป็นกำาไรในส่วีนของกำาไร
หร่อขาดทุนทันท่
กลุ่มบริษััทแสดงค่าควีามนิย่มต่ามราคาทุนหักค่าเผู้่�อการด�อย่ค่าสะสม และจีะทดสอบการด�อย่ค่าของค่าควีามนิย่มทุกปีหร่อเม่�อใดก็ต่าม
ท่�ม่ข�อบ่งช่�ของการด�อย่ค่าเกิดข้�น
เพ่�อวีัต่ถึุประสงค์ ในการทดสอบการด�อย่ค่า กลุ่มบริษััทจีะปันส่วีนค่าควีามนิย่มท่�เกิดข้�นจีากการรวีมกิจีการให�กับหน่วีย่สินทรัพย่์
ท่�ก่อให�เกิดเงินสด (หร่อกลุ่มของหน่วีย่สินทรัพย่์ท่�ก่อให�เกิดเงินสด) ท่�คาดวี่าจีะได�รับประโย่ชน์เพิ�มข้�นจีากการรวีมกิจีการ และกลุ่มบริษััท
จีะทำาการประเมินม้ลค่าท่�คาดวี่าจีะได�รับค่นของหน่วีย่ของสินทรัพย่์ท่�ก่อให�เกิดเงินสดแต่่ละราย่การ (หร่อกลุ่มของหน่วีย่ของสินทรัพย่์
ท่ก� อ่ ให�เกิด เงินสด) หากม้ลค่าท่ค� าดวี่าจีะได�รบั ค่นของหน่วีย่ของสินทรัพย่์ทก่� อ่ ให�เกิดเงินสดต่ำ�ากวี่าม้ลค่าต่ามบัญช่ กลุม่ บริษัทั จีะรับร้ข� าดทุน
จีากการด�อย่ค่าในส่วีนของกำาไรหร่อขาดทุน และกลุ่มบริษััทไม่สามารถึกลับบัญช่ขาดทุนจีากการด�อย่ค่าได� ในอนาคต่
5.9 การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กลุ่มบริษััทบันท่กบัญช่สำาหรับการรวีมธุรกิจีภาย่ใต่�การควีบคุมเด่ย่วีกันโดย่ถึ่อปฏิบัต่ิต่ามวีิธ่การรวีมส่วีนได�เส่ย่ (pooling of interests)
กลุ่มบริษััท (ผู้้�ซึ่่�อ) วีัดม้ลค่าต่�นทุนการรวีมธุรกิจีภาย่ใต่�การควีบคุมเด่ย่วีกันด�วีย่ผู้ลรวีมของสิ�งต่อบแทนท่�โอนให�ซึ่่�งวีัดม้ลค่าด�วีย่ม้ลค่า
ยุ่ต่ิธรรม ณ วีันท่�ม่การแลกเปล่�ย่นเพ่�อให� ได�มาซึ่่�งการควีบคุม และรับร้�สินทรัพย่์และหน่�สินของกิจีการท่�นำามารวีมด�วีย่ม้ลค่าต่ามบัญช่ของ
กิจีการท่�ถึ้กนำามารวีมเฉพาะสัดส่วีนท่�เคย่อย่้ภ่ าย่ใต่�การควีบคุมเด่ย่วีกัน
กลุ่มบริษััทรับร้�ส่วีนต่่างระหวี่างต่�นทุนการรวีมธุรกิจีภาย่ใต่�การควีบคุมเด่ย่วีกันกับส่วีนได�เส่ย่ของผู้้�ซึ่่�อในม้ลค่าต่ามบัญช่ของกิจีการ
ท่�นำามารวีมโดย่ต่รง ในส่วีนของผู้้�ถึ่อหุ�น (หากกิจีการท่�นำามารวีมม่ราย่การกำาไรหร่อขาดทุนท่�บันท่กโดย่ต่รงไปย่ังส่วีนของผู้้�ถึ่อหุ�น
งบการเงินภาย่หลังการรวีมธุรกิจีต่�องแสดงราย่การดังกล่าวีในส่วีนของเจี�าของเสม่อนหน่ง� วี่าม่การรวีมธุรกิจีมาต่ัง� แต่่ต่น� ) ส่วีนต่่างคงเหล่อ
ของต่�นทุนการรวีมธุรกิจีภาย่ใต่�การควีบคุมเด่ย่วีกันกับส่วีนได�เส่ย่ของผู้้�ซึ่�่อในม้ลค่าต่ามบัญช่ของกิจีการท่�นำามารวีม หลังจีากคำาน่งถึ่ง
ราย่การกำาไรหร่อขาดทุนท่�บันท่กโดย่ต่รงไปย่ังส่วีนของผู้้ถึ� ่อหุ�น และแสดงเป็น “ส่วีนเกิน (ต่ำ�ากวี่า) ทุนจีากการรวีมธุรกิจีภาย่ใต่�การควีบคุม
เด่ย่วีกัน” ในส่วีนของผู้้�ถึ่อหุ�น
กลุ่มบริษััทบันท่กต่�นทุนท่�เก่�ย่วีข�องกับการรวีมธุรกิจีภาย่ใต่�การควีบคุมเด่ย่วีกันเป็นค่าใช�จี่าย่ในงวีดท่�ม่การรวีมธุรกิจีเกิดข้�น
5.10 สัญญาเช่า
ณ วีันเริ�มต่�นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษััทจีะประเมินวี่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหร่อประกอบด�วีย่สัญญาเช่าหร่อไม่ โดย่สัญญาจีะเป็นสัญญา
เช่าหร่อประกอบด�วีย่สัญญาเช่า ก็ต่่อเม่�อสัญญานั�นม่การให�สิทธิในการควีบคุมการใช�สินทรัพย่์ท่�ระบุได�สำาหรับช่วีงเวีลาหน่�งเพ่�อเป็นการ
แลกเปล่�ย่นกับสิ�งต่อบแทน
กลุ่มบริษััทในฐานะผิู้เช่า
นิโยบายการบัญช่ีทุี�ถื่อปฏิิบัต้ิต้�งั แต้่วันิทุี� 1 เมษายนิ 2563
กลุ่มบริษััทใช�วีิธ่การบัญช่เด่ย่วีสำาหรับการรับร้�ราย่การและการวีัดม้ลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวี�นแต่่สัญญาเช่าระย่ะสั�นและสัญญาเช่า
ท่�สินทรัพย่์อ�างอิงม่ม้ลค่าต่ำ�า ณ วีันท่�สัญญาเช่าเริ�มม่ผู้ล (วีันท่�สินทรัพย่์อ�างอิงพร�อมใช�งาน) กลุ่มบริษััทบันท่กสินทรัพย่์สิทธิการใช�
ซึ่่�งแสดงสิทธิในการใช�สินทรัพย่์อ�างอิงและหน่�สินต่ามสัญญาเช่าต่ามการจี่าย่ชำาระต่ามสัญญาเช่า
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สิินทุรัพย์สิิทุธิิการใช้้
สินทรัพย่์สิทธิการใช�วีัดม้ลค่าด�วีย่ราคาทุนหักค่าเส่�อมราคาสะสม ผู้ลขาดทุนจีากการด�อย่ค่าสะสม และปรับปรุงด�วีย่การวีัดม้ลค่า
ของหน่�สินต่ามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย่์สิทธิการใช�ประกอบด�วีย่จีำานวีนเงินของหน่�สินต่ามสัญญาเช่าจีากการรับร้�เริ�มแรก
ต่�นทุนทางต่รงเริ�มแรกท่�เกิดข้�น จีำานวีนเงินท่�จี่าย่ชำาระต่ามสัญญาเช่า ณ วีันท่�สัญญาเช่าเริ�มม่ผู้ลหร่อก่อนวีันท่�สัญญาเช่าเริ�มม่ผู้ล และหัก
ด�วีย่สิ�งจีูงใจีต่ามสัญญาเช่าท่�ได�รับ
ค่าเส่�อมราคาของสินทรัพย่์สิทธิการใช�คำานวีณจีากราคาทุน โดย่วีิธ่เส�นต่รงต่ามอายุ่สัญญาเช่าหร่ออายุ่การให�ประโย่ชน์โดย่ประมาณของ
สินทรัพย่์สิทธิการใช�แล�วีแต่่ระย่ะเวีลาใดจีะสั�นกวี่า ดังน่�
พ่�นท่�โฆษัณา
อาคาร
ย่านพาหนะ
พ่�นท่�จีัดเก็บอุปกรณ์

-

1-14 ปี
1.5-6 ปี
1-6 ปี
9 ปี

หากควีามเป็นเจี�าของในสินทรัพย่์อ�างอิงได� โอนให�กับกลุ่มบริษััทเม่�อสิ�นสุดอายุ่สัญญาเช่าหร่อราคาทุนของสินทรัพย่์ดังกล่าวีได�รวีมถึ่ง
การใช�สิทธิเล่อกซึ่่�อ ค่าเส่�อมราคาจีะคำานวีณจีากอายุ่การให�ประโย่ชน์โดย่ประมาณของสินทรัพย่์
ห้น้�สิินต้ามสิัญญาเช้่า
หน่�สินต่ามสัญญาเช่าวีัดม้ลค่าด�วีย่ม้ลค่าปัจีจีุบันของจีำานวีนเงินท่�ต่�องจี่าย่ต่ามสัญญาเช่าต่ลอดอายุ่สัญญาเช่า จีำานวีนเงินท่�ต่�องจี่าย่
ต่ามสัญญาเช่าประกอบด�วีย่ค่าเช่าคงท่�หักด�วีย่สิ�งจีูงใจีต่ามสัญญาเช่า ค่าเช่าผู้ันแปรท่�ข้�นอย่้่กับดัชน่หร่ออัต่รา จีำานวีนเงินท่�คาดวี่าจีะจี่าย่
ภาย่ใต่�การรับประกันม้ลค่าคงเหล่อ รวีมถึ่งราคาใช�สิทธิของสิทธิเล่อกซึ่่�อซึ่่�งม่ควีามแน่นอนอย่่างสมเหตุ่สมผู้ลท่�กลุ่มบริษััทจีะใช�สิทธินั�น
และการจี่าย่ค่าปรับเพ่�อการย่กเลิกสัญญาเช่า หากข�อกำาหนดของสัญญาเช่าแสดงให�เห็นวี่ากลุ่มบริษััทจีะใช�สิทธิในการย่กเลิกสัญญาเช่า
กลุ่มบริษััทบันท่กค่าเช่าผู้ันแปรท่� ไม่ข้�นอย่้่กับดัชน่หร่ออัต่ราเป็นค่าใช�จี่าย่ในงวีดท่�เหตุ่การณ์หร่อเง่�อนไขซึ่่�งเก่�ย่วีข�องกับการจี่าย่ชำาระนั�น
ได�เกิดข้�น
กลุ่มบริษััทคิดลดม้ลค่าปัจีจีุบันของจีำานวีนเงินท่�ต่�องจี่าย่ต่ามสัญญาเช่าด�วีย่อัต่ราดอกเบ่�ย่ต่ามนัย่ของสัญญาเช่าหร่ออัต่ราดอกเบ่�ย่
การก้�ย่่มส่วีนเพิ�มของกลุ่มบริษััท หลังจีากวีันท่�สัญญาเช่าเริ�มม่ผู้ล ม้ลค่าต่ามบัญช่ของหน่�สินต่ามสัญญาเช่าจีะเพิ�มข้�นจีากดอกเบ่�ย่ของ
หน่�สินต่ามสัญญาเช่าและลดลงจีากการจี่าย่ชำาระหน่�สินต่ามสัญญาเช่า นอกจีากน่� ม้ลค่าต่ามบัญช่ของหน่�สินต่ามสัญญาเช่าจีะถึ้กวีัด
ม้ลค่าใหม่เม่�อม่การเปล่�ย่นแปลงอายุ่สัญญาเช่า การเปล่�ย่นแปลงการจี่าย่ชำาระต่ามสัญญาเช่า หร่อการเปล่�ย่นแปลงในการประเมินสิทธิ
เล่อกซึ่่�อสินทรัพย่์อ�างอิง
สิัญญาเช้่าระยะสิั�นและสิัญญาเช้่าซึ่่�งิสิินทุรัพย์อ้างิอิงิม้มูลค่่าต้ำ�า
สัญญาเช่าท่�ม่อายุ่สัญญาเช่า 12 เด่อนหร่อน�อย่กวี่านับต่ั�งแต่่วีันท่�สัญญาเช่าเริ�มม่ผู้ล หร่อสัญญาเช่าซึ่่�งสินทรัพย่์อ�างอิงม่ม้ลค่าต่ำ�า
จีะบันท่กเป็นค่าใช�จี่าย่ต่ามวีิธ่เส�นต่รงต่ลอดอายุ่สัญญาเช่า
นโย่บาย่การบัญช่ท่�ถึอ่ ปฏิบัต่ิก่อนวีันท่� 1 เมษัาย่น 2563
สัญญาเช่าท่�ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่�ควีามเส่�ย่งและผู้ลต่อบแทนของควีามเป็นเจี�าของส่วีนใหญ่ได� โอนไปให�กับผู้้�เช่าถึ่อเป็นสัญญาเช่าการ
เงิน สัญญาเช่าการเงินจีะบันท่กเป็นราย่จี่าย่ฝ่่าย่ทุนด�วีย่ม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมของสินทรัพย่์ท่�เช่าหร่อม้ลค่าปัจีจีุบันสุทธิของจีำานวีนเงินท่�ต่อ� งจี่าย่
ต่ามสัญญาเช่าแล�วีแต่่มล้ ค่าใดจีะต่ำ�ากวี่า ภาระผู้้กพันต่ามสัญญาเช่าหักค่าใช�จีา่ ย่ทางการเงินจีะบันท่กเป็นหน่ส� นิ ระย่ะย่าวี ส่วีนดอกเบ่ย่� จี่าย่
จีะบันท่กในส่วีนของกำาไรหร่อขาดทุนต่ลอดอายุ่ของสัญญาเช่า สินทรัพย่์ท่�ได�มาต่ามสัญญาเช่าการเงินจีะคิดค่าเส่�อมราคาต่ลอดอายุ่การ
ใช�งานของสินทรัพย่์ท่�เช่า หร่ออายุ่ของสัญญาเช่า แล�วีแต่่ระย่ะเวีลาใดจีะต่ำ�ากวี่า
สัญญาเช่าท่ด� นิ อาคารและอุปกรณ์ทค่� วีามเส่ย่� งและผู้ลต่อบแทนของควีามเป็นเจี�าของส่วีนใหญ่ไม่ได�โอนไปให�กบั ผู้้เ� ช่าถึ่อเป็นสัญญาเช่าดำาเนิน
งาน จีำานวีนเงินท่�จี่าย่ต่ามสัญญาเช่าดำาเนินงานรับร้�เป็นค่าใช�จี่าย่ในส่วีนของกำาไรหร่อขาดทุนต่ามวีิธ่เส�นต่รงต่ลอดอายุ่ของสัญญาเช่า
กลุ่มบริษััทในฐานะผิู้ให็้เช่า
สัญญาเช่าท่�ควีามเส่�ย่งและผู้ลต่อบแทนของควีามเป็นเจี�าของส่วีนใหญ่ได� โอนไปให�กับผู้้�เช่าถึ่อเป็นสัญญาเช่าเงินทุน ณ วีันท่�สัญญาเช่าเริ�ม
ม่ผู้ล กลุ่มบริษััทบันท่กสินทรัพย่์ภาย่ใต่�สัญญาเช่าเงินทุนเป็นล้กหน่�ด�วีย่จีำานวีนท่�เท่ากับเงินลงทุนสุทธิต่ามสัญญาเช่าหร่อม้ลค่าปัจีจีุบัน
สุทธิของจีำานวีนเงินท่จี� ะได�รบั ต่ามสัญญาเช่าและม้ลค่าคงเหล่อท่�ไม่ได�รบั การประกัน หลังจีากนัน� จีะรับร้ร� าย่ได�ทางการเงินต่ลอดอายุ่สญ
ั ญา
เช่าในร้ปแบบท่�สะท�อนถึ่งอัต่ราผู้ลต่อบแทนราย่งวีดคงท่�ของเงินลงทุนสุทธิต่ามสัญญาเช่า
7.4 หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวม 141

สัญญาเช่าท่ค� วีามเส่ย่� งและผู้ลต่อบแทนของควีามเป็นเจี�าของส่วีนใหญ่ไม่ได�โอนไปให�กบั ผู้้เ� ช่าถึ่อเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงาน กลุม่ บริษัทั บันท่ก
จีำานวีนเงินท่�ได�รบั ต่ามสัญญาเช่าดำาเนินงานเป็นราย่ได� ในส่วีนของกำาไรหร่อขาดทุนต่ามวีิธเ่ ส�นต่รงต่ลอดอายุ่ของสัญญาเช่า ต่�นทุนทางต่รง
เริ�มแรกท่�เกิดข้�นจีากการได�มาซึ่่�งสัญญาเช่าดำาเนินงานรวีมในม้ลค่าต่ามบัญช่ของสินทรัพย่์อ�างอิงและรับร้�เป็นค่าใช�จี่าย่ต่ลอดอายุ่สัญญา
เช่าโดย่ใช�เกณฑ์์เด่ย่วีกันกับราย่ได�จีากสัญญาเช่า
5.11 รายการธุรกิจกับบุคคลห็ร่อกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
บุคคลหร่อกิจีการท่�เก่�ย่วีข�องกันกับกลุ่มบริษััท หมาย่ถึ่ง บุคคลหร่อกิจีการท่�ม่อำานาจีควีบคุมกลุ่มบริษััท หร่อถึ้กกลุ่มบริษััทควีบคุมไม่วี่า
จีะเป็นโดย่ทางต่รงหร่อทางอ�อม หร่ออย่้ภ่ าย่ใต่�การควีบคุมเด่ย่วีกันกับกลุ่มบริษััท
นอกจีากน่�บุคคลหร่อกิจีการท่�เก่�ย่วีข�องกันย่ังหมาย่รวีมถึ่ง ผู้้�ถึ่อหุ�น บริษััทท่�ควีบคุมร่วีมกัน บริษััทร่วีมและกิจีการหร่อบุคคลซึ่่�งม่
อิทธิพลอย่่างเป็นสาระสำาคัญกับกลุ่มบริษััท ผู้้�บริหารสำาคัญ กรรมการหร่อพนักงานของกลุ่มบริษััทท่�ม่อำานาจีในการวีางแผู้นและ
ควีบคุมการดำาเนินงานของกลุ่มบริษััท รวีมทั�งสมาชิกในครอบครัวีของบุคคลดังกล่าวี
5.12 เงินตราต่างปีระเทศ
บริษััทฯ แสดงงบการเงินรวีมและงบการเงินเฉพาะกิจีการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่่�งเป็นสกุลเงินท่�ใช� ใน การดำาเนินงานของบริษััทฯ ราย่การต่่าง ๆ
ของแต่่ละกิจีการท่�รวีมอย่้่ในงบการเงินรวีมวีัดม้ลค่าด�วีย่สกุลเงินท่�ใช� ในการดำาเนินงานของแต่่ละกิจีการนั�น
ราย่การท่�เป็นเงินต่ราต่่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย่ใช�อัต่ราแลกเปล่�ย่น ณ วีันท่�เกิดราย่การ สินทรัพย่์และหน่�สินท่�เป็นต่ัวีเงิน
ซึ่่�งอย่้่ในสกุลเงินต่ราต่่างประเทศได�แปลงค่าเป็นเงินบาทโดย่ใช�อัต่ราแลกเปล่�ย่น ณ วีันสิ�นรอบระย่ะเวีลาราย่งาน
กำาไรและขาดทุนท่�เกิดจีากการเปล่�ย่นแปลงในอัต่ราแลกเปล่�ย่นได�รวีมอย่้่ในการคำานวีณผู้ลการดำาเนินงาน ย่กเวี�น ผู้ลต่่างจีากอัต่รา
แลกเปล่ย่� นการแปลงค่าของต่ราสารทุนซึ่่ง� วีัดม้ลค่าโดย่ใช�มล้ ค่ายุ่ต่ธิ รรมผู้่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จีอ่น� ให�รวีมผู้ลต่่างไวี� ในผู้ลกำาไรหร่อขาดทุน
จีากการวีัดม้ลค่าเงินลงทุนด�วีย่ม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมผู้่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จีอ่�น
5.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที� ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
ทุกวีันสิ�นรอบระย่ะเวีลาราย่งาน กลุ่มบริษััทจีะทำาการประเมินการด�อย่ค่าของสินทรัพย่์ท่� ไม่ใช่สินทรัพย่์ทางการเงินของกลุ่มบริษััทหากม่
ข�อบ่งช่�วี่าสินทรัพย่์ดังกล่าวีอาจีด�อย่ค่า และจีะทำาการประเมินการด�อย่ค่าของค่าควีามนิย่มเป็นราย่ปี กลุ่มบริษััทรับร้�ขาดทุนจีากการ
ด�อย่ค่าเม่�อม้ลค่าท่�คาดวี่าจีะได�รับค่นของสินทรัพย่์ม่ม้ลค่าต่ำ�ากวี่าม้ลค่าต่ามบัญช่ของสินทรัพย่์นั�น ทั�งน่�ม้ลค่าท่�คาดวี่าจีะได�รับค่น
หมาย่ถึ่ง ม้ลค่ายุ่ต่ธิ รรมหักต่�นทุนในการขาย่ของสินทรัพย่์หร่อม้ลค่าจีากการใช�สนิ ทรัพย่์แล�วีแต่่ราคาใดจีะส้งกวี่า ในการประเมินม้ลค่าจีาก
การใช�สินทรัพย่์ กลุ่มบริษััทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต่ท่�กิจีการคาดวี่าจีะได�รับจีากสินทรัพย่์และคำานวีณคิดลดเป็นม้ลค่าปัจีจีุบัน
โดย่ใช�อัต่ราคิดลดก่อนภาษั่ท่�สะท�อนถึ่งการประเมินควีามเส่�ย่งในสภาพต่ลาดปัจีจีุบันของเงินสดต่ามระย่ะเวีลาและควีามเส่�ย่งซึ่่�งเป็น
ลักษัณะเฉพาะของสินทรัพย่์ท่�กำาลังพิจีารณาอย่้่ ในการประเมินม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมหักต่�นทุนในการขาย่ กลุ่มบริษััทใช�แบบจีำาลองการประเมิน
ม้ลค่าท่�ด่ท่�สุดซึ่่�งเหมาะสมกับสินทรัพย่์ ซึ่่�งสะท�อนถึ่งจีำานวีนเงินท่�กิจีการสามารถึจีะได�มาจีากการจีำาหน่าย่สินทรัพย่์หักด�วีย่ต่�นทุนในการ
จีำาหน่าย่ โดย่การจีำาหน่าย่นัน� ผู้้ซึ่� อ�่ กับผู้้ข� าย่ม่ควีามรอบร้แ� ละเต่็มใจีในการแลกเปล่ย่� นและสามารถึต่่อรองราคากันได�อย่่างเป็นอิสระในลักษัณะ
ของผู้้�ท่�ไม่มค่ วีามเก่�ย่วีข�องกัน
กลุ่มบริษััทจีะรับร้�ราย่การขาดทุนจีากการด�อย่ค่าในส่วีนของกำาไรหร่อขาดทุน
หากในการประเมินการด�อย่ค่าของสินทรัพย่์ ย่กเวี�นค่าควีามนิย่ม ม่ข�อบ่งช่�ท่�แสดงให�เห็นวี่าผู้ลขาดทุน จีากการด�อย่ค่าของสินทรัพย่์
ท่�รับร้� ในงวีดก่อนได�หมดไปหร่อลดลง กลุ่มบริษััทจีะประมาณม้ลค่าท่�คาดวี่าจีะได�รับค่นของสินทรัพย่์นั�น และจีะกลับราย่การผู้ลขาดทุน
จีากการด�อย่ค่าท่�รับร้� ในงวีดก่อนก็ต่่อเม่�อม่การเปล่�ย่นแปลงประมาณการท่�ใช�กำาหนดม้ลค่าท่�คาดวี่าจีะได�รับค่นภาย่หลังจีากการรับร้�
ผู้ลขาดทุนจีากการด�อย่ค่าครั�งล่าสุด โดย่ม้ลค่าต่ามบัญช่ของสินทรัพย่์ท่�เพิ�มข้�นจีากการกลับราย่การผู้ลขาดทุนจีากการด�อย่ค่าต่�องไม่
ส้งกวี่าม้ลค่าต่ามบัญช่ท่�ควีรจีะเป็น หากกิจีการไม่เคย่รับร้�ผู้ลขาดทุนจีากการด�อย่ค่าของสินทรัพย่์ ในงวีดก่อน ๆ กลุ่มบริษััทจีะบันท่กกลับ
ราย่การผู้ลขาดทุนจีากการด�อย่ค่าของสินทรัพย่์โดย่รับร้� ไปย่ังส่วีนของกำาไรหร่อขาดทุนทันท่
5.14 ผิลปีระโยชน์ของพนักงาน
ผลปัระโยช้น์ระยะสิั�นของิพนักงิาน
กลุ่มบริษััทรับร้� เงินเด่อน ค่าจี�าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช�จี่าย่เม่�อเกิดราย่การ
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ผลปัระโยช้น์ห้ลังิออกจากงิานของิพนักงิาน และผลปัระโยช้น์ระยะยาวอ่�นของิพนักงิาน
โค่รงการสื่มทุบเงินิ
กลุ่มบริษััทและพนักงานได�ร่วีมกันจีัดต่ั�งกองทุนสำารองเล่�ย่งช่พ ซึ่่�งประกอบด�วีย่เงินท่�พนักงานจี่าย่สะสมและเงินท่�กลุ่มบริษััทจี่าย่สมทบให�
เป็นราย่เด่อน สินทรัพย่์ของกองทุนสำารองเล่�ย่งช่พได�แย่กออกจีากสินทรัพย่์ของกลุ่มบริษััท เงินท่�กลุ่มบริษััทจี่าย่สมทบกองทุนสำารอง
เล่�ย่งช่พบันท่กเป็นค่าใช�จี่าย่ในปีท่�เกิดราย่การ
โค่รงการผลประโยช่นิ์ห้ลังออกจากงานิ และผลประโยช่นิ์ระยะยาวอ่�นิของพินิักงานิ
กลุ่มบริษััทม่ภาระสำาหรับเงินชดเชย่ท่�ต่�องจี่าย่ให�แก่พนักงานเม่�อออกจีากงานต่ามกฎหมาย่แรงงาน และต่ามโครงการผู้ลต่อบแทน
พนักงานอ่�น ๆ ซึ่่�งกลุ่มบริษััทถึ่อวี่าเงินชดเชย่ดังกล่าวีเป็นโครงการผู้ลประโย่ชน์หลังออกจีากงานสำาหรับพนักงาน นอกจีากนั�น กลุ่มบริษััท
จีัดให�ม่โครงการผู้ลประโย่ชน์ระย่ะย่าวีอ่�นของพนักงาน ได�แก่ โครงการเงินรางวีัลการปฏิบัต่ิงานครบกำาหนดระย่ะเวีลา
กลุ่มบริษััทคำานวีณหน่�สินต่ามโครงการผู้ลประโย่ชน์หลังออกจีากงานของพนักงานและโครงการผู้ลประโย่ชน์ระย่ะย่าวีอ่�นของพนักงาน
โดย่ใช�วีิธ่คิดลดแต่่ละหน่วีย่ท่�ประมาณการไวี� (Projected Unit Credit Method) โดย่ผู้้�เช่�ย่วีชาญอิสระได�ทำาการประเมินภาระผู้้กพันดังกล่าวี
ต่ามหลักคณิต่ศาสต่ร์ประกันภัย่
ผู้ลกำาไรหร่อขาดทุนจีากการประมาณการต่ามหลักคณิต่ศาสต่ร์ประกันภัย่สำาหรับโครงการผู้ลประโย่ชน์หลังออกจีากงานของพนักงาน
จีะรับร้�ทันท่ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จีอ่�น
ผู้ลกำาไรหร่อขาดทุนจีากการประมาณการต่ามหลักคณิต่ศาสต่ร์ประกันภัย่ (Actuarial gains and losses) สำาหรับโครงการผู้ลประโย่ชน์
ระย่ะย่าวีอ่�นของพนักงานจีะรับร้�ทันท่ในกำาไรหร่อขาดทุน
ต่�นทุนบริการในอด่ต่จีะถึ้กรับร้�ท�ังจีำานวีนในกำาไรหร่อขาดทุนทันท่ท่�ม่การแก� ไขโครงการหร่อลดขนาดโครงการ หร่อเม่�อกิจีการรับร้�ต่�นทุน
การปรับโครงสร�างท่�เก่�ย่วีข�อง
5.15 ปีระมาณการห็นี�สิน
กลุม่ บริษัทั จีะบันท่กประมาณการหน่ส� นิ ไวี� ในบัญช่เม่อ� ภาระผู้้กพันซึ่่ง� เป็นผู้ลมาจีากเหตุ่การณ์ ในอด่ต่ได�เกิดข้น� แล�วี และม่ควีามเป็นไปได�คอ่ น
ข�างแน่นอนวี่ากลุม่ บริษัทั จีะเส่ย่ทรัพย่ากรเชิงเศรษัฐกิจีไปเพ่อ� ปลดเปล่อ� งภาระผู้้กพันนัน� และกลุม่ บริษัทั สามารถึประมาณม้ลค่าภาระผู้้กพัน
นั�นได�อย่่างน่าเช่�อถึ่อ
กลุ่มบริษััทจีะบันท่กค่าเผู้่�อผู้ลขาดทุนสำาหรับงานรับเหมาต่ิดต่ั�งงานระบบทั�งจีำานวีน เม่�อทราบแน่ชัดวี่า งานรับเหมาต่ิดต่ั�งนั�นจีะประสบผู้ล
ขาดทุน
5.16 ภาษัีเงินได้
ภาษั่เงินได�ประกอบด�วีย่ภาษั่เงินได�ปัจีจีุบันและภาษั่เงินได�รอการต่ัดบัญช่
ภาษัีเงินได้ปีัจจุบัน
กลุ่มบริษััทบันท่กภาษั่เงินได�ปัจีจีุบันต่ามจีำานวีนท่�คาดวี่าจีะจี่าย่ให�กับหน่วีย่งานจีัดเก็บภาษั่ของรัฐ โดย่คำานวีณจีากกำาไรทางภาษั่ต่าม
หลักเกณฑ์์ท่�กำาหนดในกฎหมาย่ภาษั่อากร
ภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริษััทบันท่กภาษั่เงินได�รอการต่ัดบัญช่ของผู้ลแต่กต่่างชั�วีคราวีระหวี่างราคาต่ามบัญช่ของสินทรัพย่์และหน่�สิน ณ วีันสิ�นรอบระย่ะเวีลา
ราย่งานกับฐานภาษั่ของสินทรัพย่์และหน่�สินท่�เก่�ย่วีข�องนั�น โดย่ใช�อัต่ราภาษั่ท่�ม่ผู้ลบังคับใช� ณ วีันสิ�นรอบระย่ะเวีลาราย่งาน
กลุ่มบริษััทรับร้�หน่�สินภาษั่เงินได�รอการต่ัดบัญช่ของผู้ลแต่กต่่างชั�วีคราวีท่�ต่�องเส่ย่ภาษั่ทุกราย่การ แต่่รับร้�สินทรัพย่์ภาษั่เงินได�รอการ
ต่ัดบัญช่สำาหรับผู้ลแต่กต่่างชั�วีคราวีท่�ใช�หักภาษั่ รวีมทั�งผู้ลขาดทุนทางภาษั่ท่�ย่ังไม่ได� ใช� ในจีำานวีนเท่าท่�ม่ควีามเป็นไปได�ค่อนข�างแน่
ท่ก� ลุม่ บริษัทั จีะม่กาำ ไรทางภาษั่ในอนาคต่เพีย่งพอท่จี� ะใช�ประโย่ชน์จีากผู้ลแต่กต่่างชัวี� คราวีท่ใ� ช�หกั ภาษั่และผู้ลขาดทุนทางภาษั่ทย่่� งั ไม่ได� ใช�นนั�
กลุ่มบริษััทจีะทบทวีนม้ลค่าต่ามบัญช่ของสินทรัพย่์ภาษั่เงินได�รอการต่ัดบัญช่ทุกสิ�นรอบระย่ะเวีลาราย่งานและจีะทำาการปรับลดม้ลค่า
ต่ามบัญช่ดังกล่าวี หากม่ควีามเป็นไปได�ค่อนข�างแน่วี่ากลุ่มบริษััทจีะไม่ม่กำาไรทางภาษั่เพีย่งพอต่่อการนำาสินทรัพย่์ภาษั่เงินได�รอการต่ัด
บัญช่ท�งั หมดหร่อบางส่วีนมาใช�ประโย่ชน์
กลุ่มบริษััทจีะบันท่กภาษั่เงินได�รอการต่ัดบัญช่โดย่ต่รงไปย่ังส่วีนของผู้้�ถึ่อหุ�นหากภาษั่ท่�เกิดข้�นเก่�ย่วีข�องกับราย่การท่� ได�บันท่กโดย่ต่รง
ไปย่ังส่วีนของผู้้�ถึอ่ หุ�น
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5.17 เคร่�องมือทางการเงิน
นิโยบายการบัญช่ีทุี�ถื่อปฏิิบัต้ิต้ั�งแต้่วันิทุี� 1 เมษายนิ 2563
กลุ่มบริษััทรับร้�ราย่การเม่�อเริ�มแรกของสินทรัพย่์ทางการเงินด�วีย่ม้ลค่ายุ่ต่ิธรรม และบวีกด�วีย่ต่�นทุนการทำาราย่การเฉพาะในกรณ่ท่�
เป็นสินทรัพย่์ทางการเงินท่� ไม่ได�วีัดม้ลค่าด�วีย่ม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมผู้่านกำาไรหร่อขาดทุน อย่่างไรก็ต่าม สำาหรับล้กหน่�การค�าท่� ไม่ม่องค์ประกอบ
เก่�ย่วีกับการจีัดหาเงินท่�ม่นัย่สำาคัญ กลุ่มบริษััทจีะรับร้�สินทรัพย่์ทางการเงินดังกล่าวีด�วีย่ราคาของราย่การ ต่ามท่�กล่าวีไวี� ในนโย่บาย่การ
บัญช่เร่�องการรับร้�ราย่ได�
การจัดปีระเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริษััทจีัดประเภทสินทรัพย่์ทางการเงิน ณ วีันท่�รับร้�ราย่การเริ�มแรก เป็นสินทรัพย่์ทางการเงินท่�วีัดม้ลค่าในภาย่หลังด�วีย่ราคาทุน
ต่ัดจีำาหน่าย่ สินทรัพย่์ทางการเงินท่�วีัดม้ลค่าในภาย่หลังด�วีย่ม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมผู้่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จีอ่�น และสินทรัพย่์ทางการเงินท่�วีัด
ม้ลค่าในภาย่หลังด�วีย่ม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมผู้่านกำาไรหร่อขาดทุน โดย่พิจีารณาจีากแผู้นธุรกิจีของกิจีการในการจีัดการสินทรัพย่์ทางการเงิน
และลักษัณะของกระแสเงินสดต่ามสัญญาของสินทรัพย่์ทางการเงิน
สื่ินิทุรัพิย์ทุางการเงินิทุี�วัด้ม้ลค่่าด้�วยราค่าทุุนิต้ัด้จำาห้นิ่าย
กลุ่มบริษััทวีัดม้ลค่าสินทรัพย่์ทางการเงินด�วีย่ราคาทุนต่ัดจีำาหน่าย่ เม่�อกลุ่มบริษััทถึ่อครองสินทรัพย่์ทางการเงินนั�นเพ่�อรับกระแสเงินสด
ต่ามสัญญา และเง่�อนไขต่ามสัญญาของสินทรัพย่์ทางการเงินก่อให�เกิดกระแสเงินสดท่�เป็นการรับชำาระเพีย่งเงินต่�นและดอกเบ่�ย่จีากย่อด
คงเหล่อของเงินต่�นในวีันท่�ระบุไวี�เท่านั�น
สินทรัพย่์ทางการเงินดังกล่าวีวีัดม้ลค่าในภาย่หลังโดย่ใช�วีิธ่ดอกเบ่�ย่ท่�แท�จีริงและต่�องม่การประเมินการด�อย่ค่า ทั�งน่� ผู้ลกำาไรและขาดทุน
ท่�เกิดข้�นจีากการต่ัดราย่การ การเปล่�ย่นแปลง หร่อการด�อย่ค่าของสินทรัพย่์ดังกล่าวีจีะรับร้� ในส่วีนของกำาไรหร่อขาดทุน
สื่ินิทุรัพิย์ทุางการเงินิทุี�มีการกำาห้นิด้ให้�วัด้ม้ลค่่าด้�วยม้ลค่่ายุต้ิธุรรมผ่านิกำาไรขาด้ทุุนิเบ็ด้เสื่ร็จอ่�นิ (ต้ราสื่ารทุุนิ)
ณ วีันท่�รับร้�ราย่การวีันแรก กลุ่มบริษััทสามารถึเล่อกจีัดประเภทเงินลงทุนในต่ราสารทุนซึ่่�งไม่ได�ถึ่อไวี�เพ่�อค�า เป็นต่ราสารทุนท่�กำาหนดให�
วีัดม้ลค่าด�วีย่ม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมผู้่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จีอ่�น โดย่ไม่สามารถึเปล่�ย่นการจีัดประเภทในภาย่หลังได� ทั�งน่� การจีัดประเภทราย่การ
จีะพิจีารณาเป็นราย่ต่ราสาร
ผู้ลกำาไรและขาดทุนท่�รับร้� ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จีอ่�นของสินทรัพย่์ทางการเงินน่�จีะไม่สามารถึโอนไปรับร้� ในส่วีนของกำาไรหร่อขาดทุนได�
ในภาย่หลัง
เงินปันผู้ลรับจีากเงินลงทุนดังกล่าวีถึ่อเป็นราย่ได�อ่�นในส่วีนของกำาไรหร่อขาดทุน เวี�นแต่่ในกรณ่ท่�เป็นการได�รับค่นของต่�นทุนการลงทุน
ในสินทรัพย่์ทางการเงินอย่่างชัดเจีน กลุ่มบริษััทจีะรับร้�ราย่การนั�นในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จีอ่�น
นอกจีากน่� เงินลงทุนในต่ราทุนท่�กำาหนดให�วีัดม้ลค่าด�วีย่ม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมผู้่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จีอ่�นไม่ม่ข�อกำาหนดให�ประเมินการด�อย่ค่า
สื่ินิทุรัพิย์ทุางการเงินิทุี�วัด้ม้ลค่่าด้�วยม้ลค่่ายุต้ิธุรรมผ่านิกำาไรห้รือขาด้ทุุนิ
สินทรัพย่์ทางการเงินท่�วีัดม้ลค่าด�วีย่ม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมผู้่านกำาไรหร่อขาดทุน จีะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด�วีย่ม้ลค่ายุ่ต่ิธรรม โดย่รับร้�การ
เปล่�ย่นแปลงสุทธิของม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมในส่วีนของกำาไรหร่อขาดทุน
ทั�งน่� สินทรัพย่์ทางการเงินดังกล่าวี หมาย่รวีมถึ่ง ต่ราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย่์ท่�ถึ่อไวี�เพ่�อค�า เงินลงทุนในต่ราสารทุนซึ่่�ง
กลุ่มบริษััทไม่ได�เล่อกจีัดประเภทให�วีัดม้ลค่าด�วีย่ม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมผู้่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จีอ่�น และสินทรัพย่์ทางการเงินท่�ม่กระแสเงินสดท่�
ไม่ได�รับชำาระเพีย่งเงินต่�นและดอกเบ่�ย่
เงินปันผู้ลรับจีากเงินลงทุนในต่ราสารทุนของบริษััทจีดทะเบ่ย่นถึ่อเป็นราย่ได�อ่�นในส่วีนของกำาไรหร่อขาดทุน
การจัดปีระเภทรายการและการวัดมูลค่าของห็นี�สินทางการเงิน
ย่กเวี�นหน่�สินต่ราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษััทรับร้�ราย่การเม่�อเริ�มแรกสำาหรับหน่�สินทางการเงินด�วีย่ม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมหักต่�นทุนการทำาราย่การ
และจีัดประเภทหน่�สินทางการเงินเป็นหน่�สินทางการเงินท่�วีัดม้ลค่าในภาย่หลังด�วีย่ราคาทุนต่ัดจีำาหน่าย่ โดย่ใช�วีิธ่ดอกเบ่�ย่ท่�แท�จีริง ทั�งน่�
ผู้ลกำาไรและขาดทุนท่�เกิดข้�นจีากการต่ัดราย่การหน่�สินทางการเงินและการต่ัดจีำาหน่าย่ต่ามวีิธ่ดอกเบ่�ย่ท่�แท�จีริงจีะรับร้� ในส่วีนของกำาไร
หร่อขาดทุน โดย่การคำานวีณม้ลค่าราคาทุนต่ัดจีำาหน่าย่คำาน่งถึ่งส่วีนลดหร่อส่วีนเกินม้ลค่า รวีมถึ่งค่าธรรมเน่ย่มหร่อต่�นทุนท่�ถึ่อเป็น
ส่วีนหน่ง� ของอัต่ราดอกเบ่ย่� ท่แ� ท�จีริงนัน� ด�วีย่ ทัง� น่� ค่าต่ัดจีำาหน่าย่ต่ามวีิธด่ อกเบ่ย่� ท่แ� ท�จีริงแสดงเป็นส่วีนหน่ง� ของต่�นทุนทางการเงินในส่วีนของ
กำาไรหร่อขาดทุน
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การตัดรายการของเคร่�องมือทางการเงิน
สินทรัพย่์ทางการเงินจีะถึ้กต่ัดราย่การออกจีากบัญช่ เม่�อสิทธิท่�จีะได�รับกระแสเงินสดของสินทรัพย่์น�ันได�ส�ินสุดลง หร่อได�ม่การโอนสิทธิ
ท่�จีะได�รับกระแสเงินสดของสินทรัพย่์น�ัน รวีมถึ่งได�ม่การโอนควีามเส่�ย่งและผู้ลต่อบแทนเก่อบทั�งหมดของสินทรัพย่์นั�น หร่อม่การโอน
การควีบคุมในสินทรัพย่์นั�น แม�วี่าจีะไม่มก่ ารโอนหร่อไม่ได�คงไวี�ซึ่่�งควีามเส่�ย่งและผู้ลต่อบแทนเก่อบทั�งหมดของสินทรัพย่์นั�น
กลุ่มบริษััทต่ัดราย่การหน่�สินทางการเงินก็ต่่อเม่�อได�ม่การปฏิบัต่ิต่ามภาระผู้้กพันของหน่�สินนั�นแล�วี ม่การย่กเลิกภาระผู้้กพันนั�น หร่อ
ม่การสิ�นสุดลงของภาระผู้้กพันนั�น ในกรณ่ท่�ม่การเปล่�ย่นหน่�สินทางการเงินท่�ม่อย่้่ให�เป็นหน่�สินใหม่จีากผู้้� ให�ก้�ราย่เด่ย่วีกันซึ่่�งม่ข�อกำาหนด
ท่�แต่กต่่างกันอย่่างมาก หร่อม่การแก� ไขข�อกำาหนดของหน่�สินท่�ม่อย่้่อย่่างเป็นสาระสำาคัญ จีะถึ่อวี่าเป็นการต่ัดราย่การหน่�สินเดิมและรับร้�
หน่�สินใหม่ โดย่รับร้�ผู้ลแต่กต่่างของม้ลค่าต่ามบัญช่ดังกล่าวีในส่วีนของกำาไรหร่อขาดทุน
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริษััทรับร้�ค่าเผู้่�อผู้ลขาดทุนด�านเครดิต่ท่�คาดวี่าจีะเกิดข้�นของต่ราสารหน่�ทั�งหมดท่� ไม่ได�วีัดม้ลค่าด�วีย่ม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมผู้่านกำาไรหร่อ
ขาดทุน ผู้ลขาดทุนด�านเครดิต่ท่�คาดวี่าจีะเกิดข้�นคำานวีณจีากผู้ลต่่างของกระแสเงินสดท่�จีะครบกำาหนดชำาระต่ามสัญญากับกระแสเงินสด
ทั�งหมดท่�กลุ่มบริษััทคาดวี่าจีะได�รับชำาระ และคิดลดด�วีย่อัต่ราดอกเบ่�ย่ท่�แท�จีริงโดย่ประมาณของสินทรัพย่์ทางการเงิน ณ วีันท่� ได�มา โดย่
กระแสเงินสดท่�คาดวี่าจีะได�รับ รวีมถึ่งกระแสเงินสดท่�ได�มาจีากขาย่หลักประกันท่�ถึ่อไวี� หร่อส่วีนปรับปรุงด�านเครดิต่อ่�น ๆ ซึ่่�งถึ่อเป็นส่วีนหน่�ง
ของเง่�อนไขต่ามสัญญา
ในกรณ่ท่�ควีามเส่�ย่งด�านเครดิต่ของสินทรัพย่์ ไม่ได�เพิ�มข้�นอย่่างม่นัย่สำาคัญนับต่ั�งแต่่การรับร้�ราย่การเริ�มแรก กลุ่มบริษััทวีัดม้ลค่าผู้ล
ขาดทุนด�านเครดิต่ท่�คาดวี่าจีะเกิดข้�นโดย่พิจีารณาจีากการผู้ิดสัญญาท่�อาจีจีะเกิดข้�นใน 12 เด่อนข�างหน�า ในขณะท่�หากควีามเส่�ย่งด�าน
เครดิต่ของสินทรัพย่์เพิ�มข้�นอย่่างม่นัย่สำาคัญนับต่ั�งแต่่การรับร้�ราย่การเริ�มแรก กลุ่มบริษััทวีัดม้ลค่าผู้ลขาดทุนด�วีย่จีำานวีนเงินท่�เท่ากับ
ผู้ลขาดทุนด�านเครดิต่ท่�คาดวี่าจีะเกิดข้�นต่ลอดอายุ่ท่�เหล่ออย่้่ของเคร่�องม่อทางการเงิน
กลุ่มบริษััทพิจีารณาวี่าควีามเส่�ย่งด�านเครดิต่จีะเพิ�มข้�นอย่่างม่นัย่สำาคัญ เม่�อม่การค�างชำาระการจี่าย่เงินต่ามสัญญาเกินกวี่า 30 วีัน
และพิจีารณาวี่าสินทรัพย่์ทางการเงินนั�นม่การผู้ิดสัญญา เม่�อม่การค�างชำาระการจี่าย่เงินต่ามสัญญาเกินกวี่า 90 วีัน อย่่างไรก็ต่าม
ในบางกรณ่ กลุ่มบริษััทอาจีพิจีารณาวี่าสินทรัพย่์ทางการเงินนั�นม่การเพิ�มข้�นของควีามเส่�ย่งด�านเครดิต่อย่่างม่นัย่สำาคัญและม่การ
ผู้ิดสัญญา โดย่พิจีารณาจีากข�อม้ลภาย่ในหร่อข�อม้ลภาย่นอกอ่�น เช่น อันดับควีามน่าเช่�อถึ่อด�านเครดิต่ของผู้้�ออกต่ราสาร
กลุ่มบริษััทใช�วีิธ่การอย่่างง่าย่ในการคำานวีณผู้ลขาดทุนด�านเครดิต่ท่�คาดวี่าจีะเกิดข้�นสำาหรับล้กหน่�การค�า ดังนั�น ทุกวีันสิ�นรอบระย่ะเวีลา
ราย่งาน กลุม่ บริษัทั จี้งไม่มก่ ารต่ิดต่ามการเปล่ย่� นแปลงของควีามเส่ย่� งทางด�านเครดิต่ แต่่จีะรับร้ค� า่ เผู้่อ� ผู้ลขาดทุนจีากผู้ลขาดทุนด�านเครดิต่
ท่�คาดวี่าจีะเกิดข้�นต่ลอดอายุ่ของล้กหน่�การค�า โดย่อ�างอิงจีากข�อม้ลผู้ลขาดทุนด�านเครดิต่จีากประสบการณ์ ในอด่ต่ ปรับปรุงด�วีย่ข�อม้ล
การคาดการณ์ ไปในอนาคต่เก่�ย่วีกับล้กหน่�นั�นและสภาพแวีดล�อมทางด�านเศรษัฐกิจี
สินทรัพย่์ทางการเงินจีะถึ้กต่ัดจีำาหน่าย่ออกจีากบัญช่ เม่�อกิจีการคาดวี่าจีะไม่ได�รับค่นกระแสเงินสดต่ามสัญญาอ่กต่่อไป
การห็ักกลบของเคร่�องมือทางการเงิน
สินทรัพย่์ทางการเงินและหน่�สินทางการเงินจีะนำามาหักกลบกัน และแสดงด�วีย่ย่อดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่่อเม่�อกิจีการม่สิทธิ
บังคับใช� ได�ต่ามกฎหมาย่อย่้่แล�วีในการหักกลบจีำานวีนเงินท่�รับร้� และกิจีการม่ควีามต่ั�งใจีท่�จีะชำาระด�วีย่ย่อดสุทธิ หร่อต่ั�งใจีท่�จีะรับสินทรัพย่์
และชำาระหน่�สินพร�อมกัน
นิโยบายการบัญช่ีทุี�ถื่อปฏิิบัต้ิก่อนิวันิทุี� 1 เมษายนิ 2563
ลูกห็นี�การค้า
ล้กหน่�แสดงม้ลค่าต่ามจีำานวีนม้ลค่าสุทธิท่�จีะได�รับ กลุ่มบริษััทบันท่กค่าเผู้่�อหน่�สงสัย่จีะส้ญสำาหรับผู้ลขาดทุนโดย่ประมาณท่�อาจีเกิดข้�น
จีากการเก็บเงินจีากล้กหน่�ไม่ได� ซึ่่�งโดย่ทั�วีไปพิจีารณาจีากประสบการณ์การเก็บเงินและการวีิเคราะห์อายุ่หน่�
เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย่์เพ่อ� ค�าแสดงต่ามม้ลค่ายุ่ต่ธิ รรม การเปล่ย่� นแปลงในม้ลค่ายุ่ต่ธิ รรมของหลักทรัพย่์ดงั กล่าวีบันท่กในส่วีนของกำาไร
ขาดทุน
ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย่์เผู้่อ� ขาย่แสดงต่ามม้ลค่ายุ่ต่ธิ รรม การเปล่ย่� นแปลงในม้ลค่ายุ่ต่ธิ รรมของหลักทรัพย่์ดงั กล่าวีบันท่กในกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จีอ่�น และจีะบันท่กในส่วีนของกำาไรขาดทุนเม่�อได�จีำาหน่าย่หลักทรัพย่์นั�นออกไป
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ค) เงินลงทุนในต่ราสารหน่ท� จี่� ะครบกำาหนดชำาระในหน่ง� ปี รวีมทัง� ท่จี� ะถึ่อจีนครบกำาหนดแสดงม้ลค่าต่ามวีิธร่ าคาทุนต่ัดจีำาหน่าย่ กลุม่ บริษัทั
ต่ัดบัญช่สวี่ นเกิน/รับร้ส� วี่ นต่ำ�ากวี่าม้ลค่าต่ราสารหน่ต่� ามอัต่ราดอกเบ่ย่� ท่แ� ท�จีริง ซึ่่ง� จีำานวีนท่ต่� ดั จีำาหน่าย่/รับร้น� จี่� ะแสดงเป็นราย่การปรับ
กับดอกเบ่�ย่รับ
ง) เงินลงทุนในต่ราสารทุนท่� ไม่อย่้่ในควีามต่�องการของต่ลาดถึ่อเป็นเงินลงทุนทั�วีไป ซึ่่�งแสดงในราคาทุนสุทธิจีากค่าเผู้่�อการด�อย่ค่า (ถึ�าม่)
5.18 ตราสารอนุพันธ์ และการบัญชีปี้องกันความเสี�ยง
กลุ่มบริษััทใช�ต่ราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาซึ่่�อขาย่เงินต่ราต่่างประเทศล่วีงหน�า สัญญาแลกเปล่�ย่นเงินต่ราต่่างประเทศ และอัต่ราดอกเบ่�ย่
เพ่�อป้องกันควีามเส่�ย่งจีากควีามผู้ันผู้วีนของอัต่ราแลกเปล่�ย่น และอัต่ราดอกเบ่�ย่
กลุ่มบริษััทรับร้�ม้ลค่าเริ�มแรกของต่ราสารอนุพันธ์ด�วีย่ม้ลค่ายุ่ต่ิธรรม ณ วีันท่�ทำาสัญญา และวีัดม้ลค่าในภาย่หลังด�วีย่ม้ลค่ายุ่ต่ิธรรม โดย่
รับร้�การเปล่�ย่นแปลงของม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมในภาย่หลังในส่วีนของกำาไรหร่อขาดทุน ย่กเวี�นในกรณ่ท่�ม่การกำาหนดให�ต่ราสารอนุพันธ์น�ันเป็น
เคร่อ� งม่อท่ใ� ช�ปอ้ งกันควีามเส่ย่� งในกระแสเงินสด / เงินลงทุนสุทธิในหน่วีย่งานต่่างประเทศท่ม� ป่ ระสิทธิผู้ล ทัง� น่� กลุม่ บริษัทั แสดงต่ราสารอนุพนั ธ์
เป็นสินทรัพย่์ทางการเงินเม่�อม่มล้ ค่ายุ่ต่ิธรรมมากกวี่าศ้นย่์ และแสดงเป็นหน่�สินทางการเงินเม่�อม่ม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมน�อย่กวี่าศ้นย่์
กลุม่ บริษัทั แสดงต่ราสารอนุพนั ธ์ทม่� อ่ ายุ่สญ
ั ญาคงเหล่อมากกวี่า 12 เด่อนและย่ังไม่ถึง่ กำาหนดชำาระภาย่ใน 12 เด่อน เป็นสินทรัพย่์ ไม่หมุนเวีีย่น
อ่�น หร่อหน่�สินไม่หมุนเวีีย่นอ่�น และแสดงต่ราสารอนุพันธ์อ่�นเป็นสินทรัพย่์หมุนเวีีย่น หร่อหน่�สินหมุนเวีีย่น
การบัญชีปี้องกันความเสี�ยง
เพ่�อวีัต่ถึุประสงค์ของการบัญช่ป้องกันควีามเส่�ย่ง กลุม่ บริษััทจีัดประเภทของการป้องกันควีามเส่�ย่ง ดังน่�
- การป้องกันควีามเส่�ย่งในกระแสเงินสด ในกรณ่ท่�ม่การป้องกันควีามเส่�ย่งจีากการผู้ันผู้วีนของ กระแสเงินสด ซึ่่�งเกิดจีากควีามเส่�ย่ง
เฉพาะของสินทรัพย่์หร่อหน่�สินท่�รับร้� ในบัญช่
- การป้องกันควีามเส่�ย่งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วีย่งานต่่างประเทศ
ณ วีันท่�เริ�มกำาหนดควีามสัมพันธ์ของการป้องกันควีามเส่�ย่ง กลุ่มบริษััทต่�องม่การกำาหนดและจีัดทำาเอกสารอย่่างเป็นทางการเก่�ย่วีกับ
ควีามสัมพันธ์ของการป้องกันควีามเส่�ย่งซึ่่�งจีะใช�การบัญช่ป้องกันควีามเส่�ย่ง และวีัต่ถึุประสงค์และกลยุ่ทธ์การบริหารควีามเส่�ย่งในการ
ดำาเนินการป้องกันควีามเส่�ย่ง
ราย่ละเอ่ย่ดของเอกสารดังกล่าวีซึ่่�งได�จีัดทำาต่ั�งแต่่วีันเริ�มต่�นการป้องกันควีามเส่�ย่งและได�ปรับปรุงอย่่างต่่อเน่�อง กล่าวีถึ่ง เคร่�องม่อท่�ใช�
ป้องกันควีามเส่�ย่ง ราย่การท่�ม่การป้องกันควีามเส่�ย่ง ลักษัณะของควีามเส่�ย่งท่�จีะป้องกัน และวีิธ่ท่�กลุ่มบริษััทใช� ในการประเมินประสิทธิผู้ล
ของควีามสัมพันธ์ของการป้องกันควีามเส่ย่� ง ซึ่่ง� รวีมถึ่งการวีิเคราะห์ถึง่ สาเหตุ่ของควีามไม่มป่ ระสิทธิผู้ล และวีิธก่ ำาหนดอัต่ราส่วีนการป้องกัน
ควีามเส่�ย่ง
ควีามสัมพันธ์ของการป้องกันควีามเส่�ย่งจีะเข�าเง่�อนการไขของการบัญช่ป้องกันควีามเส่�ย่ง เม่�อเป็นไปต่ามข�อกำาหนดของการประเมิน
ประสิทธิผู้ลในการป้องกันควีามเส่�ย่งทุกข�อต่่อไปน่�
- ม่ควีามสัมพันธ์เชิงเศรษัฐกิจีระหวี่างราย่การท่�ม่การป้องกันควีามเส่�ย่ง และเคร่�องม่อท่�ใช�ป้องกันควีามเส่�ย่ง
- ผู้ลกระทบของควีามเส่�ย่งด�านเครดิต่ไม่ได�เป็นปัจีจีัย่สำาคัญในการเปล่�ย่นแปลงม้ลค่าท่�เป็นผู้ลมาจีากควีามสัมพันธ์ทางเศรษัฐกิจีนั�น
- อัต่ราส่วีนการป้องกันควีามเส่�ย่งของควีามสัมพันธ์ของการป้องกันควีามเส่�ย่งดังกล่าวีคำานวีณจีากปริมาณของราย่การท่�ม่การ
ป้องกันควีามเส่�ย่งซึ่่�งกิจีการทำาการป้องกันควีามเส่�ย่งจีริง และปริมาณของเคร่�องม่อท่�ใช�ป้องกันควีามเส่�ย่งซึ่่�งกิจีการได� ใช�ป้องกัน
ควีามเส่�ย่งจีริง
กลุ่มบริษััทบันท่กราย่การป้องกันควีามเส่�ย่งท่�เข�าเง่�อนไขทุกข�อสำาหรับการบัญช่ป้องกันควีามเส่�ย่ง ดังน่�
การป้องกันิค่วามเสื่ี�ยงในิกระแสื่เงินิสื่ด้
กลุ่มบริษััทรับร้�ผู้ลกำาไรหร่อขาดทุนของเคร่�องม่อท่�ใช�ป้องกันควีามเส่�ย่งส่วีนท่�ม่ประสิทธิผู้ลเป็นสำารองสำาหรับการป้องกันควีามเส่�ย่ง
ในกระแสเงินสดผู้่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จีอ่น� และรับร้ส� วี่ นท่�ไม่มป่ ระสิทธิผู้ลเข�าส่วีนของกำาไรหร่อขาดทุนทันท่ ทัง� น่� สำารองสำาหรับการป้องกัน
ควีามเส่�ย่งในกระแสเงินสดจีะม่การปรับปรุงให�เท่ากับค่าสัมบ้รณ์ของผู้ลกำาไรหร่อขาดทุนสะสมของเคร่�องม่อท่�ใช�ป้องกันควีามเส่�ย่งหร่อ
ค่าสัมบ้รณ์ของการเปล่�ย่นแปลงในม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมสะสมของราย่การท่�ม่การป้องกันควีามเส่�ย่ง แล�วีแต่่ม้ลค่าใดจีะต่ำ�ากวี่า
การรับร้ร� าย่การในภาย่หลังของสำารองสำาหรับการป้องกันควีามเส่ย่� งในกระแสเงินสดท่ส� ะสมอย่้ใ่ นกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จีอ่น� ข้น� อย่้ก่ บั ลักษัณะ
ของราย่การท่�ม่การป้องกันควีามเส่�ย่งอ�างอิง กล่าวีค่อ ในกรณ่ท่�ราย่การท่�ม่การป้องกันควีามเส่�ย่งได�รับร้�เป็นราย่การท่� ไม่ใช่ราย่การ
ทางการเงินในเวีลาต่่อมา กิจีการจีะโอนสำารองท่�สะสมอย่้่ในส่วีนของผู้้�ถึ่อหุ�นไปเป็นส่วีนหน่�งของราคาทุนเริ�มแรกหร่อม้ลค่าต่ามบัญช่ของ
146 บริษััท วีจำีไอ จำำากัด (มหาชน)

สินทรัพย่์หร่อหน่�สินท่�ม่การป้องกันควีามเส่�ย่งนั�น โดย่ไม่ถึ่อวี่าเป็นการปรับปรุงการจีัดประเภทราย่การใหม่และไม่ต่�องรับร้� ในกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จีอ่�นสำาหรับงวีด สำาหรับการป้องกันควีามเส่�ย่งในกระแสเงินสดในกรณ่อ่�น ๆ กิจีการจีะโอนสำารองท่�สะสมอย่้่ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จี
อ่�นไปย่ังส่วีนของกำาไรหร่อขาดทุนในรอบระย่ะเวีลาเด่ย่วีกันกับท่�กระแสเงินสดท่�ม่การป้องกันควีามเส่�ย่งส่งผู้ลกระทบต่่อส่วีนของกำาไรหร่อ
ขาดทุน โดย่ถึ่อวี่าเป็นการปรับปรุงการจีัดประเภทราย่การใหม่
เม่�อการบัญช่ป้องกันควีามเส่�ย่งในกระแสเงินสดได�ยุ่ต่ิลง สำารองสำาหรับการป้องกันควีามเส่�ย่งใน กระแสเงินสดท่�สะสมไวี� ในกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จีอ่น� ย่ังคงต่�องอย่้ใ่ นส่วีนของผู้้ถึ� อ่ หุน� ต่่อไป หากกิจีการคาดวี่ากระแสเงินสดในอนาคต่ท่ม� ก่ ารป้องกันควีามเส่ย่� งนัน� จีะย่ังคงเกิดข้น� อย่้่
มิฉะนั�น สำารองดังกล่าวีจีะต่�องถึ้กโอนไปย่ังส่วีนของกำาไรหร่อขาดทุนทันท่ โดย่ถึ่อวี่าเป็นการปรับปรุงการจีัดประเภทราย่การใหม่ ทั�งน่�
หลังจีากการยุ่ต่กิ ารบัญช่ปอ้ งกันควีามเส่ย่� ง กลุม่ บริษัทั จีะรับร้ส� ำารองท่ย่� งั คงเหล่ออย่้ใ่ นส่วีนของ ผู้้ถึ� อ่ หุน� โดย่ข้น� อย่้ก่ บั ลักษัณะของราย่การ
อ�างอิงท่�กล่าวีไปแล�วีข�างต่�น เม่�อกระแสเงินสดท่�ม่การป้องกันควีามเส่�ย่งได�เกิดข้�นจีริง
กลุ่มบริษััทกำาหนดให�องค์ประกอบราคาปัจีจีุบันของสัญญาซึ่่�อขาย่ล่วีงหน�า และเคร่�องม่อทางการเงิน ท่� ไม่รวีมส่วีนต่่างอัต่ราแลกเปล่�ย่น
เงินต่ราต่่างประเทศเป็นเคร่�องม่อท่�ใช�ป้องกันควีามเส่�ย่ง และบันท่กการเปล่�ย่นแปลงของม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมขององค์ประกอบราคาล่วีงหน�าของ
สัญญาซึ่่�อขาย่ล่วีงหน�า และส่วีนต่่างอัต่ราแลกเปล่�ย่นเงินต่ราต่่างประเทศของเคร่�องม่อทางการเงินท่�เก่�ย่วีข�องกับราย่การท่�ม่การป้องกัน
ควีามเส่�ย่งเป็นต่�นทุนในการป้องกันควีามเส่�ย่งซึ่่�งรับร้� ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จีอ่�น ทั�งน่� ย่อดสะสมของราย่การดังกล่าวีจีะแสดงไวี�เป็นสำารอง
สำาหรับต่�นทุนในการป้องกันควีามเส่�ย่งในส่วีนของผู้้�ถึ่อหุ�น
หากราย่การท่�ม่การป้องกันควีามเส่�ย่งนั�นม่ควีามสัมพันธ์กับธุรกรรม กลุ่มบริษััทจีะโอนสำารองสำาหรับต่�นทุนในการป้องกันควีามเส่�ย่ง
ท่�สะสมไวี� ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จีอ่�นไปย่ังส่วีนของกำาไรหร่อขาดทุน เม่�อราย่การท่�ม่การป้องกันควีามเส่�ย่งนั�นส่งผู้ลกระทบต่่อส่วีนของ
กำาไรหร่อขาดทุน ทั�งน่� หากราย่การท่�ม่การป้องกันควีามเส่�ย่งนั�นม่ควีามสัมพันธ์กับช่วีงเวีลา กลุ่มบริษััทจีะทย่อย่โอนสำารองดังกล่าวี
ไปย่ังส่วีนของกำาไรหร่อขาดทุนอย่่างเป็นระบบและสมเหตุ่สมผู้ลต่ลอดช่วีงเวีลาป้องกันควีามเส่�ย่ง โดย่สำารองดังกล่าวีจีะรับร้� ในส่วีนของ
กำา ไรหร่ อ ขาดทุ น ในบรรทั ด เด่ ย่ วีกั น กั บ ราย่การท่� ม่ ก ารป้ อ งกั น ควีามเส่� ย่ ง ในกรณ่ ท่� ร าย่การท่� ม่ ก ารป้ อ งกั น ควีามเส่� ย่ งไม่ ใ ช่
ราย่การทางการเงิน กลุ่มบริษััทจีะโอนสำารองดังกล่าวีออกจีากส่วีนของผู้้�ถึ่อหุ�นและรับร้�เป็นส่วีนหน่�งของม้ลค่าต่ามบัญช่เริ�มแรกของ
ราย่การท่� ไม่ใช่ราย่การทางการเงินท่�รับร้� นอกจีากน่� หากกลุ่มบริษััทคาดวี่าจีะไม่ได�รับค่นผู้ลขาดทุนสะสมของสำารองสำาหรับต่�นทุนในการ
ป้องกันควีามเส่�ย่งเป็นบางส่วีนหร่อทั�งหมดในอนาคต่ สำารองดังกล่าวีจีะถึ้กโอนไปย่ังส่วีนของกำาไรหร่อขาดทุนทันท่
การป้องกันิค่วามเสื่ี�ยงของเงินิลงทุุนิสืุ่ทุธุิในิห้นิ่วยงานิต้่างประเทุศ
การป้องกันควีามเส่�ย่งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วีย่งานต่่างประเทศ รวีมถึ่งการป้องกันควีามเส่�ย่งของราย่การท่�เป็นต่ัวีเงินท่�ถึ่อเป็นส่วีนหน่�ง
ของเงินลงทุนสุทธิ จีะถึ่อปฏิบัต่ิในลักษัณะเด่ย่วีกันกับการป้องกันควีามเส่�ย่งในกระแสเงินสด โดย่ให�รับร้�ผู้ลกำาไรหร่อขาดทุนจีากเคร่�องม่อ
ท่�ใช�ป้องกันควีามเส่�ย่งส่วีนท่�ม่ประสิทธิผู้ลในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จีอ่�น และรับร้�ผู้ลกำาไรหร่อขาดทุนส่วีนท่� ไม่ม่ประสิทธิผู้ลไวี� ในส่วีนของ
กำาไรหร่อขาดทุน ทั�งน่� กลุ่มบริษััทจีะโอนย่อดสะสมของผู้ลกำาไรหร่อขาดทุนท่�เคย่บันท่กในส่วีนของผู้้�ถึ่อหุ�นไปย่ังส่วีนของกำาไรหร่อขาดทุน
เม่�อม่การจีำาหน่าย่หน่วีย่งานต่่างประเทศ
5.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม
ม้ลค่ายุ่ต่ธิ รรม หมาย่ถึ่ง ราคาท่ค� าดวี่าจีะได�รบั จีากการขาย่สินทรัพย่์หร่อเป็นราคาท่จี� ะต่�องจี่าย่เพ่อ� โอนหน่ส� นิ ให�ผู้อ้� น่� โดย่ราย่การดังกล่าวี
เป็นราย่การท่�เกิดข้�นในสภาพปกต่ิระหวี่างผู้้�ซึ่่�อและผู้้�ขาย่ (ผู้้�ร่วีมในต่ลาด) ณ วีันท่�วีัดม้ลค่า กลุ่มบริษััทใช�ราคาเสนอซึ่่�อขาย่ในต่ลาดท่�ม่
สภาพคล่องในการวีัดม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมของสินทรัพย่์และหน่�สินซึ่่�งมาต่รฐานการราย่งานทางการเงินท่�เก่�ย่วีข�องกำาหนดให�ต่�องวีัดม้ลค่า
ด�วีย่ม้ลค่ายุ่ต่ิธรรม ย่กเวี�นในกรณ่ท่� ไม่ม่ต่ลาดท่�ม่สภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย่์หร่อหน่�สินท่�ม่ลักษัณะเด่ย่วีกันหร่อไม่สามารถึหาราคา
เสนอซึ่่อ� ขาย่ในต่ลาดท่ม� ส่ ภาพคล่องได� กลุม่ บริษัทั จีะประมาณม้ลค่ายุ่ต่ธิ รรมโดย่ใช�เทคนิคการประเมินม้ลค่าท่เ� หมาะสมกับแต่่ละสถึานการณ์
และพย่าย่ามใช�ข�อม้ลท่�สามารถึสังเกต่ได�ท่�เก่�ย่วีข�องกับสินทรัพย่์หร่อหน่�สินท่�จีะวีัดม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมนั�นให�มากท่�สุด
ลำาดับชัน� ของม้ลค่ายุ่ต่ธิ รรมท่ใ� ช�วีดั ม้ลค่าและเปิดเผู้ย่ม้ลค่ายุ่ต่ธิ รรมของสินทรัพย่์และหน่ส� นิ ในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับต่ามประเภท
ของข�อม้ลท่�นำามาใช� ในการวีัดม้ลค่ายุ่ต่ิธรรม ดังน่�
ระดับ 1
ใช�ข�อม้ลราคาเสนอซึ่่�อขาย่ของสินทรัพย่์หร่อหน่�สินอย่่างเด่ย่วีกันในต่ลาดท่�ม่สภาพคล่อง
ระดับ 2
ใช�ข�อม้ลอ่�นท่�สามารถึสังเกต่ได�ของสินทรัพย่์หร่อหน่�สิน ไม่วี่าจีะเป็นข�อม้ลทางต่รงหร่อทางอ�อม
ระดับ 3
ใช�ข�อม้ลท่�ไม่สามารถึสังเกต่ได� เช่น ข�อม้ลเก่�ย่วีกับกระแสเงินในอนาคต่ท่�กิจีการประมาณข้�น
ทุกวีันสิ�นรอบระย่ะเวีลาราย่งาน กลุ่มบริษััทจีะประเมินควีามจีำาเป็นในการโอนราย่การระหวี่างลำาดับชั�นของม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมสำาหรับสินทรัพย่์
และหน่�สินท่�ถึ่ออย่้่ ณ วีันสิ�นรอบระย่ะเวีลาราย่งานท่�ม่การวีัดม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมแบบเกิดข้�นประจีำา
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6. การใช้ดุลยพินิจและปีระมาณการทางบัญชีที�สำาคัญ
ในการจีัดทำางบการเงินต่ามมาต่รฐานการราย่งานทางการเงิน ฝ่่าย่บริหารจีำาเป็นต่�องใช�ดุลย่พินิจีและการประมาณการในเร่�องท่�ม่
ควีามไม่แน่นอนเสมอ การใช�ดุลย่พินิจีและการประมาณการดังกล่าวีน่� ส่งผู้ลกระทบต่่อจีำานวีนเงินท่�แสดงในงบการเงินและต่่อข�อม้ลท่�แสดงใน
หมาย่เหตุ่ประกอบงบการเงิน ผู้ลท่�เกิดข้�นจีริงอาจีแต่กต่่างไปจีากจีำานวีนท่�ประมาณการไวี� การใช�ดุลย่พินิจีและการประมาณการท่�สำาคัญ
ม่ดังน่�
สัญญาเช่า
การกำาห้นด้อายุสิัญญาเช้่าทุ้�ม้สิทุิ ธิิการเล่อกในการขยายอายุสิัญญาเช้่าห้รือยกเลิกสิัญญาเช้่า - กลุ่มบริษััทุในฐานะผู้เช้่า
ในการกำาหนดอายุ่สัญญาเช่า ฝ่่าย่บริหารจีำาเป็นต่�องใช�ดุลย่พินิจีในการประเมินวี่ากลุ่มบริษััทม่ควีามแน่นอนอย่่างสมเหตุ่สมผู้ลหร่อไม่
ท่�จีะใช�สิทธิเล่อกในการขย่าย่อายุ่สัญญาเช่าหร่อย่กเลิกสัญญาเช่าโดย่คำาน่งถึ่งข�อเท็จีจีริงและสภาพแวีดล�อมท่�เก่�ย่วีข�องทั�งหมดท่�ทำาให�เกิด
สิ�งจีูงใจีทางเศรษัฐกิจีสำาหรับกลุ่มบริษััทในการใช�หร่อไม่ใช�สิทธิเล่อกนั�น
การกำาห้นด้อัต้ราด้อกเบ้�ยการกู้ยม่ สิ่วนเพ่�ม - กลุม่ บริษััทุในฐานะผู้เช้่า
กลุ่มบริษััทไม่สามารถึกำาหนดอัต่ราดอกเบ่�ย่ต่ามนัย่ของสัญญาเช่า ดังนั�น ฝ่่าย่บริหารจีำาเป็นต่�องใช� ดุลย่พินิจีในการกำาหนดอัต่รา
ดอกเบ่�ย่การก้�ย่่มส่วีนเพิ�มของกลุ่มบริษััทในการคิดลดหน่�สินต่ามสัญญาเช่า โดย่อัต่ราดอกเบ่�ย่การก้�ย่่มส่วีนเพิ�มเป็นอัต่ราดอกเบ่�ย่
ท่�กลุ่มบริษััทจีะต่�องจี่าย่ในการก้�ย่่มเงินท่�จีำาเป็นเพ่�อให� ได�มาซึ่่�งสินทรัพย่์ท่�ม่ม้ลค่าใกล�เค่ย่งกับสินทรัพย่์สิทธิการใช� ในสภาพแวีดล�อม
ทางเศรษัฐกิจีท่�คล�าย่คล่ง โดย่ม่ระย่ะเวีลาการก้�ย่ม่ และหลักประกันท่�คล�าย่คล่ง
ค่าเผิื�อผิลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
ในการประมาณค่าเผู้่อ� ผู้ลขาดทุนด�านเครดิต่ท่ค� าดวี่าจีะเกิดข้น� ของสินทรัพย่์ทางการเงิน ฝ่่าย่บริหารจีำาเป็นต่�องใช�ดลุ ย่พินจีิ ในการประมาณ
การผู้ลขาดทุนด�านเครดิต่ท่�คาดวี่าจีะเกิดข้�น โดย่คำาน่งถึ่งประสบการณ์การเก็บเงินในอด่ต่ อายุ่ของหน่�ท่�คงค�าง การคาดการณ์ของ
กระแสเงินสดท่�คาดวี่าจีะได�รับค่น และสภาวีะเศรษัฐกิจีท่�คาดการณ์ ไวี�ของกลุ่มล้กค�าท่�ม่ควีามเส่�ย่งด�านเครดิต่ท่�คล�าย่คล่งกัน เป็นต่�น ทั�งน่�
ข�อม้ลผู้ลขาดทุนด�านเครดิต่จีากประสบการณ์ ในอด่ต่และการคาดการณ์สภาวีะเศรษัฐกิจีของกลุม่ บริษัทั อาจีไม่ได�บง่ บอกถึ่งการผู้ิดสัญญา
ของล้กค�าท่�เกิดข้�นจีริงในอนาคต่
มูลค่ายุติธรรมของเคร่�องมือทางการเงิน
ในการประเมินม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมของเคร่�องม่อทางการเงินท่�บันท่กในงบแสดงฐานะการเงิน ท่� ไม่ม่การซึ่่�อขาย่ในต่ลาดและไม่สามารถึหาราคา
ได� ในต่ลาดซึ่่�อขาย่คล่อง ฝ่่าย่บริหารต่�องใช�ดุลย่พินิจีในการประเมินม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมของเคร่�องม่อทางการเงินดังกล่าวี โดย่ใช�เทคนิค
และแบบจีำา ลองการประเมิ น ม้ ล ค่ า ซึ่่� ง ต่ั วี แปรท่� ใ ช� ใ นแบบจีำา ลองได� ม าจีากการเท่ ย่ บเค่ ย่ งกั บ ต่ั วี แปรท่� ม่ อ ย่้่ ใ นต่ลาด โดย่คำา น่ ง ถึ่ ง
ควีามเส่�ย่งทางด�านเครดิต่ (ทั�งของธนาคารฯ และค้่สัญญา) สภาพคล่อง ข�อม้ลควีามสัมพันธ์ และการเปล่�ย่นแปลงของม้ลค่าของเคร่�องม่อ
ทางการเงินในระย่ะย่าวี การเปล่�ย่นแปลงของสมมต่ิฐานท่�เก่�ย่วีข�องกับต่ัวีแปรท่�ใช� ในการคำานวีณ อาจีม่ผู้ลกระทบต่่อม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมท่�
แสดงอย่้่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผู้ย่ลำาดับชั�นของม้ลค่ายุ่ต่ิธรรม
ค่าเผิื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที� ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
ประเมินค่าเผู้่�อการด�อย่ค่าของสินทรัพย่์ท่� ไม่ใช่สินทรัพย่์ทางการเงิน ฝ่่าย่บริหารต่�องใช�ดุลย่พินิจีในการประเมินม้ลค่าท่�คาดวี่าจีะได�
รับค่นของสินทรัพย่์ดังกล่าวี ม้ลค่าท่�คาดวี่าจีะได�รับค่นหมาย่ถึ่งม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมหักต่�นทุนในการขาย่ของสินทรัพย่์หร่อม้ลค่าจีากการใช�
สินทรัพย่์แล�วีแต่่ราคาใดจีะส้งกวี่า ในการประเมินม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมหักต่�นทุนในการขาย่ กลุ่มบริษััทอ�างอิงจีากข�อม้ลท่�ม่อย่้่เก่�ย่วีกับธุรกรรม
การขาย่ท่�ม่ผู้ลผู้้กพันซึ่่�งได�เข�าทำาในลักษัณะของผู้้�ท่� ไม่ม่ควีามเก่�ย่วีข�องกันสำาหรับสินทรัพย่์ท่�คล�าย่คล่งกันหร่ออ�างอิงจีากราคาต่ลาด
ท่�สามารถึสังเกต่ได�หักด�วีย่ต่�นทุนส่วีนเพิ�มในการจีำาหน่าย่สินทรัพย่์น�ัน ในการประเมินม้ลค่าจีากการใช�สินทรัพย่์ กลุ่มบริษััทใช�แบบจีำาลอง
การคิดลดกระแสเงินสด ซึ่่�งไม่รวีมถึ่งการปรับโครงสร�างใด ๆ ท่�กิจีการย่ังไม่ได�ม่ผู้ลผู้้กพันหร่อการลงทุนในอนาคต่ท่�สำาคัญซึ่่�งจีะทำาให�
สินทรัพย่์นนั� ด่ขน้� (สำาหรับการประเมินม้ลค่ายุ่ต่ธิ รรมหักต่�นทุนในการขาย่ ถึ�าใช�วีธิ ร่ าย่ได� กระแสเงินสดจีะรวีมถึ่งการลงทุนในอนาคต่ท่ส� ำาคัญ
ซึ่่�งจีะทำาให�สินทรัพย่์น�ันด่ข้�น) ทั�งน่� ปัจีจีัย่ท่�ม่ผู้ลกระทบต่่อม้ลค่าท่�คาดวี่าจีะได�รับค่นค่ออัต่ราคิดลดท่�ใช� ในแบบจีำาลองดังกล่าวี ต่ลอดจีน
กระแสเงินสดรับในอนาคต่ท่�คาดการณ์และอัต่ราการเต่ิบโต่ท่�ใช�เพ่�อการคาดการณ์
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ส่วนปีรับปีรุงอาคารและอุปีกรณ์ และค่าเสื�อมราคา
ในการคำานวีณค่าเส่�อมราคาของส่วีนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ ฝ่่าย่บริหารจีำาเป็นต่�องทำาการประมาณอายุ่การให�ประโย่ชน์และม้ลค่า
คงเหล่อ เม่�อเลิกใช�งานของส่วีนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ และต่�องทบทวีนอายุ่การให�ประโย่ชน์ และม้ลค่าคงเหล่อ หากม่การเปล่�ย่นแปลง
เกิดข้�น
คดีฟ้้องร้อง
กลุม่ บริษัทั ม่หน่ส� นิ ท่อ� าจีจีะเกิดข้น� จีากการถึ้กฟื้้องร�องเรีย่กค่าเส่ย่หาย่ ซึ่่ง� ฝ่่าย่บริหารได� ใช�ดลุ ย่พินจีิ ใน การประเมินผู้ลของคด่ทถึ่� ก้ ฟื้้องร�อง
แล�วีและเช่�อมั�นวี่าจีะไม่มค่ วีามเส่ย่หาย่เกิดข้�น จี้งไม่ได�บันท่กประมาณการหน่�สินดังกล่าวี ณ วีันสิ�นรอบระย่ะเวีลาราย่งาน

7. รายการธุรกิจกับกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ในระหวี่างปี กลุ่มบริษััทม่ราย่การธุรกิจีท่�สำาคัญกับบุคคลหร่อกิจีการท่�เก่�ย่วีข�องกัน ราย่การธุรกิจีดังกล่าวีเป็นไปต่ามเง่�อนไขทางการค�า
และเกณฑ์์ต่ามท่�ต่กลงกันระหวี่างบริษััทฯ บริษััทย่่อย่ และบุคคลหร่อกิจีการท่�เก่�ย่วีข�องกันเหล่านั�น ซึ่่�งเป็นไปต่ามปกต่ิธุรกิจีโดย่สามารถึ
สรุปได�ดังน่�
(หน่วีย่ : ล�านบาท)

งบการเงินรวม
2564
2563
รายการธุรกิจกับบริษััทย่อย
(ต่ัดออกจีากงบการเงินรวีมแล�วี)
ราย่ได�จีากการให�บริการ
ดอกเบ่�ย่รับ
ต่�นทุนการให�บริการ
ซึ่่�ออุปกรณ์และซึ่อฟื้ต่์แวีร์คอมพิวีเต่อร์
รายการธุรกิจกับบริษััทให็ญ่ของกลุ่มบริษััท
ราย่ได�จีากการให�บริการ
ค่านักลงทุนสัมพันธ์
รายการธุรกิจกับบริษััทให็ญ่
ราย่ได�จีากการให�บริการ
ราย่ได�จีากการให�บริการรับเหมาต่ิดต่ั�ง
ค่าต่อบแทนต่ามสัญญาสัมปทานและต่�นทุน
การให�บริการอ่�น
ต่�นทุนการให�บริการรับเหมาต่ิดต่ั�ง
รายการธุรกิจกับกิจการที�ควบคุมร่วมกัน
ราย่ได�จีากการให�บริการ
ราย่ได�จีากการให�บริการรับเหมาต่ิดต่ั�ง
ราย่ได�จีากการขาย่
ดอกเบ่�ย่รับ
ต่�นทุนการให�บริการ
รายการธุรกิจกับบริษััทร่วม
ราย่ได�จีากการให�บริการ
ดอกเบ่�ย่รับ
ต่�นทุนการให�บริการ
ซึ่่�ออุปกรณ์และซึ่อฟื้ต่์แวีร์คอมพิวีเต่อร์
รายการธุรกิจกับกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ราย่ได�จีากการให�บริการ
ราย่ได�จีากการให�บริการรับเหมาต่ิดต่ั�ง
ต่�นทุนการให�บริการ
ค่าเช่าและบริการจี่าย่

งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกำาห็นดราคา
2564
2563

-

-

18
8
98
-

80
6
378
188

อัต่ราต่ามสัญญา
อัต่ราต่ามสัญญา
อัต่ราต่ามสัญญา
ราคาต่ามสัญญา

66
7

136
5

7

78
5

อัต่ราต่ามสัญญา
อัต่ราต่ามสัญญา

58
3

63
48

9
-

12
-

อัต่ราต่ามสัญญา
อัต่ราต่ามสัญญา

214
-

350
40

202
-

314
-

อัต่ราต่ามสัญญา
อัต่ราต่ามสัญญา

24
9
10
9

55
57
7
13
14

20
-

42
-

อัต่ราต่ามสัญญา
อัต่ราต่ามสัญญา
ราคาต่ามท่�ต่กลงกัน
อัต่ราต่ามสัญญา
อัต่ราต่ามสัญญา

67
2
163
196

59
5
45
-

58
2
110
196

56
3
32
-

อัต่ราต่ามสัญญา
อัต่ราต่ามสัญญา
อัต่ราต่ามสัญญา
ราคาต่ามสัญญา

8
9
30
25

25
6
27

1
16

1
1
17

อัต่ราต่ามสัญญา
อัต่ราต่ามสัญญา
อัต่ราต่ามสัญญา
อัต่ราต่ามสัญญา
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ย่อดคงค�างระหวี่างกลุ่มบริษััทและบุคคลหร่อกิจีการท่�เก่�ย่วีข�องกัน ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564 และ 2563 ม่ราย่ละเอ่ย่ดดังน่�
(หน่วีย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม
2564
2563
ลูกห็นี�การค้าและลูกห็นี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน (ห็มายเห็ตุ 9)
บริษััทใหญ่ของกลุ่มบริษััท
บริษััทใหญ่
บริษััทย่่อย่
กิจีการท่�ควีบคุมร่วีมกัน
บริษััทร่วีม
บริษััทท่�เก่�ย่วีข�องกัน (ม่ผู้้�ถึ่อหุ�น และ/หร่อกรรมการร่วีมกัน)
รวีมล้กหน่�การค�าและล้กหน่�อ่�น - กิจีการท่�เก่�ย่วีข�องกัน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงห็น้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
บริษััทใหญ่ของกลุ่มบริษััท
บริษััทใหญ่
บริษััทย่่อย่
บริษััทร่วีม
บริษััทท่�เก่�ย่วีข�องกัน (ม่กรรมการและผู้้�ถึอ่ หุ�นร่วีมกัน
หร่อเป็นผู้้�ถึอ่ หุ�นของบริษััทย่่อย่)
รวีมค่าใช�จี่าย่จี่าย่ล่วีงหน�า - กิจีการท่�เก่�ย่วีข�องกัน
เงินจ่ายล่วงห็น้าซื�อสินทรัพย์ - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
บริษััทร่วีม
รวีมเงินจี่าย่ล่วีงหน�าซึ่่�อสินทรัพย่์ - กิจีการท่�เก่�ย่วีข�องกัน
เงินมัดจำา - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
บริษััทใหญ่
กิจีการท่�ควีบคุมร่วีมกัน
บริษััทท่�เก่�ย่วีข�องกัน (ม่ผู้้�ถึ่อหุ�นและกรรมการร่วีมกัน)
รวีมเงินมัดจีำา - กิจีการท่�เก่�ย่วีข�องกัน
เจ้าห็นี�การค้าและเจ้าห็นี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน (ห็มายเห็ตุ 18)
บริษััทใหญ่ของกลุ่มบริษััท
บริษััทใหญ่
บริษััทย่่อย่
กิจีการท่�ควีบคุมร่วีมกัน
บริษััทร่วีม
บริษััทท่�เก่�ย่วีข�องกัน (ม่ผู้้�ถึ่อหุ�นและ/หร่อกรรมการร่วีมกัน
เป็นผู้้�ถึ่อหุ�นของบริษััทย่่อย่ หร่อบริษััทฯเป็นผู้้�ถึอ่ หุ�นราย่หน่�ง)
รวีมเจี�าหน่�การค�าและเจี�าหน่�อ่�น - กิจีการท่�เก่�ย่วีข�องกัน

150 บริษััท วีจำีไอ จำำากัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

29,677
26,716
51,640
95,645
1,195
204,873

84,041
8,123
71,722
61,941
2,799
228,626

286
4,907
1,638
36,985
43,816

29,997
2,088
13,925
13,001
34,747
106
93,864

7,087
631

11
7,903
2,040

7,087
7,200
631

7,903
2,040

7,718

11
9,965

14,918

9,943

576
576

16,075
16,075

576
576

16,075
16,075

642
1,461
4,169
6,272

795
1,136
5,636
7,567

642
3,483
4,125

643
3,380
4,023

570
22,798
112
33,185

482
98,252
1,194
27,763

570
16,992
4,033
24,113

482
21,334
10,385
1,192
19,164

7,013
63,678

23,282
150,973

763
46,471

259
52,816

(หน่วีย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
บริษััทใหญ่ของกลุ่มบริษััท
บริษััทใหญ่
บริษััทย่่อย่
กิจีการท่�ควีบคุมร่วีมกัน
บริษััทร่วีม
บริษััทท่�เก่�ย่วีข�องกัน (ม่ผู้้�ถึ่อหุ�น และ/หร่อกรรมการร่วีมกัน
หร่อเป็นผู้้�ถึ่อหุ�นของบริษััทย่่อย่)
รวีมค่าใช�จี่าย่ค�างจี่าย่ - กิจีการท่�เก่�ย่วีข�องกัน

65,195
236
15,064

861
82,070
49,936

60,049
2,409
236
41,345

81,531
10,778
40,580

26,960
107,455

1,742
134,609

24
104,063

799
133,688

ห็นี�สินตามสัญญาเช่า - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
บริษััทใหญ่
บริษััทท่�เก่�ย่วีข�องกัน (บริษััทร่วีมของบริษััทใหญ่ของกลุ่มบริษััท)
รวีมหน่�สินต่ามสัญญาเช่า - กิจีการท่�เก่�ย่วีข�องกัน

346,046
27,532
373,578

-

346,046
24,877
370,923

-

50
4,386
338
2,794
12
7,580

3
5,191
488
1,078
6,760

4,386
100
2,786
7,272

4,891
250
1,049
6,190

2,346
13,246
1,346
16,938

3,560
1,642
5,202

2,200
1,346
3,546

-

รายได้รับล่วงห็น้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
บริษััทใหญ่ของกลุ่มบริษััท
บริษััทใหญ่
กิจีการท่�ควีบคุมร่วีมกัน
บริษััทร่วีม
บริษััทท่�เก่�ย่วีข�องกัน (ม่ผู้้�ถึ่อหุ�น และกรรมการร่วีมกัน)
รวีมราย่ได�รับล่วีงหน�า - กิจีการท่�เก่�ย่วีข�องกัน
ห็นี�สินห็มุนเวียนอื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
บริษััทใหญ่
กิจีการท่�ควีบคุมร่วีมกัน
บริษััทร่วีม
บริษััทท่�เก่�ย่วีข�องกัน (เป็นผู้้�ถึ่อหุ�นของบริษััทย่่อย่)
รวีมหน่�สินหมุนเวีีย่นอ่�น - กิจีการท่�เก่�ย่วีข�องกัน
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เงินให็้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ย่อดคงค�างของเงินให�ก้�ย่ม่ ระย่ะสั�นระหวี่างกลุม่ บริษััทและกิจีการท่�เก่�ย่วีข�องกัน ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564 และ 2563 และการเคล่�อนไหวีของ
เงินให�ก้�ย่่มดังกล่าวีม่ราย่ละเอ่ย่ดดังน่�
(หน่วีย่ : พันบาท)

เงินให็้กู้ยืมระยะสั�น
บริษััทร่วม
บริษััท แอโร ม่เด่ย่ กรุ�ป จีำากัด
หัก: ค่าเผู้่�อผู้ลขาดทุนด�านเครดิต่
ท่�คาดวี่าจีะเกิดข้�น
รวีม

ยอดคงเห็ลือ
ณ วันที�
31 มีนาคม 2563

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ�น
ระห็ว่างปีี

ยอดคงเห็ลือ
ณ วันที�
31 มีนาคม 2564

ลดลง
ระห็ว่างปีี

21,000

-

-

21,000

(21,000)
-

-

-

(21,000)
(หน่วีย่ : พันบาท)

เงินให็้กู้ยืมระยะสั�น

บริษััทย่อย
บริษััท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซึ่ิสเทม จีำากัด
บริษััทร่วม
บริษััท แอโร ม่เด่ย่ กรุ�ป จีำากัด
หัก: ค่าเผู้่อ� ผู้ลขาดทุนด�านเครดิต่
ท่�คาดวี่าจีะเกิดข้�น
รวีม

ยอดคงเห็ลือ
ณ วันที�
31 มีนาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ�น
ระห็ว่างปีี

ยอดคงเห็ลือ
ณ วันที�
31 มีนาคม 2564

ลดลง
ระห็ว่างปีี

15,000

94,500

-

109,500

21,000
36,000

94,500

-

21,000
130,500

(21,000)
15,000

94,500

-

(21,000)
109,500

เงินให็้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ย่อดคงค�างของเงินให�ก้�ย่ม่ ระย่ะย่าวีระหวี่างกลุม่ บริษััทและกิจีการท่�เก่�ย่วีข�องกัน ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564 และ 2563 และการเคล่�อนไหวีของ
เงินให�ก้�ย่่มดังกล่าวีม่ราย่ละเอ่ย่ดดังน่�
(หน่วีย่ : พันบาท)

เงินให็้กู้ยืมระยะยาว

กิจการที�ควบคุมร่วมกัน
บริษััท เอท่เอส แรบบิท นิต่ิบุคคลเฉพาะกิจี จีำากัด
บริษััทร่วม
บริษััท เดโม เพาวี์เวีอร์ (ประเทศไทย่) จีำากัด
VGI Global Media (Malaysia) Sdn Bhd
(หมาย่เหตุ่ 12.4)
รวีม
หัก: ส่วีนท่�ถึ่งกำาหนดชำาระภาย่ในหน่�งปี
เงินให�ก้�ย่ม่ ระย่ะย่าวีแก่กจีิ การท่�เก่�ย่วีข�องกัน - สุทธิ
จีากส่วีนท่�ถึง่ กำาหนดชำาระภาย่ในหน่�งปี
1

ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2563 แสดงเป็นเงินให�ก้�ย่ม่ ระย่ะสั�น

152 บริษััท วีจำีไอ จำำากัด (มหาชน)

ยอดคงเห็ลือ
ณ วันที� 31
มีนาคม 2563

งบการเงินรวม
เพิม่ ขึ�น
ระห็ว่างปีี

ยอดคงเห็ลือ
ณ วันที� 31
มีนาคม 2564

ลดลง
ระห็ว่างปีี

84,074

-

-

84,074

46,301

-

-

46,301

133,3611
263,736
(7,826)

2,481
2,481

(135,842)
(135,842)

130,375
-

255,910

130,375

(หน่วีย่ : พันบาท)

เงินให็้กู้ยืมระยะยาว

บริษััทย่อย
บริษััท บ่เอสเอส โฮลดิ�งส์ จีำากัด
บริษััทร่วม
บริษััท เดโม เพาวี์เวีอร์ (ประเทศไทย่) จีำากัด
VGI Global Media (Malaysia) Sdn Bhd
(หมาย่เหตุ่ 12.4)
รวีม
หัก: ส่วีนท่�ถึ่งกำาหนดชำาระภาย่ในหน่�งปี
เงินให�ก้�ย่่มระย่ะย่าวีแก่กิจีการท่�เก่�ย่วีข�องกัน - สุทธิ
จีากส่วีนท่�ถึง่ กำาหนดชำาระภาย่ในหน่�งปี
1

ยอดคงเห็ลือ
ณ วันที�
31 มีนาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ�น
ระห็ว่างปีี

ยอดคงเห็ลือ
ณ วันที�
31 มีนาคม 2564

ลดลง
ระห็ว่างปีี

72,0001

130,500

(15,000)

187,500

46,301

-

-

46,301

133,3611
251,662
(7,826)

2,481
132,981

(135,842)
(150,842)

233,801
-

243,836

233,801

ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2563 แสดงเป็นเงินให�ก้�ย่ม่ ระย่ะสั�น

ค่าตอบแทนกรรมการและผิูบ้ ริห็าร
ในระหวี่างปีส�นิ สุดวีันท่� 31 ม่นาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษััทม่ค่าใช�จี่าย่ผู้ลประโย่ชน์พนักงานท่�ให�แก่กรรมการและผู้้�บริหารดังต่่อไปน่�
(หน่วีย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม
2564
2563
ผู้ลประโย่ชน์ระย่ะสั�น
ผู้ลประโย่ชน์หลังออกจีากงาน
รวีม

144
15
159

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
207
17
224

63
5
68

76
5
81

ภาระคำ�าปีระกันกับกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
บริษััทฯ ม่ภาระจีากการคำ�าประกันให�กับบริษััทร่วีมต่ามท่�กล่าวีไวี� ในหมาย่เหตุ่ประกอบงบการเงิน ข�อ 34.3 ข)

8. เงินฝากธนาคารสำาห็รับเงินรับล่วงห็น้าจากผิู้ถือบัตร
เพ่�อให�เป็นไปต่ามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย่ท่�บังคับใช�กับผู้้�ประกอบธุรกิจีบัต่รเงินอิเล็กทรอนิกส์ บริษััท บางกอก สมาร์ทการ์ด
ซึ่ิสเทม จีำากัด ต่�องฝ่ากเงินท่� ได�รับล่วีงหน�าจีากผู้้�ถึ่อบัต่รไวี� ในสถึาบันการเงินเป็นจีำานวีนไม่น�อย่กวี่าเงินรับล่วีงหน�าจีากผู้้�ถึ่อบัต่รคงเหล่อ
ณ วีันสิ�นวีันทำาการ และไม่สามารถึนำาไปใช�สำาหรับวีัต่ถึุประสงค์อ่�น นอกจีากใช�ชำาระให�แก่ผู้้�ขาย่สินค�าหร่อผู้้� ให�บริการแทนผู้้�ถึ่อบัต่รเท่านั�น
ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564 ย่อดคงเหล่อของบัญช่เงินฝ่ากธนาคารสำาหรับเงินท่� ได�รับล่วีงหน�าจีากผู้้�ถึ่อบัต่รและบัญช่เงินท่� ได�รับล่วีงหน�า
จีากผู้้ถึ� ่อบัต่รม่จีำานวีนเงิน 559 ล�านบาท และ 480 ล�านบาท ต่ามลำาดับ (2563: 556 ล�านบาท และ 515 ล�านบาท ต่ามลำาดับ)
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9. ลูกห็นี�การค้าและลูกห็นี�อื�น

(หน่วีย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม
2564
2563
ลูกห็นี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
อายุ่หน่�คงค�างนับจีากวีันท่�ถึ่งกำาหนดชำาระ
ย่ังไม่ถึง่ กำาหนดชำาระ
ค�างชำาระ
ไม่เกิน 3 เด่อน
3 - 6 เด่อน
6 - 12 เด่อน
มากกวี่า 12 เด่อน
รวีม
หัก: ค่าเผู้่�อผู้ลขาดทุนด�านเครดิต่ท่�คาดวี่าจีะเกิดข้�น
(2563: ค่าเผู้่�อหน่�สงสัย่จีะส้ญ)
รวีมล้กหน่�การค�า - กิจีการท่�เก่�ย่วีข�องกัน - สุทธิ
ลูกห็นี�การค้า - กิจการที� ไม่เกี�ยวข้องกัน
อายุ่หน่�คงค�างนับจีากวีันท่�ถึ่งกำาหนดชำาระ
ย่ังไม่ถึง่ กำาหนดชำาระ
ค�างชำาระ
ไม่เกิน 3 เด่อน
3 - 6 เด่อน
6 - 12 เด่อน
มากกวี่า 12 เด่อน
รวีม
หัก: ค่าเผู้่�อผู้ลขาดทุนด�านเครดิต่ท่�คาดวี่าจีะเกิดข้�น
(2563: ค่าเผู้่�อหน่�สงสัย่จีะส้ญ)
เช็คลงวีันท่�ล่วีงหน�า
รวีมล้กหน่�การค�า - กิจีการท่�ไม่เก่�ย่วีข�องกัน - สุทธิ
รวีมล้กหน่�การค�า - สุทธิ

154 บริษััท วีจำีไอ จำำากัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

57,287

108,628

26,436

55,032

15,862
56
1,712
43,786
118,703

45,306
5,550
12,207
52,193
223,884

13,592
1,712
43,786
85,526

34,464
12,010
11,565
36,336
149,407

(42,717)

(74,869)

(42,717)

(59,195)

75,986

149,015

42,809

90,212

249,663

487,817

186,978

405,630

74,072
6,483
17,315
127,177
474,710

169,932
32,435
44,770
19,835
754,789

56,061
5,952
17,296
108,700
374,987

156,804
30,013
38,725
11,523
642,695

(127,202)
347,508
61
347,569
423,555

(119,985)
634,804
543
635,347
784,362

(110,095)
264,892
264,892
307,701

(108,565)
534,130
534,130
624,342

(หน่วีย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม
2564
2563
ลูกห็นี�อ�นื
ล้กหน่�อ่�น - กิจีการท่�เก่�ย่วีข�องกัน
ล้กหน่�อ่�น
เงินปันผู้ลค�างรับ - กิจีการท่�เก่�ย่วีข�องกัน
ดอกเบ่�ย่ค�างรับจีากสถึาบันการเงิน
ดอกเบ่�ย่ค�างรับ - กิจีการท่�เก่�ย่วีข�องกัน
ราย่ได�ค�างรับ - กิจีการท่�เก่�ย่วีข�องกัน
ราย่ได�ค�างรับ
รวีม
หัก: ค่าเผู้่�อผู้ลขาดทุนด�านเครดิต่ท่�คาดวี่าจีะเกิดข้�น
(2563: ค่าเผู้่อ� หน่�สงสัย่จีะส้ญ)
รวีมล้กหน่�อ่�น - สุทธิ
รวีมล้กหน่�การค�าและล้กหน่�อ่�น - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

54,229
137,333
38,674
2,462
1,590
34,780
104,425
373,493

34,676
67,215
37,894
3,916
4,509
2,918
128,295
279,423

107
8,538
581
733
553
57,413
67,925

107
31,776
281
3,655
276
60,593
96,688

(3,178)
370,315
793,870

(3,178)
276,245
1,060,607

(386)
67,539
375,240

(386)
96,302
720,644

การเปล่�ย่นแปลงของบัญช่ค่าเผู้่�อผู้ลขาดทุนด�านเครดิต่ท่�คาดวี่าจีะเกิดข้�นของล้กหน่�การค�าและล้กหน่�อ่�นม่ราย่ละเอ่ย่ดดังน่�

ณ วีันท่� 1 เมษัาย่น 2563
สำารองผู้ลขาดทุนด�านเครดิต่ท่�คาดวี่าจีะเกิดข้�น
จีำานวีนท่�ได�รับค่น
ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564

งบการเงินรวม

198,536
2,284
(27,723)
173,097

(หน่วีย่ : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
168,146
1,530
(16,479)
153,197
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156 บริษััท วีจำีไอ จำำากัด (มหาชน)

ทุนเรียกชำาระแล้ว
2564
2563

(45,354)

60,000

60,000
1,302,804 1,302,804
669,017
669,017
2,061,821 2,061,821

บ่เอสเอสเอช

บริษััท
10

10

สัดส่วนที�ถือโดยส่วนได้เสีย
ที� ไม่มีอำานาจควบคุม
2564
2563
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

(45,354)

(45,354)

-

434

14,646

10,000
20,000

258

-

-

38,000

(หน่วีย่ : ล�านบาท)

(9)

-

-

80,000

เงินปีันผิล
ที�บริษััทฯ รับระห็ว่างปีี
2564
2563

(หน่วีย่ : พันบาท)

-

ขาดทุนที�แบ่งให็้กับส่วนได้เสีย
ที� ไม่มีอำานาจควบคุมในบริษััทย่อย
ในระห็ว่างปีี
2564
2563

(663,672) (663,672)
1,352,795 1,352,795

1,302,804 1,302,804
669,017
669,017
2,016,467 2,016,467

14,646

10,000
20,000

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ
2564
2563

ส่วนได้เสียที� ไม่มีอำานาจควบคุม
ในบริษััทย่อยสะสม
2564
2563

(45,354)

10,000
20,000

-

ค่าเผิื�อการด้อยค่า
ของเงินลงทุน
2564
2563

10,000
20,000

ราคาทุน
2564
2563

ราย่ละเอ่ย่ดของบริษััทย่่อย่ซึ่่�งม่ส่วีนได�เส่ย่ท่�ไม่ม่อำานาจีควีบคุมท่�ม่สาระสำาคัญ

บริษััท วีีจีีไอ แอดเวีอร์ ไทซึ่ิ�ง ม่เด่ย่ จีำากัด
10,000
10,000
บริษััท 888 ม่เด่ย่ จีำากัด
20,000
20,000
บริษััท พอย่ท์ ออฟื้ วีิวี (พีโอวีี) ม่เด่ย่ กรุ�ป
10,000
10,000
จีำากัด
บริษััท บ่เอสเอส โฮลดิ�งส์ จีำากัด
1,200,000 1,200,000
บริษััท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซึ่ิสเทม จีำากัด 400,000
400,000
รวีม
ส่วีนต่�ำากวี่าทุนจีากการรวีมธุรกิจี
ภาย่ใต่�การควีบคุมเด่ย่วีกัน
เงินลงทุนในบริษััทย่่อย่ - สุทธิ

บริษััท

เงินลงทุนในบริษััทย่่อย่ต่ามท่�แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจีการ ม่ราย่ละเอ่ย่ดดังต่่อไปน่�

10. เงินลงทุนในบริษััทย่อย

ข�อม้ลทางการเงินโดย่สรุปของบริษััทย่่อย่ท่�ม่ส่วีนได�เส่ย่ท่�ไม่ม่อำานาจีควีบคุมท่�ม่สาระสำาคัญ ซึ่่�งเป็นข�อม้ลก่อนการต่ัดราย่การระหวี่างกัน
สรุปีรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วีย่ : ล�านบาท)

บีเอสเอสเอช
2564
สินทรัพย่์หมุนเวีีย่น
สินทรัพย่์ ไม่หมุนเวีีย่น
หน่�สินหมุนเวีีย่น
หน่�สินไม่หมุนเวีีย่น

2563
796
1,005
(607)
(47)

479
857
(374)
(24)

สรุปีรายการกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วีย่ : ล�านบาท)

บีเอสเอสเอช
2564
ราย่ได�
กำาไร (ขาดทุน)
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จีอ่�น
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จีรวีม

2563
594
(91)
(91)

538
3
(2)
1

สรุปีรายการกระแสเงินสด
(หน่วีย่ : ล�านบาท)

บีเอสเอสเอช
2564
กระแสเงินสดจีาก (ใช� ไปใน) กิจีกรรมดำาเนินงาน
กระแสเงินสดจีาก (ใช� ไปใน) กิจีกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจีากกิจีกรรมจีัดหาเงิน
เงินสดและราย่การเท่ย่บเท่าเงินสดเพิ�มข้�นสุทธิ

2563
(132)
243
81
192

22
(5)
80
97

10.1 บริษััท แรบบิท แคร์ จำากัด (เดิมชื�อ “บริษััท แรบบิท อินเตอร์เน็ต จำากัด”) (“อาร์ซี”) (ถือโดยบริษััท บีเอสเอส โฮลดิ�งส์ จำากัด
(“บีเอสเอสเอช”))
เม่�อวีันท่� 7 พฤษัภาคม 2563 ท่�ประชุมวีิสามัญของอาร์ซึ่่ ได�ม่มต่ิให�อาร์ซึ่่เพิ�มทุนจีดทะเบ่ย่นโดย่การออกหุ�นบุริมสิทธิจีำานวีน 2,334 หุ�น
ม้ลค่าหุ�นละ 6,428.60 เหรีย่ญสหรัฐอเมริกา รวีมเป็นจีำานวีนเงิน 481 ล�านบาท บ่เอสเอสเอชได�ซึ่�่อหุ�นบุริมสิทธิเพิ�มทุนของอาร์ซึ่่ จีำานวีน
555 หุ�น คิดเป็นม้ลค่ารวีม 115 ล�าน
ทำาให�บ่เอสเอสเอชม่สัดส่วีนการถึ่อหุ�นในอาร์ซึ่่ลดลงจีากเดิมร�อย่ละ 60 เป็นร�อย่ละ 50.94 ของจีำานวีนหุ�นท่�ชำาระแล�วีทั�งหมดของอาร์ซึ่่
โดย่ม่ราย่ละเอ่ย่ดการบันท่กบัญช่ดังน่�
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(หน่วีย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม
ม้ลค่ารวีมของเงินท่�จีะได�รับจีากการออกหุ�นบุริมสิทธิเพิ�มทุนของบริษััทย่่อย่
หัก: เงินสดจี่าย่ของบ่เอสเอสเอชสำาหรับหุ�นบุริมสิทธิเพิ�มทุนของบริษััทย่่อย่
หัก: ส่วีนได�เส่ย่ท่�ไม่ม่อำานาจีควีบคุมของบริษััทย่่อย่ท่�ถึ้กปรับปรุง
ส่วีนต่�ำากวี่าทุนจีากการเปล่�ย่นแปลงสัดส่วีนการถึ่อหุ�นในบริษััทย่่อย่

481,334
(115,368)
365,966
(250,887)
115,079

10.2 บริษััท เอเชียไดเร็ค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำากัด (“เอดีบี”) (ถือโดยอาร์ซี)
เม่�อวีันท่� 10 กุมภาพันธ์ 2564 ท่�ประชุมคณะกรรมการของบริษััทฯ ได�ม่มต่ิให�อาร์ซึ่่เข�าซึ่่�อหุ�นสามัญของ เอด่บ่ ซึ่่�งประกอบธุรกิจีนาย่หน�า
ประกันภัย่รถึย่นต่์ผู้่านช่องทางออนไลน์และให�บริการขาย่สินค�าผู้่านโทรศัพท์ (Telesales) จีำานวีน 12,000 หุ�น คิดเป็นร�อย่ละ 100 ของ
จีำานวีนหุ�นท่�ชำาระแล�วีทั�งหมดของ เอด่บ่ จีากกลุ่มผู้้ถึ� ่อหุ�นเดิม (“กลุ่มผู้้�ขาย่”) ในราคาซึ่่�อขาย่รวีม 36,888,112 บาท
อาร์ซึ่่อย่้่ระหวี่างดำาเนินการวีัดม้ลค่าของสินทรัพย่์ท่�ระบุได�ท่� ได�มาและหน่�สินท่�รับมาด�วีย่ม้ลค่ายุ่ต่ิธรรม ณ วีันท่�ซึ่่�อ และการวีัดม้ลค่า
ของค่าควีามนิย่มให�แล�วีเสร็จี ทั�งน่� ม้ลค่าต่ามบัญช่ของสินทรัพย่์ท่�ระบุได�ท่� ได�มาและหน่�สินท่�รับมาของเอด่บ่ ณ วีันท่�ซึ่่�อ ม่ราย่ละเอ่ย่ดดังน่�
(หน่วีย่ : พันบาท)

เงินสดและราย่การเท่ย่บเท่าเงินสด
ล้กหน่�การค�าและล้กหน่�อ่�น
สินทรัพย่์หมุนเวีีย่นอ่�น
เงินฝ่ากธนาคารท่�ม่ภาระค�ำาประกัน
อุปกรณ์
สินทรัพย่์สิทธิการใช�
สินทรัพย่์ ไม่หมุนเวีีย่นอ่�น
เจี�าหน่�การค�าและเจี�าหน่�อ่�น
ค่าใช�จี่าย่ค�างจี่าย่
หน่�สินหมุนเวีีย่นอ่�น
หน่�สินต่ามสัญญาเช่า
สำารองผู้ลประโย่ชน์ระย่ะย่าวีของพนักงาน
สินทรัพย่์สุทธิของบริษััทย่่อย่

9,000
12,346
1,881
1,600
1,624
9,836
7,557
(31,506)
(2,117)
(17,487)
(9,836)
(323)
(17,425)

เงินสดจี่าย่เพ่�อซึ่่�อเงินลงทุนในบริษััทย่่อย่
หัก: สัดส่วีนต่ามส่วีนได�เส่ย่ของกิจีการในสินทรัพย่์สุทธิท่�ระบุได�ของผู้้�ถึ้กซึ่่�อ
ประมาณการผู้ลแต่กต่่างระหวี่างต่�นทุนการซึ่่�อเงินลงทุนในบริษััทย่่อย่กับสินทรัพย่์สุทธิท่�ระบุได�ของผู้้�ถึ้กซึ่่�อ

36,888
17,425
54,313

เงินสดจี่าย่เพ่�อซึ่่�อเงินลงทุนในบริษััทย่่อย่
หัก: เงินสดและราย่การเท่ย่บเท่าเงินสดของบริษััทย่่อย่
เงินสดจี่าย่สุทธิเพ่�อซึ่่�อเงินลงทุนในบริษััทย่่อย่

36,888
(9,000)
27,888
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ลักษัณะธุรกิจ

1

ในระหวี่างปีบริษััทฯ ได�โอนสิทธิและผู้ลประโย่ชน์ ในหุ�นของ TCSB ในสัดส่วีนร�อย่ละ 19 ให�กับ VGI Global Media (Malaysia) Sdn Bhd

ทำาส่�อโฆษัณาในระบบรถึไฟื้ฟื้้า (MRT)
สาย่ Lembah Kelang - Jajaran Sungai
Buloh - Kajang (KVMRT-SBK Line (MRT1))
ในประเทศมาเลเซึ่่ย่
บริษััท ดิ ไอคอน วีี จีี ไอ จีำากัด
บริหารจีัดการส่�อโฆษัณาของโครงการระบบ
ขนส่งมวีลชนขนาดรองสาย่ส่ทอง
บริษััท ซึ่้พรีโม ม่เด่ย่ จีำากัด
บริหารจีัดการส่�อโฆษัณา
บริษััท เอท่เอส แรบบิท นิต่ิบุคคลเฉพาะกิจี จีำากัด เป็นนิต่ิบุคคลเฉพาะกิจีเพ่�อรับโอนสิทธิเรีย่กร�องใน
สินเช่�อเพ่�อผู้้�บริโภคท่�เกิดจีากการเบิกใช�สินเช่�อ
ผู้่านบัต่รสมาชิกอิออนแรบบิท โดย่แปลงสินทรัพย่์
ซึ่่�งได�แก่สิทธิเรีย่กร�องดังกล่าวีเป็นหลักทรัพย่์
บริษััท แรบบิท-ไลน์ เพย่์ จีำากัด
ให�บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ การชำาระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผู้่านอุปกรณ์หร่อเคร่อข่าย่ และ
การรับชำาระเงินแทน ภาย่ใต่�ช่�อ “แรบบิทไลน์เพย่์
(Rabbit LINE Pay)”
บริษััท บ่วีี ม่เด่ย่ แอดส์ จีำากัด
เพ่�อประกอบธุรกิจีให�บริการและบริหารจีัดการ
ส่�อโฆษัณาและประชาสัมพันธ์
บริษััท วีีจีีไอ เอน่�มาย่ด์ เทคโนโลย่่ จีำากัด
พัฒนาระบบโปรแกรมเมต่ิกสำาหรับส่�อโฆษัณา
นอกบ�าน
บริษััท วีี-คลิ๊ก เทคโนโลย่่ จีำากัด
ต่ัวีแทนจีำาหน่าย่ส่�อส่�อโฆษัณาออนไลน์ ในประเทศจีีน
ให�กับเจี�าของสินค�าในประเทศไทย่ และพัฒนา
แอปพลิเคชันสำาหรับโทรศัพท์ม่อถึ่อ
บริษััท เอสแอลวีี รีเทล จีำากัด
ให�บริการร�านสะดวีกซึ่่�อในเขต่พ่�นท่�ขนส่งมวีลชน
ในประเทศไทย่
รวีม

Titanium Compass Sdn Bhd1 (“TCSB”)

การร่วมค้า

25
25

51

33.33
50
49
30
30

ไทย่
ไทย่

ไทย่

ไทย่
ไทย่
ไทย่
ไทย่
ไทย่

30

30

49

50

33.33

51

25
25

19

5,341
372,418

8,655

4,413

13,063

337,580

22

1,580
1,764

-

4,603
421,897

-

4,745

6,327

399,952

22

211
6,037

-

(หน่วีย่ : พันบาท)

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2564
2563

งบการเงินรวม
สัดส่วนเงินลงทุน
2564
2563
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

มาเลเซึ่่ย่

จัดตั�งขึ�นในปีระเทศ

เงินลงทุนในการร่วีมค�าซึ่่�งเป็นเงินลงทุนในกิจีการท่�กลุ่มบริษััทและบริษััทอ่�นควีบคุมร่วีมกันม่ราย่ละเอ่ย่ดดังต่่อไปน่�

11. เงินลงทุนในการร่วมค้า

160 บริษััท วีจำีไอ จำำากัด (มหาชน)

1

ทำาส่�อโฆษัณาในระบบรถึไฟื้ฟื้้า (MRT)
สาย่ Lembah Kelang - Jajaran Sungai
Buloh - Kajang (KVMRT-SBK Line (MRT1))
ในประเทศมาเลเซึ่่ย่
บริหารจีัดการส่�อโฆษัณาของโครงการระบบ
ขนส่งมวีลชนขนาดรองสาย่ส่ทอง
บริหารจีัดการส่�อโฆษัณา
เพ่�อประกอบธุรกิจีให�บริการและบริหารจีัดการ
ส่�อโฆษัณาและประชาสัมพันธ์
พัฒนาระบบโปรแกรมเมต่ิกสำาหรับส่�อโฆษัณา
นอกบ�าน
ต่ัวีแทนจีำาหน่าย่ส่�อส่�อโฆษัณาออนไลน์ ในประเทศจีีน
ให�กับเจี�าของสินค�าในประเทศไทย่ และพัฒนา
แอปพลิเคชันสำาหรับโทรศัพท์ม่อถึ่อ
ให�บริการร�านสะดวีกซึ่่�อในเขต่พ่�นท่�ขนส่งมวีลชน
ในประเทศไทย่

ลักษัณะธุรกิจ

ในระหวี่างปีบริษััทฯ ได�โอนสิทธิและผู้ลประโย่ชน์ ในหุ�นของ TCSB ในสัดส่วีนร�อย่ละ 19 ให�กับ VGI Global Media (Malaysia) Sdn Bhd

รวีม

บริษััท เอสแอลวีี รีเทล จีำากัด

บริษััท วีี-คลิ๊ก เทคโนโลย่่ จีำากัด

บริษััท วีีจีีไอ เอน่�มาย่ด์ เทคโนโลย่่ จีำากัด

บริษััท ซึ่้พรีโม ม่เด่ย่ จีำากัด
บริษััท บ่วีี ม่เด่ย่ แอดส์ จีำากัด

บริษััท ดิ ไอคอน วีี จีี ไอ จีำากัด

Titanium Compass Sdn Bhd1 (“TCSB”)

การร่วมค้า

25
25
50
49
30
30

มาเลเซึ่่ย่
ไทย่
ไทย่
ไทย่
ไทย่
ไทย่
ไทย่

จัดตั�งขึ�นในปีระเทศ

30

30

49

50

25
25

19

9,000
69,681

18,900

4,900

35,000

1,631
250

-

6,000
38,988

10,800

4,900

15,000

250
250

1,788

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่วนเงินลงทุน
ราคาทุน
2564
2563
2564
2563
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

(หน่วีย่ : พันบาท)

ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วีย่ : พันบาท)

การร่วมค้า
บริษััท ดิ ไอคอน วีี จีี ไอ จีำากัด
บริษััท ซึ่้พรีโม ม่เด่ย่ จีำากัด
บริษััท บ่วีี ม่เด่ย่ แอดส์ จีำากัด
บริษััท เอท่เอส แรบบิท นิต่ิบุคคลเฉพาะกิจี จีำากัด
บริษััท แรบบิท-ไลน์ เพย่์ จีำากัด
บริษััท วีีจีีไอ เอน่�มาย่ด์ เทคโนโลย่่ จีำากัด
บริษััท วีี-คลิ๊ก เทคโนโลย่่ จีำากัด
บริษััท เอสแอลวีี รีเทล จีำากัด
รวีม

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าในระห็ว่างปีี
2564
2563
(12)
(12)
227
5,040
(13,265)
(7,498)
22,736
41,036
(62,372)
(111,084)
(332)
(155)
555
(10,800)
(2,261)
(1,397)
(54,724)
(84,870)

เงินปีันผิลรับ

(หน่วีย่ : พันบาท)

การร่วมค้า

บริษััท ซึ่้พรีโม ม่เด่ย่ จีำากัด
บริษััท เอท่เอส แรบบิท นิต่ิบุคคล เฉพาะกิจี จีำากัด
รวีม

สำาห็รับปีีส�นิ สุดวันที� 31 มีนาคม
งบการเงินรวม
2564
2563
4,500
7,000
22,736
41,036
27,236
48,036

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
4,500
7,000
4,500
7,000

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปีของการร่วมค้าที�มีสาระสำาคัญ
สรุปราย่การฐานะทางการเงิน

(หน่วีย่ : ล�านบาท)

เอทีเอส

สินทรัพย่์หมุนเวีีย่นอ่�น
สินทรัพย่์ ไม่หมุนเวีีย่น
หน่�สินหมุนเวีีย่นอ่�น
หน่�สินไม่หมุนเวีีย่นอ่�น
สินทรัพย์ - สุทธิ
สัดส่วีนเงินลงทุน (ร�อย่ละ)
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ
การต่่ราคาสินทรัพย่์ท่�ได�มาและหน่�สินท่�รับมาเป็นม้ลค่ายุ่ต่ิธรรม
ค่าควีามนิย่ม
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า

2564
1,954
2
(98)
(1,858)
51
-

2563
1,972
2
(101)
(1,873)
51
-

2564

อาร์แอลพี

511
223
(289)
(6)
439
33.33
146
4
188
338

สรุปราย่การกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จี

768
243
(387)
(5)
619
33.33
206
6
188
400

(หน่วีย่ : ล�านบาท)

เอทีเอส
2564
ราย่ได�
กำาไร (ขาดทุน)
ปรับปรุงค่าต่ัดจีำาหน่าย่การต่่ราคาสินทรัพย่์ท่�ได�มา
และหน่�สินท่�รับมาเป็นม้ลค่ายุ่ต่ิธรรม

2563

อาร์แอลพี
2563

2564

2563

402
45

466
82

144
(180)

114
(327)

-

-

(6)

(6)

7.4 หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวม 161

162 บริษััท วีจำีไอ จำำากัด (มหาชน)

ลักษัณะธุรกิจ

ให�บริการส่�อโฆษัณาในสนามบินในประเทศ 13 แห่ง
ให�บริการการจีัดกิจีกรรมทางการต่ลาดรวีมถึ่ง
การแจีกสินค�าต่ัวีอย่่างและสาธิต่การใช�สินค�า
บริษััท เดโม เพาวี์เวีอร์ (ประเทศไทย่) จีำากัด
เพ่�อส่งเสริมการขาย่
ให�เช่าอสังหาริมทรัพย่์เพ่�อใช�เป็นพ่�นท่�สาำ นักงาน
และ/หร่อท่�ทำางานชั�วีคราวี (Co-Working Space)
บริษััท กรุ�ปเวีิร์ค จีำากัด
รวีมถึ่งพ่�นท่�ภาย่ในระบบรถึไฟื้ฟื้้าบ่ท่เอส
บริษััท เคอรี� เอ็กซึ่์เพรส (ประเทศไทย่) จีำากัด (มหาชน) ให�บริการจีัดส่งพัสดุดวี่ นทั�วีประเทศไทย่
บริษััท แอดซึ่์ เจี�าพระย่า จีำากัด
ให�บริการส่�อโฆษัณาแต่่เพีย่งผู้้�เด่ย่วีในเร่อโดย่สาร
เร่อด่วีน เร่อข�ามฟื้าก เร่อท่องเท่�ย่วี ท่�สัญจีร
ในแม่น�ำาเจี�าพระย่า และเป็นผู้้�ให�บริการส่�อโฆษัณา
ประเภทป้าย่โฆษัณาขนาดใหญ่ต่ามท่าเร่อต่่าง ๆ
ริมแม่น�ำา
บริษััท มาสเต่อร์ แอด จีำากัด (มหาชน)
บริหารและจีัดการให�บริการโฆษัณา
VGI Global Media (Malaysia) Sdn Bhd
ลงทุนในธุรกิจีส่�อโฆษัณา
VGI MACO (Singapore) Private Limited
ลงทุนในธุรกิจีส่�อโฆษัณา
รวีม
หัก: ค่าเผู้่�อการด�อย่ค่า
สุทธิ

บริษััท แอโร ม่เด่ย่ กรุ�ป จีำากัด

บริษััท

ราย่ละเอ่ย่ดของบริษััทร่วีม

12. เงินลงทุนในบริษััทร่วม

30.00
40.00
20.00
18.06

25.00
26.58
25.00
25.00

ไทย่
ไทย่
ไทย่

ไทย่
ไทย่
มาเลเซึ่่ย่
สิงคโปร์

25.00
26.58
25.00
25.00

20.00
23.00

40.00

30.00

สัดส่วนเงินลงทุน
2564
2563
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

ไทย่

จัดตั�งขึ�นในปีระเทศ

93,759
1,892,021
62,162
8,966,241
(115,799)
8,850,442

3,410
6,353,183

445,907

115,799

90,126
2,137,335
13,056
8,976,222
(115,799)
8,860,423

1,592
6,173,407

444,907

115,799

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2564
2563

งบการเงินรวม

(หน่วีย่ : พันบาท)

7.4 หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวม 163

ลักษัณะธุรกิจ

ให�บริการส่�อโฆษัณาในสนามบินในประเทศ 13 แห่ง
ให�บริการการจีัดกิจีกรรมทางการต่ลาด รวีมถึ่งการ
แจีกสินค�าต่ัวีอย่่างและสาธิต่ การใช�สินค�าเพ่�อ
ส่งเสริมการขาย่
บริษััท กรุ�ปเวีิร์ค จีำากัด
ให�เช่าอสังหาริมทรัพย่์เพ่�อใช�เป็นพ่�นท่�สาำ นักงาน
และ/หร่อ ท่ท� าำ งานชัวี� คราวี (Co-Working Space)
รวีมถึ่งพ่�นท่�ภาย่ในระบบรถึไฟื้ฟื้้าบ่ท่เอส
บริษััท เคอรี� เอ็กซึ่์เพรส (ประเทศไทย่) จีำากัด (มหาชน) ให�บริการจีัดส่งพัสดุดวี่ นทั�วีประเทศไทย่
บริษััท แอดซึ่์ เจี�าพระย่า จีำากัด
ให�บริการส่�อโฆษัณาแต่่เพีย่งผู้้�เด่ย่วีในเร่อโดย่สาร
เร่อด่วีน เร่อข�ามฟื้าก เร่อท่องเท่�ย่วี ท่�สัญจีรใน
แม่น�ำาเจี�าพระย่า และเป็นผู้้�ให�บริการส่�อโฆษัณา
ประเภทป้าย่โฆษัณาขนาดใหญ่ ต่ามท่าเร่อต่่าง ๆ
ริมแม่น�ำา
บริษััท มาสเต่อร์ แอด จีำากัด (มหาชน)
บริหารและจีัดการให�บริการโฆษัณา
VGI Global Media (Malaysia) Sdn Bhd
ลงทุนในธุรกิจีส่�อโฆษัณา
VGI MACO (Singapore) Private Limited
ลงทุนในธุรกิจีส่�อโฆษัณา
รวีม
หัก: ค่าเผู้่�อการด�อย่ค่า
สุทธิ

บริษััท แอโร ม่เด่ย่ กรุ�ป จีำากัด
บริษััท เดโม เพาวี์เวีอร์ (ประเทศไทย่) จีำากัด

บริษััท
30.00
40.00
20.00
18.06

25.00
26.58
25.00
25.00

ไทย่
ไทย่
ไทย่
ไทย่

ไทย่
ไทย่
มาเลเซึ่่ย่
สิงคโปร์

จัดตั�งขึ�นในปีระเทศ

25.00
26.58
25.00
25.00

20.00
23.00

40.00

30.00

100,000
1,701,235
219,208
70,736
8,402,569
(399,594)
8,002,975

1,250
5,713,664

416,090

180,386

100,000
1,701,235
83,366
1
8,505,134
(180,386)
8,324,748

1,250
6,022,806

416,090

180,386

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่วนเงินลงทุน
ราคาทุน
2564
2563
2564
2563
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

(หน่วีย่ : พันบาท)

ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วีย่ : พันบาท)

บริษััทร่วม
บริษััท แอโร ม่เด่ย่ กรุ�ป จีำากัด
บริษััท เดโม เพาวี์เวีอร์ (ประเทศไทย่) จีำากัด
บริษััท กรุ�ปเวีิร์ค จีำากัด
บริษััท เคอรี� เอ็กซึ่์เพรส (ประเทศไทย่) จีำากัด (มหาชน)
(หมาย่เหตุ่ 12.3)
บริษััท แอดซึ่์ เจี�าพระย่า จีำากัด
Puncak Berlian Sdn Bhd
Meru Utama Sdn Bhd
Eyeballs Channel Sdn Bhd
PT AVABANINDO PERKASA
บริษััท มาสเต่อร์ แอด จีำากัด (มหาชน)
VGI Global Media (Malaysia) Sdn Bhd
VGI MACO (Singapore) Private Limited
การดำาเนินงานท่�ย่กเลิก (หมาย่เหตุ่ 12.1)
รวีม

งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน)
ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
2564
2563
2564
2563
(46,084)
1,000
26,782
1,818
(193)
754,597
3,826
(217,647)
(141,800)
(8,636)
393,158
393,158

268,340
(9,874)
(49,471)
(15,648)
(3,738)
(18,258)
(7,620)
(15,460)
128,776
87,115
215,891

(5,699)
(7,750)
63
(13,386)
(13,386)

2,351
(277)
2,074
2,074

เงินปีันผิลรับ
(หน่วีย่ : พันบาท)

บริษััทร่วม
บริษััท เคอรี� เอ็กซึ่์เพรส (ประเทศไทย่) จีำากัด (มหาชน)
บริษััท แอดซึ่์ เจี�าพระย่า จีำากัด
รวีม

สำาห็รับปีีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
226,872
287,040
193
227,065
287,040

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษััทร่วมที�จดทะเบียนในตลาดห็ลักทรัพย์แห็่งปีระเทศไทย
(หน่วีย่ : ล�านบาท)

2564
บริษััท มาสเต่อร์ แอด จีำากัด (มหาชน)
บริษััท เคอรี� เอ็กซึ่์เพรส (ประเทศไทย่) จีำากัด (มหาชน)
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2563
1,050
16,338

791
-

ข้อมูลทางการเงินของบริษััทร่วมที�มีสาระสำาคัญ
สรุปราย่การฐานะทางการเงิน
(หน่วีย่ : ล�านบาท)

เคอรี�
สินทรัพย่์หมุนเวีีย่น
สินทรัพย่์ ไม่หมุนเวีีย่น
หน่�สินหมุนเวีีย่นอ่�น
หน่�สินไม่หมุนเวีีย่นอ่�น
ส่วีนของผู้้�ม่ส่วีนได�เส่ย่ท่�ไม่ม่อำานาจีควีบคุมของบริษััทย่่อย่
สินทรัพย์ - สุทธิ
สัดส่วีนเงินลงทุน (ร�อย่ละ)
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ
การต่่ราคาสินทรัพย่์ท่�ได�มาและหน่�สินท่�รับมาเป็นม้ลค่ายุ่ต่ิธรรม
การต่ัดราย่การระหวี่างกัน
ค่าควีามนิย่ม
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษััทร่วม

2564
10,521
7,511
(3,563)
(3,352)
11,117
18.06
2,008
210
4,135
6,353

2563
3,168
3,077
(2,739)
(955)
2,551
23
587
320
5,266
6,173

มาสเตอร์ แอด
2564
2563
2,048
3,398
3,782
3,238
(2,862)
(3,426)
(1,313)
(208)
397
(101)
2,052
2,901
26.58
26.58
545
771
127
142
(5)
(1)
1,225
1,225
1,892
2,137

สรุปราย่การกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จี
(หน่วีย่ : ล�านบาท)

เคอรี�
ราย่ได�
กำาไร (ขาดทุน)
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จีอ่�น
ปรับปรุงค่าต่ัดจีำาหน่าย่การต่่ราคาสินทรัพย่์ท่�ได�มา
และหน่�สินท่�รับมาเป็นม้ลค่ายุ่ต่ิธรรม

2564
18,291
1,335
(26)

2563
19,858
1,384
(19)

(232)

(232)

มาสเตอร์ แอด
2564
2563
2,104
417
(746)
(24)
(29)
9
(58)

(5)

เงินลงทุนในบริษััทร่วีมท่�ขาดทุนเกินทุน
กลุ่มบริษััทม่เงินลงทุนในบริษััทร่วีมแห่งหน่�งซึ่่�งม่ขาดทุนเกินทุน โดย่กลุ่มบริษััทได�รับร้�ส่วีนแบ่งผู้ลขาดทุนจีากเงินลงทุนในบริษััทร่วีม
จีนถึ่งจีำานวีนต่ามภาระผู้้กพันต่ามท่�กล่าวีไวี� ในหมาย่เหตุ่ประกอบงบการเงินข�อ 34.3 ข) และส่วีนแบ่งผู้ลขาดทุนท่�หยุ่ดรับร้�ของบริษััทร่วีม
ดังกล่าวี ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564 และ 2563 ม่ราย่ละเอ่ย่ดดังน่�
(หน่วีย่ : ล�านบาท)

บริษััทร่วม
VGI Global Media (Malaysia) Sdn Bhd
รวีม

ส่วนแบ่งผิลขาดทุนที�ห็ยุดรับรู้
ส่วนแบ่งผิลขาดทุนสะสม
ส่วนแบ่งผิลขาดทุนที�ห็ยุดรับรู้
ถึงวันที� 31 มีนาคม
2564
2563
2564
2563
56
56
56
56
-
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12.1 บริษััท มาสเตอร์ แอด จำากัด (มห็าชน) (“มาสเตอร์ แอด”)
เม่�อวีันท่� 30 มกราคม 2563 มาสเต่อร์ แอด ออกและเสนอขาย่หุ�นสามัญเพิ�มทุนจีำานวีน 1,080 ล�านหุ�น ให�แก่ บริษััท แพลน บ่ ม่เด่ย่ จีำากัด
(มหาชน) ส่งผู้ลให�สัดส่วีนการถึ่อหุ�นของบริษััทฯ ในมาสเต่อร์ แอด ลดลงจีากเดิมร�อย่ละ 33.17 เป็นร�อย่ละ 26.55 ของจีำานวีนหุ�นท่�จีำาหน่าย่
แล�วีทั�งหมดของมาสเต่อร์ แอด และทำาให�บริษััทฯ ส้ญเส่ย่การควีบคุมและไม่สามารถึสั�งการกิจีกรรมท่�สำาคัญของมาสเต่อร์ แอด ได�อ่กต่่อไป
บริษััทฯ เปล่�ย่นการจีัดประเภทเงินลงทุนในมาสเต่อร์ แอด จีากเงินลงทุนในบริษััทย่่อย่เป็นบริษััทร่วีมนับแต่่วีันท่� 30 มกราคม 2563 และ
บันท่กกำาไรจีากการเปล่�ย่นสถึานะเงินลงทุนจีำานวีน 550 ล�านบาท ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จีสำาหรับปีสิ�นสุดวีันท่� 31 ม่นาคม 2563
บริษััทฯ เสร็จีสิ�นการวีัดม้ลค่าของสินทรัพย่์ท่�ระบุได�ท่� ได�มาและหน่�สินท่�รับมาด�วีย่ม้ลค่ายุ่ต่ิธรรม ซึ่่�งม้ลค่าของสินทรัพย่์ท่�ระบุได�ท่� ได�มา
และหน่�สินท่�รับมาของมาสเต่อร์ แอด ณ วีันท่�เปล่�ย่นสถึานะเงินลงทุน ม่ราย่ละเอ่ย่ดดังน่�
(หน่วีย่ : พันบาท)

บริษััทร่วม
เงินสดและราย่การเท่ย่บเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั�วีคราวี
ล้กหน่�การค�าและล้กหน่�อ่�น
เงินจี่าย่ล่วีงหน�าแก่ผู้ร้� ับเหมา
สินทรัพย่์หมุนเวีีย่นอ่�น
เงินฝ่ากท่�ต่ิดภาระค�ำาประกัน
เงินลงทุนในการร่วีมค�า
เงินลงทุนในบริษััทร่วีม
อสังหาริมทรัพย่์เพ่�อการลงทุน
อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย่์ ไม่ม่ต่ัวีต่น
ค่าควีามนิย่ม
สินทรัพย่์ภาษั่เงินได�รอต่ัดบัญช่
สินทรัพย่์ ไม่หมุนเวีีย่นอ่�น
เงินก้�ย่ม่ ระย่ะสั�นจีากสถึาบันการเงิน
เจี�าหน่�การค�าและเจี�าหน่�อ่�น
เงินก้�ย่ม่ ระย่ะสั�นจีากบริษััทท่�เก่�ย่วีข�องกัน
ค่าใช�จี่าย่ค�างจี่าย่
ภาษั่เงินได�ค�างจี่าย่
หน่�สินหมุนเวีีย่นอ่�น
เงินก้�ย่ม่ ระย่ะย่าวีจีากสถึาบันการเงิน
หน่�สินสำารองผู้ลประโย่ชน์ระย่าวีของพนักงาน
หน่�สินภาษั่เงินได�รอการต่ัดบัญช่
หน่�สินไม่หมุนเวีีย่นอ่�น
ส่วีนของผู้้ม� ่ส่วีนได�เส่ย่ท่�ไม่ม่อาำ นาจีควีบคุมของบริษััทย่่อย่
สินทรัพย่์สุทธิของบริษััทร่วีม
สัดส่วีนเงินลงทุน (ร�อย่ละ)
สัดส่วีนต่ามส่วีนได�เส่ย่ของกิจีการในสินทรัพย่์สุทธิของบริษััทร่วีม
ค่าควีามนิย่ม
ต่�นทุนการซึ่่�อเงินลงทุนในบริษััทร่วีม
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มาสเตอร์ แอด
มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี
2,024,983
2,024,983
20,000
20,000
965,501
965,501
79,303
79,303
308,482
308,482
38,676
38,676
1,950,000
1,950,000
180,774
180,385
171,995
62,595
879,046
879,046
669,600
642,200
893,136
24,348
24,348
99,613
99,613
(745,000)
(745,000)
(1,566,789)
(1,566,789)
(121,486)
(121,486)
(691,762)
(691,762)
(27,471)
(27,471)
(273,250)
(273,250)
(113,385)
(113,385)
(53,308)
(53,308)
(148,554)
(129,200)
(30,170)
(30,170)
(189,471)
(298,800)
3,451,675
4,117,647
26.55
916,420
1,224,977
2,141,397

VGIM
มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี
3,890
3,890
313,170
313,170
2,920
2,920
183,117
183,117
98,373
98,373
150,335
150,335
53,833
53,833
5,897
5,897
(144,348)
(144,348)
(485,944)
(485,944)
(40,338)
(40,338)
(36,056)
(36,056)
(2,100)
(2,100)
12,423
12,423
115,172
115,172
25
28,793
28,793

บริษััทฯ แย่กแสดงผู้ลการดำาเนินงานของมาสเต่อร์ แอด อย่้ภ่ าย่ใต่� “กำาไรสำาหรับปีจีากการดำาเนินงานท่�ย่กเลิก” ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จี
โดย่ม่ราย่ละเอ่ย่ดดังน่�

(หน่วีย่ : พันบาท)

สำาห็รับปีีสิ�นสุดวันที�
31 มีนาคม 2563
รายได้
ราย่ได�จีากการให�บริการและการขาย่
ราย่ได�อ่�น
รวมรายได�
ค่าใช้จ่าย
ต่�นทุนการบริการและการขาย่
ค่าใช�จี่าย่ในการให�บริการและการขาย่
ค่าใช�จี่าย่ในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนจากกิจกรรมการดำาเนินงาน
ส่วีนแบ่งขาดทุนจีากเงินลงทุนในบริษััทร่วีม
ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษัีเงินได้
ต่�นทุนทางการเงิน
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษัีเงินได้
ค่าใช�จี่าย่ภาษั่เงินได�
ขาดทุนสำาห็รับปีีจากการดำาเนินงานที�ยกเลิก
กำาไรจากการเปีลี�ยนสถานะเงินลงทุน
รวมกำาไรสำาห็รับปีีจากการดำาเนินงานที�ยกเลิก

1,941,518
77,246
2,018,764
1,084,357
314,798
622,334
2,021,489
(2,725)
(87,115)
(89,840)
(12,807)
(102,647)
(32,687)
(135,334)
550,323
414,989

ข�อม้ลกระแสเงินสดจีากการดำาเนินงานท่�ย่กเลิก สำาหรับปีสิ�นสุดวีันท่� 31 ม่นาคม 2563 ม่ดังต่่อไปน่�
กระแสเงินสดสุทธิใช� ไปในกิจีกรรมดำาเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิใช� ไปในกิจีกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิจีากกิจีกรรมจีัดหาเงิน

(หน่วีย่ : พันบาท)

(279,809)
(266,211)
514,727

กำาไรต่่อหุ�นของการดำาเนินงานท่�ย่กเลิกสำาหรับปีสิ�นสุดวีันท่� 31 ม่นาคม 2563 ม่ราย่ละเอ่ย่ดดังน่�
กำาไรต่่อหุ�นขั�นพ่�นฐาน (บาท)

0.058

12.2 VGI MACO (Singapore) Private Limited (“VGIMS”)
ในระหวี่างปี VGIMS ได�เพิ�มทุนจีดทะเบ่ย่นจีำานวีน 12 ล�านเหรีย่ญสิงคโปร์ จีากเดิม 100 เหรีย่ญสิงคโปร์ (หุ�นสามัญ 100 หุ�น ม้ลค่าหุ�นละ
1 เหรีย่ญสิงคโปร์) โดย่การออกหุ�นสามัญเพิ�มทุน จีำานวีน 12 ล�านหุ�น ม้ลค่าหุ�นละ 1 เหรีย่ญสิงคโปร์ บริษััทฯได�จี่าย่ชำาระค่าหุ�นสามัญเพิ�ม
ทุนต่ามสัดส่วีนแล�วีทั�งจีำานวีน
ทั�งน่� VGIMS ได�นำาเงินท่� ได�รับจีากการเพิ�มทุนไปใช� ในการซึ่่�อหุ�นสามัญเพิ�มทุนของ VGI Vietnam Joint Stock Company (“VGI Vietnam”)
ซึ่่�งประกอบธุรกิจีให�บริการส่�อโฆษัณานอกบ�านในประเทศเวีีย่ดนาม จีำานวีน 830,000 หุ�น คิดเป็นร�อย่ละ 15 ของจีำานวีนหุ�นท่�จีำาหน่าย่
แล�วีทั�งหมดของ VGI Vietnam เป็นจีำานวีนเงินทั�งสิ�น 208,599 ล�านดองเวีีย่ดนาม (เท่ย่บเท่า 283 ล�านบาท) โดย่ VGIMS ม่อิทธิพลอย่่าง
ม่นัย่สำาคัญในบริษััทดังกล่าวี VGIMS จี้งจีัดประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษััทร่วีม VGIMS ได�จี่าย่ชำาระเงินเพ่�อซึ่่�อหุ�นและได�รับโอนหุ�นดังกล่าวี
เม่�อวีันท่� 16 กันย่าย่น 2563 (วีันท่�ซึ่่�อ)
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นอกจีากน่� VGIMS ได�เข�าทำาสัญญาซึ่่�อขาย่หุ�นของ VGI Vietnam กับผู้้�ถึ่อหุ�นเดิม (“ผู้้�ขาย่”) เพ่�อซึ่่�อหุ�นจีำานวีน 553,000 หุ�น คิดเป็น
ร�อย่ละ 10 ของจีำานวีนหุ�นท่�จีำาหน่าย่แล�วีทั�งหมดของ VGI Vietnam ในราคาซึ่่�อขาย่รวีมทั�งสิ�น 139,066 ล�านดองเวีีย่ดนาม โดย่จีะชำาระเงิน
และโอนหุ�น เม่�อ VGIMS และผู้้�ขาย่ได�ปฏิบัต่ิต่ามเง่�อนไขบังคับก่อนท่�กำาหนดต่ามสัญญา
ต่ามสัญญาระหวี่างผู้้�ถึ่อหุ�น (Shareholder Agreement) VGIMS ม่สิทธิขาย่หุ�นค่นให�กับผู้้�ขาย่ (Put Option)โดย่ม่ราย่ละเอ่ย่ดดังน่�
1) สิทธิในการขาย่หุ�นหากเกิดเหตุ่การณ์ต่ามท่�ระบุไวี� ในสัญญา โดย่ม่ระย่ะเวีลาในการใช�สิทธิ 2 ปีนับต่ั�งแต่่วีันท่� VGIMS เข�าซึ่่�อหุ�นเพิ�มทุน
2) สิทธิในการขาย่หุ�นในเวีลาใดก็ ได� ภาย่ใน 1 ปี หลังจีากปีท่�สองนับต่ั�งแต่่วีันท่� VGIMS เข�าซึ่่�อหุ�นเพิ�มทุน
บริษัทั ฯ เข�าทำาสัญญาขาย่เงินต่ราต่่างประเทศล่วีงหน�า ซึ่่ง� ถึ้กกำาหนดเป็นเคร่อ� งม่อป้องกันควีามเส่ย่� งของเงินลงทุนสุทธิใน VGI Vietnam
ซึ่่�งสกุลเงินท่�ใช� ในการดำาเนินงานค่อ ดองเวีีย่ดนาม
ราย่ละเอ่ย่ดของสัญญาขาย่เงินต่ราต่่างประเทศล่วีงหน�า ม่ดังน่�
จีำานวีนเงินต่ามสัญญา
52,150 ล�านดองเวีีย่ดนาม

วีันครบกำาหนดต่ามสัญญา
13 กันย่าย่น 2564

ต่่อมา VGIMS และผู้้�ขาย่ได�ปฏิบัต่ิต่ามเง่�อนไขข�างต่�นเรีย่บร�อย่แล�วี โดย่เม่�อวีันท่� 7 เมษัาย่น 2564 VGIMS ได�เพิ�มทุนจีดทะเบ่ย่นอ่ก
จีำานวีน 189 ล�านบาท จีากเดิม 283 ล�านบาท โดย่การออกหุ�นสามัญเพิ�มทุนจีำานวีน 8 ล�านหุ�น เพ่�อนำาเงินไปชำาระค่าหุ�นต่ามสัญญาซึ่่�อขาย่
หุ�นให�แก่ผู้้�ขาย่ จีำานวีนเงินทั�งสิ�น 139,066 ล�านดองเวีีย่ดนาม VGIMS ได�รับโอนหุ�นดังกล่าวีเม่�อวีันท่� 9 เมษัาย่น 2564
12.3 บริษััท เคอรี� เอ็กซ์เพรส (ปีระเทศไทย) จำากัด (มห็าชน) (“เคอรี�”)
ในระหวี่างเด่อนธันวีาคม 2563 เคอรี� ได�เสนอขาย่หุ�นสามัญท่�ออกใหม่ให�แก่ประชาชนทั�วีไปเป็นครั�งแรก (Initial Public Offering: IPO)
โดย่เป็นหุ�นสามัญเพิ�มทุนจีำานวีน 300 ล�านหุ�น ม้ลค่าท่�ต่ราไวี�หุ�นละ 0.5 บาท ในราคาเสนอขาย่หุ�นละ 28 บาท คิดเป็นจีำานวีนเงิน 8,400
ล�านบาท และต่ลาดหลักทรัพย่์แห่งประเทศไทย่ได�รับหุ�นสามัญของเคอรี�จีำานวีน 300 ล�านหุ�น ม้ลค่าท่�ต่ราไวี�ห�นุ ละ 0.5 บาท เป็นหลักทรัพย่์
จีดทะเบ่ย่นและเริ�มทำาการซึ่่�อขาย่ได�ต่�ังแต่่วีันท่� 24 ธันวีาคม 2563 ทำาให�บริษััทฯ ม่สัดส่วีนการถึ่อหุ�นในเคอรี�ลดลงจีากร�อย่ละ 23
เป็นร�อย่ละ19.03ของหุ�นท่�จีำาหน่าย่แล�วีทั�งหมดของเคอรี� บริษััทฯ ได�บันท่กกำาไรจีากการเปล่�ย่นสัดส่วีนการถึ่อหุ�นในบริษััทร่วีมจีำานวีน
513 ล�านบาทโดย่แสดงรวีมอย่้่ภาย่ใต่� “ส่วีนแบ่งกำาไรจีากเงินลงทุนในการร่วีมค�าและบริษััทร่วีม” ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จีรวีมสำาหรับ
ปีปัจีจีุบัน
ต่่อมาในเด่อนกุมภาพันธ์ 2564 บริษััทฯ ได�ขาย่หุ�นสามัญของเคอรี�ในต่ลาดหลักทรัพย่์แห่งประเทศไทย่ จีำานวีน 17 ล�านหุ�น ในราคารวีม
ทั�งสิ�น 935 ล�านบาท ทำาให�บริษััทฯ ม่สัดส่วีนการถึ่อหุ�นในเคอรี�ลดลงจีากร�อย่ละ 19.03 เป็นร�อย่ละ 18.06 ของหุ�นท่�จีำาหน่าย่แล�วีทั�งหมด
ของเคอรี� บริษััทฯ ได�บันท่กกำาไรจีากการจีำาหน่าย่เงินลงทุนในบริษััทร่วีมจีำานวีน 593 ล�านบาท (เฉพาะบริษััทฯ: 626 ล�านบาท) ในงบกำาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จีสำาหรับปีปัจีจีุบัน
12.4 VGI Global Media (Malaysia) Sdn Bhd (“VGIM”) (ถือห็ุน้ โดยบริษััทฯ ร้อยละ 25 และมาสเตอร์แอด ร้อยละ 75)
ก) การเพิ่มทุน
ท่�ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษััทฯ ในเด่อนม่นาคม 2564 ม่มต่ิอนุมัต่ิให�บริษััทฯ ใช�สิทธิจีองซึ่่�อหุ�นสามัญเพิ�มทุนของ VGIM
ซึ่่�งออกและเสนอขาย่ให�แก่ผู้้�ถึ่อหุ�นเดิมต่ามสัดส่วีนการถึ่อหุ�น (Right Offering) โดย่บริษััทฯได�จี่าย่ชำาระค่าหุ�นสามัญเพิ�มทุนของ VGIM
ซึ่่ง� ออกและเสนอขาย่ให�แก่ผู้ถึ�้ อ่ หุน� เดิมต่ามสัดส่วีนการถึ่อหุน� จีำานวีน 72 ล�านหุน� ในราคาเสนอขาย่หุน� ละ 1 ริงกิต่มาเลเซึ่่ย่ ทัง� น่� VGIM ได�นาำ
เงินท่�ได�รบั จีากการเพิม� ทุนไปชำาระเงินก้ย่� ม่ และดอกเบ่ย่� ค�างจี่าย่ให�แก่บริษัทั ฯ และมาสเต่อร์ แอด นอกจีากน่ท� ป่� ระชุมคณะกรรมการบริหาร
บริษััทฯ ม่มต่ิอนุมัต่ิให�บริษััทฯ ใช�สิทธิจีองซึ่่�อหุ�นสามัญเพิ�มทุนของ VGIM ซึ่่�งจีะออกและเสนอขาย่เพิ�มเต่ิมจีำานวีน 6 ล�านหุ�น ในราคา
เสนอขาย่หุ�นละ 1 ริงกิต่มาเลเซึ่่ย่ เพ่�อใช�เป็นเงินทุนหมุนเวีีย่นในการดำาเนินธุรกิจี โดย่ในเด่อนเมษัาย่น 2564 บริษััทฯ ได�จี่าย่ชำาระค่าหุ�น
สามัญเพิ�มทุนต่ามสัดส่วีนแล�วีทั�งจีำานวีน
ข) สัญญาให็้สิทธิบริห็ารและจัดการเพ่�อให็้บริการพ่�นที�โฆษัณา
สัญญาให็้สิทธิบริห็ารและจัดการเพ่�อให็้บริการพ่�นที�โฆษัณาในสนามบิน
ภาย่ใต่�สัญญาให�สิทธิบริหารและจีัดการเพ่�อให�บริการพ่�นท่�โฆษัณา กลุ่มบริษััท VGIM ได�สิทธิในการใช�พ่�นท่�สำาหรับการประกอบธุรกิจี
โฆษัณาในสนามบินในประเทศมาเลเซึ่่ย่ (“สนามบิน”) โดย่จีะต่�องจี่าย่ค่าต่อบแทนขั�นต่ำ�าราย่เด่อนต่ามท่�ระบุไวี� ในสัญญา อย่่างไรก็ต่าม
168 บริษััท วีจำีไอ จำำากัด (มหาชน)

เน่�องจีากสถึานการณ์การแพร่ระบาดของโรคต่ิดเช่�อไวีรัสโคโรนา 2019 ทำาให�เกิดผู้ลกระทบต่่อกิจีกรรมทางธุรกิจีของสนามบิน
กลุ่มบริษััท VGIM จี้งได�เข�าเจีรจีากับผู้้�บริหารของสนามบิน เพ่�อขอเล่�อนการจี่าย่ชำาระและปรับลดค่าต่อบแทนดังกล่าวีท่�ค�างชำาระ
ต่ั�งแต่่เด่อนเมษัาย่น 2563
ทัง� น่� สัญญาให�สทิ ธิบริหารและจีัดการเพ่อ� ให�บริการพ่น� ท่โ� ฆษัณาในสนามบินได�สนิ� สุดลงเม่อ� วีันท่� 30 เมษัาย่น 2564 ซึ่่ง� กลุม่ บริษัทั VGIM
ม่สิทธิในการขย่าย่อายุ่สัญญาอ่ก 3 ปีและต่�องจี่าย่ค่าต่อบแทนขั�นต่ำ�าราย่เด่อนต่ามท่�ระบุในสัญญา อย่่างไรก็ต่าม กลุ่มบริษััท VGIM
ไม่ใช�สิทธิในการขย่าย่อายุ่สัญญา เน่�องจีากย่ังม่หน่�ท่�ย่ังอย่้่ระหวี่างการเจีรจีากับผู้้�บริหารของสนามบิน
เม่�อวีันท่� 7 เมษัาย่น 2564 ฝ่่าย่บริหารได�ย่่�นข�อเสนอให�สนามบินเช่าสินทรัพย่์ส่�อโฆษัณาจีากกลุ่มบริษััท VGIM หากผู้้�บริหารของ
สนามบินจีัดการบริหารพ่�นท่�ส่�อโฆษัณาเอง หร่อขอให�กลุ่มบริษััท VGIM เป็นผู้้�ด้แลจีัดการพ่�นท่�ส่�อโฆษัณาในสนามบินจีนกวี่าจีะหาผู้้�รับ
สัมปทานราย่ใหม่ได� อย่่างไรก็ต่าม กลุม่ บริษััทไม่ได�รับการต่อบรับข�อเสนอจีากหน่วีย่งานดังกล่าวี ต่่อมา เม่�อวีันท่� 21 เมษัาย่น 2564
หน่วีย่งานสนามบินได�ประกาศเปิดประม้ลสัมปทานการบริหารและจีัดการเพ่�อให�บริหารพ่�นท่�โฆษัณาในสนามบิน และได�สิ�นสุดการย่่�น
ประม้ลเม่�อวีันท่� 11 พฤษัภาคม 2564 ซึ่่�ง กลุ่มบริษััท VGIM ได�ย่่�นข�อเสนอเพ่�อเข�าร่วีมลงทุน ฝ่่าย่บริหารคาดวี่าการพิจีารณาเล่อก
ผู้้�รับสัมปทานราย่ใหม่จีะใช�เวีลาไม่น�อย่กวี่า1 เด่อน
ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564 กลุ่มบริษััท VGIM ย่ังคงบันท่กหน่�สินต่ามค่าต่อบแทนขั�นต่ำ�าท่�ระบุไวี� ในสัญญา โดย่ม่หน่�สินท่�ค�างชำาระภาย่ใต่�
สัญญาดังกล่าวีนับต่ั�งแต่่เด่อนเมษัาย่น 2563 เป็นจีำานวีนเงิน 290 ล�านบาท กลุ่มบริษััท VGIM จีะจี่าย่ชำาระและปรับปรุงหน่�สินดังกล่าวี
เม่�อได�ข�อสรุปจีากการเจีรจีาข�างต่�น
สัญญาให็้สิทธิบริห็ารและจัดการเพ่�อให็้บริการพ่�นที�โฆษัณาบนสถานีและขบวนรถไฟ้ฟ้้า
ภาย่ใต่�สัญญาให�สิทธิบริหารและจีัดการเพ่�อให�บริการพ่�นท่�โฆษัณา กลุ่มบริษััท VGIM ได�สิทธิในการใช�พ่�นท่�สำาหรับการประกอบธุรกิจี
โฆษัณาบนสถึาน่และขบวีนรถึไฟื้ฟื้้า (“MRT”) ในประเทศมาเลเซึ่่ย่ โดย่จีะต่�องจี่าย่ค่าต่อบแทนขั�นต่ำ�าราย่เด่อนต่ามท่�ระบุไวี� ในสัญญา
อย่่างไรก็ต่าม เน่�องจีากสถึานการณ์การแพร่ระบาดของโรคต่ิดเช่�อไวีรัสโคโรนา 2019 ทำาให�เกิดผู้ลกระทบต่่อกิจีกรรมทางธุรกิจี
ของ MRT กลุ่มบริษััท VGIM จี้งได�เข�าเจีรจีากับผู้้�บริหารของ MRT เพ่�อขอเล่�อนการจี่าย่ชำาระและปรับลดค่าต่อบแทนดังกล่าวีท่�คา� งชำาระ
ต่ั�งแต่่เด่อนเมษัาย่น 2563 ทั�งน่�ในเด่อนกุมภาพันธ์ 2564 ฝ่่าย่บริหารได�จี่าย่ชำาระค่าต่อบแทนขั�นต่ำ�าบางส่วีนให�แก่ MRT และอย่้่ในระหวี่าง
เจีรจีาขอปรับลดค่าต่อบแทนขั�นต่ำ�าส่วีนท่�ย่ังค�างชำาระ
ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564 กลุ่มบริษััท VGIM ย่ังคงบันท่กหน่�สินต่ามค่าต่อบแทนขั�นต่ำ�าท่�ระบุไวี� ในสัญญา โดย่ม่หน่�สินท่�ค�างชำาระภาย่ใต่�
สัญญาดังกล่าวีนับต่ั�งแต่่เด่อนเมษัาย่น 2563 เป็นจีำานวีนเงิน 29 ล�านบาท กลุ่มบริษััท VGIM จีะจี่าย่ชำาระและปรับปรุงหน่�สินดังกล่าวี
เม่�อได�ข�อสรุปจีากการเจีรจีาข�างต่�น
การคำ�าปีระกันทางการเงินโดยบริษััทฯ
มาสเต่อร์ แอด ได�เข�าทำาสัญญาคำ�าประกันวีงเงินสินเช่�อกับธนาคาร ให�ธนาคารออกหนังส่อคำ�าประกันในนามบริษััทย่่อย่ เพ่�อนำาไปเป็น
หลักประกันกับหน่วีย่งานสนามบินและรถึไฟื้ฟื้้าในประเทศมาเลเซึ่่ย่ภาย่ใต่�สญ
ั ญาให�สทิ ธิบริหารและจีัดการเพ่อ� ให�บริการพ่น� ท่ส� อ่� โฆษัณา
เป็นจีำานวีนเงิน 15.6 ล�านริงกิต่มาเลเซึ่่ย่ และ 2.0 ล�านริงกิต่มาเลเซึ่่ย่ ต่ามลำาดับ หนังส่อคำ�าประกันดังกล่าวีจีะครบกำาหนดสิ�นสุด
ระย่ะเวีลาการคำ�าประกันในเด่อนตุ่ลาคมและธันวีาคม 2564 ต่ามลำาดับ ทั�งน่� มาสเต่อร์ แอด เข�าทำาบันท่กข�อต่กลงกับบริษััทฯ ในการ
ร่วีมกันรับผู้ิดชอบในการชำาระเงินหลักประกันดังกล่าวีต่ามสัดส่วีนการถึ่อหุ�นใน VGIM ซึ่่�งบริษััทฯ ได�รับร้�ผู้ลขาดทุนด�านเครดิต่
ท่�คาดวี่าจีะเกิดข้�นของสัญญาคำ�าประกันทางการเงินดังกล่าวี
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษััทร่วม
ในระหวี่างปี บริษััทฯ รับร้�ผู้ลขาดทุนจีากการด�อย่ค่าของเงินลงทุนในบริษััทร่วีม จีำานวีน 219 ล�านบาท เป็นส่วีนหน่�งของค่าใช�จี่าย่ในการ
บริหารในงบการเงินเฉพาะกิจีการสำาหรับปีปัจีจีุบัน เพ่�อให�สินทรัพย่์ดังกล่าวีแสดงม้ลค่าเท่ากับม้ลค่าท่�คาดวี่าจีะได�รับค่นของสินทรัพย่์
เน่�องจีากสถึานการณ์การแพร่ระบาดของโรคต่ิดเช่�อไวีรัสโคโรนา 2019 ทำาให�เกิดผู้ลกระทบต่่อกิจีกรรมทางธุรกิจีของรถึไฟื้ฟื้้าและ
สนามบิน จี้งเกิดการชะลอการต่ัดสินใจีซึ่่�อส่�อโฆษัณาในรถึไฟื้ฟื้้าและสนามบินซึ่่�งให�บริการโดย่กลุ่มบริษััท VGIM ส่งผู้ลให� กลุ่มบริษััท
VGIM ม่ผู้ลขาดทุนจีากการดำาเนินงานในระหวี่างปี รวีมถึ่งม่ควีามไม่แน่นอนในการได�รบั สิทธิบริหารและจีัดการเพ่อ� ให�บริการพ่น� ท่โ� ฆษัณา
ในสนามบิน ซึ่่�งสัญญาเดิมได�สิ�นสุดลงเม่�อวีันท่� 30 เมษัาย่น 2564
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บริษััทฯ พิจีารณาม้ลค่าท่�คาดวี่าจีะได�รับค่นของเงินลงทุนในบริษััทร่วีมจีากม้ลค่าจีากการใช�สินทรัพย่์ โดย่ประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคต่ท่ก� จีิ การคาดวี่าจีะได�รบั อ�างอิงจีากประมาณการทางการเงินซึ่่ง� ได�รบั อนุมต่ั จีิ ากฝ่่าย่บริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวี
ครอบคลุมระย่ะเวีลาต่ามสัญญาให�สิทธิบริหารและจีัดการเพ่�อให�บริการพ่�นท่�โฆษัณาท่�กลุ่มบริษััท VGIM ได�รับสิทธิ
ข�อสมมต่ิท่�สำาคัญในการคำานวีณม้ลค่าจีากการใช�สินทรัพย่์ สรุปได�ดังน่�
(หน่วีย่: ร�อย่ละต่่อปี)
อัต่ราคิดลดก่อนภาษั่

12.00

อัต่ราคิดลดเป็นอัต่ราก่อนภาษั่ท่�สะท�อนถึ่งควีามเส่�ย่งซึ่่�งเป็นลักษัณะเฉพาะท่�เก่�ย่วีข�องกับบริษััทร่วีมดังกล่าวี
ราย่ละเอ่ย่ดข�อม้ลเพิ�มอย่้่ในหมาย่เหตุ่ประกอบงบการเงินข�อ 8.1.4 ข) ของงบการเงินสำาหรับปีสิ�นสุดวีันท่� 31 ม่นาคม 2564 ของ
มาสเต่อร์ แอด

13. เงินลงทุนระยะยาวอื�น

(หน่วีย่ : พันบาท)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
เงินลงทุนในห็ลักทรัพย์เผิื�อขาย
ต่ราสารทุนในประเทศ
ต่ราสารทุนในต่่างประเทศ
ค่าเผู้่�อการปรับม้ลค่า
เงินลงทุนทั�วไปี
ต่ราสารทุนในต่่างประเทศ
รวีม

170 บริษััท วีจำีไอ จำำากัด (มหาชน)

4,845,566
99,987
4,945,553
(2,532,460)
2,413,093
155,724
2,568,817
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ราคาทุน
ณ วีันท่� 1 เมษัาย่น 2562
ซึ่่�อเพิ�ม
จีำาหน่าย่
โอนเข�า (โอนออก)
ซึ่่�อบริษััทย่่อย่
ลดลงจีากการเปล่�ย่นสถึานะจีากบริษััทย่่อย่เป็นบริษััทร่วีม
ผู้ลต่่างจีากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2563
ราย่การปรับปรุงสินทรัพย่์สิทธิการใช�จีากการนำามาต่รฐานการราย่งาน
ทางการเงินฉบับท่� 16 มาถึ่อปฏิบัต่ิครั�งแรก
ซึ่่�อเพิ�ม
จีำาหน่าย่
โอนเข�า (โอนออก)
ซึ่่�อบริษััทย่่อย่
ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564
ค่าเสื�อมราคาสะสม
ณ วีันท่� 1 เมษัาย่น 2562
ค่าเส่�อมราคาสำาหรับปี
ค่าเส่�อมราคาสำาหรับส่วีนท่�จีำาหน่าย่
โอนออก
ซึ่่�อบริษััทย่่อย่
ลดลงจีากการเปล่�ย่นสถึานะจีากบริษััทย่่อย่เป็นบริษััทร่วีม
ผู้ลต่่างจีากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2563
ราย่การปรับปรุงสินทรัพย่์สิทธิการใช�จีากการนำามาต่รฐานการราย่งานทางการเงิน
ฉบับท่� 16 มาถึ่อปฏิบัต่ิครั�งแรก
ค่าเส่�อมราคาสำาหรับปี
ค่าเส่�อมราคาสำาหรับส่วีนท่�จีำาหน่าย่
โอนออก
ซึ่่�อบริษััทย่่อย่
ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564

14. ส่วนปีรับปีรุงอาคารและอุปีกรณ์

102,137
1,755
(17,577)
20,535
119,071
(227,430)
1,509
59,645
19,668
(9,225)
(2,094)
46,034
(115,108)
1,080
-

18,538
(18,538)
-

ที�ดิน

อาคารและ
ส่วนปีรับปีรุง
อาคาร
อุปีกรณ์

7,576
(200)
25,507

12,614
5,482
35
18,131

15,690
(207)
(262)
70,675

247,618
(50)
(2,608)
4,646
1,621,886

1,726,169
353,797
(75,585)
(1,401)
(630,702)
2
1,372,280

13,339
(67)
367,711
6,270
2,696,821

40,762 3,118,279
2,771
9,505
(92,045)
11,921
603,663
- (1,330,716)
882
55,454 2,309,568

ส่วนปีรับปีรุง
อาคาร

17,630
(1,695)
162,796

219,379
26,264
(10,343)
(1,562)
2,417
(92,342)
3,048
146,861

11,184
(1,781)
8,675
228,221

303,850
24,143
(17,726)
12,569
4,312
(119,478)
2,473
210,143

เคร่�องตกแต่ง
ติดตั�งและเคร่�องใช้
สำานักงาน

งบการเงินรวม

(8,126)
86
464

15,998
5,837
(4,703)
1,418
(9,940)
(106)
8,504

(19,888)
464

29,522
11,082
(5,470)
5,157
(19,615)
(324)
20,352

ยานพาห็นะ

รวม

-

-

314,684
(1,956)
(369,999)
44,231

(8,126)
272,910
(1,945)
(2,608)
4,646
1,810,653

2,033,805
411,048
(99,856)
(5,057)
49,869
(848,092)
4,059
1,545,776

(19,888)
354,897
(4,011)
6,125
6,270
3,040,412

406,954 4,020,042
427,601
476,857
(14,546) (147,364)
(655,058)
(6,370)
2,922
131,462
(68,133) (1,783,910)
1,762
6,302
101,502 2,697,019

สินทรัพย์
ระห็ว่างติดตั�ง

(หน่วีย่ : พันบาท)
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-

ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564

-

ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564
65,425

63,282

-

-

-

11,848

-

-

-

44,231

101,502

สินทรัพย์
ระห็ว่างติดตั�ง

1,220,028

1,141,512

9,731

9,731

รวม

272,910

1,065,204

927,557

9,731

9,731

ยานพาห็นะ

2564 (จีำานวีน 244 ล�านบาท รวีมอย่้่ในต่�นทุนการให�บริการ ส่วีนท่�เหล่อรวีมอย่้่ในค่าใช�จี่าย่ในการบริหาร)

45,168

37,323

-

-

อุปีกรณ์

เคร่�องตกแต่ง
ติดตั�งและเคร่�องใช้
สำานักงาน

411,048

-

-

-

-

ส่วนปีรับปีรุง
อาคาร

2563 (จีำานวีน 354 ล�านบาท รวีมอย่้่ในต่�นทุนการให�บริการ ส่วีนท่�เหล่อรวีมอย่้่ในค่าใช�จี่าย่ในการบริหาร)

ค่าเสื�อมราคาสำาห็รับปีี

-

ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2563

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

-

ณ วีันท่� 1 เมษัาย่น 2562

ค่าเผิื�อการด้อยค่า

ที�ดิน

อาคารและ
ส่วนปีรับปีรุง
อาคาร

งบการเงินรวม (ต่อ)

(หน่วีย่ : พันบาท)

(หน่วีย่ : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
ณ วีันท่� 1 เมษัาย่น 2562
ซึ่่�อเพิ�ม
จีำาหน่าย่
โอนเข�า (โอนออก)
ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2563

ส่วนปีรับปีรุง
อาคาร

อุปีกรณ์

เคร่�องตกแต่ง
ติดตั�งและเคร่�องใช้
สำานักงาน

สินทรัพย์
ระห็ว่างติดตั�ง

รวม

20,724
-

1,843,010
302

127,727
12,584

187,898
223,883

2,179,359
236,769

8,796

(12,666)
318,678

(3,659)
1,380

(328,854)

(16,325)
-

29,520
(262)
29,258

2,149,324
29
(57)
363,690
2,512,986

138,032
3,205
(4)
262
141,495

82,927
306,479
(363,690)
25,716

2,399,803
309,713
(61)
2,709,455

32
1,095
1,127
2,619
-

1,025,283
215,422
(9,935)
1,230,770
226,000
(41)

108,644
9,871
(3,659)
114,856
9,358
(7)

-

1,133,959
226,388
(13,594)
1,346,753
237,977
(48)

ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564
3,746
1,456,729
124,207
ค่าเผิื�อการด้อยค่า
ณ วีันท่� 1 เมษัาย่น 2563
9,731
ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564
9,731
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2563
28,393
908,823
23,176
ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564
25,512
1,046,526
17,288
ค่าเสื�อมราคาสำาห็รับปีี
2563 (จีำานวีน 215 ล�านบาท รวีมอย่้่ในต่�นทุนการให�บริการ ส่วีนท่�เหล่อรวีมอย่้่ในค่าใช�จี่าย่ในการบริหาร)
2564 (จีำานวีน 226 ล�านบาท รวีมอย่้่ในต่�นทุนการให�บริการ ส่วีนท่�เหล่อรวีมอย่้่ในค่าใช�จี่าย่ในการบริหาร)

-

1,584,682

-

9,731
9,731

82,927

1,043,319

25,716

1,115,042

ซึ่่�อเพิ�ม
จีำาหน่าย่
โอนเข�า (โอนออก)
ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564
ค่าเสื�อมราคาสะสม
ณ วีันท่� 1 เมษัาย่น 2562
ค่าเส่�อมราคาสำาหรับปี
ค่าเส่�อมราคาสำาหรับส่วีนท่�จีำาหน่าย่
ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2563
ค่าเส่�อมราคาสำาหรับปี
ค่าเส่�อมราคาสำาหรับส่วีนท่�จีำาหน่าย่

226,388
237,977
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วีย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม
สินทรัพย์ ไม่มตี วั ตน
ที� ได้มาจากการ
ซอฟ้ต์แวร์
รวมธุรกิจ
คอมพิวเตอร์

ซอฟ้ต์แวร์
คอมพิวเตอร์
ระห็ว่างพัฒนา

ลิขสิทธิ�

รวม

ราคาทุน
ณ วีันท่� 1 เมษัาย่น 2562
ซึ่่�อเพิ�ม
จีำาหน่าย่
โอนเข�า (โอนออก)
ซึ่่อ� บริษััทย่่อย่
ลดลงจีากการเปล่�ย่นสถึานะจีากบริษััทย่่อย่
เป็นบริษััทร่วีม
ผู้ลต่่างจีากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2563

995,566
(95,123)
162,226

566,287
35,467
(48)
57,165
896

300
(300)
-

168,263
64,147
(447)
(55,743)
-

1,730,416
99,614
(95,918)
1,422
163,122

(1,050,871)
2,539

(20,584)
(46)

-

-

(1,071,455)
2,493

14,337
14,337

639,137
25,323
134,856
799,316

-

176,220
91,012
(613)
(143,589)
123,030

829,694
116,335
(613)
(8,733)
936,683

ณ วีันท่� 1 เมษัาย่น 2562
174,731
330,491
214
ค่าต่ัดจีำาหน่าย่สำาหรับปี
139,220
68,996
ค่าต่ัดจีำาหน่าย่สำาหรับส่วีนท่�จีำาหน่าย่
(51,779)
(545)
(214)
โอนเข�า (โอนออก)
214
ซึ่่อ� บริษััทย่่อย่
829
ลดลงจีากการเปล่�ย่นสถึานะจีากบริษััทย่่อย่เป็น
(247,873)
(16,909)
บริษััทร่วีม
ผู้ลต่่างจีากการแปลงค่างบการเงิน
(22)
38
ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2563
383,054
14,337
82,882
ค่าต่ัดจีำาหน่าย่สำาหรับปี
ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564
465,936
14,337
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2563
256,083
176,220
ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564
333,380
123,030
ค่าตัดจำาห็น่ายสำาห็รับปีี
2563 (จีำานวีน 40 ล�านบาท รวีมอย่้่ในต่�นทุนการให�บริการ จีำานวีน 139 ล�านบาท รวีมอย่้่ในค่าใช�จี่าย่ในการให�บริการและการขาย่
ส่วีนท่�เหล่อรวีมอย่้่ในค่าใช�จี่าย่ในการบริหาร)
2564 (จีำานวีน 61 ล�านบาท รวีมอย่้่ในต่�นทุนการให�บริการ ส่วีนท่�เหล่อรวีมอย่้่ในค่าใช�จี่าย่ในการบริหาร)

505,436
208,216
(52,538)
214
829

ซึ่่�อเพิ�ม
จีำาหน่าย่
โอนเข�า (โอนออก)
ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564
ค่าตัดจำาห็น่ายสะสม

174 บริษััท วีจำีไอ จำำากัด (มหาชน)

(264,782)
16
397,391
82,882
480,273
432,303
456,410
208,216
82,882

(หน่วีย่ : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซอฟ้ต์แวร์
คอมพิวเตอร์

ซอฟ้ต์แวร์
คอมพิวเตอร์ระห็ว่าง
พัฒนา

ราคาทุน
ณ วีันท่� 1 เมษัาย่น 2562
ซึ่่�อเพิ�ม
โอนเข�า (โอนออก)
ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2563
ซึ่่�อเพิ�ม
ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564
ค่าตัดจำาห็น่ายสะสม
ณ วีันท่� 1 เมษัาย่น 2562
ค่าต่ัดจีำาหน่าย่สำาหรับปี
ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2563
ค่าต่ัดจีำาหน่าย่สำาหรับปี
ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2563
ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564
ค่าตัดจำาห็น่ายสำาห็รับปีี

รวม

93,373
37,341
130,714
130,714

46,013
3,999
(37,341)
12,671
209
12,880

139,386
3,999
143,385
209
143,594

76,469
16,091
92,560
12,620
105,180

-

76,469
16,091
92,560
12,620
105,180

38,154
25,534

12,671
12,880

50,825
38,414
16,091
12,620

2563 (รวีมอย่้่ในค่าใช�จี่าย่ในการบริหาร)
2564 (รวีมอย่้่ในค่าใช�จี่าย่ในการบริหาร)

16. ค่าความนิยม
กลุม่ บริษััทปันส่วีนค่าควีามนิย่มท่�เกิดจีากการรวีมกิจีการให�กับหน่วีย่สินทรัพย่์ท่�ก่อให�เกิดเงินสด เพ่�อทดสอบการด�อย่ค่าประจีำาปี ดังน่�
(หน่วีย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม
2564
ส่วีนงานโฆษัณาในอาคาร
บริษััท แรบบิท แคร์ จีำากัด (เดิมช่�อ “บริษััท แรบบิท อินเต่อร์เน็ต่ จีำากัด”)
รวีม

2563
78,656
157,631
236,287

78,656
157,631
236,287

กลุม่ บริษัทั พิจีารณาม้ลค่าท่ค� าดวี่าจีะได�รบั ค่นของหน่วีย่สินทรัพย่์ทก่� อ่ ให�เกิดเงินสดจีากม้ลค่าจีากการใช�สนิ ทรัพย่์ โดย่ประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคต่ท่�กิจีการคาดวี่าจีะได�รับอ�างอิงจีากประมาณการทางการเงินซึ่่�งได�รับอนุมัต่ิจีากฝ่่าย่บริหาร ประมาณการกระแสเงินสด
ดังกล่าวีครอบคลุมระย่ะเวีลา 5 ปี
สมมต่ิฐานท่�สำาคัญในการคำานวีณม้ลค่าจีากการใช�สินทรัพย่์ของหน่วีย่สินทรัพย่์ท่�ก่อให�เกิดเงินสดท่�สำาคัญ สรุปได�ดังน่�
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อัต่ราการเต่ิบโต่ในระย่ะย่าวี
อัต่ราคิดลดก่อนภาษั่

ส่วนงานโฆษัณา
ในอาคาร
3.00%
14.83%

บริษััท แรบบิท
แคร์ จำากัด
3.00%
10.00 - 11.73%

ฝ่่าย่บริหารพิจีารณาอัต่ราการเต่ิบโต่จีากผู้ลประกอบการในอด่ต่ การคาดการณ์การเต่ิบโต่ของต่ลาด อัต่ราเงินเฟื้้อ และอัต่ราคิดลดเป็น
อัต่ราก่อนภาษั่ท่�สะท�อนถึ่งควีามเส่�ย่งซึ่่�งเป็นลักษัณะเฉพาะท่�เก่�ย่วีข�องกับหน่วีย่สินทรัพย่์นั�น ๆ
ฝ่่าย่บริหารพิจีารณาแล�วีเช่�อวี่าค่าควีามนิย่มไม่เกิดการด�อย่ค่า

17. สินทรัพย์ทางการเงินไม่ห็มุนเวียนอื�น

(หน่วีย่ : พันบาท)

31 มีนาคม 2564
งบการเงินรวีมและงบการเงินเฉพาะกิจีการ
ตราสารทุนที�กำาห็นดให็้วัดมูลค่ายุติธรรมผิ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ต่ราสารทุนของบริษััทจีดทะเบ่ย่น
กลุ่มธุรกิจีส่�อโฆษัณา
กลุ่มธุรกิจีบริการด�านดิจีิทัล
ต่ราสารทุนของบริษััทท่�ไม่ใช่บริษััทจีดทะเบ่ย่น
กลุ่มธุรกิจีบริการด�านดิจีิทัล
รวีม

5,269,175
371,253
155,891
5,796,319

บริษััทฯ ได�ขาย่เงินลงทุนในต่ราสารทุนและรับร้� โอนปิดกำาไรจีากเงินลงทุนท่�รับร้�ม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมผู้่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จีอ่�นเข�ากำาไรสะสม
โดย่ม่ราย่ละเอ่ย่ดดังน่�
(หน่วีย่ : ล�านบาท)

ราคาขาย่เงินลงทุน
กำาไรจีากการขาย่เงินลงทุนท่�รับร้�เข�ากำาไรสะสม

เงินปีันผิลรับ

บริษััท แพลน บ่ ม่เด่ย่ จีำากัด (มหาชน)
รวีม

176 บริษััท วีจำีไอ จำำากัด (มหาชน)

สำาห็รับปีีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2564
งบการเงินรวีมและงบการเงินเฉพาะกิจีการ
991
395
(หน่วีย่ : ล�านบาท)

สำาห็รับปีีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2564
งบการเงินรวีมและงบการเงินเฉพาะกิจีการ
59
59

18. เจ้าห็นี�การค้าและเจ้าห็นี�อื�น

เจี�าหน่�การค�า - กิจีการท่�เก่�ย่วีข�องกัน
เจี�าหน่�การค�า
ดอกเบ่�ย่ค�างจี่าย่แก่สถึาบันการเงิน
ดอกเบ่�ย่ค�างจี่าย่ - กิจีการท่�เก่�ย่วีข�องกัน
เจี�าหน่�ค่าซึ่่�อสินทรัพย่์ - กิจีการท่�เก่�ย่วีข�องกัน
เจี�าหน่�ค่าซึ่่�อสินทรัพย่์
เจี�าหน่�จีากการซึ่่�อเงินลงทุน
เจี�าหน่�อ่�น - กิจีการท่�เก่�ย่วีข�องกัน
เจี�าหน่�อ่�น
รวีมเจี�าหน่�การค�าและเจี�าหน่�อ่�น

(หน่วีย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม
2564
2563
52,815
280,856
946
7,279
14,814
22
3,584
38,809
399,125

117,220
213,342
2,334
254
27,082
24,159
34,135
6,417
39,378
464,321

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
43,175
52,322
946
1,875
10,083
1,421
4,412
114,234

51,296
21,949
2,334
1,261
13,622
34,113
259
5,801
130,635

19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้
1

2

3

อัตราดอกเบี�ย

(หน่วีย่ : พันบาท)

อัตราดอกเบี�ย

6M THBFIX บวีกด�วีย่ส่วีนเพิ�มท่�
กำาหนดในสัญญา

ชำาระค่นเป็นราย่ปี
โดย่เริ�มชำาระงวีด
แรกภาย่ในเด่อน
กุมภาพันธ์ 2564
และครบกำาหนด
ชำาระค่นภาย่ใน
เด่อนกุมภาพันธ์
2565
Zenginkyo Tokyo Interbank
ชำาระค่นเป็นราย่ปี
Offered Rate (ZTIBOR) บวีกด�วีย่ โดย่เริ�มชำาระงวีด
ส่วีนเพิ�มท่�กำาหนดในสัญญา
แรกภาย่ในเด่อน
ม่นาคม 2564
และครบกำาหนด
ชำาระค่นภาย่ใน
เด่อนม่นาคม
2565
อัต่ราดอกเบ่�ย่เงินก้�ย่่มขั�นต่�ำา (MLR) ชำาระค่นเป็นราย่เด่อน
ลบส่วีนต่่างท่�กำาหนดในสัญญา
โดย่เริ�มชำาระงวีด
แรกภาย่ในเด่อน
พฤศจีิกาย่น 2558
และครบกำาหนด
ชำาระค่นภาย่ใน
เด่อนตุ่ลาคม
2564

รวีม
หัก: ส่วีนท่�ถึ่งกำาหนดชำาระภาย่ในหน่�งปี
เงินก้�ย่ม่ ระย่ะย่าวีจีากสถึาบันการเงิน - สุทธิจีากส่วีนท่�ถึ่งกำาหนดชำาระ
ภาย่ในหน่�งปี

งบการเงินรวม
2564
2563
600,000

700,000

558,988

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
600,000

700,000

700,000

558,988

700,000

-

39,000

-

-

1,158,988
(1,158,988)

1,439,000
(239,000)

1,158,988
(1,158,988)

1,400,000
(200,000)

-

1,200,000

-

1,200,000
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การเปล่�ย่นแปลงของบัญช่เงินก้�ย่่มระย่ะย่าวีจีากสถึาบันการเงินสำาหรับปีสิ�นสุดวีันท่� 31 ม่นาคม 2564 ม่ราย่ละเอ่ย่ดดังน่�
(หน่วีย่ : พันบาท)

ย่อดคงเหล่อ ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2563
ราย่การปรับปรุงจีากการนำามาต่รฐานการราย่งานทางการเงิน ฉบับท่� 9
มาถึ่อปฏิบัต่ิเป็นครั�งแรก
ย่อดคงเหล่อ ณ วีันท่� 1 เมษัาย่น 2563
หัก: จี่าย่ค่นเงินก้�
กำาไรจีากอัต่ราแลกเปล่�ย่นท่�ย่ังไม่เกิดข้�นจีริง
ย่อดคงเหล่อ ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564

งบการเงินรวม
1,439,000

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
1,400,000

(7,493)
1,431,507
(239,000)
(33,519)
1,158,988

(7,493)
1,392,507
(200,000)
(33,519)
1,158,988

ภาย่ใต่�สญ
ั ญาเงินก้� บริษัทั ฯ ต่�องปฏิบต่ั ต่ิ ามเง่อ� นไขบางประการต่ามท่ร� ะบุในสัญญา เช่น การดำารงอัต่ราส่วีนหน่ส� นิ ท่ม� ภ่ าระดอกเบ่ย่� ต่่อส่วีน
ของผู้้�ถึอ่ หุ�นและสัดส่วีนควีามสามารถึในการชำาระหน่� การก่อหน่�สินเพิ�มเต่ิม การเปล่�ย่นแปลงโครงสร�างผู้้�ถึ่อหุ�นใหญ่และโครงสร�างผู้้�บริหาร
อย่่างม่นัย่สำาคัญ และการดำารงสัดส่วีนการถึ่อหุ�นในบริษััทต่่างๆ ให�เป็นไปต่ามท่�กำาหนดในสัญญา เป็นต่�น เพ่�อเป็นการป้องกันควีามเส่�ย่ง
จีากอัต่ราแลกเปล่ย่� นและควีามเส่ย่� งจีากอัต่ราดอกเบ่ย่� ของเงินก้ย่� ม่ ระย่ะย่าวี บริษัทั ฯ ได�ต่กลงทำาสัญญาแลกเปล่ย่� นอัต่ราดอกเบ่ย่� กับธนาคาร
พาณิชย่์ ในประเทศแห่งหน่�ง และสัญญาแลกเปล่�ย่นเงินต่ราต่่างประเทศและอัต่ราดอกเบ่�ย่กับธนาคารพาณิชย่์อ่กแห่งหน่�ง ต่ามราย่ละเอ่ย่ด
ท่�กล่าวีไวี� ในหมาย่เหตุ่ประกอบงบการเงินข�อ 36.1

20. สัญญาเช่า
20.1 กลุ่มบริษััทในฐานะผิู้เช่า
กลุ่มบริษััททำาสัญญาเช่าสินทรัพย่์ เพ่�อใช� ในการดำาเนินงานของกลุ่มบริษััท สัญญาเช่าม่อายุ่อย่้่ระหวี่าง 1 ถึ่ง 14 ปี
ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้
ราย่การเปล่�ย่นแปลงของบัญช่ของสินทรัพย่์สิทธิการใช�สำาหรับปีส�นิ สุดวีันท่� 31 ม่นาคม 2564 สรุปได�ดังน่�
(หน่วีย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม
พ่น� ทีโ� ฆษัณา
ณ วีันท่� 1 เมษัาย่น 2563
ราย่การปรับปรุงสินทรัพย่์สิทธิการใช�จีาก
การนำามาต่รฐานการราย่งานทางการเงิน
ฉบับท่� 16 มาถึ่อปฏิบัต่ิครั�งแรก
เพิ�มข้�น
ซึ่่�อบริษััทย่่อย่
ค่าเส่�อมราคาสำาหรับปี
ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564
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อาคาร

พ่�นที�จัดเก็บ
อุปีกรณ์

ยานพาห็นะ

รวม

-

-

-

-

-

305,254

55,290

34,042

-

394,586

30,742
(57,316)
278,680

37,055
9,836
(36,139)
66,042

5,540
(17,079)
22,503

76,424
(6,087)
70,337

149,761
9,836
(116,621)
437,562

(หน่วีย่ : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ่น� ทีโ� ฆษัณา
ณ วีันท่� 1 เมษัาย่น 2563
ราย่การปรับปรุงสินทรัพย่์สิทธิการใช�จีาก
การนำามาต่รฐานการราย่งานทางการเงิน
ฉบับท่� 16 มาถึ่อปฏิบัต่ิครั�งแรก
เพิ�มข้�น
ค่าเส่�อมราคาสำาหรับปี
ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564

ข)

อาคาร

พ่�นที�จัดเก็บ
อุปีกรณ์

ยานพาห็นะ

รวม

-

-

-

-

-

305,254

28,318

20,452

-

354,024

30,742
(57,316)
278,680

9,285
(13,458)
24,145

5,405
(13,077)
12,780

76,424
(6,087)
70,337

121,856
(89,938)
385,942

ห็นี�สินตามสัญญาเช่า
(หน่วีย่ : พันบาท)

หน่�สินต่ามสัญญาเช่า
หัก : ดอกเบ่�ย่รอการต่ัดจีำาหน่าย่
รวีม
หัก : ส่วีนท่�ถึง่ กำาหนดชำาระภาย่ในหน่�งปี
หน่�สินต่ามสัญญาเช่า-สุทธิจีากส่วีนท่�ถึ่งกำาหนดชำาระภาย่ในหน่�งปี

งบการเงินรวม
2564
2563
543,899
(55,690)
488,209
(109,793)
378,416

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
489,500
(53,221)
436,279
(84,097)
352,182

-

การวีิเคราะห์การครบกำาหนดของจีำานวีนเงินท่ต่� อ� งจี่าย่ต่ามสัญญาเช่าเปิดเผู้ย่ข�อม้ลอย่้ใ่ นหมาย่เหตุ่ประกอบงบการเงินข�อ 36.2 ภาย่ใต่�หวีั ข�อ
ควีามเส่�ย่งด�านสภาพคล่อง
ค) ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับสัญญาเช่าที�รับรู้ในส่วนของกำาไรห็ร่อขาดทุน

ค่าเส่�อมราคาของสินทรัพย่์สิทธิการใช�
ดอกเบ่�ย่จี่าย่ของหน่�สินต่ามสัญญาเช่า
ค่าใช�จี่าย่ท่�เก่�ย่วีกับสัญญาเช่าระย่ะสั�นและสัญญาเช่าซึ่่ง� สินทรัพย่์อ�างอิงม่ม้ลค่าต่�ำา
ค่าเช่าผู้ันแปร

ง)

จ)

(หน่วีย่ : พันบาท)

สำาห็รับปีีส�นิ สุดวันที� 31 มีนาคม 2564
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
116,621
89,938
14,244
12,298
8,255
7,853
106,295
106,295

กลุ่มบริษััทม่พ�่นท่�ร�านค�าบนสถึาน่รถึไฟื้ฟื้้าและสัญญาเช่าพ่�นท่�โฆษัณา ซึ่่�งม่การจี่าย่ชำาระค่าเช่าท่�ผู้ันแปรต่ามราย่ได� อายุ่สัญญาเช่า
ม่ระย่ะเวีลา 1 ถึ่ง 15 ปี
กระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่า
กลุ่มบริษััทม่กระแสเงินสดจี่าย่ทั�งหมดของสัญญาเช่าสำาหรับปีสิ�นสุดวีันท่� 31 ม่นาคม 2564 จีำานวีน 515 ล�านบาท ซึ่่�งรวีมถึ่งกระแสเงินสด
จี่าย่ของสัญญาเช่าระย่ะสั�น สัญญาเช่าซึ่่�งสินทรัพย่์อา� งอิงม่ม้ลค่าต่ำ�า และค่าเช่าท่�ผู้ันแปรต่ามราย่ได� นอกจีากน่� กลุ่มบริษััทม่ราย่การท่�มิใช่
เงินสดเพิ�มข้�นสำาหรับสินทรัพย่์สิทธิการใช�และหน่�สินต่ามสัญญาเช่า จีำานวีน 150 ล�านบาท
อื�น ๆ
เม่�อวีันท่� 20 กุมภาพันธ์ 2564 บริษััทฯ และบริษััทท่� ไม่เก่�ย่วีข�องกันแห่งหน่�ง ได�ทำาสัญญาขาย่เหมาสิทธิส่�อโฆษัณากลางแจี�งประเภท
Street Furniture โดย่บริษััทฯ ต่กลงจี่าย่ค่าต่อบแทนทั�งจีำานวีนต่ามท่�ระบุไวี� ในสัญญา เพ่�อให� ได�สิทธิสำาหรับการใช�ส่�อโฆษัณาแต่่เพีย่ง
ผู้้�เด่ย่วี โดย่ม่ระย่ะเวีลาต่ั�งแต่่ วีันท่� 1 เมษัาย่น 2564 ถึ่งวีันท่� 31 ม่นาคม 2565 บริษััทฯได�จี่าย่ค่าต่อบแทนดังกล่าวีแล�วีในระหวี่างปี
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20.2 กลุ่มบริษััทในฐานะผิู้ให็้เช่า
กลุ่มบริษััทเข�าทำาสัญญาเช่าดำาเนินงานสำาหรับพ่�นท่�ร�านค�าบนสถึาน่รถึไฟื้ฟื้้า โดย่ม่อายุ่สัญญาระหวี่าง 1 ถึ่ง 15 ปี
กลุม่ บริษัทั ม่จีำานวีนเงินขัน� ต่ำ�าท่ค� าดวี่าจีะได�รบั ในอนาคต่จีากการให�เช่าภาย่ใต่�สญ
ั ญาเช่าดำาเนินงานท่�ย่กเลิกไม่ได� ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564
และ 2563 ดังน่�

(หน่วีย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
119,840
172,299
189,010
274,479
127,690
158,682

ภาย่ใน 1 ปี
มากกวี่า 1 ปี แต่่ไม่เกิน 5 ปี
มากกวี่า 5 ปี

21. ห็นี�สินทางการเงินห็มุนเวียนอื�น

(หน่วีย่ : พันบาท)

31 มีนาคม 2564
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ

ห็นี�สินทางการเงินที�วัดมูลค่ายุติธรรมผิ่านกำาไรขาดทุน
สัญญาซึ่่�อขาย่เงินต่ราต่่างประเทศล่วีงหน�า
ห็นี�สินทางการเงินที�วัดมูลค่ายุติธรรมผิ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
สัญญาซึ่่�อขาย่เงินต่ราต่่างประเทศล่วีงหน�า
สัญญาแลกเปล่�ย่นสกุลเงินและอัต่ราดอกเบ่�ย่
สัญญาแลกเปล่�ย่นอัต่ราดอกเบ่�ย่
รวีม

-

5,439

5,439
62,608
11,547
79,594

62,608
11,547
79,594

22. สำารองผิลปีระโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จีำานวีนเงินสำารองผู้ลประโย่ชน์ระย่ะย่าวีของพนักงานซึ่่�งเป็นเงินชดเชย่พนักงานเม่�อออกจีากงานและผู้ลประโย่ชน์ระย่ะย่าวีอ่�นของพนักงาน
แสดงได�ดังน่�
(หน่วีย่ : พันบาท)

ภาระผิูกพันตามโครงการผิลปีระโยชน์ต้นปีี
ส่วีนท่�รับร้�ในกำาไรหร่อขาดทุน:
ต่�นทุนบริการในปัจีจีุบัน
ต่�นทุนดอกเบ่�ย่
ต่�นทุนบริการในอด่ต่และผู้ลขาดทุนท่�เกิดข้�น
จีากการจี่าย่ชำาระผู้ลประโย่ชน์
ส่วีนท่�รับร้�ในกำาไรหร่อขาดทุน/กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จีอ่�น:
ขาดทุนจีากการประมาณการต่ามหลัก
คณิต่ศาสต่ร์ประกันภัย่
ส่วีนท่�เกิดจีากการเปล่�ย่นแปลง
ข�อสมมต่ิฐานด�านประชากรศาสต่ร์
ส่วีนท่เ� กิดจีากการเปล่ย่� นแปลงข�อสมมต่ิฐานทางการเงิน
ส่วีนท่�เกิดจีากการปรับปรุงจีากประสบการณ์
ซึ่่�อบริษััทย่่อย่
ลดลงจีากการเปล่�ย่นสถึานะจีากบริษััทย่่อย่เป็นบริษััทร่วีม
ผู้ลประโย่ชน์ท่�จี่าย่ระหวี่างปี
ผู้ลต่่างจีากการแปลงค่างบการเงิน
สำารองผิลปีระโยชน์ระยะยาวของพนักงานปีลายปีี

180 บริษััท วีจำีไอ จำำากัด (มหาชน)

โครงการเงินชดเชย
พนักงานเมื�อออกจากงาน
2564
2563
120,967
89,834

งบการเงินรวม
โครงการผิลปีระโยชน์
ระยะยาวอื�นของพนักงาน
2564
2563
1,380
7,504

รวม
2564
122,347

2563
97,338

20,527
2,392

20,000
3,571

330
31

4,451
232

20,857
2,423

24,451
3,803

-

27,145

-

430

-

27,575

-

5,346

-

-

-

5,346

323
(5,460)
138,749

20,712
1,546
(42,655)
(4,485)
(47)
120,967

1,741

(10,653)
(584)
1,380

323
(5,460)
140,490

20,712
1,546
(53,308)
(5,069)
(47)
122,347

(หน่วีย่ : พันบาท)

ภาระผิูกพันตามโครงการผิลปีระโยชน์ต้นปีี
ส่วีนท่�รับร้�ในกำาไรหร่อขาดทุน:
ต่�นทุนบริการในปัจีจีุบัน
ต่�นทุนดอกเบ่�ย่
ต่�นทุนบริการในอด่ต่และผู้ลขาดทุนท่�เกิดข้�น
จีากการจี่าย่ชำาระผู้ลประโย่ชน์
ส่วีนท่�รับร้�ในกำาไรหร่อขาดทุน/กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จีอ่�น:
ขาดทุนจีากการประมาณการต่ามหลัก
คณิต่ศาสต่ร์ประกันภัย่
ส่วีนท่เ� กิดจีากการเปล่ย่� นแปลงข�อสมมต่ิฐานทางการเงิน
ส่วีนท่�เกิดจีากการปรับปรุงจีากประสบการณ์
ผู้ลประโย่ชน์ท่�จี่าย่ระหวี่างปี
สำารองผิลปีระโยชน์ระยะยาวของพนักงานปีลายปีี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โครงการเงินชดเชย
โครงการผิลปีระโยชน์
พนักงานเมื�อออกจากงาน ระยะยาวอื�นของพนักงาน
2564
2563
2564
2563
73,083
40,524
1,359
171

รวม
2564
74,442

2563
40,695

8,901
1,434

5,713
1,657

323
30

1,322
35

9,224
1,464

7,035
1,692

-

14,188

-

-

-

14,188

(5,225)
78,193

9,273
4,436
(2,708)
73,083

1,712

(169)
1,359

(5,225)
79,905

9,273
4,436
(2,877)
74,442

ค่าใช�จี่าย่เก่�ย่วีกับผู้ลประโย่ชน์ระย่ะย่าวีของพนักงานรวีมอย่้ใ่ นส่วีนของกำาไรหร่อขาดทุน แสดงได�ดังน่�
(หน่วีย่ : พันบาท)

ค่าใช�จี่าย่ในการบริหารและขาย่

โครงการเงินชดเชย
พนักงานเมื�อออกจากงาน
2564
2563
22,919
50,715

งบการเงินรวม
โครงการผิลปีระโยชน์
ระยะยาวอื�นของพนักงาน
2564
2563
361
5,113

รวม
2564
23,280

2563
23,280
(หน่วีย่ : พันบาท)

ค่าใช�จี่าย่ในการบริหารและขาย่

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โครงการเงินชดเชย
โครงการผิลปีระโยชน์
พนักงานเมื�อออกจากงาน ระยะยาวอื�นของพนักงาน
2564
2563
2564
2563
10,335
21,558
353
1,358

รวม
2564
10,688

2563
22,916

กลุ่มบริษััทคาดวี่าจีะจี่าย่ชำาระผู้ลประโย่ชน์ระย่ะย่าวีของพนักงานภาย่ใน 1 ปีข�างหน�าเป็นจีำานวีนประมาณ 8 ล�านบาท (งบการเงินเฉพาะ
กิจีการ: 6 ล�านบาท) (2563: 4 ล�านบาท งบการเงินเฉพาะกิจีการ: 4 ล�านบาท)
ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564 ระย่ะเวีลาเฉล่�ย่ถึ่วีงนำ�าหนักในการจี่าย่ชำาระผู้ลประโย่ชน์ระย่ะย่าวีของพนักงานของกลุ่มบริษััทประมาณ 18 ปี
สมมต่ิฐานท่�สำาคัญในการประมาณการต่ามหลักคณิต่ศาสต่ร์ประกันภัย่ สรุปได�ดังน่�
(ร�อย่ละต่่อปี)

อัต่ราคิดลด
อัต่ราการข้�นเงินเด่อน
อัต่ราการเปล่�ย่นแปลงในจีำานวีนพนักงาน

งบการเงินรวม
2564
2563
2.0
2.0
3.0-7.0
6.0-7.0
2.0-10.0
2.0-10.0

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2.0
2.0
6.0-7.0
6.0-7.0
2.0-10.0
2.0-10.0
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ผู้ลกระทบของการเปล่ย่� นแปลงสมมต่ิฐานท่ส� าำ คัญต่่อม้ลค่าปัจีจีุบนั ของภาระผู้้กพันผู้ลประโย่ชน์ระย่ะย่าวีของพนักงาน ณ วีันท่� 31 ม่นาคม
2564 และ 2563 สรุปได�ดังน่�
(หน่วีย่ : ล�านบาท)

อัต่ราคิดลด
อัต่ราการข้�นเงินเด่อน

ณ วันที� 31 มีนาคม 2564
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึ�นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 เพิ่มขึ�นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1
(19)
24
(10)
11
22
(19)
11
(9)
(หน่วีย่ : ล�านบาท)

อัต่ราคิดลด
อัต่ราการข้�นเงินเด่อน

ณ วันที� 31 มีนาคม 2563
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึ�นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 เพิ่มขึ�นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1
(16)
20
(9)
10
20
(16)
10
(9)

23. ใบสำาคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อห็ุน้ สามัญ
ย่อดคงเหล่อ ณ วีันท่� 1 เมษัาย่น 2562
ใช�สิทธิ
ย่อดคงเหล่อ ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2563
ย่อดคงเหล่อ ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564

(หน่วีย่ : พันหน่วีย่)

VGI-W2
1,711,335
(50,000)
1,661,335
1,661,335

ใบสำาคัญแสดงสิทธิท่�จีะซึ่่�อหุ�นสามัญเพิ�มทุนของบริษััทฯ ครั�งท่� 2 (VGI-W2) ม่ราย่ละเอ่ย่ดดังน่�
วีันท่�ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ
11 กันย่าย่น 2561
จีำานวีนใบสำาคัญแสดงสิทธิท่�ออก
1,711,334,815 หน่วีย่
อัต่ราการจีัดสรร
5 หุ�นสามัญเดิม ต่่อ 1 หน่วีย่ใบสำาคัญแสดงสิทธิ
อายุ่ใบสำาคัญแสดงสิทธิ
4 ปี นับแต่่วีันท่�ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ
วีันท่�ใช�สิทธิได�ครั�งแรก
วีันทำาการสุดท�าย่ของสิ�นไต่รมาสแรกภาย่หลังจีากวีันท่�ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ
อัต่ราการใช�สิทธิ
ใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วีย่ ม่สิทธิซึ่�อ่ หุ�นสามัญได� 1 หุ�น
ราคาการใช�สิทธิ
หุ�นละ 10 บาท

24. สำารองตามกฎห็มาย
ภาย่ใต่�บทบัญญัต่ิของมาต่รา 116 แห่งพระราชบัญญัต่ิบริษััทมหาชนจีำากัด พ.ศ. 2535 บริษััทฯ ต่�องจีัดสรรกำาไรสุทธิประจีำาปีส่วีนหน่�ง
ไวี�เป็นทุนสำารองไม่นอ� ย่กวี่าร�อย่ละ 5 ของกำาไรสุทธิประจีำาปีหกั ด�วีย่ย่อดขาดทุนสะสมย่กมา (ถึ�าม่) จีนกวี่าทุนสำารองน่จี� ะม่จีำานวีนไม่นอ� ย่กวี่า
ร�อย่ละ 10 ของทุนจีดทะเบ่ย่น สำารองต่ามกฎหมาย่ดังกล่าวีไม่สามารถึนำาไปจี่าย่เงินปันผู้ลได� ปัจีจีุบันบริษััทฯได�จีัดสรรสำารองต่ามกฎหมาย่
ไวี�ครบถึ�วีนแล�วี

25. ส่วนตำ�ากว่าทุน
ส่วีนต่ำ�ากวี่าทุนจีากการรวีมธุรกิจีภาย่ใต่�การควีบคุมเด่ย่วีกัน ค่อ ส่วีนต่่างระหวี่างต่�นทุนการรวีมธุรกิจีภาย่ใต่�การควีบคุมเด่ย่วีกันกับ
ผู้ลรวีมของม้ลค่าต่ามบัญช่ของสินทรัพย่์และหน่�สินของบริษััทย่่อย่ ณ วีันท่�ม่การรวีมธุรกิจี
ส่วีนต่ำ�ากวี่าทุนจีากการเปล่�ย่นแปลงสัดส่วีนการถึ่อหุ�นในบริษััทย่่อย่ ค่อ ส่วีนต่ำ�ากวี่าทุนจีากการเปล่�ย่นแปลงส่วีนได�เส่ย่ของบริษััทฯ ใน
บริษัทั ย่่อย่โดย่ไม่ได�ทำาให�บริษัทั ฯ ส้ญเส่ย่อำานาจีในการควีบคุม โดย่คำานวีณข้น� จีากส่วีนต่่างระหวี่างสิง� ต่อบแทนสุทธิทจี่� า่ ย่หร่อได�รบั จีากการ
เปล่�ย่นแปลงสัดส่วีนการถึ่อหุ�นในบริษััทย่่อย่ของบริษััทฯ กับส่วีนได�เส่ย่ของผู้้�ม่ส่วีนได�เส่ย่ท่� ไม่ม่อำานาจีควีบคุมของบริษััทย่่อย่ในม้ลค่าสุทธิ
ต่ามบัญช่ของบริษััทย่่อย่ ณ วีันท่�ม่การเปล่�ย่นแปลง บริษััทฯ วีัดม้ลค่าส่วีนของผู้้ม� ่ส่วีนได�เส่ย่ท่�ไม่ม่อำานาจีควีบคุมของบริษััทย่่อย่ด�วีย่ม้ลค่า
ของสินทรัพย่์สุทธิท่�ระบุได�ต่ามสัดส่วีนของหุ�นท่�ถึ่อโดย่ผู้้�ม่ส่วีนได�เส่ย่ท่� ไม่ม่อำานาจีควีบคุมนั�น
182 บริษััท วีจำีไอ จำำากัด (มหาชน)

26. รายได้จากสัญญาที�ทำากับลูกค้า
26.1 การจำาแนกรายได้

ราย่ได�ค่าโฆษัณา
ราย่ได�ค่าบริการ
ราย่ได�จีากการให�บริการรับเหมาต่ิดต่ั�งงานระบบ
ราย่ได�จีากการขาย่
ราย่ได�อ่�น
รวีมราย่ได�จีากการให�บริการและการขาย่

(หน่วีย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม
2564
2563
1,249,386
2,479,277
639,123
612,937
43,259
104,473
18,570
48,641
216,619
336,070
2,166,957
3,581,398

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
1,233,514
2,422,862
122,309
177,139
1,355,823
2,600,001

26.2 รายได้ที�รับรู้ท�เี กี�ยวข้องกับยอดคงเห็ลือตามสัญญา (สินทรัพย์และห็นี�สินที�เกิดจากสัญญา)

ราย่ได�ท่�รับร้�ท่�เคย่รวีมอย่้่ในย่อดย่กมาของหน่�สินท่�เกิดจีากสัญญา

งบการเงินรวม
2564
2563
28,313
56,050

(หน่วีย่ : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
20,258
21,861

26.3 รายได้ที�คาดว่าจะรับรู้สำาห็รับภาระที�ยังปีฏิิบัติ ไม่เสร็จสิ�น
ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564 กลุ่มบริษััทคาดวี่าจีะม่ราย่ได�ท่�รับร้� ในอนาคต่สำาหรับภาระท่�ย่ังปฏิบัต่ิไม่เสร็จีสิ�น (หร่อย่ังไม่เสร็จีสิ�นบางส่วีน)
ของสัญญาท่�ทำากับล้กค�าจีำานวีน 360 ล�านบาท (2563: 510 ล�านบาท) (เฉพาะบริษััทฯ 126 ล�านบาท (2563: 96 ล�านบาท)) ซึ่่�งกลุ่มบริษััท
คาดวี่าจีะปฏิบัต่ิต่ามภาระท่�ต่อ� งปฏิบัต่ิของสัญญาดังกล่าวีเสร็จีสิ�นภาย่ใน 8 ปี (เฉพาะบริษััทฯ 8 ปี)

27. ค่าใช้จ่ายตามลักษัณะ
ราย่การค่าใช�จี่าย่แบ่งต่ามลักษัณะประกอบด�วีย่ราย่การค่าใช�จี่าย่ท่�สำาคัญดังต่่อไปน่�

การดำาเนินงานต่อเนื�อง:
เงินเด่อนและค่าแรงและผู้ลประโย่ชน์อ่�นของพนักงาน
ค่าเส่�อมราคาและค่าต่ัดจีำาหน่าย่
ค่าเส่�อมราคาของสินทรัพย่์สิทธิการใช�
ค่าต่อบแทนต่ามสัญญาสัมปทาน
ภาษั่ป้าย่และภาษั่โรงเร่อน (โอนกลับ)
ค่าการต่ลาดและส่งเสริมการขาย่
ขาดทุนจีากด�อย่ค่าสินทรัพย่์
ค่าเผู้่�อผู้ลขาดทุนด�านเครดิต่ท่�คาดวี่าจีะเกิดข้�น (โอนกลับ)
การดำาเนินงานที�ยกเลิก:
เงินเด่อนและค่าแรงและผู้ลประโย่ชน์อ่�นของพนักงาน
ค่าเส่�อมราคาและค่าต่ัดจีำาหน่าย่
ค่าเช่าโครงป้าย่โฆษัณา
ค่าเช่าจี่าย่ต่ามสัญญาเช่าดำาเนินงานอ่�น
ภาษั่ป้าย่และภาษั่โรงเร่อน
ค่าการต่ลาดและส่งเสริมการขาย่
ค่างานรับเหมาช่วีง
ขาดทุนจีากด�อย่ค่าสินทรัพย่์
ขาดทุนจีากการต่ัดจีำาหน่าย่สินทรัพย่์

(หน่วีย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

538,181
355,792
113,532
112,418
(6,788)
197,716
7,669

649,071
346,396
281,346
57,320
210,412
125,530
204,562

281,798
250,597
86,849
112,418
(7,014)
57,618
219,208
18,158

375,670
242,479
280,435
57,040
100,611
190,117
177,622

-

378,048
272,868
26,470
168,022
26,991
75,408
762,927
56,724
67,296

-

-

7.4 หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวม 183

28. ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช�จี่าย่ดอกเบ่�ย่ของเงินก้�ย่่ม
ค่าใช�จี่าย่ดอกเบ่�ย่ของหน่�สินต่ามสัญญาเช่า
ดอกเบ่�ย่จี่าย่ของสัญญาแลกเปล่�ย่นเงินต่รา
ต่่างประเทศและอัต่ราดอกเบ่�ย่
อ่�น ๆ
รวีม

(หน่วีย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม
2564
2563
22,666
71,842
14,244
32,310
3,937
73,157

2,115
73,957

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
21,813
68,794
12,298
32,310
3,456
69,877

1,129
69,923

29. ภาษัีเงินได้
ค่าใช�จี่าย่ภาษั่เงินได�สำาหรับปีสิ�นสุดวีันท่� 31 ม่นาคม 2564 และ 2563 สรุปได�ดังน่�

ภาษัีเงินได้ปีัจจุบัน:
ภาษั่เงินได�นิต่ิบุคคลสำาหรับปี
ภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษั่เงินได�รอการต่ัดบัญช่จีากการเกิดผู้ลแต่กต่่างชั�วีคราวี
และการกลับราย่การผู้ลแต่กต่่างชั�วีคราวี
ค่าใช้จ่ายภาษัีเงินได้ที�แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
1

(หน่วีย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

164,710

319,284

155,996

221,902

(31,799)
132,911

(72,465)
246,8191

(14,120)
141,876

(24,313)
197,589

214 ล�านบาท อย่้ภ่ าย่ใต่�การดำาเนินงานต่่อเน่�อง และ 33 ล�านบาท อย่้่ภาย่ใต่�การดำาเนินงานท่�ย่กเลิก

จีำานวีนภาษั่เงินได�ท่�เก่�ย่วีข�องกับส่วีนประกอบแต่่ละส่วีนของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จีอ่�นสำาหรับปีสิ�นสุดวีันท่� 31 ม่นาคม 2564 และ 2563
สรุปได�ดังน่�

(หน่วีย่ : พันบาท)

ภาษั่เงินได�รอการต่ัดบัญช่ท่�เก่�ย่วีข�องกับผู้ลกำาไรจีากการป้องกัน
ควีามเส่�ย่งกระแสเงินสด
ภาษั่เงินได�รอการต่ัดบัญช่ท่�เก่�ย่วีข�องกับผู้ลขาดทุน
จีากการประมาณการต่ามหลักคณิต่ศาสต่ร์ประกันภัย่
ภาษั่เงินได�รอการต่ัดบัญช่ท่�เก่�ย่วีข�องกับขาดทุน
จีากการวีัดม้ลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย่์เผู้่อ� ขาย่
ภาษั่เงินได�รอการต่ัดบัญช่ท่�เก่�ย่วีข�องกับกำาไรจีาก
การวีัดม้ลค่าต่ราสารทุน
ภาษั่เงินได�รอการต่ัดบัญช่ท่�เก่�ย่วีข�องกับผู้ลขาดทุนจีาก
การป้องกันควีามเส่�ย่งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วีย่งานต่่างประเทศ
ภาษั่เงินได�รอการต่ัดบัญช่ท่�เก่�ย่วีข�องกับการเปล่�ย่นแปลงสุทธิ
ในต่�นทุนป้องกันควีามเส่�ย่ง
รวีม
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งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

3,253

-

3,253

-

-

(5,521)

-

(2,742)

-

(497,953)

-

(497,953)

777,510

-

777,510

-

(17)

-

-

-

(703)
780,043

(503,474)

780,763

(500,695)

ราย่การกระทบย่อดระหวี่างกำาไรทางบัญช่กับค่าใช�จี่าย่ภาษั่เงินได�ม่ดังน่�

กำาไรก่อนค่าใช�จี่าย่ภาษั่เงินได�จีากการดำาเนินงานต่่อเน่�อง
กำาไรก่อนค่าใช�จี่าย่ภาษั่เงินได�จีากการดำาเนินงานท่�ย่กเลิก
กำาไรทางบัญช่ก่อนภาษั่เงินได�นิต่ิบุคคล
อัต่ราภาษั่เงินได�นิต่ิบุคคล (ร�อย่ละ)
กำาไรทางบัญช่ก่อนภาษั่เงินได�นิต่ิบุคคลค้ณอัต่ราภาษั่
ผู้ลกระทบทางภาษั่สาำ หรับ
ค่าใช�จี่าย่ต่�องห�าม
ค่าใช�จี่าย่ท่�ม่สิทธิหักได�เพิ�มข้�น
ราย่ได�ท่�ได�รับการย่กเวี�นภาษั่เงินได�
ผู้ลกระทบจีากควีามแต่กต่่างของอัต่ราภาษั่ของบริษััทย่่อย่
ในต่่างประเทศ
ผู้ลขาดทุนสำาหรับปีของบริษััทย่่อย่ท่�ไม่ได�บันท่กสินทรัพย่์
ภาษั่เงินได�รอการต่ัดบัญช่
ผู้ลแต่กต่่างชั�วีคราวีในปีก่อนท่�บันท่กสินทรัพย่์ภาษั่เงินได�
รอการต่ัดบัญช่ในปีปัจีจีุบัน
ขาดทุนทางภาษั่ท่�ถึ้กใช�ประโย่ชน์ ในปีปัจีจีุบันแต่่ไม่เคย่รับร้�
เป็นสินทรัพย่์ ภาษั่เงินได�รอการต่ัดบัญช่
กำาไรจีากการเปล่�ย่นสถึานะเงินลงทุน
ส่วีนแบ่งขาดทุน (กำาไร) จีากเงินลงทุนในการร่วีมค�าและบริษััทร่วีม
อ่�น ๆ
ค่าใช�จี่าย่ภาษั่เงินได�ท่�แสดงอย่้่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จี

(หน่วีย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม
2564
2563
1,039,588
1,102,908
447,676
1,039,588
1,550,584
20
20
207,918
310,117

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
874,264
1,252,404
874,264
1,252,404
20
20
174,853
250,481

740
(2,037)
(14,461)

68,126
(2,920)
(20,872)

34,800
(2,037)
(65,665)

53,134
(2,175)
(103,851)

-

(7,393)

-

-

18,180

29,365

-

-

(4,665)

-

-

-

(67,687)
(5,077)
132,911

(18,882)
(110,064)
(8,781)
8,123
246,819

(75)
141,876

197,589

ส่วีนประกอบของสินทรัพย่์ภาษั่เงินได�รอการต่ัดบัญช่และหน่�สินภาษั่เงินได�รอการต่ัดบัญช่ประกอบด�วีย่ราย่การดังต่่อไปน่�
(หน่วีย่ : พันบาท)

สินทรัพย์ภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผู้่อ� ผู้ลขาดทุนด�านเครดิต่ท่�คาดวี่าจีะเกิดข้�น
(2563: ค่าเผู้่อ� หน่�สงสัย่จีะส้ญ)
ขาดทุนจีากการวีัดม้ลค่าต่ราสารทุน
สำารองผู้ลประโย่ชน์ระย่ะย่าวีของพนักงาน
สัญญาเช่า
ต่ราสารอนุพันธ์
ขาดทุนทางภาษั่
อ่�นๆ
รวีม
ห็นี�สินภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชี
กำาไรจีากการวีัดม้ลค่าต่ราสารทุน
อ่�นๆ
รวีม

งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
22,775

22,775

21,713

21,713

28,098
10,067
7,716
10,266
14,165
93,087

506,492
24,491
6,667
560,425

15,981
10,067
7,716
8,568
64,045

506,492
14,889
6,667
549,761

193,382
7,683
201,065

4,425
4,425

193,382
7,683
201,065

4,425
4,425

7.4 หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวม 185

ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564 กลุ่มบริษััทม่ราย่การผู้ลแต่กต่่างชั�วีคราวีท่�ใช�หักภาษั่และขาดทุนทางภาษั่ท่�ย่ังไม่ได� ใช�จีำานวีน 859 ล�านบาท
(2563:609 ล�านบาท) (เฉพาะบริษััทฯ: 465 ล�านบาท (2563: 261 ล�านบาท)) ท่�กลุ่มบริษััทไม่ได�บันท่กสินทรัพย่์ภาษั่เงินได�รอการต่ัดบัญช่
ผู้ลขาดทุนทางภาษั่ท่�ย่ังไม่ได� ใช�ของบริษััทย่่อย่ม่จีำานวีนเงิน 430 ล�านบาท ซึ่่�งจีะทย่อย่สิ�นสุดระย่ะเวีลาการให�ประโย่ชน์ภาย่ในปี 2569
ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564 กลุ่มบริษััทม่ผู้ลแต่กต่่างชั�วีคราวีท่�เก่�ย่วีข�องกับเงินลงทุนในบริษััทร่วีม ซึ่่�งไม่ได�รับร้�เป็นหน่�สินภาษั่เงินได�รอการ
ต่ัดบัญช่เป็นจีำานวีนรวีม 862 ล�านบาท (2563: 616 ล�านบาท)

30. กำาไรต่อห็ุ้น
กำาไรต่่อหุ�นขั�นพ่�นฐานคำานวีณโดย่หารกำาไรสำาหรับปีท่�เป็นของผู้้�ถึ่อหุ�นของบริษััทฯ (ไม่รวีมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จีอ่�น) ด�วีย่จีำานวีนถึัวีเฉล่�ย่
ถึ่วีงนำ�าหนักของหุ�นสามัญท่�ออกอย่้่ในระหวี่างปี
กำาไรต่่อหุ�นปรับลดคำานวีณโดย่หารกำาไรสำาหรับปีท่�เป็นของผู้้�ถึ่อหุ�นของบริษััทฯ (ไม่รวีมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จีอ่�น) ด�วีย่ผู้ลรวีมของจีำานวีน
ถึัวีเฉล่�ย่ถึ่วีงนำ�าหนักของหุ�นสามัญท่�ออกอย่้่ในระหวี่างปีกับจีำานวีนถึัวีเฉล่�ย่ถึ่วีงนำ�าหนักของหุ�นสามัญท่�บริษััทฯ อาจีต่�องออกเพ่�อแปลง
หุ�นสามัญเท่ย่บเท่าปรับลดทั�งสิ�นให�เป็นหุ�นสามัญ โดย่สมมต่ิวี่าได�ม่การแปลงเป็นหุ�นสามัญ ณ วีันต่�นปี หร่อ ณ วีันออกหุ�นสามัญเท่ย่บเท่า
กำาไรต่่อหุ�นขั�นพ่�นฐานและกำาไรต่่อหุ�นปรับลด
แสดงการคำานวีณได�ดังน่�

กำาไรต่อห็ุ้นขั�นพ่�นฐาน
กำาไรส่วีนท่�เป็นของผู้้�ถึ่อหุ�นของบริษััทฯ

กำาไรต่อห็ุ้นขั�นพ่�นฐาน
กำาไรส่วีนท่�เป็นของผู้้�ถึ่อหุ�นของบริษััทฯ

กำาไรสำาห็รับปีี
2564
2563
(พันบาท) (พันบาท)
979,765

1,423,940

กำาไรสำาห็รับปีี
2564
2563
(พันบาท) (พันบาท)
732,388

1,054,816

งบการเงินรวม
จำานวนห็ุ้นสามัญ
ถัวเฉลี�ยถ่วงนำ�าห็นัก
2564
2563
(พันห็ุ้น)
(พันห็ุ้น)
8,611,166 8,585,959

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จำานวนห็ุน้ สามัญ
ถัวเฉลี�ยถ่วงนำ�าห็นัก
2564
2563
(พันห็ุ้น)
(พันห็ุน้ )
8,611,166 8,585,959

กำาไรต่อห็ุ้น
2564
2563
(บาท)
(บาท)
0.11

0.17

กำาไรต่อห็ุ้น
2564
2563
(บาท)
(บาท)
0.09

0.12

กำาไรต่่อหุ�นจีากการดำาเนินงานต่่อเน่�องสำาหรับปีสิ�นสุดวีันท่� 31 ม่นาคม 2564 และ 2563 ม่ราย่ละเอ่ย่ดการคำานวีณดังน่�

กำาไร
กำาไรต่อห็ุ้นขั�นพ่�นฐาน
กำาไรส่วีนท่�เป็นของผู้้�ถึ่อหุ�นบริษััทฯ

กำาไรต่อห็ุ้นขั�นพ่�นฐาน
กำาไรส่วีนท่�เป็นของผู้้�ถึ่อหุ�นบริษััทฯ
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2564
(พันบาท)
979,765

2563
(พันบาท)
926,046

กำาไรสำาห็รับปีี
2564
2563
(พันบาท) (พันบาท)
732,388

1,054,816

งบการเงินรวม
จำานวนห็ุ้นสามัญ
ถัวเฉลี�ยถ่วงนำ�าห็นัก
2564
2563
(พันห็ุ้น)
(พันห็ุ้น)
8,611,166 8,585,959

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จำานวนห็ุน้ สามัญ
ถัวเฉลี�ยถ่วงนำ�าห็นัก
2564
2563
(พันห็ุ้น)
(พันห็ุน้ )
8,611,166 8,585,959

กำาไรต่อห็ุ้น
2564
2563
(บาท)
(บาท)
0.11

0.11

กำาไรต่อห็ุ้น
2564
2563
(บาท)
(บาท)
0.09

0.12
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รายได้
ราย่ได�จีากล้กค�าภาย่นอก
ราย่ได�ระหวี่างส่วีนงาน
รวีมราย่ได�
ราย่การปรับปรุงและต่ัดราย่การระหวี่างกัน
รวีมราย่ได� - สุทธิ
ผิลการดำาเนินงาน
กำาไรของส่วนงาน
ราย่การปรับปรุงและต่ัดราย่การระหวี่างกัน
กำาไรของส่วนงาน - สุทธิ
2,184
76
2,260
(76)
2,184
1,356
4
1,360

1,327
20
1,347
(20)
1,327
627
5
632

ส่วนงานบีทีเอส
2564
2563

ข�อม้ลราย่ได�และกำาไรของส่วีนงานของกลุ่มบริษััทสำาหรับปีม่ดังต่่อไปน่�

-

100
(2)
98

294
2
296
(2)
294

ส่วนงานโฆษัณากลางแจ้ง
2564
2563

247
(34)
213

940
152
1,092
(152)
940

420
(46)
374

1,151
134
1,285
(134)
1,151

ส่วนงานบริการด้านดิจิทัล
2564
2563

109
(19)
90

213
20
233
(20)
213

228
(8)
220

371
10
381
(10)
371

ส่วนงานอื�น
2564
2563

983
(48)
935

2,480
192
2,672
(192)
2,480

2,104
(52)
2,052

4,000
222
4,222
(222)
4,000

ส่วนงานอื�น
2564
2563

(หน่วีย่ : ล�านบาท)

ข�อม้ลส่วีนงานดำาเนินงานท่�นำาเสนอน่�สอดคล�องกับราย่งานภาย่ในของกลุ่มบริษััทท่�ผู้้�ม่อำานาจีต่ัดสินใจีส้งสุดด�านการดำาเนินงานได�รับและสอบทานอย่่างสมำ�าเสมอเพ่�อใช� ในการต่ัดสินใจี
ในการจีัดสรรทรัพย่ากรให�กับส่วีนงานและประเมินผู้ลการดำาเนินงานของส่วีนงาน โดย่พิจีารณาจีากกำาไรหร่อขาดทุนจีากการดำาเนินงานซึ่่�งวีัดม้ลค่าโดย่ใช�เกณฑ์์เด่ย่วีกับท่�ใช� ในการวีัด
กำาไรหร่อขาดทุนจีากการดำาเนินงานในงบการเงิน ทั�งน่� ผู้้�ม่อำานาจีต่ัดสินใจีส้งสุดด�านการดำาเนินงานของกลุ่มบริษััท ค่อประธานเจี�าหน�าท่�บริหาร
เพ่�อวีัต่ถึุประสงค์ ในการบริหารงาน กลุ่มบริษััทได�จีัดโครงสร�างองค์กรเป็นหน่วีย่ธุรกิจีต่ามประเภทของบริการ และม่ส่วีนงานท่�ราย่งานทั�งสิ�น 4 ส่วีนงาน ดังน่�
1) ส่วีนงานโฆษัณาในโครงการรถึไฟื้ฟื้้าบ่ท่เอส (“ส่วีนงานบ่ท่เอส”)
2) ส่วีนงานโฆษัณากลางแจี�ง
3) ส่วีนงานบริการด�านดิจีิทัล และ
4) ส่วีนงานอ่�น
การบันท่กบัญช่สำาหรับราย่การระหวี่างส่วีนงานท่�ราย่งานเป็นไปในลักษัณะเด่ย่วีกับการบันท่กบัญช่สำาหรับราย่การธุรกิจีกับบุคคลภาย่นอก

31. ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

เน่�องจีากใบสำาคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 ม่ราคาใช�สิทธิส้งกวี่าราคาต่ลาดของหุ�นสามัญถึัวีเฉล่�ย่สำาหรับปีสิ�นสุดวีันท่� 31 ม่นาคม 2564 และ 2563 ดังนั�นบริษััทฯ จี้งไม่นำาผู้ลของใบสำาคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวีมารวีมคำานวีณ เพ่�อหากำาไรต่่อหุ�นปรับลดในงบการเงินรวีมและงบการเงินเฉพาะกิจีการ
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ราย่ได�เงินปันผู้ล
ราย่ได�อ่�น
กำาไรจีากการจีำาหน่าย่เงินลงทุนในบริษััทร่วีม
ค่าใช�จี่าย่ในการให�บริการ การขาย่และการบริหาร
ส่วีนแบ่งกำาไรจีากเงินลงทุนในการร่วีมค�าและบริษััท
ร่วีม
ต่�นทุนทางการเงิน
ภาษั่เงินได�
กำาไรสำาห็รับปีีจากการดำาเนินงานต่อเนื�อง
การดำาเนินงานที�ยกเลิก
กำาไรจีากการเปล่�ย่นสถึานะเงินลงทุน
ขาดทุน
กำาไรสำาห็รับปีีจากการดำาเนินงานที�ยกเลิก
กำาไรสำาห็รับปีี
ขาดทุนส่วนที�เปี็นของผิู้มีส่วนได้เสียที� ไม่มี
อำานาจควบคุมของบริษััทย่อย
กำาไรส่วนที�เปี็นของผิู้ถือห็ุ้นของบริษััทฯ

ราย่ได�และค่าใช�จี่าย่ท่�ไม่ได�ปันส่วีน

ส่วนงานบีทีเอส
2564
2563

ส่วนงานโฆษัณากลางแจ้ง
2564
2563

ส่วนงานบริการด้านดิจิทัล
2564
2563

ส่วนงานอื�น
2564
2563
146
152
(1,304)
131
(74)
(214)
889
550
(135)
415
1,304
120
1,424

59
112
593
(924)
338
(73)
(133)
907
907
73
980

ส่วนงานอื�น
2564
2563

(หน่วีย่ : ล�านบาท)

ราย่ได�จีากล้กค�าภาย่นอกกำาหนดข้�นต่ามสถึานท่�ต่ั�งของล้กค�า
(หน่วีย่ : ล�านบาท)

สำาห็รับปีีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม
2564
2563

ราย่ได�จีากล้กค�าภาย่นอก
ประเทศไทย่
จีีน
รวีม

2,275
205
2,480

3,755
245
4,000

ในปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริษััทไม่ม่ราย่ได�จีากล้กค�าราย่ใดท่�ม่ม้ลค่าเท่ากับ หร่อมากกวี่าร�อย่ละ 10 ของราย่ได�ของกิจีการ

32. กองทุนสำารองเลี�ยงชีพ
กลุ่มบริษััทและพนักงานของกลุ่มบริษััทได�ร่วีมกันจีัดต่ั�งกองทุนสำารองเล่�ย่งช่พข้�นต่ามพระราชบัญญัต่ิกองทุนสำารองเล่�ย่งช่พ พ.ศ. 2530
โดย่กลุ่มบริษััทและพนักงานจีะจี่าย่สมทบเข�ากองทุนเป็นราย่เด่อนในอัต่ราท่�ระบุไวี� และจีะจี่าย่ให�แก่พนักงานเม่�อพนักงานนั�นออกจีากงาน
ต่ามระเบ่ย่บวี่าด�วีย่กองทุนของกลุ่มบริษััท ในระหวี่างปีสิ�นสุดวีันท่� 31 ม่นาคม 2564 กลุ่มบริษััทรับร้�เงินสมทบดังกล่าวีเป็นค่าใช�จี่าย่
17 ล�านบาท (เฉพาะบริษััทฯ: 9 ล�านบาท) (2563: 21 ล�านบาท (เฉพาะบริษััทฯ: 8 ล�านบาท))

33. เงินปีันผิล
เงินปีันผิล

อนุมัติโดย

ท่�ประชุมสามัญผู้้�ถึ่อหุ�น เม่�อวีันท่� 9 กรกฎาคม 2562
ท่�ประชุมคณะกรรมการบริษััทฯ ครั�งท่� 1/2563
เม่�อวีันท่� 12 กุมภาพันธ์ 2563
รวีมเงินปันผู้ลสำาหรับปีส�นิ สุดวีันท่� 31 ม่นาคม 2563
เงินปันผู้ลประจีำาปี 2563
ท่�ประชุมสามัญผู้้�ถึ่อหุ�น
เม่�อวีันท่� 16 กรกฎาคม 2563
เงินปันผู้ลระหวี่างกาลสำาหรับปี 2564
ท่�ประชุมคณะกรรมการบริษััทฯ ครั�งท่� 2/2564
เม่�อวีันท่� 15 กุมภาพันธ์ 2564
รวีมเงินปันผู้ลสำาหรับปีสิ�นสุดวีันท่� 31 ม่นาคม 2564
เงินปันผู้ลประจีำาปี 2562
เงินปันผู้ลระหวี่างกาลสำาหรับปี 2563

เงินปีันผิลจ่าย
(ล�านบาท)
462

เงินปีันผิลจ่าย
ต่อห็ุ้น
(บาท)
0.054

388
850

0.045

138

0.016

172
310

0.020

34. ภาระผิูกพันและห็นี�สินที�อาจเกิดขึ�น
ณ วีันสิ�นรอบระย่ะเวีลาราย่งาน กลุม่ บริษััทม่ภาระผู้้กพันและหน่�สินท่�อาจีเกิดข้�นดังต่่อไปน่�
34.1 ภาระผิูกพันเกี�ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564 กลุ่มบริษััทม่ราย่จี่าย่ฝ่่าย่ทุนเป็นจีำานวีนเงิน 47 ล�านบาท (2563: 195 ล�านบาท) (เฉพาะบริษััทฯ: 18 ล�านบาท
(2563: 182 ล�านบาท)) ท่�เก่�ย่วีข�องกับการซึ่่�ออุปกรณ์และซึ่อฟื้ต่์แวีร์คอมพิวีเต่อร์ การต่ิดต่ั�งระบบบัต่รโดย่สารและระบบจีัดการสารสนเทศ
การพัฒนาเวี็บไซึ่ต่์ และการลงทุนในส่�อโฆษัณา
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34.2 ภาระผิูกพันตามสัญญาระยะยาว
ก) กลุ่มบริษััทม่ภาระผู้้กพันท่�จีะต่�องจี่าย่ชำาระค่าต่อบแทนต่ามอัต่ราท่�ระบุในสัญญาดังต่่อไปน่�
1) สัญญาให�สิทธิบริหารและจีัดการด�านการต่ลาดเพ่�อบริหารและจีัดการให�บริการพ่�นท่�โฆษัณาบนสถึาน่และขบวีนรถึไฟื้ฟื้้าบ่ท่เอส
และบริหารพ่�นท่�ร�านค�าและกิจีกรรมการต่ลาดบนสถึาน่รถึไฟื้ฟื้้าบ่ท่เอส รวีมถึ่งการออกอากาศผู้่านจีอพลาสม่าและแอลซึ่่ด่
บนสถึาน่รถึไฟื้ฟื้้าบ่ท่เอส กับบริษััทใหญ่
2) สัญญาให�สิทธิบริหารจีัดการพ่�นท่�ส่งเสริมการเดินทางโครงการระบบขนส่งมวีลชนกรุงเทพมหานคร (บนสถึาน่และพ่�นท่�เก่�ย่วีเน่�อง
กับระบบขนส่งมวีลชนกรุงเทพมหานครส่วีนต่่อขย่าย่สาย่ส่ลม ระย่ะทาง 2.2 กิโลเมต่ร และสาย่สุขุมวีิท ระย่ะทาง 5.25 กิโลเมต่ร)
กับบริษััทใหญ่
3) สัญญาให�สิทธิต่ิดต่ั�งและบริหารส่�อโฆษัณาในอาคารเพ่�อรับสิทธิต่ิดต่ั�งและบริหารจีัดการให�บริการโฆษัณาผู้่านจีอแอลซึ่่ด่ในอาคาร
กับบริษััทท่�เก่�ย่วีข�องกันแห่งหน่�งและบริษััทท่�ไม่เก่�ย่วีข�องกันหลาย่แห่ง
4) สัญญาให�สิทธิบริหารและจีัดการให�บริการพ่�นท่�โฆษัณาและสัญญาให�สิทธิท่�เก่�ย่วีข�องอ่�น
ภาระผู้้กพันดังกล่าวี ม่ราย่ละเอ่ย่ดดังน่�
(หน่วีย่ : ล�านบาท)

จี่าย่ชำาระ
ภาย่ใน 1 ปี
มากกวี่า 1 ปี แต่่ไม่เกิน 5 ปี
มากกวี่า 5 ปี

งบการเงินรวม
2564
2563
2
6
5

57
163
189

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2
6
5

57
163
189

ต่ามท่� ได�กล่าวีไวี� ในหมาย่เหตุ่ประกอบงบการเงินข�อ 3 เร่�องการนำามาต่รฐานการราย่งานทางการเงิน ฉบับท่� 16 มาถึ่อปฏิบัต่ิครั�งแรก
กลุม่ บริษัทั รับร้ห� น่ส� นิ ต่ามสัญญาเช่าด�วีย่ภาระผู้้กพันต่ามสัญญาเช่าดำาเนินงาน ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2563 ย่กเวี�นส่วีนของสัญญาเช่าระย่ะสัน�
และสัญญาเช่าซึ่่�งสินทรัพย่์อ�างอิงม่ม้ลค่าต่ำ�า
ข) ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564 กลุ่มบริษััทม่ภาระผู้้กพันเก่�ย่วีกับสัญญาบริการท่�จีะต่�องจี่าย่ชำาระในอนาคต่จีำานวีนเงินประมาณ 137
ล�านบาท (2563: 139 ล�านบาท) (เฉพาะบริษััทฯ: 74 ล�านบาท (2563: 57 ล�านบาท))
34.3 การคำ�าปีระกัน
ก) ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564 กลุ่มบริษััทม่หนังส่อคำ�าประกันซึ่่�งออกโดย่ธนาคารในนามกลุ่มบริษััทเหล่ออย่้่เป็นจีำานวีน 14 ล�านบาท
(2563: 14 ล�านบาท) (เฉพาะบริษััทฯ: 7 ล�านบาท (2563: 10 ล�านบาท)) เพ่�อคำ�าประกันการปฏิบัต่ิต่ามสัญญา การใช� ไฟื้ฟื้้า
และอ่�น ๆ ซึ่่�งเก่�ย่วีเน่�องกับภาระผู้้กพันทางปฏิบัต่ิบางประการต่ามปกต่ิธุรกิจีของบริษััทฯ ทั�งน่�หนังส่อคำ�าประกันซึ่่�งออกให�แก่ค้่ค�าของ
บริษััทย่่อย่โดย่ธนาคารในนามของบริษััทย่่อย่คำ�าประกันโดย่เงินฝ่ากประจีำาของบริษััทย่่อย่
ข) ต่ามท่�กล่าวีไวี� ในหมาย่เหตุ่ประกอบงบการเงินข�อ 12.4 มาสเต่อร์ แอด ได�เข�าทำาบันท่กข�อต่กลงกับบริษััทฯ ในการร่วีมกันรับผู้ิดชอบ
ต่ามสัดส่วีนการถึ่อหุ�นใน VGIM สำาหรับการชำาระเงินหลักประกันต่ามสัญญาคำ�าประกันในนามของกลุ่มบริษััท VGIM กับสนามบิน
และรถึไฟื้ฟื้้า
34.4 คดีฟ้้องร้อง
34.4.1 ข�อพิิพิาทระหว่างบริษััท ไมดาส โกลบอล มีเดีย จำำากัด (“ไมดาสฯ”) (ในฐานะผิ้�เรียกร�อง) กับบริษััทฯ (ในฐานะผิ้�คัดค�าน) ฐานผิิดสัญญา
เม่�อวีันท่� 25 มิถึุนาย่น 2561 ไมดาสฯ ซึ่่�งเคย่เป็นบริษััทร่วีมทุนระหวี่าง บริษััทฯ กับบริษััท ด่ไลท์ มัลต่ิม่เด่ย่ จีำากัด (“ด่ไลท์ฯ”) ได�ย่่�น
คำาเสนอข�อพิพาทต่่อสถึาบันอนุญาโต่ตุ่ลาการ สำานักงานศาลยุ่ต่ิธรรม ข�อพิพาทหมาย่เลขดำาท่� 37/2561 กล่าวีอ�างวี่าบริษััทฯ ปฏิบัต่ิ
ผู้ิดข�อสัญญาระหวี่างผู้้�ถึ่อหุ�นของไมดาสฯ ฉบับลงวีันท่� 5 กุมภาพันธ์ 2557 (“สัญญาระหวี่างผู้้�ถึ่อหุ�นฯ”) ซึ่่�งเป็นสัญญาท่�เข�าทำา
ระหวี่างบริษััทฯ และด่ไลท์ฯ พร�อมเรีย่กค่าเส่ย่หาย่เป็นจีำานวีนเงิน 1,004 ล�านบาท พร�อมดอกเบ่�ย่อัต่ราร�อย่ละ 7.5 ต่่อปี
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ต่่อมาเม่อ� วีันท่� 7 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทั ฯ ได�รบั แจี�งคำาช่ข� าดของคณะอนุญาโต่ตุ่ลาการ ลงวีันท่� 5 กุมภาพันธ์ 2563 วีินจีิ ฉัย่ด�วีย่คะแนน
เส่ย่งข�างมาก (2 ต่่อ 1) วี่า บริษััทฯ ปฏิบัต่ิผู้ิดสัญญาและให�บริษััทฯ ชำาระค่าเส่ย่หาย่ให�แก่ไมดาสฯ เป็นเงินจีำานวีน 579 ล�านบาท
พร�อมดอกเบ่�ย่ในอัต่ราร�อย่ละ 7.5 ต่่อปี นับแต่่วีันท่�ย่่�นคำาเสนอข�อพิพาท (กล่าวีค่อ วีันท่� 25 มิถึุนาย่น 2561) จีนกวี่าจีะชำาระแล�วีเสร็จี
และเม่�อวีันท่� 2 เมษัาย่น 2563 ไมดาสฯ ได�ย่่�นคำาร�องขอให�บังคับต่ามคำาช่�ขาดของคณะอนุญาโต่ตุ่ลาการต่่อศาลแพ่ง เพ่�อขอให�ศาลแพ่ง
ม่คำาพิพากษัาบังคับให�บริษััทฯ ปฏิบัต่ิต่ามคำาช่�ขาดของคณะอนุญาโต่ตุ่ลาการ
ทั�งน่� บริษััทฯ และท่�ปร้กษัาทางกฎหมาย่ของบริษััทฯ เห็นต่่างจีากคำาช่�ขาดของคณะอนุญาโต่ตุ่ลาการดังกล่าวี โดย่เห็นวี่า คำาช่�ขาดนั�น
ม่ควีามคลาดเคล่�อนทั�งเร่�องข�อเท็จีจีริงและประเด็นข�อกฎหมาย่ ซึ่่�งเม่�อวีันท่� 5 พฤษัภาคม 2563 บริษััทฯ ได� ใช�สิทธิต่ามกฎหมาย่ในการ
ย่่�นคำาร�องต่่อศาลแพ่งเพ่�อขอให�เพิกถึอนคำาช่�ขาดของคณะอนุญาโต่ตุ่ลาการ
ในการน่� บริษััทฯ ได�ย่่�นคำาร�องต่่อศาลแพ่ง เพ่�อนำาคำาร�องขอให�บังคับต่ามคำาช่�ขาดของคณะอนุญาโต่ตุ่ลาการ ซึ่่�งย่่�นโดย่ไมดาสฯ และ
คำาร�องขอให�เพิกถึอนคำาช่ข� าดของคณะอนุญาโต่ตุ่ลาการ ซึ่่ง� ย่่น� โดย่บริษัทั ฯ มารวีมพิจีารณาเข�าด�วีย่กัน โดย่เม่อ� วีันท่� 30 กันย่าย่น 2563
ศาลได�ม่คำาสั�งอนุญาต่แล�วี ซึ่่�งขณะน่�คำาร�องทั�งสองดังกล่าวีอย่้่ระหวี่างการพิจีารณาของศาลแพ่ง
อน่�ง เน่�องจีากข�อพิพาทดังกล่าวีย่ังไม่เป็นท่�สิ�นสุด และฝ่่าย่บริหารของบริษััทฯ เช่�อมั�นวี่า บริษััทฯ ได�ปฏิบัต่ิต่ามข�อกำาหนดแห่งสัญญา
ระหวี่างผู้้�ถึ่อหุ�นฯ อย่่างครบถึ�วีน จี้งมิได�บันท่กประมาณการหน่�สินจีากข�อพิพาทดังกล่าวีไวี� ในงบการเงินสำาหรับปีปัจีจีุบัน
34.4.2 ข�อพิิพิาทในคดีแพิ่ง ระหว่างไมดาสฯ (ในฐานะโจำทก์) และบริษััทฯ และมาสเต่อร์ แอด (ในฐานะจำำาเลย) ฐานความผิิดละเมิด
เม่�อวีันท่� 14 กุมภาพันธ์ 2561 ไมดาสได�ย่่�นฟื้้องบริษััทฯ และมาสเต่อร์ แอด ในควีามผู้ิดฐานละเมิด พร�อมเรีย่กค่าเส่ย่หาย่เป็นเงิน
24 ล�านบาท พร�อมดอกเบ่�ย่ในอัต่ราร�อย่ละ 7.5 ต่่อปี อันเน่�องมาจีากการเข�าทำาสัญญาให�บริการเวีลาโฆษัณาออกอากาศบนโครงป้าย่
โฆษัณาจีอแอลอ่ด่ 4 จีุดต่ิดต่ั�ง ฉบับลงวีันท่� 31 มกราคม 2560 ระหวี่างไมดาสฯ และมาสเต่อร์ แอด ซึ่่�งต่่อมาเม่�อวีันท่� 12 กันย่าย่น 2562
ศาลแพ่ ง ได� พิ พ ากษัาย่กฟื้้ อ ง ด� วี ย่เห็ น วี่ า ข� อ เท็ จี จีริ ง ท่� ไ มดาสฯ นำา ส่ บ นั� น ไม่ ม่ นำ�า หนั กให� รับ ฟื้ั ง ได� วี่ า บริ ษัั ท ฯ และมาสเต่อร์ แอด
ได�ร่วีมกันฉ�อฉลให� ไมดาสฯ ได�รับควีามเส่ย่หาย่ในทางการค�า จี้งไม่ถึ่อเป็นการละเมิดต่่อ ไมดาสฯ ต่่อมาไมดาสฯ ได�ย่่�นอุทธรณ์
และเม่�อวีันท่� 20 มกราคม 2564 ศาลอุทธรณ์ ได�พิพากษัาย่่นต่าม คำาพิพากษัาของศาลชั�นต่�น ปัจีจีุบันโจีทก์ขอขย่าย่ระย่ะเวีลาย่่�นฎ่กา
ต่่อศาล และศาลม่คำาสั�งอนุญาต่ให�ขย่าย่ระย่ะเวีลาย่่�นฎ่กาถึ่งวีันท่� 2 มิถึุนาย่น 2564

35. ลำาดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษััทม่สินทรัพย่์และหน่�สินท่�วีัดม้ลค่าด�วีย่ม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมหร่อเปิดเผู้ย่ม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมแย่ก
แสดงต่ามลำาดับชั�นของม้ลค่ายุ่ต่ิธรรม ดังน่�
(หน่วีย่ : ล�านบาท)

สินทรัพย์ที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุน
ต่ราสารทุนท่�ม่ราคาเสนอซึ่่�อขาย่
ต่ราสารทุนท่�ไม่ม่ราคาเสนอซึ่่�อขาย่
ห็นี�สินที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ต่ราสารอนุพันธ์
สัญญาขาย่เงินต่ราต่่างประเทศล่วีงหน�า
สัญญาแลกเปล่�ย่นอัต่ราดอกเบ่�ย่
สัญญาแลกเปล่�ย่นเงินต่ราต่่างประเทศ
และอัต่ราดอกเบ่�ย่
สินทรัพย์ที�เปีิดเผิยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในบริษััทร่วีม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 มีนาคม 2564
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1

รวม

5,640
-

156

-

5,640
156

-

5
12

-

5
12

-

63

-

63

17,388

-

-

17,388
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(หน่วีย่ : ล�านบาท)

สินทรัพย์ที�วัดมูลค่าด้านมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย่์เผู้่�อขาย่
ต่ราสารทุน
ห็นี�สินที�เปีิดเผิยมูลค่ายุติธรรม
ต่ราสารอนุพันธ์
สัญญาแลกเปล่�ย่นเงินต่ราต่่างประเทศ
และอัต่ราดอกเบ่�ย่
สัญญาแลกเปล่�ย่นอัต่ราดอกเบ่�ย่
สินทรัพย์ที�เปีิดเผิยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในบริษััทร่วีม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 มีนาคม 2563
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1

รวม

2,413

-

-

2,413

-

37
19

-

37
19

791

-

-

791

36. เคร่�องมือทางการเงิน
36.1 ตราสารอนุพันธ์ และการบัญชีปี้องกันความเสี�ยง
(หน่วีย่ : พันบาท)

งบการเงินรวม
ห็นี�สินตราสารอนุพันธ์
หน่�สินต่ราสารอนุพันธ์ท่�ไม่ได�กาำ หนดให�เป็น
เคร่�องม่อท่�ใช�ป้องกันควีามเส่�ย่ง
สัญญาซึ่่�อขาย่เงินต่ราต่่างประเทศล่วีงหน�า
หน่�สินต่ราสารอนุพันธ์ท่�กาำ หนดให�เป็น
เคร่�องม่อท่�ใช�ป้องกันควีามเส่�ย่ง
สัญญาซึ่่�อขาย่เงินต่ราต่่างประเทศล่วีงหน�า
สัญญาแลกเปล่�ย่นเงินต่ราต่่างประเทศ
และอัต่ราดอกเบ่�ย่
สัญญาแลกเปล่�ย่นอัต่ราดอกเบ่�ย่
รวมห็นี�สินตราสารอนุพันธ์

2564

งบการเงินรวม
2563

2564

2563

-

-

5,439

-

5,439

-

-

-

62,608
11,547
79,594

-

62,608
11,547
79,594

-

ตราสารอนุพันธ์ที�กำาห็นดให็้เปี็นเคร่�องมือที�ใช้ปี้องกันความเสี�ยง
การปั้องิกันค่วามเสิ้�ยงิในกระแสิเงิินสิด้
ค่วามเสื่ี�ยงจากอัต้ราแลกเปลี�ยนิและอัต้ราด้อกเบี�ย
กลุ่มบริษััทใช�สัญญาแลกเปล่�ย่นเงินต่ราต่่างประเทศและอัต่ราดอกเบ่�ย่ และสัญญาแลกเปล่�ย่นอัต่ราดอกเบ่�ย่ เป็นเคร่�องม่อท่�ใช�ป้องกัน
ควีามเส่�ย่งในกระแสเงินสดของเงินก้�ย่่มท่�ม่เงินต่�นและอัต่ราดอกเบ่�ย่ผู้ันแปรโดย่กลุ่มบริษััทได�รับเงินต่�นในสกุลเงินต่ราต่่างประเทศต่ามท่�
กำาหนดไวี� ในสัญญา และดอกเบ่�ย่ในอัต่ราผู้ันแปรเท่ากับ ZTIBOR และ THBFIX บวีกด�วีย่ส่วีนต่่างต่ามท่�กำาหนดในสัญญา และจี่าย่เงินต่�นและ
ดอกเบ่�ย่ในอัต่ราคงท่�ต่ามท่�กำาหนดในสัญญา
ราย่การท่ม� ก่ ารป้องกันควีามเส่ย่� งข�างต่�นถึ่อวี่าม่ควีามสัมพันธ์เชิงเศรษัฐกิจีกับเคร่อ� งม่อท่ใ� ช�ปอ้ งกันควีามเส่ย่� ง เน่อ� งจีากสัญญาแลกเปล่ย่� น
อัต่ราดอกเบ่�ย่ และสัญญาแลกเปล่�ย่นเงินต่ราต่่างประเทศและอัต่ราดอกเบ่�ย่ ม่เง่�อนไขท่�ต่รงกันกับเง่�อนไขของเงินก้�ย่่มและอัต่ราดอกเบ่�ย่
(อันได�แก่ จีำานวีนเงินต่�น และวีันท่�คาดวี่าจีะจี่าย่ชำาระ) กลุ่มบริษััทได�กำาหนดอัต่ราส่วีนการป้องกันควีามเส่�ย่งไวี�ท่� 1:1 เน่�องจีากควีามเส่�ย่ง

192 บริษััท วีจำีไอ จำำากัด (มหาชน)

อ�างอิงของสัญญาแลกเปล่�ย่นอัต่ราดอกเบ่�ย่ และสัญญาแลกเปล่�ย่นเงินต่ราต่่างประเทศและอัต่ราดอกเบ่�ย่ เหม่อนกับองค์ประกอบของ
ควีามเส่�ย่งท่�มก่ ารป้องกัน นอกจีากน่� ในการทดสอบควีามม่ประสิทธิผู้ลในการป้องกันควีามเส่�ย่ง กลุ่มบริษััทได� ใช�อนุพันธ์เสม่อน พร�อมกับ
เปรีย่บเท่ย่บการเปล่�ย่นแปลงในม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมของเคร่�องม่อท่�ใช�ป้องกันควีามเส่�ย่งกับการเปล่�ย่นแปลงในม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมของราย่การท่�ม่
การป้องกันควีามเส่�ย่งสำาหรับควีามเส่�ย่งท่�ม่การป้องกัน
ควีามไม่ม่ประสิทธิผู้ลในการป้องกันควีามเส่�ย่ง สามารถึเกิดได�จีากสาเหตุ่ดังต่่อไปน่�
- ช่วีงเวีลาและกระแสเงินสดของราย่การท่�มก่ ารป้องกันควีามเส่�ย่งและเคร่�องม่อท่�ใช�ป้องกันควีามเส่�ย่งม่ควีามแต่กต่่างกัน
- ดัชน่อต่ั รา (และเส�นผู้ลต่อบแทน) ท่เ� ก่ย่� วีข�องกับควีามเส่ย่� งท่ม� ก่ ารป้องกันของราย่การท่ม� ก่ ารป้องกันควีามเส่ย่� งและเคร่อ� งม่อท่ใ� ช�ปอ้ งกัน
ควีามเส่�ย่งม่ควีามแต่กต่่างกัน
- ควีามเส่�ย่งด�านเครดิต่ของค้่สัญญาส่งผู้ลให�การเปล่�ย่นแปลงม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมของเคร่�องม่อท่�ใช�ป้องกันควีามเส่�ย่งและราย่การท่�ม่การ
ป้องกันควีามเส่�ย่งม่ควีามแต่กต่่างกัน
ต่ราสารอนุพันธ์ท่�กลุ่มบริษััทถึ่อไวี�เพ่�อเป็นเคร่�องม่อท่�ใช�ป้องกันควีามเส่�ย่ง ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564 ม่ดังน่�
การครบกำาห็นดชำาระภายใน 1 ปีี
สัญญาแลกเปีลี�ยนเงินตราต่างปีระเทศและอัตราดอกเบี�ย (สำาห็รับเงินกู้ยืมและอัตราดอกเบี�ย)
จีำานวีนเงินต่ามสัญญา (ล�านบาท)
600
อัต่ราแลกเปล่�ย่น (เย่น/บาท)
3.247
อัต่ราดอกเบ่�ย่คงท่� (ร�อย่ละ)
อัต่ราคงท่�ต่ามท่�ระบุในสัญญา
อัต่ราดอกเบ่�ย่ลอย่ต่ัวี
ZTIBOR บวีกด�วีย่ส่วีนเพิ�มท่�กำาหนดในสัญญา
สัญญาแลกเปีลี�ยนอัตราดอกเบี�ย (สำาห็รับอัตราดอกเบี�ย)
จีำานวีนเงินต่ามสัญญา (ล�านบาท)
600
อัต่ราดอกเบ่�ย่คงท่� (ร�อย่ละ)
อัต่ราคงท่�ต่ามท่�ระบุในสัญญา
อัต่ราดอกเบ่�ย่ลอย่ต่ัวี
6M THBFIX บวีกด�วีย่ส่วีนเพิ�มท่�กำาหนดในสัญญา

ผู้ลกระทบของเคร่�องม่อท่�ใช�ป้องกันควีามเส่�ย่งต่่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564 และผู้ลกระทบของการป้องกันควีามเส่�ย่ง
ในกระแสเงินสดต่่องบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จีสำาหรับปีส�นิ สุดวีันเด่ย่วีกัน แสดงได�ดังน่�
(หน่วีย่: ล�านบาท)

สัญญาแลกเปล่�ย่นเงินต่ราต่่างประเทศและ
อัต่ราดอกเบ่�ย่ - สำาหรับป้องกันควีามเส่�ย่ง
จีากเงินก้�ย่่มและอัต่ราดอกเบ่�ย่
สัญญาแลกเปล่�ย่นอัต่ราดอกเบ่�ย่ - สำาหรับป้องกัน
ควีามเส่�ย่งจีากอัต่ราดอกเบ่�ย่

จำานวนเงินตามสัญญา

มูลค่าตามบัญชี

การเปีลี�ยนแปีลงในมูลค่ายุติธรรม
ซึ�งใช้วัดความไม่มีปีระสิทธิผิล
ในการปี้องกันความเสี�ยง

600

(63)

(26)

600

(12)
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ผู้ลกระทบของราย่การท่�มก่ ารป้องกันควีามเส่�ย่งต่่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564 แสดงได�ดังน่�
(หน่วีย่: ล�านบาท)

เงินก้�ย่่มและอัต่ราดอกเบ่�ย่

ส่วนที�มีปีระสิทธิผิลที�รับรู้
ในส่วนของผิู้ถือห็ุน้
(18)

สำารองสำาห็รับการปี้องกัน
ความเสี�ยงในกระแสเงินสด
26

ผิลกระทบของการปีฏิิรูปีอัตราดอกเบี�ยอ้างอิง
กลุ่มบริษััทท่�ม่ควีามเส่�ย่งจีากอัต่ราดอกเบ่�ย่อ�างอิงท่�กำาหนดจีากธุรกรรมการก้�ย่่มแบบไม่ม่หลักประกันระหวี่างธนาคาร (InterBank
Offerred Rates - IBORs) ของเคร่�องม่อทางการเงินซึ่่�งจีะม่การแทนท่�หร่อปฏิร้ป เน่�องจีากในบางประเทศท่�กลุ่มบริษััทดำาเนินธุรกิจีอย่้่นั�น

7.4 หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวม 193

ย่ังม่ควีามไม่แน่นอนเก่�ย่วีกับจีังหวีะเวีลาและวีิธ่การท่�ใช� ในช่วีงเปล่�ย่นแปลง กลุ่มบริษััทคาดวี่าการปฏิร้ปอัต่ราดอกเบ่�ย่อ�างอิงน่�จีะส่ง
ผู้ลกระทบต่่อการบริหารควีามเส่�ย่งและการใช�การบัญช่ป้องกันควีามเส่�ย่งของกลุ่มบริษััท จี้งได�นำาการปรับปรุงมาต่รฐานการราย่งานทาง
การเงิน ฉบับท่� 9 และมาต่รฐานการราย่งานทางการเงิน ฉบับท่� 7 มาถึ่อปฏิบัต่ิก่อนวีันท่�ม่ผู้ลบังคับใช�กับควีามสัมพันธ์ของการป้องกัน
ควีามเส่�ย่งได�รับผู้ลกระทบโดย่ต่รงจีากการปฏิร้ปอัต่ราดอกเบ่�ย่อ�างอิง
กลุ่มบริษััทได�ม่การต่ิดต่ามและจีัดการเก่�ย่วีกับการปฏิร้ปอัต่ราดอกเบ่�ย่อ�างอิง โดย่ทำาการประเมินวี่า กระแสเงินสดต่ามสัญญาม่การ
อ�างอิงอัต่ราดอกเบ่ย่� อ�างอิงท่ก� ำาหนดจีากธุรกรรมการก้ย่� ม่ แบบไม่มห่ ลักประกันระหวี่างธนาคารมากน�อย่เพีย่งไร กิจีการจีะต่�องทำาการแก� ไข
สัญญาอันเน่�องมาจีากผู้ลของ การปฏิร้ปอัต่ราดอกเบ่�ย่อ�างอิงหร่อไม่ รวีมถึ่งกิจีการควีรจีะจีัดการการส่�อสารกับค้่สัญญาในเร่�อง
ของการปฏิร้ปอัต่ราดอกเบ่�ย่อ�างอิงดังกล่าวีอย่่างไร
กลุ่มบริษััทม่สัญญาแลกเปล่�ย่นเงินต่ราต่่างประเทศและอัต่ราดอกเบ่�ย่ และสัญญาแลกเปล่�ย่นอัต่ราดอกเบ่�ย่เพ่�อใช� ในการป้องกันควีามเส่�ย่ง
ในกระแสเงินสด สัญญาดังกล่าวีม่อัต่ราดอกเบ่�ย่ท่�ปรับข้�นลงต่ามอัต่ราต่ลาดซึ่่�งอ�างอิงกับ ZTIBOR และ THBFIX
ควีามสัมพันธ์ของการป้องกันควีามเส่�ย่งซึ่่�งได�รับผู้ลกระทบจีากการปฏิร้ปอัต่ราดอกเบ่�ย่อ�างอิงอาจีทำาให�เกิดส่วีนท่� ไม่ม่ประสิทธิผู้ลจีาก
การคาดการณ์ของผู้้�ร่วีมต่ลาดเม่�อม่การเปล่�ย่นจีากอัต่ราดอกเบ่�ย่อ�างอิงท่�ใช�อย่้่ไปเป็นอัต่ราดอกเบ่�ย่อ�างอิงอ่�น การเปล่�ย่นแปลงน่�อาจีจีะ
เกิดข้น� ในช่วีงเวีลาท่ต่� า่ งกันสำาหรับราย่การท่ม� ก่ ารป้องกันควีามเส่ย่� งและเคร่อ� งม่อท่ใ� ช�ปอ้ งกันควีามเส่ย่� ง ซึ่่ง� อาจีทำาให�เกิดควีามไม่มป่ ระสิทธิผู้ล
ในการป้องกันควีามเส่�ย่งข้�น ทั�งน่�ถึ�าม่ผู้ลกระทบจีากการปฏิร้ปอัต่ราดอกเบ่�ย่อ�างอิงในอนาคต่ กลุ่มบริษััทจีะวีัดม้ลค่าเคร่�องม่อท่�ใช�ป้องกัน
ควีามเส่�ย่งซึ่่�งอ�างอิง ZTIBOR โดย่ใช�อัต่ราท่�ม่อย่้่ในต่ลาดสำาหรับเคร่�องม่อท่�อ�างอิง ZTIBOR ซึ่่�งม่อายุ่เท่ากันและม่วีันท่�ครบกำาหนด
ท่�คล�าย่คล่งกัน รวีมทั�งวีัดม้ลค่าผู้ลสะสมของการเปล่�ย่นแปลงในม้ลค่าปัจีจีุบันของกระแสเงินสดท่�ม่การป้องกันควีามเส่�ย่งในส่วีนท่�เก่�ย่วีกับ
การเปล่�ย่นแปลงใน ZTIBOR ด�วีย่หลักการท่�คล�าย่คล่งกัน ทั�งน่�กลุ่มบริษััทจีะไม่ได�รับผู้ลกระทบจีากการปฏิร้ปอัต่ราดอกเบ่�ย่ THBFIX
เน่�องจีากสัญญาแลกเปล่�ย่นอัต่ราดอกเบ่�ย่ THBFIX จีะสิ�นสุดลงก่อนการปฏิร้ปอัต่ราดอกเบ่�ย่อ�างอิง
การปี้องกันความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิในห็น่วยงานต่างปีระเทศ
ต่ามท่�กล่าวีในหมาย่เหตุ่ประกอบงบการเงินข�อ 12.2 ในระหวี่างปี กลุ่มบริษััทเข�าทำาสัญญาขาย่เงินต่ราต่่างประเทศล่วีงหน�า ซึ่่�งถึ้กกำาหนด
เป็นเคร่�องม่อท่�ใช�ป้องกันควีามเส่�ย่งของเงินลงทุนสุทธิในประเทศเวีีย่ดนาม ทั�งน่� เพ่�อเป็นการป้องกันควีามเส่�ย่งจีากอัต่ราแลกเปล่�ย่นของ
สกุลเงินดองเวีีย่ดนามท่�เกิดจีากเงินลงทุนข�างต่�น ผู้ลของกำาไรหร่อขาดทุนของเคร่�องม่อท่�ใช�ป้องกันควีามเส่�ย่งส่วีนท่�ม่ประสิทธิผู้ลจีะโอน
ไปย่ังกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จีอ่�น เพ่�อหักกลบกับกำาไรหร่อขาดทุนจีากการแปลงค่าเงินลงทุนสุทธิในบริษััทร่วีมนั�น
ราย่การท่ม� ก่ ารป้องกันควีามเส่ย่� งน่ถึ� อ่ วี่าม่ควีามสัมพันธ์เชิงเศรษัฐกิจีกับเคร่อ� งม่อท่ใ� ช�ปอ้ งกันควีามเส่ย่� ง เน่อ� งจีากเงินลงทุนสุทธิกอ่ ให�เกิด
ควีามเส่�ย่งในการแปลงค่าซึ่่�งจีะต่รงกับควีามเส่�ย่งจีากอัต่ราแลกเปล่�ย่นของสัญญาขาย่เงินต่ราต่่างประเทศล่วีงหน�า กลุ่มบริษััทได�กำาหนด
อัต่ราส่วีนการป้องกันควีามเส่�ย่งไวี�ท่� 1:1 เน่�องจีากควีามเส่�ย่งอ�างอิงของเคร่�องม่อท่�ใช� ในการป้องกันควีามเส่�ย่งเหม่อนกับองค์ประกอบของ
ควีามเส่�ย่งท่�ม่การป้องกัน โดย่ท่�ควีามไม่ม่ประสิทธิผู้ลในการป้องกันควีามเส่�ย่งจีะเกิดข้�นเม่�อเงินลงทุนในบริษััทร่วีมในต่่างประเทศม่จีำานวีน
ท่�น�อย่กวี่าม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมของสัญญาขาย่เงินต่ราต่่างประเทศล่วีงหน�า
ผิลกระทบของการปี้องกันความเสี�ยงต่อส่วนของผิู้ถือห็ุน้
การเปล่�ย่นแปลงของแต่่ละองค์ประกอบในส่วีนของผู้้�ถึ่อหุ�น และการวีิเคราะห์กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จีอ่�น ม่ราย่ละเอ่ย่ดดังน่�
(หน่วีย่ : พันบาท)

ณ วันที� 1 เมษัายน 2563
การเปล่�ย่นแปลงในม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมของต่ราสารอนุพันธ์
ท่�กำาหนดให�เป็นเคร่�องม่อท่�ใช�ในการป้องกันควีามเส่�ย่ง
จีำานวีนท่�โอนไปย่ังกำาไรหร่อขาดทุน
การแปลงค่าเงินก้�ย่่ม
ผู้ลกระทบทางภาษั่
ณ วันที� 31 มีนาคม 2564

194 บริษััท วีจำีไอ จำำากัด (มหาชน)

สำารองต้นทุนปี้องกัน
ความเสี�ยง
(38,594)

สำารองต้นทุนปี้องกัน
ความเสี�ยง
-

ผิลกระทบจากการปี้องกัน
ความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิใน
ห็น่วยงานต่างปีระเทศ
-

(17,705)
33,971
(3,253)
(25,581)

(5,238)
1,721
703
(2,814)

(82)
16
(66)

36.2 วัตถุปีระสงค์และนโยบายการบริห็ารความเสี�ยงทางการเงิน
กลุ่มบริษััทม่ควีามเส่�ย่งทางการเงินท่�เก่�ย่วีข�องกับเคร่�องม่อทางการเงินท่�สำาคัญ และม่นโย่บาย่การบริหารควีามเส่�ย่ง ดังน่�
ความเสี�ยงด้านเครดิต
กลุ่มบริษััทม่ควีามเส่�ย่งด�านเครดิต่ท่�เก่�ย่วีเน่�องกับล้กหน่� เงินให�ก้�ย่่ม เงินฝ่ากกับธนาคารและสถึาบันการเงิน และเคร่�องม่อทางการเงินอ่�นๆ
โดย่จีำานวีนเงินส้งสุดท่�กลุ่มบริษััทอาจีต่�องส้ญเส่ย่จีากการให�สินเช่�อค่อม้ลค่าต่ามบัญช่ท่�แสดงอย่้่ในงบแสดงฐานะการเงิน ย่กเวี�นต่ราสาร
อนุพันธ์ซึ่่�งได�เปิดเผู้ย่จีำานวีนเงินส้งสุดท่�กลุ่มบริษััทอาจีต่�องส้ญเส่ย่ไวี� ในหัวีข�อควีามเส่�ย่งด�านสภาพคล่อง
ลูกห้น้�
กลุม่ บริษัทั บริหารควีามเส่ย่� งโดย่ใช�นโย่บาย่และขัน� ต่อนในการควีบคุมการให�สนิ เช่อ� อย่่างเหมาะสม จี้งไม่คาดวี่าจีะเกิดผู้ลขาดทุนทางการเงิน
ท่ม� ส่ าระสำาคัญ นอกจีากน่� กลุม่ บริษัทั ม่การต่ิดต่ามย่อดคงค�างของล้กหน่อ� ย่่างสมำา� เสมอ นอกจีากน่� การให�สนิ เช่อ� ของกลุม่ บริษัทั เป็นการให�
สินเช่�อแบบไม่กระจีุกต่ัวีส้ง เน่�องจีากกลุม่ บริษััทม่ฐานล้กค�าจีำานวีนมากและอย่้่หลากหลาย่กลุม่ อุต่สาหกรรม
กลุม่ บริษัทั พิจีารณาการด�อย่ค่าทุกวีันสิน� รอบระย่ะเวีลาราย่งาน อัต่ราการต่ัง� สำารองของผู้ลขาดทุนด�านเครดิต่ท่ค� าดวี่าจีะเกิดข้น� คำานวีณโดย่
พิจีารณาจีากกระแสเงินสดท่�คาดวี่าจีะได�รับในอนาคต่ และ/หร่ออายุ่หน่�คงค�างนับจีากวีันท่�ถึ่งกำาหนดชำาระสำาหรับกลุ่มล้กค�าท่�ม่ร้ปแบบของ
ควีามเส่�ย่งด�านเครดิต่ท่�คล�าย่คล่งกัน โดย่จีัดกลุ่มล้กค�าต่ามประเภทของล้กค�า การคำานวีณผู้ลขาดทุนจีากการด�อย่ค่าด�านเครดิต่
ท่�คาดวี่าจีะเกิดข้�นคำาน่งถึ่งผู้ลของควีามน่าจีะเป็นถึ่วีงนำ�าหนัก ม้ลค่าของเงินต่ามเวีลาและข�อม้ลท่�ม่ควีามสมเหตุ่สมผู้ลและสามารถึสนับสนุน
ได�ท่�มอ่ ย่้่ ณ วีันท่�ราย่งานเก่�ย่วีกับเหตุ่การณ์ ในอด่ต่ สภาพการณ์ปัจีจีุบันและการคาดการณ์สภาวีะเศรษัฐกิจีในอนาคต่
เค่รื�องิม่อทุางิการเงิินและเงิินฝากธินาค่าร
กลุ่มบริษััทบริหารควีามเส่�ย่งด�านเครดิต่ท่�เก่�ย่วีข�องกับย่อดคงเหล่อกับธนาคารและสถึาบันการเงินโดย่จีะทำาธุรกรรมกับค้่สัญญาท่� ได�รับ
การอนุมัต่ิแล�วีเท่านั�น
กลุ่มบริษััทม่ควีามเส่�ย่งด�านเครดิต่ของต่ราสารหน่�และต่ราสารอนุพันธ์ ไม่ส้งมากนักเน่�องจีากค้่สัญญา เป็นธนาคารท่�ม่อันดับควีาม
น่าเช่�อถึ่อด�านเครดิต่ท่�อย่้่ในระดับส้งซึ่่�งประเมินโดย่สถึาบันจีัดอันดับควีามน่าเช่�อถึ่อด�านเครดิต่ระหวี่างประเทศ
ความเสี�ยงด้านตลาด
กลุ่มบริษััทม่ควีามเส่�ย่งด�านต่ลาด 3 ประเภท ได�แก่ ควีามเส่�ย่งจีากอัต่ราแลกเปล่�ย่น ควีามเส่�ย่งจีากอัต่ราดอกเบ่�ย่และควีามเส่�ย่งจีากราคา
ของต่ราสารทุน
ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปีลี�ยน
กลุ่มบริษััทม่ควีามเส่�ย่งจีากอัต่ราแลกเปล่�ย่นท่�สำาคัญอันเก่�ย่วีเน่�องจีากการลงทุนและการก้�ย่ม่ เงินท่�เป็นเงินต่ราต่่างประเทศ
กลุ่มบริษััทบริหารควีามเส่�ย่งโดย่การป้องกันควีามเส่�ย่งของเงินก้�ย่่มและเงินลงทุนในต่่างประเทศโดย่การเข�าทำาสัญญาแลกเปล่�ย่นเงินต่รา
ต่่างประเทศและอัต่ราดอกเบ่�ย่ และสัญญาซึ่่�อขาย่เงินต่ราต่่างประเทศล่วีงหน�า โดย่ม่อายุ่ของสัญญา 12 เด่อน ถึ่ง 5 ปี ต่ามราย่ละเอ่ย่ด
ท่�กล่าวีหมาย่เหตุ่ประกอบงบการเงินข�อ 36.1
ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564 และ 2563 กลุม่ บริษััทม่ย่อดคงเหล่อของสินทรัพย่์และหน่�สินทางการเงินท่�เป็นสกุลเงินต่ราต่่างประเทศ ดังน่�
สกุลเงิน
เย่น
เหรีย่ญสหรัฐอเมริกา
เรนมินบิ

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
ห็นี�สินทางการเงิน
2564
2563
2564
2563
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
1,948
2,273
17
5
1
2
4
2
3

อัตราแลกเปีลี�ยนเฉลี�ย
2564
2563
(บาทต่อห็น่วยเงินตราต่างปีระเทศ)
0.2967
0.3011
30.0371
32.6712
4.6187
4.6026
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196 บริษััท วีจำีไอ จำำากัด (มหาชน)
46
-

สินทรัพย่์ทางการเงินหมุนเวีีย่นอ่�น

เงินให�ก้�ย่่มระย่ะย่าวีแก่กิจีการท่�เก่�ย่วีข�องกัน

-

เงินรับล่วีงหน�าจีากผู้้�ถึ่อบัต่ร

เงินมัดจีำาจีากผู้้�ถึ่อบัต่ร

เงินมัดจีำารับจีากการให�เช่าพ่�นท่�

เงินก้�ย่่มระย่ะย่าวีจีากสถึาบันการเงิน
110

-

ค่าใช�จี่าย่ค�างจี่าย่

หน่�สินต่ามสัญญาเช่า

-

เจี�าหน่�การค�าและเจี�าหน่�อ่�น

ห็นี�สินทางการเงิน

-

483

-

ล้กหน่�การค�าและล้กหน่�อ่�น

เงินฝ่ากธนาคารสำาหรับเงินรับล่วีงหน�าจีากผู้้�ถึ่อบัต่ร

เงินสดและราย่การเท่ย่บเท่าเงินสด

สินทรัพย์ทางการเงิน

ภายใน
1 ปีี

-

-

-

-

-

-

46

-

-

-

-

207

มากกว่า
1 ถึง 5 ปีี

อัตราดอกเบี�ยคงที�

-

-

-

-

-

-

84

-

-

-

-

171

มากกว่า
5 ปีี

-

1,159

-

-

-

-

-

-

-

-

76

1,415

อัตราดอกเบี�ย
ปีรับขึ�นลงตาม
ราคาตลาด

-

-

-

-

80

58

480

377

399

-

-

794

ไม่มี
อัตราดอกเบี�ย

งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 มีนาคม 2564

488

1,159

80

58

480

377

399

130

46

794

559

1,415

รวม

0.46 - 6.46

หมาย่เหตุ่ 19

-

-

-

-

-

หมาย่เหตุ่ 7

0.50 - 1.70

-

0.125 - 1.00

0.05 - 1.00

อัตราดอกเบี�ย
(ร้อยละต่อปีี)

(หน่วีย่ : ล�านบาท)

ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย่์ทางการเงินและหน่ส� นิ ทางการเงินท่ส� ำาคัญสามารถึจีัดต่ามประเภทอัต่ราดอกเบ่ย่� และสำาหรับสินทรัพย่์และหน่ส� นิ ทางการเงินท่ม� อ่ ต่ั ราดอกเบ่ย่�
คงท่�สามารถึแย่กต่ามวีันท่�ครบกำาหนด หร่อวีันท่�ม่การกำาหนดอัต่ราดอกเบ่�ย่ใหม่ (หากวีันท่�ม่การกำาหนดอัต่ราดอกเบ่�ย่ใหม่ถึ่งก่อน) ได�ดังน่�

กลุม่ บริษัทั ได�เข�าทำาสัญญาแลกเปล่ย่� นอัต่ราดอกเบ่ย่� เพ่อ� ท่จี� ะแลกเปล่ย่� นระหวี่างดอกเบ่ย่� ต่ามอัต่ราผู้ันแปร และดอกเบ่ย่� ต่ามอัต่ราคงท่� ซึ่่ง� อ�างอิงจีากม้ลค่าเงินต่�นและอัต่ราดอกเบ่ย่� ท่ก� ำาหนด
ร่วีมกันไวี�

กลุม่ บริษัทั ม่ควีามเส่ย่� งจีากอัต่ราดอกเบ่ย่� ท่ส� ำาคัญอันเก่ย่� วีเน่อ� งกับเงินให�กย่้� ม่ ระย่ะย่าวี เงินก้ย่� ม่ ระย่ะย่าวีและหน่ส� นิ ต่ามสัญญาเช่า สินทรัพย่์และหน่ส� นิ ทางการเงินส่วีนใหญ่มอ่ ต่ั ราดอกเบ่ย่�
ท่�ปรับข้�นลงต่ามอัต่ราต่ลาด หร่อม่อัต่ราดอกเบ่�ย่คงท่�ซึ่่�งใกล�เค่ย่งกับอัต่ราต่ลาดในปัจีจีุบัน

ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ย

7.4 หมายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวม 197

-

เจี�าหน่�การค�าและเจี�าหน่�อ่�น

ค่าใช�จี่าย่ค�างจี่าย่

เงินรับล่วีงหน�าจีากผู้้�ถึ่อบัต่ร

เงินมัดจีำาจีากผู้้�ถึ่อบัต่ร

เงินมัดจีำารับจีากการให�เช่าพ่�นท่�

เงินก้�ย่่มระย่ะย่าวีจีากสถึาบันการเงิน

เงินก้�ย่่มระย่ะสั�นจีากสถึาบันการเงิน

450

8

เงินให�ก้�ย่่มระย่ะย่าวีแก่กิจีการท่�เก่�ย่วีข�องกัน

ห็นี�สินทางการเงิน

133

-

483

-

เงินให�ก้�ย่่มระย่ะสั�นแก่กิจีการท่�เก่�ย่วีข�องกัน

ล้กหน่�การค�าและล้กหน่�อ่�น

เงินฝ่ากธนาคารสำาหรับเงินรับล่วีงหน�าจีากผู้้�ถึ่อบัต่ร

เงินสดและราย่การเท่ย่บเท่าเงินสด

สินทรัพย์ทางการเงิน

ภายใน
1 ปีี

มากกว่า
1 ถึง 5 ปีี

-

-

-

-

-

-

-

38

-

-

-

-

อัตราดอกเบี�ยคงที�
มากกว่า
5 ปีี

-

-

-

-

-

-

-

84

-

-

-

-

1,439

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73

685

อัตราดอกเบี�ย
ปีรับขึ�นลงตาม
ราคาตลาด

-

-

-

88

87

515

561

464

-

-

-

1,061

ไม่มี
อัตราดอกเบี�ย

งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 มีนาคม 2563

556

685

1,439

88

87

515

561

464

450

130

133

1,061

รวม

หมาย่เหตุ่ 19

-

-

-

-

-

หมาย่เหตุ่ 18

หมาย่เหตุ่ 7

หมาย่เหตุ่ 7

-

0.38 - 1.76

0.05 - 2.00

อัตราดอกเบี�ย

(หน่วีย่ : ล�านบาท)

198 บริษััท วีจำีไอ จำำากัด (มหาชน)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและราย่การเท่ย่บเท่าเงินสด
ล้กหน่�การค�าและล้กหน่�อ่�น
เงินให�ก้�ย่่มระย่ะสั�นแก่กิจีการท่�เก่�ย่วีข�องกัน
เงินให�ก้�ย่่มระย่ะย่าวีแก่กิจีการท่�เก่�ย่วีข�องกัน
ห็นี�สินทางการเงิน
เจี�าหน่�การค�าและเจี�าหน่�อ่�น
ค่าใช�จี่าย่ค�างจี่าย่
เงินมัดจีำารับจีากการให�เช่าพ่�นท่�
เงินก้�ย่่มระย่ะย่าวีจีากสถึาบันการเงิน
หน่�สินต่ามสัญญาเช่า
234
181

84

มากกว่า
1 ถึง 5 ปีี

110
-

ภายใน
1 ปีี

อัตราดอกเบี�ยคงที�

171

มากกว่า
5 ปีี

1,159
-

888
-

อัตราดอกเบี�ย
ปีรับขึ�นลงตาม
ราคาตลาด

114
271
80
-

375
-

ไม่มี
อัตราดอกเบี�ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 มีนาคม 2564

888
375
110
234
114
271
80
1,159
436

รวม

หมาย่เหตุ่ 19
1.86 - 3.32

0.05 - 0.55
หมาย่เหตุ่ 7
หมาย่เหตุ่ 7

อัตราดอกเบี�ย

(หน่วีย่ : ล�านบาท)
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สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและราย่การเท่ย่บเท่าเงินสด
ล้กหน่�การค�าและล้กหน่�อ่�น
เงินให�ก้�ย่่มระย่ะสั�นแก่กิจีการท่�เก่�ย่วีข�องกัน
ห็นี�สินทางการเงิน
เงินก้�ย่่มระย่ะสั�นจีากสถึาบันการเงิน
เจี�าหน่�การค�าและเจี�าหน่�อ่�น
ค่าใช�จี่าย่ค�างจี่าย่
เงินมัดจีำารับจีากการให�เช่าพ่�นท่�
เงินก้�ย่่มระย่ะย่าวีจีากสถึาบันการเงิน
-

450
-

มากกว่า
1 ถึง 5 ปีี

220

ภายใน
1 ปีี

อัตราดอกเบี�ยคงที�
มากกว่า
5 ปีี

-

1,400

391
-

อัตราดอกเบี�ย
ปีรับขึ�นลงตาม
ราคาตลาด

131
491
88
-

720
-

ไม่มี
อัตราดอกเบี�ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 มีนาคม 2563

391
720
220
450
131
491
88
1,400

รวม

หมาย่เหตุ่ 18
หมาย่เหตุ่ 19

0.05 - 1.00
หมาย่เหตุ่ 7

อัตราดอกเบี�ย

(หน่วีย่ : ล�านบาท)

ความเสี�ยงด้านราคาของตราสารทุน
ควีามเส่�ย่งด�านราคาต่ราสารทุนเป็นควีามเส่�ย่งท่�เกิดจีากการเปล่�ย่นแปลงราคาหลักทรัพย่์ประเภทต่ราสารทุนหร่อหุ�นทุนทำาให�เกิดควีาม
ผู้ันผู้วีนต่่อม้ลค่าของสินทรัพย่์ทางการเงิน กลุ่มบริษััทม่นโย่บาย่ป้องกันควีามเส่�ย่งโดย่เน�นนโย่บาย่การลงทุนในหลักทรัพย่์ระย่ะย่าวี และ
ลงทุนในหลักทรัพย่์ท่�ม่ศักย่ภาพในการเจีริญเต่ิบโต่ หลักทรัพย่์ท่�สนับสนุนการดำาเนินธุรกิจี ทั�งน่�กลุ่มบริษััทม่การบริหารและต่ิดต่ามสภาพ
ต่ลาดอย่่างใกล�ชิด เพ่�อนำาเสนอข�อม้ลแก่ผู้้�บริหารเพ่�อการจีัดการท่�เหมาะสมและเกิดประโย่ชน์ส้งสุด
ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง
กลุ่มบริษััทให�ควีามสำาคัญกับการรักษัาสภาพคล่อง โดย่คงเงินสดและเงินฝ่ากธนาคาร ต่ลอดจีนหลักทรัพย่์ ท่�ม่สภาพคล่องในระดับท่�
เหมาะสม อ่กทัง� จีัดสรรวีงเงินเครดิต่กับสถึาบันการเงินอย่่างเพีย่งพอ และกลุม่ บริษัทั ม่ควีามสามารถึในการเข�าถึ่งแหล่งของเงินทุนท่ห� ลากหลาย่
กลุ่มบริษััทประเมินควีามเพีย่งพอของสภาพคล่องอย่่างสมำ�าเสมอและปรับเปล่�ย่นกลยุ่ทธ์การบริหารสภาพคล่องอย่่างทันเวีลา
ราย่ละเอ่ย่ดการครบกำาหนดชำาระของหน่ส� นิ ทางการเงินท่�ไม่ใช่ต่ราสารอนุพนั ธ์และเคร่อ� งม่อทางการเงินท่เ� ป็นต่ราสารอนุพนั ธ์ของกลุม่ บริษัทั
ณ วีันท่� 31 ม่นาคม 2564 ซึ่่�งพิจีารณาจีากกระแสเงินสดต่ามสัญญาท่�ย่ังไม่คิดลดเป็นม้ลค่าปัจีจีุบัน สามารถึแสดงได�ดังน่�
(หน่วีย่ : ล�านบาท)

งบการเงินรวม
ไม่เกิน 1 ปีี

1 - 5 ปีี

มากกว่า 5 ปีี

รวม

รายการที� ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์
เจี�าหน่�การค�าและเจี�าหน่�อ่�น

399

-

-

399

หน่�สินต่ามสัญญาเช่า

120

240

184

544

1,171

-

-

1,171

5

-

-

5

(586)
649

-

-

(586)

(10)
22

-

-

(10)

เงินก้�ย่่มระย่ะย่าวี
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาขาย่เงินต่ราต่่างประเทศล่วีงหน�า : จี่าย่ชำาระสุทธิ
สัญญาแลกเปล่�ย่นเงินต่ราต่่างประเทศ และอัต่ราดอกเบ่�ย่ :
จี่าย่ชำาระแย่ก
กระแสเงินสดรับ
กระแสเงินสดจี่าย่

649

สัญญาแลกเปล่�ย่นอัต่ราดอกเบ่�ย่ : จี่าย่ชำาระแย่ก
กระแสเงินสดรับ
กระแสเงินสดจี่าย่
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22

(หน่วีย่ : ล�านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่เกิน 1 ปีี

1 - 5 ปีี

มากกว่า 5 ปีี

รวม

รายการที� ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์
เจี�าหน่�การค�าและเจี�าหน่�อ่�น

114

-

-

114

96

210

184

490

1,171

-

-

1,171

5

-

-

5

(586)

-

-

(586)

649

-

-

649

กระแสเงินสดรับ

(10)

-

-

(10)

กระแสเงินสดจี่าย่

22

-

-

22

หน่�สินต่ามสัญญาเช่า
เงินก้�ย่่มระย่ะย่าวี
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาขาย่เงินต่ราต่่างประเทศล่วีงหน�า : จี่าย่ชำาระสุทธิ
สัญญาแลกเปล่�ย่นเงินต่ราต่่างประเทศ และอัต่ราดอกเบ่�ย่ :
จี่าย่ชำาระแย่ก
กระแสเงินสดรับ
กระแสเงินสดจี่าย่
สัญญาแลกเปล่�ย่นอัต่ราดอกเบ่�ย่ : จี่าย่ชำาระแย่ก

36.3 มูลค่ายุติธรรมของเคร่�องมือทางการเงิน
กลุ่มบริษััทม่การประมาณการม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมของเคร่�องม่อทางการเงินต่ามหลักเกณฑ์์ดังน่�
ก) สินทรัพย่์และหน่�สินทางการเงินท่�จีะครบกำาหนดในระย่ะเวีลาอันสั�น ได�แก่ เงินสดและเงินฝ่ากธนาคาร ล้กหน่� เงินให�ก้�ย่่มระย่ะสั�น เงินจี่าย่
ล่วีงหน�า เงินรับล่วีงหน�า เงินมัดจีำา เจี�าหน่�และเงินก้�ย่่มระย่ะสั�น แสดงม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมโดย่ประมาณต่ามม้ลค่าต่ามบัญช่ท่�แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน
ข) เงินลงทุนในต่ราสารทุนแสดงม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมต่ามราคาต่ลาด หร่อม้ลค่าของกิจีการในการระดมทุนครั�งล่าสุด แล�วีแต่่ม้ลค่าใด
จีะเหมาะสม
ค) เงินให�กย่้� ม่ ระย่ะย่าวีแก่กจีิ การท่เ� ก่ย่� วีข�องกันท่ร� บั ดอกเบ่ย่� ในอัต่ราใกล�เค่ย่งกับอัต่ราดอกเบ่ย่� ในต่ลาด แสดงม้ลค่ายุ่ต่ธิ รรมโดย่ประมาณ
ต่ามม้ลค่าต่ามบัญช่ท่�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ง) เงินก้�ย่่มระย่ะย่าวีจีากสถึาบันการเงินท่�จี่าย่ดอกเบ่�ย่ในอัต่ราใกล�เค่ย่งกับอัต่ราดอกเบ่�ย่ในต่ลาด แสดงม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมโดย่ประมาณต่าม
ม้ลค่าต่ามบัญช่ท่�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
จี) ต่ราสารอนุพนั ธ์ แสดงม้ลค่ายุ่ต่ธิ รรมซึ่่ง� คำานวีณโดย่ใช�เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต่และแบบจีำาลองต่ามทฤษัฎ่ในการประเมิน
ม้ลค่า ซึ่่�งข�อม้ลท่�นำามาใช� ในการประเมินม้ลค่าส่วีนใหญ่เป็นข�อม้ลท่�สามารถึสังเกต่ได� ในต่ลาดท่�เก่�ย่วีข�อง เช่น อัต่ราแลกเปล่�ย่น
ทันท่ อัต่ราแลกเปล่�ย่นล่วีงหน�าของเงินต่ราต่่างประเทศ และเส�นอัต่ราผู้ลต่อบแทนของอัต่ราดอกเบ่�ย่ เป็นต่�น กลุ่มบริษััทได�คำาน่งถึ่ง
ผู้ลกระทบของควีามเส่�ย่งด�านเครดิต่ของค้่สัญญาในการประมาณม้ลค่ายุ่ต่ิธรรมของต่ราสารอนุพันธ์
ในระหวี่างปี ไม่ม่การโอนราย่การระหวี่างลำาดับชั�นของม้ลค่ายุ่ต่ิธรรม
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37. การบริห็ารจัดการทุน
วีัต่ถึุประสงค์ ในการบริหารจีัดการทุนท่�สำาคัญของกลุม่ บริษััท ค่อ การจีัดให�มซึ่่ ่�งโครงสร�างทุนท่�เหมาะสมเพ่�อสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจีของ
กลุ่มบริษััท และเสริมสร�างม้ลค่าการถึ่อหุ�นให�กับผู้้�ถึ่อหุ�น

38. เห็ตุการณ์ภายห็ลังรอบระยะเวลารายงาน
38.1 เม่�อวีันท่� 1 เมษัาย่น 2564 บริษััท บ่เอสเอส โฮลดิ�งส์ จีำากัด (“บ่เอสเอสเอช”) ซึ่่�งเป็นบริษััทย่่อย่ของบริษััทฯ บริษััท อิออน ธนสินทรัพย่์
(ไทย่แลนด์) จีำากัด (มหาชน) (“AEONTS”) และบริษััท ฮิวีแมนิก�า จีำากัด (มหาชน) (“HUMAN”) ร่วีมกันจีัดต่ั�งบริษััท แรบบิท แคช จีำากัด โดย่ม่
ราย่ละเอ่ย่ดท่�สำาคัญดังน่�
ทุนจีดทะเบ่ย่น

800 ล�านบาท แบ่งออกเป็นหุ�นสามัญจีำานวีน 8 ล�านหุ�น ม้ลค่าท่�ต่ราไวี�ห�นุ ละ 100 บาท

โครงสร�างการถึ่อหุ�น

บ่เอสเอสเอช ถึ่อหุ�นในสัดส่วีนร�อย่ละ 77 AEONTS ถึ่อหุ�นในสัดส่วีนร�อย่ละ 18 และ HUMAN ถึ่อหุ�น
ในสัดส่วีนร�อย่ละ 5

คณะกรรมการ

ประกอบด�วีย่คณะกรรมการจีำานวีน 5 ท่าน แบ่งออกเป็นกรรมการท่�ได�รบั การเสนอช่อ� จีากบ่เอสเอสเอช
จีำานวีน 4 ท่าน และกรรมการท่�ได�รับการเสนอช่�อจีาก AEONTS จีำานวีน 1 ท่าน

ประเภทธุรกิจี

ประกอบกิจีการให�บริการสินเช่�อผู้่านแพลต่ฟื้อร์มดิจีิทัล ภาย่ใต่�แบรนด์ “Rabbit Cash”

เม่อ� วีันท่� 22 ม่นาคม 2564 ท่ป� ระชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทั ฯ ม่มต่ิอนุมต่ั ใิ ห�บเ่ อสเอสเอช เพิม� ทุนจีดทะเบ่ย่น จีำานวีน 6,160,000 หุน�
ม้ลค่าท่�ต่ราไวี�หุ�นละ 100 บาท รวีมเป็นจีำานวีนเงิน 616 ล�านบาท เพ่�อเข�าลงทุนใน Rabbit Cash ต่่อมาเม่�อวีันท่� 12 เมษัาย่น 2564 บริษััทฯ
ได�จีองซึ่่�อหุ�นสามัญเพิ�มทุนของบ่เอสเอชเอช ซึ่่�งออกและเสนอขาย่ให�แก่ผู้้�ถึ่อหุ�นเดิมต่ามสัดส่วีนการถึ่อหุ�น (Right Offering) จีำานวีน
5,544,000 หุ�น คิดเป็นม้ลค่า 554 ล�านบาท และบริษััทฯ ได�จี่าย่ชำาระค่าหุ�นดังกล่าวีแล�วีในวีันท่� 22 เมษัาย่น 2564 โดย่บ่เอสเอสเอช
ได�จีดทะเบ่ย่นเพิ�มทุนท่�ออกและชำาระแล�วีกับกระทรวีงพาณิชย่์ ในวีันท่� 23 เมษัาย่น 2564
38.2 เม่�อวีันท่� 23 เมษัาย่น 2564 ท่�ประชุมสามัญผู้้�ถึ่อหุ�นของบริษััท เคอรี� เอ็กซึ่์เพรส (ประเทศไทย่) จีำากัด (มหาชน) (“เคอรี�”) ม่มต่ิอนุมัต่ิ
ให�จี่าย่เงินปันผู้ลจีากผู้ลการดำาเนินงานของรอบระย่ะเวีลาบัญช่ส�ินสุดวีันท่� 31 ธันวีาคม 2563 ให�แก่ผู้้�ถึ่อหุ�นในอัต่ราหุ�นละ 0.655 บาท
รวีมเป็นจีำานวีนเงิน 1,009.2 ล�านบาท ทั�งน่� เคอรี�ได�จี่าย่เงินปันผู้ลระหวี่างกาล ในอัต่ราหุ�นละ 0.435 บาท เป็นจีำานวีนเงิน 626.4 ล�านบาท
ดังนั�น เคอรี�ม่เงินปันผู้ลคงเหล่อท่�จีะต่�องจี่าย่เพิ�มเต่ิมให�แก่ผู้้�ถึ่อหุ�น ในอัต่ราหุ�นละ 0.22 บาท อ่กเป็นจีำานวีนเงิน 382.8 ล�านบาท
38.3 เม่�อวีันท่� 27 พฤษัภาคม 2564 ท่�ประชุมคณะกรรมการบริษััทฯ ม่มต่ิอนุมัต่ิให�นำาเสนอให�ท่�ประชุมผู้้�ถึ่อหุ�นพิจีารณาอนุมัต่ิให�จี่าย่เงิน
ปันผู้ลจีากผู้ลการดำาเนินงานของรอบระย่ะเวีลาบัญช่สิ�นสุดวีันท่� 31 ม่นาคม 2564 ให�แก่ผู้้�ถึ่อหุ�นในอัต่ราหุ�นละ 0.061 บาท รวีมเป็นจีำานวีน
เงินไม่เกิน 593 ล�านบาท ทั�งน่�บริษััทฯได�จี่าย่เงินปันผู้ลระหวี่างกาล ในอัต่ราหุ�นละ 0.020 บาท เป็นจีำานวีนเงิน 172 ล�านบาท ดังนั�น บริษััทฯ
ม่เงินปันผู้ลคงเหล่อท่�จีะต่�องจี่าย่เพิ�มเต่ิมให�แก่ผู้้�ถึ่อหุ�น ในอัต่ราหุ�นละ 0.041 บาท อ่กเป็นจีำานวีนเงินไม่เกิน 421 ล�านบาท

39. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินน่�ได�รับอนุมัต่ิให�ออกโดย่คณะกรรมการบริษััทฯ เม่�อวีันท่� 27 พฤษัภาคม 2564

202 บริษััท วีจำีไอ จำำากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษััทได�สอบทานข�อม้ลในราย่งานประจีำาปี (56-1 One Report) ฉบับน่�แล�วี ด�วีย่ควีามระมัดระวีัง บริษััทขอรับรองวี่า ข�อม้ลดังกล่าวีถึ้กต่�อง
ครบถึ�วีน ไม่เป็นเท็จี ไม่ทำาให�ผู้้�อ่�น สำาคัญผู้ิด หร่อไม่ขาดข�อม้ลท่�ควีรต่�องแจี�งในสาระสำาคัญ นอกจีากน่� บริษััทขอรับรองวี่า
(1) งบการเงินและข�อม้ลทางการเงินท่�สรุปมาในราย่งานประจีำาปี (56-1 One Report) ได�แสดงข�อม้ลอย่่างถึ้กต่�องครบถึ�วีนในสาระสำาคัญ
เก่�ย่วีกับฐานะการเงิน ผู้ลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษััทและบริษััทย่่อย่แล�วี
(2) บริษััทได�จีัดให�ม่ระบบการเปิดเผู้ย่ข�อม้ลท่�ด่ เพ่�อให�แน่ใจีวี่าบริษััทได�เปิดเผู้ย่ข�อม้ล ในส่วีนท่�เป็นสาระสำาคัญทั�งของบริษััทและบริษััทย่่อย่
อย่่างถึ้กต่�องครบถึ�วีนแล�วี รวีมทั�งควีบคุมด้แล ให�ม่การปฏิบัต่ิต่ามระบบดังกล่าวี
(3) บริษััทได�จีัดให�ม่ระบบการควีบคุมภาย่ในท่�ด่ และควีบคุมด้แลให�ม่การปฏิบัต่ิต่าม ระบบดังกล่าวี และบริษััทได�แจี�งข�อม้ลการประเมินระบบ
การควีบคุมภาย่ใน ณ วีันท่� 12 พฤษัภาคม 2564 ต่่อผู้้�สอบบัญช่ และกรรมการต่รวีจีสอบของบริษััทแล�วี ซึ่่�งครอบคลุมถึ่งข�อบกพร่อง
และการเปล่�ย่นแปลงท่�สำาคัญของระบบ การควีบคุมภาย่ใน รวีมทั�งการกระทำาท่�มิชอบท่�อาจีม่ผู้ลกระทบต่่อการจีัดทำาราย่งานทางการ
เงินของบริษััท และบริษััทย่่อย่
ในการน่� เพ่� อ เป็ น หลั ก ฐานวี่ า เอกสารทั� ง หมดเป็ น เอกสารชุ ด เด่ ย่ วีกั น กั บ ท่� บ ริ ษัั ท ได� รั บ รองควีามถึ้ ก ต่� อ งแล� วี บริ ษัั ท ได� ม อบหมาย่ให�
นางสาวีพริษัฐ์ภากร ปังวีิภาส เป็นผู้้�ลงลาย่ม่อช่�อกำากับเอกสารน่�ไวี�ทุกหน�าด�วีย่ หากเอกสารใดไม่ม่ลาย่ม่อช่�อของนางสาวีพริษัฐ์ภากร ปังวีิภาส
กำากับไวี� บริษััทจีะถึ่อวี่า ไม่ใช่ข�อม้ลท่�บริษััทได�รับรองควีามถึ้กต่�องของข�อม้ลแล�วีดังกล่าวีข�างต่�น

มารุต อรรถไกวัลวที
กรรมการผู้้ม� ่อำานาจีลงนาม

นายชาน คิน ตัค
กรรมการผู้้ม� ่อำานาจีลงนาม

ผู้้�รับมอบอำานาจี

นางสาวพริษัฐ์ภากร ปีังวิภาส
เลขานุการบริษััท
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คำำานิยาม
นอกจีากจีะกำาหนดไวี�เป็นอย่่างอ่�นในเอกสารฉบับน่� ให�คำาต่่อไปน่�ม่ควีามหมาย่ดังน่�
ACP
AERO
AnyMind Group
Asia Direct Insurance Broker
ASK Direct Group
ATS
BSS
BSSH
BTSC
BTSG
BV Media Ads
DPT / Demo
EBIT
EBITDA

หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง

Group Work
Humanica
iClick
KEX
MACO
PBSB
PLANB / PlanB
POV
Rabbit Group
Rabbit Care
Rabbit Cash
RLP
SL
SLV
SPI
Supremo Media
TCSB
The ICON VGI
Trans. Ad Group
V-Click Technology
VGI AnyMind Technology
VGIAD
VGIM/ VGM
VGI MACO (Singapore)
กทม.

หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง

กรุงเทพฯ
กรรมการบริห็าร
กลุ่มบริษััท BTS
กลุ่มวีจี ไอ
กลุ่มบริษััท AnyMind
ตลาดห็ลักทรัพย์ฯ
บริษััทฯ / วีจี ไอ

หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
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บริษััท แอดซึ่์ เจี�าพระย่า จีำากัด
บริษััท แอโร ม่เด่ย่ กรุ�ป จีำากัด
AnyMind Group Limited และบริษััทย่่อย่
บริษััท เอเช่ย่ ไดเร็ค อินชัวีรันส์ โบรคเกอร์ จีำากัด
บริษััท เอเอสเค ไดเร็ค กรุ�ป จีำากัด
บริษััท เอท่เอส แรบบิท นิต่ิบุคคล เฉพาะกิจี
บริษััท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซึ่ิสเทม จีำากัด
บริษััท บ่เอสเอส โฮลดิ�งส์ จีำากัด
บริษััท ระบบขนส่งมวีลชนกรุงเทพ จีำากัด (มหาชน)
บริษััท บ่ทเ่ อส กรุ�ป โฮลดิ�งส์ จีำากัด (มหาชน)
บริษััท บ่วีี ม่เด่ย่ แอดส์ จีำากัด
บริษััท เดโม เพาเวีอร์ (ประเทศไทย่) จีำากัด
กำาไรจีากการดำาเนินงานก่อนค่าใช�จี่าย่ทางการเงินและภาษั่เงินได�
กำาไรจีากการดำาเนินงานก่อนค่าใช�จี่าย่ทางการเงิน ภาษั่เงินได�
และค่าเส่�อมราคา และ/หร่อ ค่าต่ัดจีำาหน่าย่
บริษััท กรุ�ปเวีิร์ค จีำากัด
บริษััท ฮิวีแมนนิกา� จีำากัด (มหาชน)
iClick Interactive Asia Group Limited
บริษััท เคอรี� เอ็กซึ่์เพรส (ประเทศไทย่) จีำากัด (มหาชน)
บริษััท มาสเต่อร์ แอด จีำากัด (มหาชน)
Puncak Berlian Sdn. Bhd.
บริษััท แพลน บ่ ม่เด่ย่ จีำากัด (มหาชน)
บริษััท พอย่ท์ ออฟื้ วีิวี (พีโอวีี) ม่เด่ย่ กรุ�ป จีำากัด
บริษััท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซึ่ิสเทม จีำากัด และบริษััท บ่เอสเอส โฮลดิ�งส์ จีำากัด
บริษััท แรบบิท แคร์ จีำากัด
บริษััท แรบบิท แคช จีำากัด
บริษััท แรบบิท-ไลน์ เพย่์ จีำากัด
บริษััท สห ลอวี์สัน จีำากัด
บริษััท เอสแอลวีี รีเทล จีำากัด
บริษััท สหพัฒนาอินเต่อร์โฮลดิ�ง จีำากัด (มหาชน)
บริษััท ซึ่้พรีโม จีำากัด
Titanium Compass Sdn. Bhd.
บริษััท ดิ ไอคอน วีี จีี ไอ จีำากัด
บริษััท ทรานซึ่์.แอดส์ จีำากัด และบริษััทย่่อย่
บริษััท วีี-คลิ๊ก เทคโนโลย่่ จีำากัด
บริษััท วีีจีี ไอ เอน่�มาย่ด์ เทคโนโลย่่
บริษััท วีีจีี ไอ แอดเวีอร์ ไทซึ่ิ�ง ม่เด่ย่ จีำากัด
VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd.
VGI MACO (Singapore) Private Limited
หน่วีย่งานกรุงเทพมหานคร รวีมทั�งหน่วีย่งานอ่�นท่�อาจีรับช่วีงอำานาจีหน�าท่�
และกิจีการของกรุงเทพมหานคร ซึ่่�งในท่�น�ห่ มาย่ถึ่งบริษััท กรุงเทพธนาคม จีำากัด
กรุงเทพมหานคร
สมาชิกในคณะกรรมการบริหาร ซึ่่�งอาจีเป็นหร่อไม่เป็นกรรมการบริษััทก็ ได�
บริษัทั ระบบขนส่งมวีลชนกรุงเทพ จีำากัด (มหาชน) และ บริษัทั บ่ทเ่ อส กรุป� โฮลดิง� ส์ จีำากัด (มหาชน)
บริษััท วีีจีี ไอ จีำากัด (มหาชน) และบริษััทย่่อย่
AnyMind Group Limited และบริษััทย่่อย่
ต่ลาดหลักทรัพย่์แห่งประเทศไทย่
บริษััท วีีจีี ไอ จีำากัด (มหาชน)

ใบสำาคัญแสดงสิทธิ VGI-W1

หมาย่ถึ่ง

ใบสำาคัญแสดงสิทธิ VGI-W2

หมาย่ถึ่ง

โมเดิร์นเทรด
รถโดยสารด่วนพิเศษั บีอาร์ที

หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง

ระบบรถไฟ้ฟ้้าบีทีเอส
โครงการรถไฟ้ฟ้้าสายสีเขียวห็ลัก /
ระบบรถไฟ้ฟ้้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายห็ลัก

หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง

โครงการรถไฟ้ฟ้้า
ส่วนต่อขยายสายสีเขียว /
ระบบรถไฟ้ฟ้้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพส่วนต่อขยาย

หมาย่ถึ่ง

ส่วนต่อขยายสายสีลม

หมาย่ถึ่ง

ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท

หมาย่ถึ่ง

รถไฟ้ฟ้้าเอ็มอาร์ที

หมาย่ถึ่ง

รถไฟ้ฟ้้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์
รฟ้ม.
สัญญาสัมปีทาน

หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง

สัญญาให็้สิทธิ
บริห็ารจัดการด้านการตลาด
ในระบบรถไฟ้ฟ้้าบีทีเอส

หมาย่ถึ่ง

สัญญาให็้สิทธิโฆษัณา
ในอาคารสำานักงาน

หมาย่ถึ่ง

สำานักงาน ก.ล.ต.
สื�อภาพนิ่ง (Static)

หมาย่ถึ่ง
หมาย่ถึ่ง

สื�อดิจิทัล (Digital) /
สื�อมัลติมีเดีย (Multimedia)
เอเจนซี�

หมาย่ถึ่ง

888 Media

หมาย่ถึ่ง

หมาย่ถึ่ง

ใบสำาคัญแสดงสิทธิท่�จีะซึ่่�อหุ�นสามัญเพิ�มทุนของบริษััท วีีจีี ไอ จีำากัด (มหาชน) ครั�งท่� 1
(VGI-W1)
ใบสำาคัญแสดงสิทธิท่�จีะซึ่่�อหุ�นสามัญเพิ�มทุนของบริษััท วีีจีี ไอ จีำากัด (มหาชน) ครั�งท่� 2
(VGI-W2)
ห�างค�าปล่กสมัย่ใหม่ท่�ม่ลักษัณะเป็นเคร่อข่าย่สาขาทั�วีประเทศ เช่น เทสโก� โลต่ัส และบิก๊ ซึ่่
รถึโดย่สารประจีำาทางด่วีนพิเศษับ่อาร์ท่ (Bus Rapid Transit: BRT)
ให�บริการระบบขนส่งมวีลชนทั�งในเขต่เม่องและพ่�นท่�รอบนอก เป็นรถึท่�ม่ควีามเร็วีส้ง
กวี่ารถึโดย่สารทั�วีไป โดย่จีะวีิ�งบนช่องทางพิเศษัท่�แย่กออกจีากถึนนหลัก ณ ปัจีจีุบัน
ม่สถึาน่ท�งั หมด 12 สถึาน่ ระย่ะทางรวีมประมาณ 16 กิโลเมต่ร ให�บริการจีากสถึาน่
ช่องนนทรี ไปต่ามถึนนนราธิวีาสราชนครินทร์ ผู้่านถึนนพระราม 3 ไปส้่ถึนนราชพฤกษั์
โดย่ม่สถึาน่เช่�อมต่่อกับรถึไฟื้ฟื้้าบ่ทเ่ อสท่�สถึาน่ช่องนนทรี
โครงการรถึไฟื้ฟื้้าสาย่ส่เขีย่วีหลักและโครงการรถึไฟื้ฟื้้าส่วีนต่่อขย่าย่สาย่ส่เขีย่วี
โครงการระบบรถึไฟื้ฟื้้าขนส่งมวีลชนกรุงเทพสาย่แรกเริ�ม รวีมระย่ะทาง 23.5 กิโลเมต่ร
จีำานวีน 23 สถึาน่ ประกอบด�วีย่สาย่ส่ลม ระย่ะทาง 6.5 กิโลเมต่ร จีำานวีน 7 สถึาน่
(รวีมสถึาน่สย่าม) เช่�อมต่่อระหวี่างสถึาน่สนามก่ฬาแห่งชาต่ิและ
สถึาน่สะพานต่ากสิน และสาย่สุขุมวีิท ระย่ะทาง 17 กิโลเมต่ร จีำานวีน 17 สถึาน่
(รวีมสถึาน่สย่าม) เช่�อมต่่อระหวี่างสถึาน่หมอชิต่และสถึาน่อ่อนนุช
ส่วีนต่่อขย่าย่จีากระบบรถึไฟื้ฟื้้าขนส่งมวีลชนกรุงเทพสาย่หลัก ได�แก่ ส่วีนต่่อขย่าย่
สาย่ส่ลม ระย่ะทาง 7.5 กิโลเมต่ร ส่วีนต่่อขย่าย่สาย่สุขุมวีิท ระย่ะทาง 5.25 กิโลเมต่ร
ส่วีนต่่อขย่าย่สาย่ส่เขีย่วีเหน่อ ระย่ะทาง 18.4 กิโลเมต่ร และส่วีนต่่อขย่าย่สาย่ส่เขีย่วีใต่�
ระย่ะทาง 12.8 กิโลเมต่ร ซึ่่�ง BTSC เป็นผู้้� ให�บริการเดินรถึและซึ่่อมบำารุงแก่บริษััท
กรุงเทพธนาคม จีำากัด
โครงการระบบรถึไฟื้ฟื้้าขนส่งมวีลชนกรุงเทพมหานคร ส่วีนต่่อขย่าย่สาย่ส่ลม
ระย่ะทาง 7.5 กิโลเมต่ร จีำานวีน 6 สถึาน่ เช่�อมต่่อระหวี่างสถึาน่สะพานต่ากสิน
และสถึาน่บางหวี�า
โครงการระบบรถึไฟื้ฟื้้าขนส่งมวีลชนกรุงเทพมหานคร ส่วีนต่่อขย่าย่สาย่สุขุมวีิท
ระย่ะทาง 5.25 กิโลเมต่ร จีำานวีน 5 สถึาน่ เช่�อมต่่อระหวี่างสถึาน่บางจีาก
และสถึาน่แบริ�ง
รถึไฟื้ฟื้้ามหานครสาย่เฉลิมรัชมงคล (รถึไฟื้ฟื้้าสาย่ส่นำ�าเงิน) ระย่ะทาง 20 กิโลเมต่ร
เริ�มต่ั�งแต่่สถึาน่รถึไฟื้หัวีลำาโพงไปจีนถึ่งบางซึ่่�อ จีำานวีน 18 สถึาน่ โดย่ม่สถึาน่เช่�อมต่่อ
กับรถึไฟื้ฟื้้าบ่ทเ่ อส จีำานวีน 3 สถึาน่ ค่อ สถึาน่ศาลาแดง สถึาน่อโศก และสถึาน่หมอชิต่
ระบบขนส่งทางรถึไฟื้เช่�อมท่าอากาศย่านสุวีรรณภ้มิ
การรถึไฟื้ฟื้้าขนส่งมวีลชนแห่งประเทศไทย่
สัญญาสัมปทานรถึไฟื้ฟื้้าขนส่งมวีลชนกรุงเทพมหานครระหวี่าง กทม. กับ BTSC
สำาหรับการดำาเนินงานในระบบรถึไฟื้ฟื้้าขนส่งมวีลชนกรุงเทพสาย่หลัก และ/หร่อ
การให�บริการในระบบรถึไฟื้ฟื้้าขนส่งมวีลชนกรุงเทพส่วีนต่่อขย่าย่
สัญญาให�สิทธิบริหารจีัดการด�านการต่ลาด กับ BTSC ซึ่่�งให�สิทธิบริษััทฯ
แต่่เพีย่งผู้้�เด่ย่วีในการบริหารพ่�นท่�โฆษัณาและพ่�นท่�เชิงพาณิชย่์ ในระบบรถึไฟื้ฟื้้า
ขนส่งมวีลชนกรุงเทพสาย่หลัก จีำานวีน 23 สถึาน่ และสัญญาให�สิทธิบริหารจีัดการพ่�นท่�
ส่งเสริมการเดินทางโครงการระบบขนส่งมวีลชนกรุงเทพมหานคร กับ BTSC ซึ่่�งให�สิทธิ
บริษััทฯ แต่่เพีย่งผู้้�เด่ย่วีในการบริหารพ่�นท่�โฆษัณาและพ่�นท่�เชิงพาณิชย่์ ในส่วีนต่่อขย่าย่
สาย่ส่ลม และส่วีนต่่อขย่าย่สาย่สุขุมวีิท จีำานวีน 7 สถึาน่
สัญญาต่ิดต่ั�งและบริหารจีอภาพแอลซึ่่ด่กับเจี�าของอาคารสำานักงาน ซึ่่�งให�สิทธิ
บริษััทฯ ในการบริหารพ่�นท่�โฆษัณาภาย่ในลิฟื้ท์โดย่สาร พ่�นท่�รอคอย่ลิฟื้ท์โดย่สาร
หร่อห�องโถึง (Lobby) ของอาคารสำานักงาน
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย่์และต่ลาดหลักทรัพย่์
ส่�อโฆษัณาท่�เป็นป้าย่ภาพนิ�ง เช่น ป้าย่ไวีนิล ป้าย่กล่องไฟื้ (Light Box) ป้าย่ไต่รวีิชั�น
(Trivision) ซึุ่�มประต่้ทางข้�นลงบันไดเล่�อน เป็นต่�น
ส่�อโฆษัณาท่�ประกอบไปด�วีย่ภาพและเส่ย่งในร้ปแบบของหนังโฆษัณาแบบสั�น
ออกอากาศบนจีอดิจีิทัล เช่น จีอ Plasma จีอ LCD หร่อจีอ LED เป็นต่�น
บริษััทต่ัวีแทนโฆษัณา (Agency) ซึ่่�งเป็นผู้้� ให�บริการวีางแผู้นกลยุ่ทธ์การใช�ส่�อร้ปแบบต่่าง ๆ
รวีมทั�งกำาหนดแผู้นการใช�งบโฆษัณาและการต่ัดสินใจีใช�ส่�อโฆษัณาของเจี�าของสินค�า
และ/หร่อ บริการ
บริษััท 888 ม่เด่ย่ จีำากัด
คำานิยาม 205

ส่่วนที่่� IV

อื่่�น ๆ และเอื่กสารแนบ
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5
เอกสารแนบ 6

รายละเอื่ียดขอื่งกรรมการผู้้�บริหาร ผู้้ม� ีอื่ำานาจ
ควบคุมผู้้�รับผู้ิดชอื่บส้งสุดด�านการเงินและบัญชี
และผู้้�ดแ้ ลด�านบัญชี และเลขานุการบริษััท
รายละเอื่ียดกรรมการบริษััทย่อื่ย
รายละเอื่ียดขอื่งหัวหน�าผู้้�ตรวจสอื่บ
สินทรัพย์สำาหรับธุุรกิจ
นโยบายและแนวปฏิิบัติในการกำากับด้แลกิจการ
และจรรยาบรรณขอื่งบริษััท
รายงานคณะกรรมการตรวจสอื่บ
และรายงานขอื่งคณะอื่นุกรรมการอื่่�น ๆ

208

220
223
224
232
233

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดของกรรมการผู้้�บริหาร ผู้้�มีอำานาจควบคุม
ผู้้�รับผู้ิดชอบส้งสุดด�านการเงินและบัญชี และผู้้ด� ้แลด�านบัญชี
และเลขานุการบริษััท

ณ วันที� 31 มีนาคม 2564

* สูัดัสู�วนการถือหุ�น รวมหุ�นที�ถือโดัยุค้�สูมรสูและบุตรที�ยุังไม�บรรลุนิติภาวะ โดัยุบริษััทฯ มีหุ�นที�ออกและจำาหน�ายุแล�ว จำานวน 8,611,165,708 หุ�น

นายคีรี กาญจนพาสน์

บริษััทอ่�น
2563 – ปีัจจุบัน

ตำำาแหน่ง
• ปีระธานกรรมการ /
กรรมการผู้้ม� ีอำานาจลงนามผู้้กพัันบริษััท
วันที� ได�รับการแตำ่งตำั�งเป็็นกรรมการ
30 มีนาคม 2555
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา
หลักส้ตำรการฝึึกอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทั ไทย
• หลักสู้ตรปีระกาศนียุบัตร Director Accreditation Program
(DAP) ปีี 2554
การฝึึกอบรมอ่�น ๆ
• หลักสู้ตรผู้้�บริหารระดัับสู้ง (วตท. 10) ปีี 2553
สูถาบันวิทยุาการตลาดัทุน
การถ่อหุ�นในบริษััทฯ (%)*
52,220,000 (0.61%)
ความสัมพันธ์์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้้�บริหาร
บิดัาของนายุกวิน กาญจนพัาสูน์
ป็ระสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ป็ี
2555 – ปีัจจุบัน ปีระธานกรรมการ บมจ. วีจี ไอ
บริษััทจดทะเบียนอ่�นในป็ระเทศึไทย
2560 – ปีัจจุบัน ปีระธานคณะกรรมการ บมจ. ยุ้ ซิิตี�
2555 – ปีัจจุบัน ปีระธานคณะกรรมการพััฒนาเพั่�อความยุั�งยุืน
บมจ. บีทีเอสู กรุ�ปี โฮลดัิ�งสู์
2553 – ปีัจจุบัน ปีระธานคณะกรรมการบริหาร
บมจ. บีทีเอสู กรุ�ปี โฮลดัิ�งสู์
2549 – ปีัจจุบัน ปีระธานกรรมการ
บมจ. บีทีเอสู กรุ�ปี โฮลดัิ�งสู์
2536 – ปีัจจุบัน กรรมการ บมจ. บีทีเอสู กรุ�ปี โฮลดัิ�งสู์

2561 – ปีัจจุบัน

อายุุ 71 ปีี

208 บริษััท วจ อื่ จำากัด มหาชน

2560 – ปีัจจุบัน
2560 – ปีัจจุบัน
2560 – ปีัจจุบัน
2560 – ปีัจจุบัน
2558 – ปีัจจุบัน
2553 – ปีัจจุบัน
2539 – ปีัจจุบัน
2539 – 2558
2558 – ปีัจจุบัน
2553 – ปีัจจุบัน
2552 – ปีัจจุบัน
2552 – 2561
2536 – 2561
2535 – 2561
2534 – 2561
2533 – 2561
2533 – 2561
2531 – 2561
2553 – 2558
2553 – 2555
2552 – 2558

กรรมการ
บจ. อ่�ตะเภา อินเตอร์เนชั่ั�นแนล เอวิเอชั่ั�น
กรรมการ
บจ. บีทีเอสู อินฟราสูตรัคเจอร์ เซิอร์วิสูเซิสู
กรรมการ
บจ. บีทีเอสู อินฟราสูตรัคเจอร์ ดัีเวลลอปีเม�นท์
กรรมการ บจ. อีสูเทิร์น บางกอกโมโนเรล
กรรมการ บจ. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล
กรรมการ บจ. อาร์บี เซิอร์วิสูเซิสู
ปีระธานคณะกรรมการบริหาร
บมจ. ระบบขนสู�งมวลชั่นกรุงเทพั
ปีระธานกรรมการ
บมจ. ระบบขนสู�งมวลชั่นกรุงเทพั
กรรมการ บมจ. ระบบขนสู�งมวลชั่นกรุงเทพั
กรรมการผู้้จ� ัดัการใหญ�
บมจ. ระบบขนสู�งมวลชั่นกรุงเทพั
กรรมการ บจ. บีเอสูเอสู โฮลดัิ�งสู์
กรรมการ บจ. แรบบิท รีวอร์ดัสู
กรรมการ บจ. บางกอก สูมาร์ทการ์ดั ซิิสูเทม
กรรมการ บจ. บีทีเอสู แลนดั์
กรรมการ บจ. ปีราณคีรี แอสูเซิ็ทสู์
กรรมการ บจ. ธนายุง ฟ๊�ดั แอนดั์ เบเวอเรจ
กรรมการ บจ. ธนาซิิต�ี กอล์ฟ แอนดั์ สูปีอร์ต คลับ
กรรมการ บจ. สูยุาม เพัจจิง� แอนดั์ คอมมิวนิเคชั่ัน�
กรรมการ บจ. ธนายุง พัร็อพัเพัอร์ต�ี แมเนจเม�นท์
กรรมการ บจ. เมืองทอง แอสูเซิ็ทสู์
กรรมการ บจ. ก�ามกุ�ง พัร็อพัเพัอร์ต�ี
กรรมการ บจ. ก�ามปี้ พัร็อพัเพัอร์ต�ี
กรรมการ บจ. น้โว ไลน์ เอเจนซิี�

นายมารุตำ อรรถไกวัลวที
อายุุ 65 ปีี

ตำำาแหน่ง
• รองปีระธานกรรมการ /
กรรมการสูรรหาและพัิจารณาค�าตอบแทน /
กรรมการบรรษััทภิบาล /
กรรมการผู้้�มีอำานาจลงนามผู้้กพัันบริษััท
วันที� ได�รับการแตำ่งตำั�งเป็็นกรรมการ
15 พัฤศจิกายุน 2550
คุณวุฒิทิ างการศึึกษัา
• ปีริญญาตรี นิเทศศาสูตรบัณฑิิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยุาลัยุ
• ปีริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยุาลัยุ
หลักส้ตำรการฝึึกอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทั ไทย
• หลักสู้ตรปีระกาศนียุบัตร Director Accreditation Program
(DAP) ปีี 2552
• หลักสู้ตร Anti-Corruption for Executive Program
(ACEP) ปีี 2557
การฝึึกอบรมอ่�น ๆ
• หลักสู้ตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ�นที� 2
ปีี 2557 สูถาบันพััฒนาความคิดัสูร�างสูรรค์เชั่ิงธุรกิจ
มหาวิทยุาลัยุศรีปีทุม
การถ่อหุ�นในบริษััทฯ (%)*
305,110 (0.004%)
ความสัมพันธ์์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้้�บริหาร
ป็ระสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ป็ี
2559 – ปีัจจุบัน รองปีระธานกรรมการ บมจ. วีจี ไอ
2558 – ปีัจจุบัน กรรมการบรรษััทภิบาล บมจ. วีจี ไอ
2555 – ปีัจจุบัน กรรมการสูรรหาและพัิจารณาค�าตอบแทน
บมจ. วีจี ไอ
2550 – ปีัจจุบัน กรรมการ บมจ. วีจี ไอ
2555 – 2559
กรรมการบริหาร บมจ. วีจี ไอ
2542 – 2559
กรรมการผู้้อ� ำานวยุการใหญ� บมจ. วีจี ไอ
บริษััทจดทะเบียนอ่�นในป็ระเทศึไทย
2560 – ปีัจจุบัน ปีระธานกรรมการ บมจ. เนชั่ั�น มัลติมีเดัียุ กรุ�ปี

เอื่กสารแนบ

บริษััทอ่�น
2561 – ปีัจจุบัน
2560 – ปีัจจุบัน
2559 – ปีัจจุบัน
2552 – ปีัจจุบนั
2550 – ปีัจจุบัน
2560 – 2561
2553 – 2558
2553 – 2558
2553 – 2558
2550 – 2558

กรรมการ บจ. ซิ้พัรีโม มีเดัียุ
กรรมการ บจ. ดัิ ไอคอน วี จี ไอ
กรรมการ บจ. แอโร มีเดัียุ กรุ�ปี
กรรมการ บจ. พัอยุท์ ออฟ วิว (พัีโอวี) มีเดัียุ กรุปี�
กรรมการ บจ. วีจี ไอ แอดัเวอร์ ไทซิิ�ง มีเดัียุ
กรรมการ VGI Global Media (Malaysia)
Sdn. Bhd.
กรรมการ บจ. 999 มีเดัียุ
กรรมการ บจ. 888 มีเดัียุ
กรรมการ วี จี ไอ แอดัเวอร์ ไทซิิ�ง ไชั่น�า
คอมพัานี ลิมิเต็ดั
กรรมการ บจ. ไมดัาสู โกลบอล มีเดัียุ

นายกวิน กาญจนพาสน์
อายุุ 46 ปีี

ตำำาแหน่ง
• กรรมการ / ปีระธานคณะกรรมการบริหาร /
กรรมการผู้้�มีอำานาจลงนามผู้้กพัันบริษััท
วันที� ได�รับการแตำ่งตำั�งเป็็นกรรมการ
28 พัฤษัภาคม 2546
คุณวุฒิทิ างการศึึกษัา
• Stonyhurst College, ปีระเทศสูหราชั่อาณาจักร
หลักส้ตำรการฝึึกอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทั ไทย
• หลักสู้ตรปีระกาศนียุบัตร Director Accreditation Program
(DAP) ปีี 2550
การฝึึกอบรมอ่�น ๆ
• หลักสู้ตรผู้้�บริหารระดัับสู้ง (วตท.16) ปีี 2556
สูถาบันวิทยุาการตลาดั
การถ่อหุ�นในบริษััทฯ (%)*
ความสัมพันธ์์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้้�บริหาร
บุตรของนายุคีรี กาญจนพัาสูน์
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ป็ระสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ป็ี
2555 – ปีัจจุบัน ปีระธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. วีจี ไอ
2546 – ปีัจจุบัน กรรมการ บมจ. วีจี ไอ
บริษััทจดทะเบียนอ่�นในป็ระเทศึไทย
2563 – ปีัจจุบัน ผู้้�อำานวยุการใหญ�สูายุธุรกิจ MATCH
บมจ. บีทีเอสู กรุ�ปี โฮลดัิ�งสู์
2561 – ปีัจจุบัน กรรมการ บมจ. เคอรี� เอ็กซิ์เพัรสู (ปีระเทศไทยุ)
2560 – ปีัจจุบัน กรรมการ บมจ. ยุ้ ซิิตี�
2558 – ปีัจจุบัน กรรมการผู้้อ� ำานวยุการใหญ�
บมจ. บีทีเอสู กรุ�ปี โฮลดัิ�งสู์
2553 – ปีัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. บีทีเอสู กรุ�ปี โฮลดัิ�งสู์
2550 – ปีัจจุบัน กรรมการ บมจ. บีทีเอสู กรุ�ปี โฮลดัิ�งสู์
2560 – 2561
กรรมการอิสูระ บมจ. บีอีซิี เวิลดั์
บริษััทอ่�น
เม.ยุ. 2564 – ปีัจจุบนั กรรมการ บจ. แรบบิท แคชั่
มี.ค. 2564 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. แคพัริคอร์น ฮิลล์
2563 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. ไพัร์ม แอเรียุ รีเทล
2563 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. ไพัร์ม แอเรียุ 9
2563 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. ไพัร์ม แอเรียุ 12
2563 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. ไพัร์ม แอเรียุ 38
2563 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. บีจีเอสูอาร์ 6
2563 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. บีจีเอสูอาร์ 81
2563 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. อ่ต� ะเภา อินเตอร์เนชั่ัน� แนล เอวิเอชั่ัน�
2563 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. หมอชั่ิตแลนดั์
2562 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. เอสูแอลวี รีเทล
2562 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. มาเจสูติค พัาร์ค
2562 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. ฟิวเจอร์ โดัเมน
2561– ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. เทอร์เทิล ทเวนตี�ทรี
2561 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. ยุ้ โกลบอล ฮอสูพัิทอลลิตี�
2561 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. บีทีเอสู อินฟราสูตรัคเจอร์
เซิอร์วิสูเซิสู
2560 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. แอ�บโซิล้ท กอล์ฟ เซิอร์วิสู
2560 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. เวียุนนา เฮ�าสู์ (ปีระเทศไทยุ)
2560 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล
2560 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. อีสูเทิร์น บางกอกโมโนเรล
2560 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. บีทีเอสู อินฟราสูตรัคเจอร์
ดัีเวลลอปีเม�นท์
2560 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. แมน ฟ๊�ดั โฮลดัิ�งสู์
2560 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. ก�ามกุ�ง พัร็อพัเพัอร์ต�ี
2553 – 2558
กรรมการ บจ. ก�ามกุ�ง พัร็อพัเพัอร์ต�ี
2560 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. แนเชั่อรัล พัาร์ค วิลล์
2560 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. เเนเชั่อรัล เรียุลเอสูเตท
2560 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. พัาร์ค โอเปีร�า
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2560 – ปีัจจุบัน
2560 – ปีัจจุบัน
2560 – ปีัจจุบัน
2560 – ปีัจจุบัน
2560 – ปีัจจุบัน
2560 – ปีัจจุบัน
2559 – ปีัจจุบัน
2558 – ปีัจจุบัน
2558 – ปีัจจุบัน
2558 – ปีัจจุบัน
2558 – ปีัจจุบัน
2558 – ปีัจจุบัน
2558 – ปีัจจุบัน
2558 – ปีัจจุบัน
2558 – ปีัจจุบัน
2552 – ปีัจจุบัน
2557 – ปีัจจุบัน
2556 – ปีัจจุบัน
2553 – ปีัจจุบัน
2553 – ปีัจจุบัน
2553 – ปีัจจุบัน
2552 – ปีัจจุบัน
2552 – ปีัจจุบัน
2552 – ปีัจจุบัน
2551 – ปีัจจุบัน
2551 – ปีัจจุบัน
2551 – ปีัจจุบัน
2551 – ปีัจจุบัน
2551 – ปีัจจุบัน
2551 – ปีัจจุบัน
2561 – 2563
2559 – 2563
2557 – 2563
2557 – 2563
2553 – 2563
2551 – 2563
2558 – 2561

กรรมการ บจ. ริชั่ชั่ี� พัร็อพัเพัอร์ตี� แมเนจเม�นท์
กรรมการ บจ. พัาร์ค ก้ร์เม�ต์
กรรมการ บจ. โปีรเจค กรีน
กรรมการ บจ. ยุ้นิซิัน วัน
กรรมการ บจ. อาร์บี เซิอร์วิสูเซิสู
กรรมการ บจ. คียุ์สูโตน แมเนจเม�นท์
กรรมการ บจ. เค เอ็ม เจ 2016
กรรมการ บจ. เทรฟลอดัจ์ (ปีระเทศไทยุ)
กรรมการ บจ. เดัอะ คอมม้นิตี� ท้
กรรมการ บจ. เดัอะ คอมม้นิตี� วัน
กรรมการ บจ. กิ�งแก�ว แอสูเสูทสู์
กรรมการ บจ. ราษัฎร์บ้รณะ พัร็อพัเพัอร์ตี�
กรรมการ บจ. คียุ์สูโตน เอสูเตท
กรรมการ บจ. บีเอสูเอสู โฮลดัิ�งสู์
กรรมการบริหาร บจ. บางกอก สูมาร์ทการ์ดั
ซิิสูเทม
กรรมการ บจ. บางกอก สูมาร์ทการ์ดั ซิิสูเทม
กรรมการ บจ. ลิตเติ�ล คอร์นเนอร์
กรรมการ บจ. แมน คิทเชั่�น
กรรมการ ธนายุง ฮ�องกง ลิมิเต็ดั
กรรมการ แอ�บโซิล้ท โฮเต็ล เซิอร์วิสู ฮ�องกง
ลิมิเต็ดั
กรรมการ บจ. แรบบิท รีวอร์ดัสู
กรรมการ บมจ. ระบบขนสู�งมวลชั่นกรุงเทพั
กรรมการ บจ. พัอยุท์ ออฟ วิว (พัีโอวี) มีเดัียุ กรุปี�
กรรมการ บจ. วีจี ไอ แอดัเวอร์ ไทซิิ�ง มีเดัียุ
กรรมการ บจ. ธนาซิิต�ี กอล์ฟ แอนดั์ สูปีอร์ต คลับ
กรรมการ บจ. ธนายุง พัร็อพัเพัอร์ต�ี แมเนจเม�นท์
กรรมการ บจ. ปีราณคีรี แอสูเซิ็ทสู์
กรรมการ บจ. สูยุาม เพัจจิง� แอนดั์ คอมมิวนิเคชั่ัน�
กรรมการ บจ. ธนายุง ฟ๊�ดั แอนดั์ เบเวอเรจ
กรรมการ บจ. แอ�บโซิล้ท โฮเต็ล เซิอร์วิสู
กรรมการ บจ. อีจีเอสู แอสูเสูทสู์
กรรมการ บจ. ไนน์ สูแควร์ พัร็อพัเพัอร์ตี�
กรรมการ บจ. วิน วิน คิทเชั่�น
บจ. มรรค๘
บจ. บีทีเอสู แลนดั์
บจ. เมืองทอง แอสูเซิ็ทสู์
กรรมการ บจ. ยุ้นิคอร์น เอ็นเตอร์ ไพัรสู์

นายสุรพงษั์ เลาหะอัญญา
อายุุ 59 ปีี

ตำำาแหน่ง
• กรรมการ /
กรรมการผู้้�มีอำานาจลงนามผู้้กพัันบริษััท
วันที� ได�รับการแตำ่งตำั�งเป็็นกรรมการ
10 พัฤศจิกายุน 2549
คุณวุฒิทิ างการศึึกษัา
• วิศวกรรมศาสูตรบัณฑิิต สูาขาวิศวกรรมโยุธา
มหาวิทยุาลัยุเกษัตรศาสูตร์
• วิศวกรรมศาสูตรมหาบัณฑิิต สูาขาวิศวกรรมโยุธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยุาลัยุ
หลักส้ตำรการฝึึกอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทั ไทย
• หลักสู้ตรปีระกาศนียุบัตร Director Accreditation Program
(DAP) ปีี 2553
การฝึึกอบรมอ่�น ๆ
• หลักสู้ตรผู้้�บริหารระดัับสู้งดั�านการบริหารงานพััฒนาเมือง
(มหานคร รุน� ที� 2) ปีี 2556 สูถาบันพััฒนาเมือง กรุงเทพัมหานคร
การถ่อหุ�นในบริษััทฯ (%)*
84,110 (0.0009%)
ความสัมพันธ์์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้้�บริหาร
ป็ระสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ป็ี
2549 – ปีัจจุบัน กรรมการ บมจ. วีจี ไอ
บริษััทจดทะเบียนอ่�นในป็ระเทศึไทย
2563 – ปีัจจุบัน ผู้้�อำานวยุการใหญ�สูายุธุรกิจ MOVE
บมจ. บีทีเอสู กรุ�ปี โฮลดัิ�งสู์
2553 – ปีัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการ
บมจ. บีทีเอสู กรุ�ปี โฮลดัิ�งสู์
บริษััทอ่�น
2563 - ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. บีจีเอสูอาร์ 6
2563 - ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. บีจีเอสูอาร์ 81
2563 - ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. อ่�ตะเภา อินเตอร์เนชั่ั�นแนล
เอวิเอชั่ั�น
2561 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. บีทีเอสู อินฟราสูตรัคเจอร์
เซิอร์วิสูเซิสู
2560 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. บีทีเอสู อินฟราสูตรัคเจอร์
ดัีเวลลอปีเม�นท์
2560 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. อีสูเทิร์น บางกอกโมโนเรล
2560 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล
เอื่กสารแนบ

2560 – ปีัจจุบัน
2559 – ปีัจจุบัน
2558 – ปีัจจุบัน
2549 – ปีัจจุบัน
2558 – 2562
2558 – ปีัจจุบัน
2558 – ปีัจจุบัน
2558 – ปีัจจุบัน
2558 – ปีัจจุบัน
2557 – ปีัจจุบัน
2553 – ปีัจจุบัน
2552 – ปีัจจุบัน
2552 – 2561
องค์กรอ่�น
2556 – ปีัจจุบัน
2553 – ปีัจจุบัน

กรรมการ บจ. อาร์บี เซิอร์วิสูเซิสู
กรรมการ บจ. แรบบิท อินชั่ัวรันสู์ โบรคเกอร์
กรรมการบริหาร / กรรมการผู้้อ� ำานวยุการใหญ�
/ ผู้้�อำานวยุการใหญ�สูายุบริหาร (รักษัาการ)
บมจ. ระบบขนสู�งมวลชั่นกรุงเทพั
กรรมการ บมจ. ระบบขนสู�งมวลชั่นกรุงเทพั
ผู้้�อำานวยุการใหญ�สูายุปีฏิิบัติการ (รักษัาการ)
บมจ. ระบบขนสู�งมวลชั่นกรุงเทพั
กรรมการ บจ. แรบบิท แคร์
กรรมการ บจ. เอเอสูเค ไดัเร็ค กรุ�ปี
กรรมการ บจ. แรบบิทเพัยุ์ ซิิสูเทม
กรรมการ บจ. บีเอสูเอสู โฮลดัิ�งสู์
กรรมการ บจ. บางกอก เพัยุ์เมนต์ โซิล้ชั่ันสู์
กรรมการ บจ. แรบบิท รีวอร์ดัสู
กรรมการบริหาร / กรรมการ
บจ. บางกอก สูมาร์ทการ์ดั ซิิสูเทม
กรรมการ บจ. บีทีเอสู แลนดั์
กรรมการ โครงการจัดัทำามาตรฐานอาชั่ีพั
และคุณวุฒิ วิชั่าชั่ีพั สูาขาระบบรางและ
รถไฟความเร็วสู้ง
ที�ปีรึกษัาคณะอนุกรรมการ
วิชั่าการสูาขาวิศวกรรมจราจรและขนสู�ง
วิศวกรรมสูถานแห�งปีระเทศไทยุ
ในพัระบรมราชั่้ปีถัมภ์ (วสูท.)

รายละเอื่ียดขอื่งกรรมการผู้้บ� ริหาร ผู้้ม� อื่ี าำ นาจควบคุม ผู้้ร� บั ผู้ิดชอื่บส้งสุดด�านการเงินและบัญชี และผู้้ด� แ้ ลด�านบัญชี และเลขานุการบริษัทั 211

นายคง ชิ เค่อง
อายุุ 46 ปีี

ตำำาแหน่ง
• กรรมการ / กรรมการผู้้�มีอำานาจลงนามผู้้กพัันบริษััท
วันที� ได�รับการแตำ่งตำั�งเป็็นกรรมการ
15 มิถุนายุน 2543
คุณวุฒิทิ างการศึึกษัา
• BA (Honorary Degree) Business Administrative
University of Greenwich ปีระเทศสูหราชั่อาณาจักร
• ปีริญญาโทบริหารธุรกิจ (Executive)
สูถาบันบัณฑิิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห�งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยุาลัยุ
หลักส้ตำรการฝึึกอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทั ไทย
• หลักสู้ตรปีระกาศนียุบัตร Director Accreditation Program
(DAP) ปีี 2550
การฝึึกอบรมอ่�น ๆ
การถ่อหุ�นในบริษััทฯ (%)*
242,370 (0.003%)
ความสัมพันธ์์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้้�บริหาร
ป็ระสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ป็ี
2543 – ปีัจจุบัน กรรมการ บมจ. วีจี ไอ
บริษััทจดทะเบียนอ่�นในป็ระเทศึไทย
2560 – ปีัจจุบัน กรรมการ บมจ. ยุ้ ซิิตี�
2558 – ปีัจจุบัน รองกรรมการผู้้อ� ำานวยุการใหญ�
บมจ. บีทีเอสู กรุ�ปี โฮลดัิ�งสู์
2553 – ปีัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. บีทีเอสู กรุ�ปี โฮลดัิ�งสู์
2553 – ปีัจจุบัน กรรมการสูรรหาและกำาหนดัค�าตอบแทน
บมจ. บีทีเอสู กรุ�ปี โฮลดัิ�งสู์
2550 – ปีัจจุบัน กรรมการ บมจ. บีทีเอสู กรุ�ปี โฮลดัิ�งสู์
บริษััทอ่�น
เม.ยุ.2564 – ปีัจจุบนั กรรมการ บจ. แรบบิท แคชั่
มี.ค.2564 – ปีัจจุบนั กรรมการ บจ. แคพัริคอร์น ฮิลล์
ม.ค.2564 – ปีัจจุบนั กรรมการ บจ. ไพัร์ม แอเรียุ รีเทล
2563 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. ไพัร์ม แอเรียุ 9
2563 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. ไพัร์ม แอเรียุ 12
2563 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. ไพัร์ม แอเรียุ 38
2563 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. บีจีเอสูอาร์ 6
2563 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. บีจีเอสูอาร์ 81
2563 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. อ่�ตะเภา อินเตอร์เนชั่ั�นแนล
เอวิเอชั่ั�น
212 บริษััท วจ อื่ จำากัด มหาชน

2563 – ปีัจจุบัน
2562 – ปีัจจุบัน
2562 – ปีัจจุบัน
2562 – ปีัจจุบัน
2562 – ปีัจจุบัน
2561 – ปีัจจุบัน
2561 – ปีัจจุบัน
2561 – ปีัจจุบัน
2561 – ปีัจจุบัน
2561 – ปีัจจุบัน
2561 – ปีัจจุบัน
2561 – ปีัจจุบัน
2561 – ปีัจจุบัน
2561 – ปีัจจุบัน
2561 – ปีัจจุบัน
2561 – ปีัจจุบัน
2561 – ปีัจจุบัน
2560 – ปีัจจุบัน
2560 – ปีัจจุบัน
2560 – ปีัจจุบัน
2560 – ปีัจจุบัน
2560 – ปีัจจุบัน
2560 – ปีัจจุบัน
2560 – ปีัจจุบัน
2560 – ปีัจจุบัน
2560 – ปีัจจุบัน
2559 – ปีัจจุบัน
2559 – ปีัจจุบัน
2559 – ปีัจจุบัน
2559 – ปีัจจุบัน
2559 – ปีัจจุบัน
2559 – ปีัจจุบัน
2559 – ปีัจจุบัน
2558 – ปีัจจุบัน
2558 – ปีัจจุบัน
2558 – ปีัจจุบัน
2558 – ปีัจจุบัน
2555 – ปีัจจุบัน
2557 – ปีัจจุบัน
2553 – ปีัจจุบัน
2551 – ปีัจจุบัน
2560 – 2562

กรรมการ บจ. หมอชั่ิตแลนดั์
กรรมการ บจ. มาเจสูติค พัาร์ค
กรรมการ บจ. ฟิวเจอร์ โดัเมน
กรรมการ ยุ้ โกลบอล ฮอสูพัิทอลลิตี�
(ฮ�องกง) ลิมิเต็ดั
กรรมการ ยุ้ ฮอสูพัิทอลลิตี� โฮลดัิ�ง
(ฮ�องกง) ลิมิเต็ดั
กรรมการ บจ. เทอร์เทิล ทเวนตี�ทรี
กรรมการ บจ. ยุ้ โกลบอล ฮอสูพัิทอลลิต�ี
กรรมการ บจ. อีจีเอสู แอสูเสูทสู์
กรรมการ บจ. ธนาซิิต�ี กอล์ฟ แอนดั์ สูปีอร์ต คลับ
กรรมการ บจ. ยุ้นิซิัน วัน
กรรมการ บจ. เมืองทอง แอสูเซิ็ทสู์
กรรมการ บจ. ปีราณคีรี แอสูเซิ็ทสู์
กรรมการ บจ. สูยุาม เพัจจิง� แอนดั์ คอมมิวนิเคชั่ัน�
กรรมการ บจ. มรรค๘
กรรมการ บจ. ธนายุง ฟ๊�ดั แอนดั์ เบเวอเรจ
กรรมการ บจ. ธนายุง พัร็อพัเพัอร์ต�ี แมเนจเม�นท์
กรรมการ บจ. บีทีเอสู แลนดั์
กรรมการ บจ. พัาร์ค ก้ร์เม�ต์
กรรมการ บจ. โปีรเจค กรีน
กรรมการ บจ. พัาร์ค โอเปีร�า
กรรมการ บจ. ริชั่ชั่ี� พัร็อพัเพัอร์ตี� แมเนจเม�นท์
กรรมการ บจ. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล
กรรมการ บจ. อีสูเทิร์น บางกอกโมโนเรล
กรรมการ บจ. ก�ามกุ�ง พัร็อพัเพัอร์ต�ี
กรรมการ บจ. แนเชั่อรัล เรียุลเอสูเตท
กรรมการ บจ. แนเชั่อรัล พัาร์ค วิลล์
กรรมการ บจ. แรบบิท อินชั่ัวรันสู์ โบรคเกอร์
กรรมการ บจ. แรบบิท-ไลน์ เพัยุ์
กรรมการ บจ. ไนน์ สูแควร์ พัร็อพัเพัอร์ตี�
กรรมการ บจ. เดัอะ คอมม้นิตี� ท้
กรรมการ บจ. เดัอะ คอมม้นิตี� วัน
กรรมการ บจ. กิ�งแก�ว แอสูเสูทสู์
กรรมการ บจ. ราษัฎร์บ้รณะ พัร็อพัเพัอร์ตี�
กรรมการ บจ. เอเอสูเค ไดัเร็ค กรุ�ปี
กรรมการ บจ. แรบบิท แคร์
กรรมการ บจ. เอทีเอสู แรบบิท นิตบิ คุ คลเฉพัาะกิจ
กรรมการบริหาร
บมจ. ระบบขนสู�งมวลชั่นกรุงเทพั
ผู้้�อำานวยุการใหญ�สูายุการเงิน
บมจ. ระบบขนสู�งมวลชั่นกรุงเทพั
กรรมการ บจ. บางกอก เพัยุ์เมนต์ โซิล้ชั่ันสู์
กรรมการ ธนายุง ฮ�องกง ลิมิเต็ดั
กรรมการ บจ. แอ�บโซิล้ท โฮเต็ล เซิอร์วิสู
กรรมการ บจ. หมอชั่ิตแลนดั์

2560 – 2561
2560 – 2561
2560 – 2561
2560 – 2561
2559 – 2561
2559 – 2561
2559 – 2561
2559 – 2561
2559 – 2561
2559 – 2561
2559 – 2561
2559 – 2561
2559 – 2561
2558 – 2561
2558 – 2561
2558 – 2561
2558 – 2561
2558 – 2561
2558 – 2561
2558 – 2561
2558 – 2561
2558 – 2561
2558 – 2561
2559 – 2560

กรรมการ บจ. บีทีเอสู แสูนสูิริ โฮลดัิ�ง เธอร์ทีน
กรรมการ บจ. บีทีเอสู แสูนสูิริ โฮลดัิ�ง ทเวนที ท้
กรรมการ บจ. บีทเี อสู แสูนสูิริ โฮลดัิง� ทเวนที วัน
กรรมการ บจ. บีทีเอสู แสูนสูิริ โฮลดัิ�ง ไนน์ทีน
กรรมการ บจ. บีทีเอสู แสูนสูิริ โฮลดัิ�ง ทเวนที
กรรมการ บจ. บีทีเอสู แสูนสูิริ โฮลดัิ�ง เอททีน
กรรมการ บจ. บีทีเอสู แสูนสูิริ โฮลดัิ�ง เซิเว�นทีน
กรรมการ บจ. บีทีเอสู แสูนสูิริ โฮลดัิ�ง ซิิกซิ์ทีน
กรรมการ บจ. บีทีเอสู แสูนสูิริ โฮลดัิ�ง ฟิฟทีน
กรรมการ บจ. ยุ้นิคอร์น เอ็นเตอร์ ไพัรสู์
กรรมการ บจ. บีทีเอสู แสูนสูิริ โฮลดัิ�ง โฟร์ทีน
กรรมการ บจ. บีทีเอสู แสูนสูิริ โฮลดัิ�ง ทเวลฟ์
กรรมการ บจ. บีทีเอสู แสูนสูิริ โฮลดัิ�ง อีเลฟเว�น
กรรมการ บจ. บีทีเอสู แสูนสูิริ โฮลดัิ�ง ไนน์
กรรมการ บจ. บีทีเอสู แสูนสูิริ โฮลดัิ�ง เอท
กรรมการ บจ. บีทีเอสู แสูนสูิริ โฮลดัิ�ง เซิเว�น
กรรมการ บจ. บีทีเอสู แสูนสูิริ โฮลดัิ�ง ซิิกซิ์
กรรมการ บจ. บีทีเอสู แสูนสูิริ โฮลดัิ�ง ไฟฟ์
กรรมการ บจ. บีทีเอสู แสูนสูิริ โฮลดัิ�ง โฟร์
กรรมการ บจ. บีทีเอสู แสูนสูิริ โฮลดัิ�ง ทรี
กรรมการ บจ. บีทีเอสู แสูนสูิริ โฮลดัิ�ง ท้
กรรมการ บจ. บีทีเอสู แสูนสูิริ โฮลดัิ�ง วัน
กรรมการ บจ. น้โว ไลน์ เอเจนซิี�
กรรมการ บจ. คียุ์สูโตน เอสูเตท

นายชาน คิน ตำัค
อายุุ 55 ปีี

ตำำาแหน่ง
• กรรมการ / กรรมการสูรรหาและพัิจารณาค�าตอบแทน /
กรรมการบรรษััทภิบาล / กรรมการบริหารความเสูี�ยุง /
กรรมการบริหาร / ผู้้�อำานวยุการใหญ�สูายุงานปีฏิิบัติการ /
กรรมการผู้้�มีอำานาจลงนามผู้้กพัันบริษััท
วันที� ได�รับการแตำ่งตำั�งเป็็นกรรมการ
15 พัฤศจิกายุน 2550
คุณวุฒิทิ างการศึึกษัา
• St. Louis Old Boy College
หลักส้ตำรการฝึึกอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทั ไทย
• หลักสู้ตรปีระกาศนียุบัตร Director Certification Program
(DCP) ปีี 2556
• หลักสู้ตรปีระกาศนียุบัตร Director Accreditation Program
(DAP) ปีี 2553
การฝึึกอบรมอ่�น ๆ
เอื่กสารแนบ

การถ่อหุ�นในบริษััทฯ (%)*
ความสัมพันธ์์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้้�บริหาร
ป็ระสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ป็ี
2562 - ปีัจจุบัน กรรมการบริหารความเสูี�ยุง บมจ. วีจี ไอ
2558 – ปีัจจุบัน กรรมการบรรษััทภิบาล บมจ. วีจี ไอ
2555 – ปีัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. วีจี ไอ
2555 – ปีัจจุบัน กรรมการสูรรหาและพัิจารณาค�าตอบแทน
บมจ. วีจี ไอ
2550 – ปีัจจุบัน กรรมการ บมจ. วีจี ไอ
2546 – ปีัจจุบัน ผู้้อ� าำ นวยุการใหญ�สูายุงานปีฏิิบตั กิ าร บมจ. วีจีไอ
บริษััทจดทะเบียนอ่�นในป็ระเทศึไทย
- ไม�มี บริษััทอ่�น
2560 – ปีัจจุบัน กรรมการ VGI Global Media (Malaysia)
Sdn. Bhd.
2559 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. เดัโม เพัาเวอร์ (ปีระเทศไทยุ)
2552 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. พัอยุท์ ออฟ วิว (พัีโอวี) มีเดัียุ กรุปี�
2550 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. วีจี ไอ แอดัเวอร์ ไทซิิ�ง มีเดัียุ
2553 – 2558
กรรมการ บจ. 999 มีเดัียุ
2553 – 2558
กรรมการ บจ. 888 มีเดัียุ
2553 – 2558
กรรมการ วี จี ไอ แอดัเวอร์ ไทซิิ�ง ไชั่น�า
คอมพัานี ลิมิเต็ดั
2550 – 2558
กรรมการ บจ. ไมดัาสู โกลบอล มีเดัียุ

รศึ. จารุพร ไวยนันท์
อายุุ 77 ปีี

ตำำาแหน่ง
• กรรมการอิสูระ / ปีระธานคณะกรรมการตรวจสูอบ /
ปีระธานคณะกรรมการบรรษััทภิบาล /
กรรมการสูรรหาและพัิจารณาค�าตอบแทน
วันที� ได�รับการแตำ่งตำั�งเป็็นกรรมการ
30 มีนาคม 25550
คุณวุฒิทิ างการศึึกษัา
• ปีริญญาตรี บัญชั่ีบัณฑิิต มหาวิทยุาลัยุธรรมศาสูตร์
• ปีริญญาโท เศรษัฐศาสูตร์การเงิน
Middle Tennessee State University ปีระเทศสูหรัฐอเมริกา
หลักส้ตำรการฝึึกอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทั ไทย
• หลักสู้ตร Anti Corruption for Executive Program (ACEP)
รุ�นที� 5/2558

รายละเอื่ียดขอื่งกรรมการผู้้บ� ริหาร ผู้้ม� อื่ี าำ นาจควบคุม ผู้้ร� บั ผู้ิดชอื่บส้งสุดด�านการเงินและบัญชี และผู้้ด� แ้ ลด�านบัญชี และเลขานุการบริษัทั 213

• หลักสู้ตร Director Certification Program Update (DCPU)
รุ�นที� 1/2557
• หลักสู้ตร Role of the Compensation Committee (RCC)
รุ�นที� 12/2554
• หลักสู้ตร Monitoring the system of internal control and Risk
Management (MIR) รุ�นที� 9/2553
• หลักสู้ตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
รุ�นที� 7/2553
• หลักสู้ตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
รุ�นที� 10/2553
• หลักสู้ตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
รุ�นที� 7/2553
• หลักสู้ตร Audit Committee Program รุ�นที� 28/2552
• หลักสู้ตร Director Certification Program (DCP)
รุ�นที� 126/2552
การฝึึกอบรมอ่�น ๆ
• หลักสู้ตรผู้้บ� ริหารระดัับสู้ง (วตท. 10) ปีี 2553
สูถาบันวิทยุาการตลาดัทุน
• ปีระกาศนียุบัตรการบริหารทางการเงิน
University of Bath สูหราชั่อาณาจักร
• ปีระกาศนียุบัตรชั่ั�นสู้งกิตติมศักดัิ� สูถาบันพัระปีกเกล�า
การถ่อหุ�นในบริษััทฯ (%)*
ความสัมพันธ์์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้้�บริหาร
ป็ระสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ป็ี
2558 – ปีัจจุบนั
ปีระธานคณะกรรมการบรรษััทภิบาล บมจ. วีจีไอ
2558 – ปีัจจุบนั
กรรมการสูรรหาและพัิจารณาค�าตอบแทน
บมจ. วีจีไอ
2555 – ปีัจจุบนั
ปีระธานคณะกรรมการตรวจสูอบ บมจ. วีจีไอ
2555 – ปีัจจุบนั
กรรมการอิสูระ บมจ. วีจีไอ
2555 – 2558
ปีระธานคณะกรรมการสูรรหาและพัิจารณา
ค�าตอบแทน บมจ. วีจีไอ
บริษััทจดทะเบียนอ่�นในป็ระเทศึไทย
2558 – ปีัจจุบัน ปีระธานกรรมการกำากับดั้แลกิจการและ
คณะกรรมการบริษััทภิบาลและ
ความรับผู้ิดัชั่อบต�อสูังคม / กรรมการตรวจสูอบ
/ กรรมการอิสูระ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ปีระเทศไทยุ)

214 บริษััท วจ อื่ จำากัด มหาชน

บริษััทอ่�น
2560 – ปีัจจุบัน
2557 – ปีัจจุบัน
2559 – 2560

องค์กรอ่�น
2563 – ปีัจจุบัน
2561 – 2562
2557 – 2563
2557 – 2562
2554 – 2557
2554 – 2557
2554 – 2557
2552 – 2554
2551 – ปีัจจุบัน
2548 – ปีัจจุบัน
2535 – 2552

กรรมการอิสูระ / ปีระธานกรรมการตรวจสูอบ
บมจ. บีบีจี ไอ
กรรมการอิสูระ / กรรมการตรวจสูอบ /
กรรมการสูรรหาและพัิจารณาค�าตอบแทน
บมจ. ไทยุสูมุทรปีระกันชั่ีวิต
กรรมการอิสูระ / ปีระธานกรรมการตรวจสูอบ /
กรรมการสูรรหาและพัิจารณาค�าตอบแทน
บมจ. เคเอสูแอลกรีน อินโนเวชั่ั�น
กรรมการ ม้ลนิธิเพั่�อโรงพัยุาบาลธรรมศาสูตร์
เฉลิมพัระเกียุรติ
อนุกรรมการตรวจสูอบและกำากับดั้แลกิจการที�ดัี
สูถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุุติธรรม
อนุกรรมการติดัตามและปีระเมินผู้ล
สูำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายุกิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห�งชั่าติ
ที�ปีรึกษัาอาวุโสูและกรรมการตรวจสูอบ
สูำานักงานรัฐบาลพััฒนาดัิจิทัล (องค์กรมหาชั่น)
(เดัิมชั่ื�อ สูำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสู์)
กรรมการนโยุบายุสูถาบันการเงิน (กนสู.)
ธนาคารแห�งปีระเทศไทยุ
กรรมการ / ปีระธานอนุกรรมการ
ขับเคลื�อนทางยุุทธศาสูตร์ สูำานักงานปี�องกันและ
ปีราบปีรามการฟอกเงิน
กรรมการบริหาร / ปีระธานคณะกรรมการ
ตรวจสูอบ สูำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสู์
(องค์กรมหาชั่น)
กรรมการ / ปีระธานกรรมการตรวจสูอบ
ตลาดัหลักทรัพัยุ์แห�งปีระเทศไทยุ
ผู้้ท� รงคุณวุฒดัิ า� นวิชั่าการปีระจำาภาควิชั่าการเงิน
คณะพัาณิชั่ยุศาสูตร์และการบัญชั่ี
มหาวิทยุาลัยุธรรมศาสูตร์
กรรมการกำากับมาตรฐานวิชั่าการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยุาลัยุรังสูิต
กรรมการ ม้ลนิธิเพั่�อโรงพัยุาบาลธรรมศาสูตร์
เฉลิมพัระเกียุรติ

นางมณีภรณ์ สิริวัฒินาวงศึ์

นายเกียรตำิ ศึรีจอมขวัญ

ตำำาแหน่ง
• กรรมการอิสูระ / กรรมการตรวจสูอบ /
ปีระธานคณะกรรมการสูรรหาและพัิจารณาค�าตอบแทน
วันที� ได�รับการแตำ่งตำั�งเป็็นกรรมการ
30 มีนาคม 2555
คุณวุฒิทิ างการศึึกษัา
• ปีริญญาตรี พัาณิชั่ยุศาสูตรบัณฑิิต มหาวิทยุาลัยุธรรมศาสูตร์
หลักส้ตำรการฝึึกอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทั ไทย
• หลักสู้ตรปีระกาศนียุบัตร Director Accreditation Program
(DAP) ปีี 2555
การถ่อหุ�นในบริษััทฯ (%)*
ความสัมพันธ์์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้้�บริหาร
ป็ระสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ป็ี
2558 – ปีัจจุบนั
ปีระธานคณะกรรมการสูรรหาและพัิจารณา
ค�าตอบแทน บมจ. วีจีไอ
2555 – ปีัจจุบนั
กรรมการตรวจสูอบ บมจ. วีจีไอ
2555 – ปีัจจุบนั
กรรมการอิสูระ บมจ. วีจีไอ
2555 – 2558
กรรมการสูรรหาและพัิจารณาค�าตอบแทน
บมจ. วีจีไอ
บริษััทจดทะเบียนอ่�นในป็ระเทศึไทย
- ไม�มี บริษััทอ่�น
2553 – 2562
ที�ปีรึกษัา บจ. สูิงห์พััฒนาเชั่ียุงใหม�
2553 – 2562
ที�ปีรึกษัา บจ. เชั่ียุงใหม�พััฒนากรุ�ปี

ตำำาแหน่ง
• ปีระธานคณะกรรมการบริหารความเสูี�ยุง /
กรรมการอิสูระ / กรรมการตรวจสูอบ
วันที� ได�รับการแตำ่งตำั�งเป็็นกรรมการ
22 สูิงหาคม 2559
คุณวุฒิทิ างการศึึกษัา
• ปีริญญาตรี บริหารธุรกิจ
Western New Mexico University ปีระเทศสูหรัฐอเมริกา
หลักส้ตำรการฝึึกอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทั ไทย
• หลักสู้ตรปีระกาศนียุบัตร Risk Management Program for
Corporate Leaders (RCL) ปีี 2563
• หลักสู้ตรปีระกาศนียุบัตร Director Certification Program
Update (DCPU) ปีี 2558
• หลักสู้ตรปีระกาศนียุบัตร Role of the Chairman Program (RCP)
ปีี 2555
• หลักสู้ตรปีระกาศนียุบัตร Role of the Nomination and
Governance Committee (RNG) ปีี 2555
• หลักสู้ตรปีระกาศนียุบัตร Monitoring the System of Internal
Control and Risk Management (MIR) ปีี 2553
• หลักสู้ตรปีระกาศนียุบัตร Monitoring Fraud Risk Management
(MFM) ปีี 2553
• หลั ก สู้ ต รปีระกาศนี ยุ บั ต ร Monitoring the Internal Audit
Function (MIA) ปีี 2553
• หลักสู้ตรปีระกาศนียุบัตร Monitoring the Quality of Financial
Reporting (MFR) ปีี 2552
• หลักสู้ตรปีระกาศนียุบัตร Improving the Quality of Financial
Reporting (QFR) ปีี 2549
• หลักสู้ตรปีระกาศนียุบัตร Audit Committee Program (ACP)
ปีี 2547
• หลักสู้ตรปีระกาศนียุบัตร Finance for Non-Finance Director
(FND) ปีี 2546
• หลักสู้ตรปีระกาศนียุบัตร Director Accreditation Program
(DAP) ปีี 2546
• หลักสู้ตรปีระกาศนียุบัตร Director Certification Program (DCP)
ปีี 2545

อายุุ 72 ปีี

เอื่กสารแนบ

อายุุ 84 ปีี
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การอบรมอ่�น ๆ
• หลักสู้ตรผู้้บ� ริหารระดัับสู้งดั�านการค�าและการพัาณิชั่ยุ์ (TEPCoT)
ปีี 2552 สูถาบันวิทยุาการการค�า
การฝึึกอบรมอ่�น ๆ
การถ่อหุ�นในบริษััทฯ (%)*
ความสัมพันธ์์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้้�บริหาร
ป็ระสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ป็ี
2562 – ปีัจจุบนั
ปีระธานคณะกรรมการบริหารความเสูียุ� ง
บมจ. วีจีไอ
2560 – ปีัจจุบนั
กรรมการสูรรหาและพัิจารณาค�าตอบแทน
บมจ. วีจีไอ
2559 – ปีัจจุบนั
กรรมการตรวจสูอบ บมจ. วีจีไอ
2559 – ปีัจจุบนั
กรรมการอิสูระ บมจ. วีจีไอ
บริษััทจดทะเบียนอ่�นในป็ระเทศึไทย
2562 – ปีัจจุบัน ปีระธานคณะกรรมการกำาหนดัค�าตอบแทน
สูรรหา และธรรมาภิบาล บมจ. นวกิจปีระกันภัยุ
2542 – ปีัจจุบัน กรรมการอิสูระ / กรรมการตรวจสูอบ
บมจ. นวกิจปีระกันภัยุ
2555 – 2562
กรรมการกำาหนดัค�าตอบแทน สูรรหา
และธรรมาภิบาล บมจ. นวกิจปีระกันภัยุ
2553 – 2555
กรรมการกำาหนดัค�าตอบแทนและสูรรหา
บมจ. นวกิจปีระกันภัยุ
บริษััทอ่�น
2546 – ปีัจจุบัน ปีระธานกรรมการ บจ. อลีนกิจสูยุาม
2545 – ปีัจจุบัน ปีระธานกรรมการ
บจ. โตโยุต�าเพัชั่รบ้รณ์ ผู้้�จำาหน�ายุโตโยุต�า
2538 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. เปี็นสูุข
2533 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. สูวนเพัชั่รบ้รณ์
2531 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. ดัินปีระสูิทธิ�
2531 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยุเพัชั่รบ้รณ์
2530 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. สูวนซิิลเวอร์ บีชั่
2520 – ปีัจจุบัน ปีระธานกรรมการ บจ. เบญจะรุ�งเรือง

216 บริษััท วจ อื่ จำากัด มหาชน

นายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง
อายุุ 46 ปีี

ตำำาแหน่ง
• กรรมการบริหารความเสูี�ยุง / กรรมการบริหาร /
กรรมการผู้้�อำานวยุการใหญ�
วันที� ได�รับการแตำ่งตำั�งเป็็นกรรมการ
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา
• คณิตศาสูตรบัณฑิิต University of Waterloo ปีระเทศแคนาดัา
• ปีริญญาโทบริหารธุรกิจ (Executive) สูถาบันบัณฑิิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห�งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยุาลัยุ
หลักส้ตำรการฝึึกอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทั ไทย
การฝึึกอบรมอ่�น ๆ
การถ่อหุ�นในบริษััทฯ (%)*
ความสัมพันธ์์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้้�บริหาร
ป็ระสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ป็ี
2562 – ปีัจจุบนั
กรรมการบริหารความเสูียุ� ง บมจ. วีจีไอ
2561 – ปีัจจุบนั
กรรมการผู้้อ� าำ นวยุการใหญ� บมจ. วีจีไอ
2560 – ปีัจจุบนั
กรรมการบริหาร บมจ. วีจีไอ
2560 – 2561
รองกรรมการผู้้อ� าำ นวยุการใหญ� บมจ. วีจีไอ
บริษััทจดทะเบียนอ่�นในป็ระเทศึไทย
2563 – ปีัจจุบัน ผู้้�อำานวยุการใหญ�สูายุธุรกิจ MIX
บมจ. บีทีเอสู กรุ�ปี โฮลดัิ�งสู์
2562 – 2563
กรรมการ บมจ. แพัลน บี มีเดัียุ
บริษััทอ่�น
2564 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. แรบบิทแคชั่
2564 – ปีัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. บีเอสูเอสู โฮลดัิ�งสู์
2564 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. เดัโม เพัาเวอร์ (ปีระเทศไทยุ)
2562 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. วี-คลิ�ก เทคโนโลยุี
2562 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. วีจี ไอ เอนี�มายุดั์ เทคโนโลยุี
2560 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. อาร์บี เซิอร์วิสูเซิสู
2560 – ปีัจจุบัน กรรมการบริหาร
บจ. บางกอก สูมาร์ทการ์ดั ซิิสูเทม
2559 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. แรบบิท-ไลน์ เพัยุ์
2558 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. บีเอสูเอสู โฮลดัิ�งสู์
2558 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. แรบบิท แคร์
2558 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. แรบบิท อินชั่ัวร์รันสู์ โบรคเกอร์

2558 – ปีัจจุบัน
2558 – ปีัจจุบัน
2558 – ปีัจจุบัน
2557 – ปีัจจุบัน
2553 – ปีัจจุบัน
2552 – ปีัจจุบัน
2559 – 2564
2562 – 2563

กรรมการ บจ. เอเอสูเค ไดัเร็ค กรุ�ปี
กรรมการ บจ. แรบบิทเพัยุ์ ซิิสูเทม
กรรมการ บจ. เอทีเอสู แรบบิท
นิติบุคคลเฉพัาะกิจ
กรรมการ บจ. บางกอก เพัยุ์เมนต์ โซิล้ชั่ันสู์
กรรมการ บจ. แรบบิท รีวอร์ดัสู
กรรมการ บจ. บางกอก สูมาร์ทการ์ดั ซิิสูเทม
กรรมการผู้้อ� ำานวยุการใหญ�
บจ. บีเอสูเอสู โฮลดัิ�งสู์
กรรมการ บจ. วีจี ไอ เอนี�มายุดั์ เทคโนโลยุี

นางอรนุช รุจิราวรรณ
อายุุ 57 ปีี

ตำำาแหน่ง
• กรรมการบริหารความเสูี�ยุง / กรรมการบริหาร /
ผู้้�อำานวยุการใหญ�สูายุงานการขายุ
วันที� ได�รับการแตำ่งตำั�งเป็็นกรรมการ
คุณวุฒิทิ างการศึึกษัา
• ปีริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิิต สูถาบันรัชั่ต์ภาคยุ์
หลักส้ตำรการฝึึกอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทั ไทย
การฝึึกอบรมอ่�น ๆ
• หลักสู้ตร Academy of Business Creativity (ABC)
รุน� ที� 1 ปีี 2556 สูถาบันพััฒนาความคิดัสูร�างสูรรค์เชั่ิงธุรกิจ
มหาวิทยุาลัยุศรีปีทุม
การถ่อหุ�นในบริษััทฯ (%)*
200,000 (0.002%)
ความสัมพันธ์์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้้�บริหาร
ป็ระสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ป็ี
2562 – ปีัจจุบัน กรรมการบริหารความเสูี�ยุง บมจ. วีจี ไอ
2560 – ปีัจจุบัน กรรมการบริหาร
/ ผู้้อ� าำ นวยุการใหญ�สูายุงานการขายุ บมจ. วีจีไอ
2555 – 2559
กรรมการบริหาร บมจ. วีจี ไอ
2542 – 2559
ผู้้�อำานวยุการใหญ�สูายุงานการตลาดัและ
การขายุ บมจ. วีจีไอ
บริษััทจดทะเบียนอ่�นในป็ระเทศึไทย
- ไม�มี บริษััทอ่�น
- ไม�มี เอื่กสารแนบ

นางจิตำเกษัม หม้่มิ�ง
อายุุ 46 ปีี

ตำำาแหน่ง
• กรรมการบริหารความเสูี�ยุง / กรรมการบริหาร /
ผู้้�อำานวยุการใหญ�สูายุงานการเงิน
วันที� ได�รับการแตำ่งตำั�งเป็็นกรรมการ
คุณวุฒิทิ างการศึึกษัา
• ปีริญญาตรี สูาขาการเงินและการธนาคาร
คณะพัาณิชั่ยุศาสูตร์และการบัญชั่ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยุาลัยุ
• ปีริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) สูาขาการเงินและกลยุุทธ์
University of North Carolina at Chapel Hill
ปีระเทศสูหรัฐอเมริกา
หลักส้ตำรการฝึึกอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทั ไทย
• หลักสู้ตร Company Secretary Program (CSP) ปีี 2555
• หลักสู้ตรปีระกาศนียุบัตร Director Certification Program (DCP)
ปีี 2557
การฝึึกอบรมอ่�น ๆ
• TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO
CPD): ภายุใต�หัวข�อ “How important are intangible assets
impairments?” และ “How important of employee benefit
actuarial valuation” จัดัโดัยุสูมาคมบริษััทจดัทะเบียุนไทยุ
• โครงการอบรม “ร้�บัญชั่ี เข�าใจภาษัีและการวิเคราะห์เพั่�อตัดัสูินใจ
ทางธุรกิจ” จัดัโดัยุคณะพัาณิชั่ยุศาสูตร์การบัญชั่ี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยุาลัยุ จำานวน CPD 7 ชั่ั�วโมง
• หลักสู้ตร CEDI-Babson Entrepreneurial Leadership Program
Babson College ปีระเทศสูหรัฐอเมริกา
การถ่อหุ�นในบริษััทฯ (%)*
ความสัมพันธ์์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้้�บริหาร
ป็ระสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ป็ี
2562 – ปีัจจุบนั
กรรมการบริหารความเสูียุ� ง บมจ. วีจีไอ
2559 – ปีัจจุบนั
กรรมการบริหาร / ผู้้อ� าำ นวยุการใหญ�สูายุการเงิน
บมจ. วีจีไอ
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บริษััทจดทะเบียนอ่�นในป็ระเทศึไทย
2559 – 2559
รองกรรมการผู้้จ� ัดัการ สูายุงานการเงิน
และการบัญชั่ี บมจ. โออิชั่ิ กรุ�ปี
2556 – 2559
เลขานุการบริษััท บมจ. โออิชั่ิ กรุ�ปี
2556 – 2559
ผู้้�ชั่�วยุกรรมการผู้้�จัดัการสูายุงานการเงิน
และการบัญชั่ี บมจ. โออิชั่ิ กรุ�ปี
2555 – 2559
กรรมการบริหารความเสูี�ยุง บมจ. โออิชั่ิ กรุ�ปี
2554 – 2556
ผู้้�อำานวยุการฝ่่ายุการเงิน บมจ. โออิชั่ิ กรุ�ปี
2559 – 2559
กรรมการและรองกรรมการผู้้อ� ำานวยุการใหญ�
บจ. ไทยุดัริ�งค์
2558 – 2559
กรรมการ บจ. ฟ๊�ดั ออฟ เอเชั่ียุ
2558 – 2559
กรรมการ Oishi Group Limited Liability
Company ปีระเทศเวียุดันาม
2557 – 2559
กรรมการ Oishi Myanmar Limited
ปีระเทศเมียุนมา
2557 – 2559
กรรมการ บจ. เอสู.พัี.เอ็มอาหารและเครื�องดัื�ม
2557 – 2559
กรรมการ Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd.
ปีระเทศสูิงค์โปีร์
2556 – 2559
กรรมการ Oishi International Holdings Limited
ปีระเทศฮ�องกง

หม่อมหลวงเกรียงไกร หัสดินทร
อายุุ 76 ปีี

ตำำาแหน่ง
• กรรมการบริหาร / รองผู้้�อำานวยุการใหญ�สูายุงานการขายุ
วันที� ได�รับการแตำ่งตำั�งเป็็นกรรมการ
คุณวุฒิทิ างการศึึกษัา
• มหาวิทยุาลัยุเทคโนโลยุีราชั่มงคลกรุงเทพั
หลักส้ตำรการฝึึกอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทั ไทย
การฝึึกอบรมอ่�น ๆ
การถ่อหุ�นในบริษััทฯ (%)*
ความสัมพันธ์์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้้�บริหาร
-

218 บริษััท วจ อื่ จำากัด มหาชน

ป็ระสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ป็ี
2560 – ปีัจจุบนั
รองผู้้�อำานวยุการใหญ�สูายุงานการขายุ
บมจ. วีจี ไอ
2555 – ปีัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. วีจี ไอ
2550 – 2560
รองผู้้�อำานวยุการใหญ�สูายุงานการตลาดั
บมจ. วีจี ไอ และการขายุ
บริษััทจดทะเบียนอ่�นในป็ระเทศึไทย
- ไม�มี บริษััทอ่�น
2559 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. เดัโม เพัาเวอร์ (ปีระเทศไทยุ)
2558 – ปีัจจุบัน กรรมการ บจ. แอโร มีเดัียุ กรุ�ปี
2558 – 2561
กรรมการ บจ. ไมดัาสู โกลบอล มีเดัียุ

นางสาวดารณี พรรณกลิ�น
อายุุ 56 ปีี

ตำำาแหน่ง
• ผู้้�อำานวยุการฝ่่ายุการเงิน
วันที� ได�รับการแตำ่งตำั�งเป็็นกรรมการ
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา
• ปีริญญาตรี บัญชั่ีบัณฑิิต มหาวิทยุาลัยุธุรกิจบัณฑิิตยุ์
• ปีริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิิต มหาวิทยุาลัยุธุรกิจบัณฑิิตยุ์
หลักส้ตำรการฝึึกอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทั ไทย
• หลักสู้ตรปีระกาศนียุบัตร Director Certification Program (DCP)
ปีี 2558
การฝึึกอบรมอ่�น ๆ
การถ่อหุ�นในบริษััทฯ (%)*
ความสัมพันธ์์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้้�บริหาร
ป็ระสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ป็ี
2551 – ปีัจจุบนั
ผู้้อ� าำ นวยุการฝ่่ายุการเงิน บมจ. วีจีไอ
2542 – 2551
ผู้้จ� ดัั การฝ่่ายุการเงิน บมจ. วีจีไอ
บริษััทจดทะเบียนอ่�นในป็ระเทศึไทย
2557 – 2563
กรรมการ บมจ. มาสูเตอร์ แอดั
2561 – 2563
กรรมการบรรษััทภิบาล บมจ. มาสูเตอร์ แอดั
บริษััทอ่�น
2559 – 2563
กรรมการ บจ. กรีนแอดั
2559 – 2563
กรรมการ บจ. มาสูเตอร์ แอนดั์ มอร์

รายละเอียดเกี�ยวกับ
เลขานุการบริษััทภายใน
นางพิฑชาภัคสรร์ จิตำตำ์โอภาส

นางสาวพริษัฐ์์ภากร ป็ังวิภาส

ตำำาแหน่ง
• ผู้้�อำานวยุการฝ่่ายุบัญชั่ีและบริหารล้กหนี� (เปี็นผู้้�ที� ไดั�รับมอบหมายุ
ให�รับผู้ิดัชั่อบโดัยุตรงในการควบคุมดั้แลการทำาบัญชั่ี
ซิ่�งมีคุณสูมบัติและเงื�อนไขของการเปี็นผู้้�ทำาบัญชั่ีตามหลักเกณฑิ์
ที�กำาหนดัในปีระกาศกรมพััฒนาธุรกิจการค�า)
วันที� ได�รับการแตำ่งตำั�งเป็็นกรรมการ
คุณวุฒิทิ างการศึึกษัา
• ปีริญญาตรี บัญชั่ีบัณฑิิต มหาวิทยุาลัยุรามคำาแหง
• ปีริญญาโท บัญชั่ีมหาบัณฑิิต มหาวิทยุาลัยุรามคำาแหง
หลักส้ตำรการฝึึกอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทั ไทย
• หลักสู้ตรปีระกาศนียุบัตร Director Certification Program (DCP)
ปีี 2558
การฝึึกอบรมอ่�น ๆ
• หลักสู้ตรการฝ่ึกอบรมมาตรฐานการรายุงานทางการเงินฉบับที� 9
และฉบับที� 7 เฉพัาะเรือ� งการบัญชั่ีปีอ� งกันความเสูียุ� ง จัดัโดัยุบริษัทั
สูำานักงาน อีวายุ จำากัดั จำานวน CPD 12 ชั่ัว� โมง
• หลักสู้ตรการฝ่ึกอบรมมาตรฐานการรายุงานทางการเงินฉบับที� 9
และฉบับที� 7 เฉพัาะเรือ� งการจัดัปีระเภทและการวัดัม้ลค�า จัดัโดัยุบริษัทั
สูำานักงาน อีวายุ จำากัดั จำานวน CPD 9 ชั่ัว� โมง
• หลักสู้ตรการฝ่ึกอบรมมาตรฐานการรายุงานทางการเงินฉบับที� 9
และฉบับที� 7 เฉพัาะเรือ� งการตัง� ดั�อยุค�า จัดัโดัยุบริษัทั สูำานักงาน
อีวายุ จำากัดั จำานวน CPD 12 ชั่ัว� โมง
การถ่อหุ�นในบริษััทฯ (%)*
ความสัมพันธ์์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้้�บริหาร
ป็ระสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ป็ี
2551 – ปีัจจุบนั
ผู้้�อำานวยุการฝ่่ายุบัญชั่ีและบริหารล้กหนี�
บมจ. วีจี ไอ
2543 – 2551
ผู้้จ� ดัั การฝ่่ายุบัญชั่ี บมจ. วีจีไอ
บริษััทจดทะเบียนอ่�นในป็ระเทศึไทย
- ไม�มี บริษััทอ่�น
2558 – 2562
กรรมการ บจ. แอโร มีเดัียุ กรุ�ปี
2557 – 2558
ผู้้�อำานวยุการใหญ�สูายุงานการเงิน
บจ. ไมดัาสู โกลบอล มีเดัียุ

ตำำาแหน่ง
• เลขานุการบริษััท
คุณวุฒิทิ างการศึึกษัา
• นิติศาสูตรบัณฑิิต มหาวิทยุาลัยุธรรมศาสูตร์
• นิติศาสูตรมหาบัณฑิิต สูาขากฎหมายุภาษัี
มหาวิทยุาลัยุควีน แมรี� (University of London)
• นิติศาสูตรมหาบัณฑิิต สูาขากฎหมายุทรัพัยุ์สูินทางปีัญญา
มหาวิทยุาลัยุ University College London
หลักส้ตำรการฝึึกอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทั ไทย
• Corporate Governance for Executive (CGE)
• Company Secretary Program (CSP)
การฝึึกอบรมอ่�น ๆ
• Specialist in Financial Technology
สูมาคมสูถาบันการศ่กษัาการธนาคารและการเงินไทยุ
• การกำากับดั้แลการปีฏิิบัติงานดั�านธุรกิจปีระกันภัยุ รุ�นที� 1
ศ้นยุ์บริการวิชั่าการแห�งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยุาลัยุ
• Women in Leadership มหาวิทยุาลัยุ Cornell
• หลักสู้ตรพั่�นฐานเลขานุการบริษััท สูมาคมบริษััทจดัทะเบียุนไทยุ
• หลักสู้ตรผู้้ปี� ฎิบัติงานเลขานุการบริษััท
สูมาคมบริษััทจดัทะเบียุนไทยุ
ป็ระสบการณ์ทำางาน
2563 – ปีัจจุบัน เลขานุการบริษััท บมจ. วีจี ไอ
บริษััทอ่�น
2563
เลขานุการบริษััท บริษััท เอฟดัับบลิวดัี
ปีระกันชั่ีวิต จำากัดั (มหาชั่น) (ควบรวมกับ
บริษััทไทยุพัาณิชั่ยุ์ปีระกันชั่ีวิต จำากัดั (มหาชั่น))
2561 – 2563
AVP – Company Secretary, Commercial Law
and Contract
บริษััท เอฟดัับบลิวดัี ปีระกันชั่ีวิต จำากัดั (มหาชั่น)
2560 – 2561
AVP – Corporate and Legal Affairs
บริษัทั กรุงไทยุ-แอกซิ�า ปีระกันชั่ีวติ จำากัดั (มหาชั่น)
2558 – 2560
Manager – Corporate and Legal Affairs
บริษัทั กรุงไทยุ-แอกซิ�า ปีระกันชั่ีวติ จำากัดั (มหาชั่น)
2557 – 2558
ที�ปีรึกษัาทางกฎหมายุภาษัี
บริษััท PwC ปีระเทศไทยุ

อายุุ 53 ปีี

เอื่กสารแนบ

อายุุ 33 ปีี
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการของบริษััทย่อย
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หม่อมหลวงเกรียงไกร หัสดินทร

นางสาววรลักษัณ์ วรฉััตำรธ์าร
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นายคง ชิ เค่อง

นายสุรพงษั์ เลาหะอัญญา

นายกวิน กาญจนพาสน์

B C,G,K G

นางพิฑชาภัคสรร์ จิตำตำ์โอภาส

A

ณ วันที� 31 มีนาคม 2563

นางสาวดารณี พรรณกลิ�น

บมจ. วีจี ไอ
บริษััทย่อย
1. บจ. วีจี ไอ แอดัเวอร์ ไทซิิ�ง มีเดัียุ
2. บจ. 888 มีเดัียุ
3. บจ. พัอยุท์ ออฟ วิว (พัีโอวี) มีเดัียุ กรุ�ปี
4. บจ. บีเอสูเอสู โฮลดัิ�งสู์
5. บจ. แรบบิทเพัยุ์ ซิิสูเทม
6. บจ. เอเอสูเค ไดัเร็ค กรุ�ปี
7. บจ. แรบบิท อินชั่ัวรันสู์ โบรคเกอร์
8. บจ. แรบบิท แคร์(1)
9. บจ. บางกอก สูมาร์ทการ์ดั ซิิสูเทม
บริษััทร่วม
1. บมจ. มาสูเตอร์ แอดั
2. VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd.
3. VGI MACO (Singapore) Private Limited
4. บจ. เดัโม เพัาเวอร์ (ปีระเทศไทยุ)
5. บจ. แอโร มีเดัียุ กรุ�ปี
6. บจ. กรุ�ปีเวิร์ค
7. บมจ. เคอรี� เอ็กซิ์เพัรสู (ปีระเทศไทยุ) จำากัดั
8. บม. แอดัซิ์ เจ�าพัระยุา
กิจการที�ควบคุมร่วมกัน
1. Titanium Compass Sdn. Bhd.
2. บจ. ดัิ ไอคอน วี จี ไอ
3. บจ. ซิ้พัรีโม มีเดัียุ
4. บจ. แรบบิท-ไลน์ เพัยุ์
5. บจ. เอทีเอสู แรบบิท นิติบุคคลเฉพัาะกิจ
6. บจ. บีวี มีเดัียุ แอดัสู์
7. บจ. วีจี ไอ เอนี�มายุดั์ เทคโนโลยุี
8. บจ. วี-คลิ�ก เทคโนโลยุี
9. บจ. เอสูแอลวี รีเทล

นายมารุตำ อรรถไกวัลวที

บริษััท

นายคีรี กาญจนพาสน์

กรรมการและผู้้�บริหาร

นางมณีภรณ์ สิริวัฒินาวงศึ์

การดัำารงตำาแหน�งของกรรมการและผู้้บ� ริหารในบริษัทั บริษัทั ยุ�อยุ บริษัทั ร�วม กิจการทีค� วบคุมร�วมกัน และบริษัทั ทีเ� กียุ� วข�อง

K

K

D, G
G
G
G
G
D,F,G

G
G

G
G

G

G

G
G
G
G
G
G
G

G
G

G
G

บริษััทที�เกี�ยวข�อง
1. บมจ. บีทีเอสู กรุ�ปี โฮลดัิ�งสู์
2. บมจ. ระบบขนสู�งมวลชั่นกรุงเทพั
3. บจ. บีทีเอสู อินฟราสูตรัคเจอร์ เซิอร์วิสูเซิสู
4. บจ. บีทีเอสู อินฟราสูตรัคเจอร์ ดัีเวลลอปีเม�นท์
5. บจ. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล
6. บจ. อีสูเทิร์น บางกอกโมโนเรล
7. บจ. เดัอะ คอมม้นิตี� ท้
8. บจ. เดัอะ คอมม้นิตี� วัน
9. บจ. กิ�งแก�ว แอสูเสูทสู์
10. บมจ. ยุ้ ซิิตี�
11. ธนายุง ฮ�องกง ลิมิเต็ดั
12. บจ. ธนาซิิตี� กอล์ฟ แอนดั์ สูปีอร์ต คลับ
13. บจ. แอ�บโซิล้ท โฮเต็ล เซิอร์วิสู
14. บจ. เทรฟลอดัจ์ (ปีระเทศไทยุ)
15. บจ. แอ�บโซิล้ท กอล์ฟ เซิอร์วิสู
16. แอ�บโซิล้ท โฮเต็ล เซิอร์วิสู ฮ�องกง ลิมิเต็ดั
17. บจ. ก�ามกุ�ง พัร็อพัเพัอร์ต�ี
18. บจ. ธนายุง พัร็อพัเพัอร์ตี� แมเนจเม�นท์
19. บจ. ยุ้นิซิัน วัน
20. บจ. เมืองทอง แอสูเซิ็ทสู์
21. บจ. บีทีเอสู แลนดั์
22. บจ. ธนายุง ฟ๊�ดั แอนดั์ เบเวอเรจ
23. บจ. มรรค๘
24. บจ. ราษัฎร์บ้รณะ พัร็อพัเพัอร์ตี�
25. บจ. ไนน์ สูแควร์ พัร็อพัเพัอร์ตี�
26. บจ. ปีราณคีรี แอสูเซิ็ทสู์
27. บจ. สูยุาม เพัจจิ�ง แอนดั์ คอมมิวนิเคชั่ั�น
28. บจ. โปีรเจค กรีน

A, C
A, C
G
G
G
G

A

นางพิฑชาภัคสรร์ จิตำตำ์โอภาส

นางสาวดารณี พรรณกลิ�น

หม่อมหลวงเกรียงไกร หัสดินทร

นางสาววรลักษัณ์ วรฉััตำรธ์าร

นางจิตำเกษัม หม้่มิ�ง

นางอรนุช รุจิราวรรณ

นายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง

นายเกียรตำิ ศึรีจอมขวัญ

นางมณีภรณ์ สิริวัฒินาวงศึ์

รศึ. จารุพร ไวยนันท์

นายชาน คิน ตำัค

นายคง ชิ เค่อง

นายสุรพงษั์ เลาหะอัญญา

นายกวิน กาญจนพาสน์

นายมารุตำ อรรถไกวัลวที

บริษััท

นายคีรี กาญจนพาสน์

กรรมการและผู้้�บริหาร

D,F,G F,G E,F,G
G D,F,G F, K
G G
G G
G G G
G G G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
เอื่กสารแนบ
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บริษััทที�เกี�ยวข�อง
29. บจ. คียุ์สูโตน เอสูเตท
30. บจ. คียุ์สูโตน แมเนจเม�นท์
31. บจ. แนเชั่อรัล พัาร์ค วิลล์
32. บจ. แนเชั่อรัล เรียุลเอสูเตท
33 บจ. ริชั่ชั่ี� พัร็อพัเพัอร์ตี� แมเนจเม�นท์
34. บจ. พัาร์ค โอเปีร�า
35. บจ. พัาร์ค ก้ร์เม�ต์
36. บจ. เวียุนนา เฮ�าสู์ (ปีระเทศไทยุ)
G
37. บจ. อาร์บี เซิอร์วิสูเซิสู
G
38. บจ. แรบบิท รีวอร์ดัสู
39. บจ. บางกอก เพัยุ์เมนต์ โซิล้ชั่ันสู์
40. บจ. แมน ฟ๊�ดั โฮลดัิ�งสู์
41. บจ. แมน คิทเชั่�น
42. บจ. ลิตเติ�ล คอร์นเนอร์
43. บจ. เค เอ็ม เจ 2016
44. บจ. เทอร์เทิล ทเวนตี�ทรี
45. บจ. ยุ้ โกลบอล ฮอสูพัิทอลลิตี�
46. บจ. อีจีเอสู แอสูเสูทสู์
47. บจ. มาเจสูติค พัาร์ค
48. บจ. ฟิวเจอร์ โดัเมน
49. U Global Hospitality Holding (Hong Kong) Ltd.
50. U Hospitality Holding (Hong Kong) Ltd.
G
51. บจ. อ่�ตะเภา อินเตอร์เนชั่ั�นแนล เอวิเอชั่ั�น
A = ปีระธานกรรมการ
D = กรรมการผู้้อ� ำานวยุการใหญ�
G = กรรมการ
J = กรรมการอิสูระ

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
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G
G
G

G
G

G

G

G
G
G

G
G
G
G
G
G
G
G

B = รองปีระธานกรรมการ
E = รองกรรมการผู้้อ� ำานวยุการใหญ�
H = ปีระธานกรรมการตรวจสูอบ
K = ผู้้�บริหาร

C = ปีระธานคณะกรรมการบริหาร
F = กรรมการบริหาร
I = กรรมการตรวจสูอบ

นางพิฑชาภัคสรร์ จิตำตำ์โอภาส

นางสาวดารณี พรรณกลิ�น

หม่อมหลวงเกรียงไกร หัสดินทร

นางสาววรลักษัณ์ วรฉััตำรธ์าร

นางจิตำเกษัม หม้่มิ�ง

นางอรนุช รุจิราวรรณ

นายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง

นายเกียรตำิ ศึรีจอมขวัญ

นางมณีภรณ์ สิริวัฒินาวงศึ์

รศึ. จารุพร ไวยนันท์

นายชาน คิน ตำัค

นายคง ชิ เค่อง
G
G
G
G
G

G
G
G
G
G
G
G

บจ. แรบบิท อินเตอร์เน็ต ไดั�จดัทะเบียุนเปีลี�ยุนแปีลงชั่ื�อเปี็น บจ. แรบบิท แคร์ เมื�อวันที� 25 กุมภาพัันธ์ 2564

1

นายสุรพงษั์ เลาหะอัญญา

นายกวิน กาญจนพาสน์

นายมารุตำ อรรถไกวัลวที

บริษััท

นายคีรี กาญจนพาสน์

กรรมการและผู้้�บริหาร

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี�ยวกับหัวหน�างานตำรวจสอบภายใน
นายพิภพ อินทรทัตำ
อายุุ 50 ปีี

ตำำาแหน่ง
• ผู้้�อำานวยุการฝ่่ายุตรวจสูอบภายุใน
คุณวุฒิทิ างการศึึกษัา
• ปีริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สูาขาการบัญชั่ี
มหาวิทยุาลัยุรามคำาแหง
• ปีริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สูาขาการเงิน
มหาวิทยุาลัยุรามคำาแหง
หลักส้ตำรการฝึึกอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทั ไทย
• Director Accreditation Program (DAP)
• Audit Committee Program (ACP)
• Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
• Monitoring the System of Internal Control and Risk
Management (MIR)
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
• Company Secretary Program
การฝึึกอบรมอ่�น ๆ
• Cyber Defense Initiative Conference 2020,
ACIS Professional Center Co., Ltd

ป็ระสบการณ์ทำางาน
2555 – ปีัจจุบัน ผู้้�อำานวยุการฝ่่ายุตรวจสูอบภายุใน บมจ. วีจี ไอ
บริษััทจดทะเบียนอ่�นในป็ระเทศึไทย
2554 – ปีัจจุบัน ผู้้�อำานวยุการสูำานักตรวจสูอบภายุใน
บมจ. บีทีเอสู กรุ�ปี โฮลดัิ�งสู์
2561 – ปีัจจุบัน ผู้้�อำานวยุการฝ่่ายุตรวจสูอบภายุใน
บมจ. มาสูเตอร์ แอดั
บริษััทอ่�น
2548 – ปีัจจุบัน ผู้้�อำานวยุการฝ่่ายุตรวจสูอบภายุใน
บมจ. ระบบขนสู�งมวลชั่นกรุงเทพั
องค์กรอ่�น
2557 – ปีัจจุบัน กรรมการชั่มรมบริหารความเสูี�ยุง
และการควบคุมภายุใน
สูมาคมบริษััทจดัทะเบียุนไทยุ

เอื่กสารแนบ
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เอกสารแนบ 4
ทรัพย์สินที�ใช�ในการป็ระกอบธ์ุรกิจ
ทรัพย์สินหลักที�ใช�ในการป็ระกอบธ์ุรกิจ
บริษััทฯ และบริษััทยุ�อยุมีทรัพัยุ์สูินหลักที�ใชั่� ในการปีระกอบธุรกิจ ดัังนี�

1) ทรัพย์สินถาวรหลักที�ใช�ในการป็ระกอบธ์ุรกิจของบริษััทฯ และบริษััทย่อย
รายการ

ลักษัณะกรรมสิทธ์ิ�

ม้ลค่าสุทธ์ิ
(ล�านบาท)

ภาระผู้้กพัน

อุปีกรณ์สูื�อโฆษัณา
ในระบบรถไฟฟ�าบีทีเอสู

เปี็นเจ�าของ1

949.51

ไม�มี

ในอาคารสูำานักงาน

เปี็นเจ�าของ

43.20

ไม�มี

นอกอาคารสูำานักงาน

เปี็นเจ�าของ

4.09

ไม�มี

ระบบเงินอิเล็กทรอนิกสู์

เปี็นเจ�าของ

68.39

ไม�มี

สู�วนปีรับปีรุงอาคาร

เปี็นเจ�าของ

45.17

ไม�มี

เครื�องตกแต�งและเครื�องใชั่�สูำานักงาน

เปี็นเจ�าของ

65.42

ไม�มี

สูินทรัพัยุ์ระหว�างติดัตั�ง

เปี็นเจ�าของ

44.23

ไม�มี
ข�อม้ล ณ วันที� 31 มีนาคม 2564

หมายุเหตุ:
1
โปีรดัดั้เงื�อนไขการโอนกรรมสูิทธิ�ของอุปีกรณ์สูื�อโฆษัณาในระบบรถไฟฟ�าบีทีเอสูใน ข�อ 2.1) (ก) เรื�องกรรมสูิทธิ�ในทรัพัยุ์สูิน

2) สินทรัพย์ไม่มตำี ัวตำนที�ใช�ในการป็ระกอบธ์ุรกิจของบริษััทฯ และบริษััทย่อย
ณ วันที� 31 มีนาคม 2564 สูินทรัพัยุ์ท�ีไม�มีตัวตนที�ใชั่� ในการปีระกอบธุรกิจของบริษััทฯ และบริษััทยุ�อยุ (ซิ่�งรวมถ่งระบบบัญชั่ี โปีรแกรมคอมพัิวเตอร์
ฐานข�อม้ลล้กค�า และเครื�องหมายุการค�าและเครื�องหมายุบริการ) ณ วันที� 31 มีนาคม 2564 มีม้ลค�าสูุทธิ 456.41 ล�านบาท ซิ่�งรายุการสูินทรัพัยุ์
ไม�มีตัวตนที�สูำาคัญมีรายุละเอียุดัดัังนี�

2.1) สัญญาสัมป็ทาน
(ก) สัญญาให�สิทธ์ิบริหารจัดการด�านการตำลาดระหว่างบริษััทฯ กับ BTSC
ค้่สัญญา
วัตำถุป็ระสงค์ของสัญญา

ระยะเวลาของสัญญา
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: บริษััทฯ และ BTSC
: บริษััทฯ ไดั�รับสูิทธิแต�เพัียุงผู้้�เดัียุว (Exclusive) ในการบริหารจัดัการพั่�นที�โฆษัณาและพั่�นที�วางขายุสูินค�า
บริเวณสูถานีรถไฟฟ�าบีทีเอสู และพั่�นที�โฆษัณาภายุในและภายุนอกตัวรถไฟภายุในโครงการรถไฟฟ�า
สูายุสูีเขียุวหลักปีระกอบดั�วยุสูายุสูีลมและสูายุสูุขุมวิท รวม 23 สูถานี ภายุใต�ข�อตกลงและเงื�อนไขที�ระบุ
ไว� ในสูัญญา
: 17 ปีี ระหว�างวันที� 18 พัฤษัภาคม 2555 ถ่ง 4 ธันวาคม 2572 ทั�งนี� ในกรณีที� BTSC ไดั�รับสูิทธิในการ
ขยุายุระยุะเวลาตามสูัญญาสูัมปีทานกับ กทม. บริษััทฯ จะเปี็นผู้้� ไดั�รับสูิทธิรายุแรกในการเจรจาเพั่�อขอรับ
สูิทธิในการบริหารจัดัการดั�านการตลาดัตามระยุะเวลาที� BTSC ไดั�รับสูิทธิเพัิ�มเติมจาก กทม.

ค่าตำอบแทนการให�สิทธ์ิ

สิทธ์ิรายแรกในการเจรจา

หน�าที�และภาระผู้้กพัน
ของบริษััทฯ

: บริษััทฯ ต�องชั่ำาระเงินค�าตอบแทนการให�สูิทธิรายุปีีให�แก� BTSC ดัังนี�
ช่วงที� 1: ระหว�างวันที� 18 พัฤษัภาคม 2555 ถ่งวันที� 17 พัฤษัภาคม 2560 ในอัตราร�อยุละ 5 ของรายุไดั�รวม
ทั�งปีีท�เี กิดัจากการใชั่�พั�น่ ที�ของ BTSC ตามสูัญญา (ไม�รวมภาษัีม้ลค�าเพัิ�ม)
ช่วงที� 2: ระหว�างวันที� 18 พัฤษัภาคม 2560 ถ่งวันที� 17 พัฤษัภาคม 2565 ในอัตราร�อยุละ 10 ของรายุไดั�
รวมทั�งปีีที�เกิดัจากการใชั่�พั่�นที�ของ BTSC ตามสูัญญา (ไม�รวมภาษัีม้ลค�าเพัิ�ม)
ช่วงที� 3: ระหว�างวันที� 18 พัฤษัภาคม 2565 ถ่งวันที� 17 พัฤษัภาคม 2570 ในอัตราร�อยุละ 15 ของรายุไดั�
รวมทั�งปีีท�เี กิดัจากการใชั่�พั่�นที�ของ BTSC ตามสูัญญา (ไม�รวมภาษัีม้ลค�าเพัิ�ม)
ช่วงที� 4: วันที� 18 พัฤษัภาคม 2570 ถ่งวันที� 4 ธันวาคม 2572 ในอัตราร�อยุละ 20 ของรายุไดั�รวมทั�งปีีที�เกิดั
จากการใชั่�พั่�นที�ของ BTSC ตามสูัญญา (ไม�รวมภาษัีม้ลค�าเพัิ�ม)
ทั�งนี� ค�าตอบแทนการให�สูิทธิรายุปีีดัังกล�าวกำาหนดัให�แบ�งชั่ำาระเปี็นรายุไตรมาสู โดัยุมีกำาหนดัชั่ำาระภายุใน
60 วันนับจากวันสูุดัท�ายุของแต�ละไตรมาสูตามปีีปีฏิิทิน
: หาก BTSC ไดั�รับสูิทธิใดั ๆ จากรัฐบาล หน�วยุงานรัฐ องค์กร และ/หรือ เอกชั่นใดั ๆ ในการดัำาเนินโครงการ
เดัินรถไฟฟ�า และ/หรือ รถปีระเภทอื�นใดั และ/หรือ โครงการอื�นใดั BTSC ตกลงให�บริษััทฯ เปี็นผู้้ม� ีสูิทธิเปี็น
รายุแรกในการเจรจาเพั่�อรับสูิทธิในการบริหารจัดัการพั่�นที�โฆษัณา และ/หรือพั่�นที�วางขายุสูินค�า และ/หรือ
พั่�นที�เชั่ิงพัาณิชั่ยุ์ ใดั ๆ ภายุใต�เงื�อนไขที�เหมาะสูม
: • การลงทุนก่อสร�าง/การตำิดตำั�ง
(ก) บริษััทฯ จะเปี็นผู้้�ลงทุนในวัสูดัุอุปีกรณ์ทั�งหมดัที�จำาเปี็นสูำาหรับการก�อสูร�าง/การติดัตั�งปี�ายุโฆษัณา
การโฆษัณานอกตัวรถไฟฟ�า ร�านจำาหน�ายุสูินค�า รวมถ่งการติดัตั�งและการบำารุงรักษัามาตรวัดั
ไฟฟ�าและชั่ำาระค�าสูาธารณ้ปีโภคทั�งหมดัที�เกี�ยุวกับการก�อสูร�าง/การติดัตั�ง
(ข) บริษััทฯ จะเปี็นผู้้�ลงทุนในวัสูดัุอุปีกรณ์ทั�งหมดัที�จำาเปี็นสูำาหรับการก�อสูร�าง/การติดัตั�งรั�วและ
ปีระต้อัตโนมัติบริเวณขอบชั่านชั่าลา รวมถ่งการติดัตั�งและการบำารุงรักษัามาตรวัดัไฟฟ�าและชั่ำาระ
ค�าสูาธารณ้ปีโภคทั�งหมดัที�เกี�ยุวกับการก�อสูร�าง/การติดัตั�ง จำานวนไม�เกิน 23 สูถานี ตลอดัอายุุ
สูัญญา
• กรรมสิทธ์ิ�ในทรัพย์สิน
เมื�อสูัญญาหมดัอายุุหรือสูิ�นสูุดัลงไม�ว�าดั�วยุเหตุอ�ืนใดั บรรดัากรรมสูิทธิ�ในสูิ�งอำานวยุความสูะดัวก
สูิ�งติดัตั�ง แผู้�นปี�ายุ แผู้งดัิสูเพัลยุ์ และเคาน์เตอร์เพั่�อการพัาณิชั่ยุ์ สูายุไฟฟ�า แผู้งสูับเปีลี�ยุนไฟฟ�า
รั�วและปีระต้อัตโนมัติบริเวณขอบชั่านชั่าลา และอุปีกรณ์อื�น ๆ ที�ติดัตั�งโดัยุบริษััทฯ รวมถ่งปี�ายุโฆษัณา
ร�านจำาหน�ายุสูินค�า เฉพัาะในสู�วนที�มีลักษัณะติดัตรึงกับสูถานที�ซิ่�งหากเคลื�อนยุ�ายุทรัพัยุ์ดัังกล�าวแล�ว
จะทำาให�สูถานที�เสูียุหายุให�ตกเปี็นของผู้้� ให�สูัมปีทานของ BTSC หรือ BTSC (แล�วแต� BTSC จะกำาหนดั)
• การบำารุงรักษัาและซ่อมแซม
บริษััทฯ มีหน�าที�บำารุงรักษัาและซิ�อมแซิม ปี�ายุโฆษัณา โฆษัณานอกตัวรถไฟฟ�า ร�านจำาหน�ายุสูินค�า
รั�วและปีระต้อัตโนมัติบริเวณขอบชั่านชั่าลา ดั�วยุค�าใชั่�จา� ยุของบริษััทฯ เอง
• ตำ�นทุนและค่าใช�จ่าย
บริษััทฯ มีหน�าที�รับภาระต�นทุนและค�าใชั่�จ�ายุทั�งหมดัที�เกิดัขึ�นเกี�ยุวกับการบริหารจัดัการปี�ายุโฆษัณา
การโฆษัณานอกตัวรถไฟฟ�า ร�านจำาหน�ายุสูินค�า รั�วและปีระต้อัตโนมัติบริเวณขอบชั่านชั่าลา รวมถ่ง
เงินลงทุนค�าดัำาเนินการธุรกิจ ค�าทำาความสูะอาดั ค�าสูาธารณ้ปีโภค เชั่�น นำ�าปีระปีา ไฟฟ�า โทรศัพัท์
และภาษัี ค�าธรรมเนียุมของรัฐ และค�าอากรแสูตมปี์ทุกชั่นิดั (หากมี)

เอื่กสารแนบ
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การสิ�นสุดสัญญา

• การป็ระกันภัย
บริษััทฯ ต�องจัดัให�มีปีระกันสูรรพัภัยุ (All Risks Insurance) และปีระกันภัยุบุคคลที�สูาม (Third Party
Insurance) อันจะเปี็นปีระโยุชั่น์แก� BTSC และจะต�องระบุชั่�ือบริษััทฯ BTSC และบุคคลอื�นใดัที� BTSC
อาจกำาหนดัให�เปี็นผู้้�เอาปีระกัน ดั�วยุค�าใชั่�จา� ยุของบริษััทฯ
: สูัญญาจะสูิ�นสูุดัลงในกรณีดัังต�อไปีนี�
(ก) เมื�อครบกำาหนดัอายุุของสูัญญา โดัยุที�บริษััทฯ ไม�ไดั� ใชั่�สูิทธิขอต�ออายุุสูัญญา
(ข) เมื�อค้�สูัญญาฝ่่ายุใดัฝ่่ายุหน่�งปีฏิิบัติผู้ิดัสูัญญาในสู�วนที�เปี็นสูาระสูำาคัญ หรือเปี็นการให�สูัญญาที� ไม�
ถ้กต�อง และค้�สูัญญาอีกฝ่่ายุหน่�งไดั�มีหนังสูือบอกกล�าวให�ค�้สูัญญาฝ่่ายุที�ปีฏิิบัติผู้ิดัสูัญญาดัำาเนิน
การแก� ไขเยุียุวยุาเหตุแห�งการผู้ิดัสูัญญาดัังกล�าวแล�ว แต�ค�สู้ ัญญาฝ่่ายุที�ปีฏิิบัติผู้ิดัสูัญญามิไดั�ดัำาเนิน
การแก� ไขเหตุแห�งการผู้ิดัสูัญญาดัังกล�าวภายุในระยุะเวลา 60 วัน นับแต�วันที� ไดั�รับหนังสูือบอกกล�าว
เชั่�นว�านั�นและค้�สูัญญาอีกฝ่่ายุหน่�งใชั่�สูิทธิบอกเลิกสูัญญา
(ค) ในกรณีที�อาคารและสูิ�งปีล้กสูร�างซิ่�งเปี็นที�ตั�งของสูถานีรถไฟฟ�าในโครงการรถไฟฟ�าสูายุสูีเขียุวหลัก
ซิ่�งปีระกอบดั�วยุสูายุสูีลม และสูายุสูุขุมวิท รวม 23 สูถานี ไดั�รับความเสูียุหายุหรือถ้กทำาลายุและวิศวกร
อิสูระ ซิ่�งเปี็นที�ยุอมรับของทั�งสูองฝ่่ายุมีความเห็นว�าอาคารและสูิ�งปีล้กสูร�างดัังกล�าวไม�สูามารถซิ�อมแซิม
ให�คืนดัีไดั�ภายุในระยุะเวลาอันควร
(ง) ในกรณีที�บริษััทฯ กลายุเปี็นบุคคลที�มีหนี�สูินล�นพั�นตัว หรือตกเปี็นบุคคลล�มละลายุ และ BTSC ใชั่�สูิทธิ
บอกเลิกสูัญญา

(ข) สัญญาให�สิทธ์ิบริหารจัดการพื�นที�ส่งเสริมการเดินทางโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ระหว่างบริษััทฯ
กับ BTSC
บริษัทั ฯ ไดั�ลงนามในสูัญญาบริหารจัดัการพั่น� ทีสู� ง� เสูริมการเดัินทางโครงการระบบขนสู�งมวลชั่นกรุงเทพัมหานคร ฉบับลงวันที� 6 พัฤษัภาคม 2558
กับ BTSC ซิ่�งภายุใต�สูัญญาดัังกล�าวบริษััทฯ ไดั�รับสูิทธิแต�เพัียุงผู้้�เดัียุวในการบริหารจัดัการพั่�นที�โฆษัณาและพั่�นที�วางขายุสูินค�าภายุในระบบ
รถไฟฟ�าบีทีเอสูสู�วนต�อขยุายุสูายุสูุขุมวิทและสูายุสูีลม จำานวน 7 สูถานี ปีระกอบดั�วยุ สูถานีกรุงธนบุรี สูถานีวงเวียุนใหญ� สูถานีบางจาก
สูถานีปีุณณวิถี สูถานีอุดัมสูุข สูถานีบางนา และสูถานีแบริ�ง เปี็นระยุะเวลา 13 ปีี สูิ�นสูุดัวันที� 4 ธันวาคม 2572 ซิ่�งบริษััทฯ ตกลงชั่ำาระค�าตอบแทน
ให�แก� BTSC แบ�งออกเปี็นค�าตอบแทนแบบอัตราคงที� (Fixed Rate) และสู�วนแบ�งรายุไดั� (Revenue Sharing) ตามอัตราที�ตกลงกัน ทั�งนี� ข�อตกลง
และเงือ� นไขของสูัญญาให�สูทิ ธิสูาำ หรับสู�วนต�อขยุายุสูายุสูุขมุ วิทและสูายุสูีลมนี� มีสูาระสูำาคัญเชั่�นเดัียุวกับสูัญญาให�สูทิ ธิสูาำ หรับโครงการสูายุสูีเขียุวหลัก
ตามที�กล�าวมาแล�วในข�อ 2.1) (ก)

2.2) เครื�องหมายการค�าและเครื�องหมายบริการ1
บริษััทฯ และบริษััทยุ�อยุ มีเครื�องหมายุการค�าและเครื�องหมายุบริการที�สูำาคัญซิ่�งใชั่�ในการปีระกอบธุรกิจ ดัังนี�

226 บริษััท วจ อื่ จำากัด มหาชน

ลำาดับ ร้ป็แบบเครื�องหมายการค�า / เจ�าของ
เครื�องหมายบริการ
1.

2.

BSS

รายละเอียดสินค�า / บริการ

ระยะเวลาคุ�มครอง

1) แผู้� น ไมโครชั่ิ ปี ซิอฟต์ แ วร์ ค อมพัิ ว เตอร์ บั ต รเข� า รหั สู 31 พัฤษัภาคม 2554 –
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สู์ บั ต รสูมาร์ ท การ์ ดั โมดัุ ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สู์ 30 พัฤษัภาคม 2564
หน�วยุความจำาคอมพัิวเตอร์ เครื�องอ�านบัตรอิเล็กทรอนิกสู์
เครื� อ งอ� า นและเขี ยุ นบั ต รอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สู์ เครื� อ งชั่ำา ระเงิ น
อิเล็กทรอนิกสู์ท�ีออนไลน์และออฟไลน์ แผู้�นซิีดัี แผู้�นดัีวีดัี
แฟลชั่ไดัรฟ์ สูิ� ง พัิ ม พั์ เ ผู้ยุแพัร� ใ นร้ ปี แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สู์
สูายุคล� อ งโทรศั พั ท์ มื อ ถื อ โทรศั พั ท์ มื อ ถื อ ซิองสูำา หรั บ ใสู�
โทรศัพัท์มือถือ หน�ากากโทรศัพัท์มือถือ กล�องสูำาหรับใสู�ซิีดัี
หรื อ ดัี วี ดัี ซิิ ม การ์ ดั โมดัุ ล เก็ บ และเข� า รหั สู อิ เ ล็ กทรอนิ กสู์
อุปีกรณ์ขยุายุสูัญญาณอิเล็กทรอนิกสู์
2) บริการสู�งเสูริมการขายุ บริการจัดัการธุรกิจดั�านการจัดั
จำาหน�ายุบัตรใชั่�ชั่ำาระสูินค�า/บริการ การจัดัการค�าปีลีก
3) ให�บริการบัตรเงินสูดัและสูมาร์ทการ์ดัทางการเงิน บริการ
ทางการเงินเกียุ� วกับเครดัิต บริการรวบรวมข�อม้ลการใชั่�จา� ยุ
ผู้�านบัตร บริการให�ข�อม้ลการใชั่�จา� ยุผู้�านบัตร บริการสูำานัก
หักบัญชั่ี
4) บริการเข�าถ่งฐานข�อม้ล บริการจัดัแบ�งพั่�นที�หน�วยุความจำา
บนบัตร บริการโปีรแกรมข�อม้ลสูำาเร็จร้ปีบนบัตร บริการการ
ควบคุมระบบการเข�าออกของบุคคลดั�วยุระบบอิเล็กทรอนิกสู์
1) แผู้� น ไมโครชั่ิ ปี ซิอฟต์ แ วร์ ค อมพัิ ว เตอร์ บั ต รเข� า รหั สู 31 พัฤษัภาคม 2554 –
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สู์ บั ต รสูมาร์ ท การ์ ดั โมดัุ ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สู์ 30 พัฤษัภาคม 2564
หน�วยุความจำาคอมพัิวเตอร์ เครื�องอ�านบัตรอิเล็กทรอนิกสู์
เครื� อ งอ� า นและเขี ยุ นบั ต รอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สู์ เครื� อ งชั่ำา ระเงิ น
อิเล็กทรอนิกสู์ท�ีออนไลน์และออฟ ไลน์ แผู้�นซิีดัี แผู้�นดัีวีดัี
แฟลชั่ไดัรฟ์ สูิ� ง พัิ ม พั์ เ ผู้ยุแพัร� ใ นร้ ปี แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สู์
สูายุคล�องโทรศัพัท์มือถือ โทรศัพัท์มือถือ ซิองสูำาหรับใสู�
โทรศัพัท์มือถือ หน�ากากโทรศัพัท์มือถือ กล�องสูำาหรับใสู�ซิีดัี
และดัี วี ดัี ซิิ ม การ์ ดั โมดัุ ล เก็ บ และเข� า รหั สู อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สู์
อุปีกรณ์ขยุายุสูัญญาณอิเล็กทรอนิกสู์
2) บริการสู�งเสูริมการขายุ บริการจัดัการธุรกิจดั�านการจัดั
จำาหน�ายุบัตรใชั่�ชั่ำาระสูินค�า/บริการ การจัดัการค�าปีลีก
3) ให�บริการบัตรเงินสูดัและสูมาร์ทการ์ดัทางการเงิน บริการ
ทางการเงินเกียุ� วกับเครดัิต บริการรวบรวมข�อม้ลการใชั่�จา� ยุ
ผู้�านบัตร บริการให�ขอ� ม้ลการใชั่�จ�ายุผู้�านบัตร บริการสูำานัก
หักบัญชั่ี
4) บริการเข�าถ่งฐานข�อม้ล บริการจัดัแบ�งพั่�นที�หน�วยุความจำา
บนบัตร บริการโปีรแกรมข�อม้ลสูำาเร็จร้ปีบนบัตร บริการการ
ควบคุมระบบการเข�าออกของบุคคลดั�วยุระบบอิเล็กทรอนิกสู
เอื่กสารแนบ
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3.

1) แผู้� น ไมโครชั่ิ ปี ซิอฟต์ แ วร์ ค อมพัิ ว เตอร์ บั ต รเข� า รหั สู 30 มีนาคม 2559 –
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สู์ บั ต รสูมาร์ ท การ์ ดั โมดัุ ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สู์ 29 มีนาคม 2569
หน�วยุความจำาคอมพัิวเตอร์ เครื�องอ�านบัตรอิเล็กทรอนิกสู์
เครื� อ งอ� า นและเขี ยุ นบั ต รอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สู์ เครื� อ งชั่ำา ระเงิ น
อิเล็กทรอนิกสู์ท�ีออนไลน์และออฟ ไลน์ แผู้�นซิีดัี แผู้�นดัีวีดัี
แฟลชั่ไดัรฟ์ สูิ� ง พัิ ม พั์ เ ผู้ยุแพัร� ใ นร้ ปี แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สู์
สูายุคล�องโทรศัพัท์มือถือ โทรศัพัท์มือถือ ซิองสูำาหรับใสู�
โทรศัพัท์มือถือ หน�ากากโทรศัพัท์มือถือ กล�องสูำาหรับใสู�ซิีดัี
ใสู�ดัวี ดัี ี ซิิมการ์ดั โมดัุลเก็บและเข�ารหัสูอิเล็กทรอนิกสู์ อุปีกรณ์
ขยุายุสูัญญาณอิเล็กทรอนิกสู์
2) บริการสู�งเสูริมการขายุ บริการจัดัการธุรกิจดั�านการจัดั
จำาหน�ายุบัตรใชั่�ชั่ำาระสูินค�า/บริการ การจัดัการธุรกิจค�าปีลีก
บริการล้กค�าสูัมพัันธ์ บริการให�ขอ� ม้ลทางการค�าเกียุ� วกับการ
สูะสูม และให�คะแนนสูะสูมสูำาหรับสูมาชั่ิกทางการค�า บริการ
ทางการค�าโดัยุการตรวจสูอบคะแนนสูะสูม และค้ปีองสู�วนลดั
ให�แก�สูมาชั่ิกทางการค�า บริการนำาสูินค�าหลากหลายุมา
รวมกันเพั่�อให�ล้กค�าไดั�เลือกชั่มและซิื�อสูินค�า ปีระม้ลสูินค�า
ออนไลน์
3) ให�บริการบัตรเงินสูดัและสูมาร์ทการ์ดัทางการเงิน บริการ
ทางการเงินเกียุ� วกับเครดัิต บริการรวบรวมข�อม้ลการใชั่�จา� ยุ
ผู้�านบัตร บริการให�ข�อม้ลการใชั่�จา� ยุผู้�านบัตร บริการสูำานัก
หักบัญชั่ี ให�ข�อม้ลดั�านอสูังหาริมทรัพัยุ์ บริการข�อม้ลทาง
การเงิน
4) บริการเข�าถ่งฐานข�อม้ล บริการจัดัแบ�งพั่�นที�หน�วยุความจำา
บนบัตร บริการโปีรแกรมข�อม้ลสูำาเร็จร้ปีบนบัตร บริการการ
ควบคุมระบบการเข�าออกของบุคคลดั�วยุระบบอิเล็กทรอนิกสู์
บริการเว็บไซิต์ที�รวบรวมและนำาเสูนอข�าวสูารจากทั�วโลก

4.

1) แผู้� น ไมโครชั่ิ ปี ซิอฟต์ แ วร์ ค อมพัิ ว เตอร์ บั ต รเข� า รหั สู 30 มีนาคม 2559 –
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สู์ บั ต รสูมาร์ ท การ์ ดั โมดัุ ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สู์ 29 มีนาคม 2569
หน�วยุความจำาคอมพัิวเตอร์ เครื�องอ�านบัตรอิเล็กทรอนิกสู์
เครื� อ งอ� า นและเขี ยุ นบั ต รอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สู์ เครื� อ งชั่ำา ระเงิ น
อิเล็กทรอนิกสู์ท�ีออนไลน์และออฟ ไลน์ แผู้�นซิีดัี แผู้�นดัีวีดัี
แฟลชั่ไดัรฟ์ สูิ� ง พัิ ม พั์ เ ผู้ยุแพัร� ใ นร้ ปี แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สู์
สูายุคล�องโทรศัพัท์มือถือ โทรศัพัท์มือถือ ซิองสูำาหรับใสู�
โทรศัพัท์มือถือ หน�ากากโทรศัพัท์มือถือ กล�องสูำาหรับใสู�ซิีดัี
ใสู� ดัี วี ดัี ซิิ ม การ์ ดั โมดัุ ล เก็ บ และเข� า รหั สู อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สู์
อุปีกรณ์ขยุายุสูัญญาณอิเล็กทรอนิกสู์

228 บริษััท วจ อื่ จำากัด มหาชน
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2) บริการสู�งเสูริมการขายุ บริการจัดัการธุรกิจดั�านการจัดั
จำาหน�ายุบัตรใชั่�ชั่ำาระค�าสูินค�า/บริการ การจัดัการธุรกิจค�า
ปีลีกบริการล้กค�าสูัมพัันธ์ บริการให�ข�อม้ลทางการค�าเกี�ยุว
กับการสูะสูม และให�คะแนนสูะสูมสูำาหรับสูมาชั่ิกทางการค�า
บริการทางการค�าโดัยุการตรวจสูอบคะแนนสูะสูม และค้ปีอง
สู�วนลดัให�แก�สูมาชั่ิกทางการค�า บริการนำาสูินค�าหลากหลายุ
มารวมกันเพั่อ� ให�ลก้ ค�าไดั�เลือกชั่มและซิือ� สูินค�า ปีระม้ลสูินค�า
ออนไลน์
3) ให�บริการบัตรเงินสูดัและสูมาร์ทการ์ดัทางการเงิน บริการ
ทางการเงินเกียุ� วกับเครดัิต บริการรวบรวมข�อม้ลการใชั่�จา� ยุ
ผู้�านบัตร บริการให�ขอ� ม้ลการใชั่�จ�ายุผู้�านบัตร บริการสูำานัก
หักบัญชั่ี ให�ข�อม้ลดั�านอสูังหาริมทรัพัยุ์ บริการข�อม้ลทาง
การเงิน
4) บริการเข�าถ่งฐานข�อม้ล บริการจัดัแบ�งพั่�นที�หน�วยุความจำา
บนบัตร บริการโปีรแกรมข�อม้ลสูำาเร็จร้ปีบนบัตร บริการการ
ควบคุมระบบการเข�าออกของบุคคลดั�วยุระบบอิเล็กทรอนิกสู์
บริการเว็บไซิต์ที�รวบรวมและนำาเสูนอข�าวสูารจากทั�วโลก
5.

1) แผู้� น ไมโครชั่ิ ปี ซิอฟต์ แ วร์ ค อมพัิ ว เตอร์ บั ต รเข� า รหั สู 30 มีนาคม 2559 –
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สู์ บั ต รสูมาร์ ท การ์ ดั โมดัุ ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สู์ 29 มีนาคม 2569
หน�วยุความจำาคอมพัิวเตอร์ เครื�องอ�านบัตรอิเล็กทรอนิกสู์
เครื� อ งอ� า นและเขี ยุ นบั ต รอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สู์ เครื� อ งชั่ำา ระเงิ น
อิเล็กทรอนิกสู์ท�ีออนไลน์และออฟ ไลน์ แผู้�นซิีดัี แผู้�นดัีวีดัี
แฟลชั่ไดัรฟ์ สูิ� ง พัิ ม พั์ เ ผู้ยุแพัร� ใ นร้ ปี แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สู์
สูายุคล�องโทรศัพัท์มือถือ โทรศัพัท์มือถือ ซิองสูำาหรับใสู�
โทรศัพัท์มือถือ หน�ากากโทรศัพัท์มือถือ กล�องสูำาหรับใสู�ซิีดัี
และดัี วี ดัี ซิิ ม การ์ ดั โมดัุ ล เก็ บ และเข� า รหั สู อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สู์
อุปีกรณ์ขยุายุสูัญญาณอิเล็กทรอนิกสู์
2) บริการสู�งเสูริมการขายุ บริการจัดัการธุรกิจดั�านการจัดั
จำาหน�ายุบัตรใชั่�ชั่ำาระค�าสูินค�า/บริการ การจัดัการธุรกิจค�า
ปีลีกบริการล้กค�าสูัมพัันธ์ บริการให�ข�อม้ลทางการค�าเกี�ยุว
กับการสูะสูม และให�คะแนนสูะสูมสูำาหรับสูมาชั่ิกทางการค�า
บริการทางการค�าโดัยุการตรวจสูอบคะแนนสูะสูม และค้ปีอง
สู�วนลดัให�แก�สูมาชั่ิกทางการค�า บริการนำาสูินค�าหลากหลายุ
มารวมกันเพั่อ� ให�ลก้ ค�าไดั�เลือกชั่มและซิือ� สูินค�า ปีระม้ลสูินค�า
ออนไลน์

เอื่กสารแนบ
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3) ให�บริการบัตรเงินสูดัและสูมาร์ทการ์ดัทางการเงิน บริการ
ทางการเงินเกียุ� วกับเครดัิต บริการรวบรวมข�อม้ลการใชั่�จา� ยุ
ผู้�านบัตร บริการให�ข�อม้ลการใชั่�จา� ยุผู้�านบัตร บริการสูำานัก
หักบัญชั่ี ให�ข�อม้ลดั�านอสูังหาริมทรัพัยุ์ บริการข�อม้ลทาง
การเงิน
4) บริการเข�าถ่งฐานข�อม้ล บริการจัดัแบ�งพั่�นที�หน�วยุความจำา
บนบัตร บริการโปีรแกรมข�อม้ลสูำาเร็จร้ปีบนบัตร บริการการ
ควบคุมระบบการเข�าออกของบุคคลดั�วยุระบบอิเล็กทรอนิกสู์
บริการเว็บไซิต์ที�รวบรวมและนำาเสูนอข�าวสูารจากทั�วโลก
6.
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1) แผู้� น ไมโครชั่ิ ปี ซิอฟต์ แ วร์ ค อมพัิ ว เตอร์ บั ต รเข� า รหั สู 30 มีนาคม 2559 –
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สู์ บั ต รสูมาร์ ท การ์ ดั โมดัุ ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สู์ 29 มีนาคม 2569
หน�วยุความจำาคอมพัิวเตอร์ เครื�องอ�านบัตรอิเล็กทรอนิกสู์
เครื� อ งอ� า นและเขี ยุ นบั ต รอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สู์ เครื� อ งชั่ำา ระเงิ น
อิเล็กทรอนิกสู์ท�ีออนไลน์และออฟ ไลน์ แผู้�นซิีดัี แผู้�นดัีวีดัี
แฟลชั่ไดัรฟ์ สูิ� ง พัิ ม พั์ เ ผู้ยุแพัร� ใ นร้ ปี แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สู์
สูายุคล�องโทรศัพัท์มือถือ โทรศัพัท์มือถือ ซิองสูำาหรับใสู�
โทรศัพัท์มือถือ หน�ากากโทรศัพัท์มือถือ กล�องสูำาหรับใสู�ซิีดัี
และดัี วี ดัี ซิิ ม การ์ ดั โมดัุ ล เก็ บ และเข� า รหั สู อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สู์
อุปีกรณ์ขยุายุสูัญญาณอิเล็กทรอนิกสู์
2) บริการสู�งเสูริมการขายุ บริการจัดัการธุรกิจดั�านการจัดั
จำาหน�ายุบัตรใชั่�ชั่ำาระค�าสูินค�า/บริการ การจัดัการธุรกิจค�า
ปีลีกบริการล้กค�าสูัมพัันธ์ บริการให�ข�อม้ลทางการค�าเกี�ยุว
กับการสูะสูม และให�คะแนนสูะสูมสูำาหรับสูมาชั่ิกทางการค�า
บริการทางการค�าโดัยุการตรวจสูอบคะแนนสูะสูม และค้ปีอง
สู�วนลดัให�แก�สูมาชั่ิกทางการค�า บริการนำาสูินค�าหลากหลายุ
มารวมกันเพั่อ� ให�ลก้ ค�าไดั�เลือกชั่มและซิือ� สูินค�า ปีระม้ลสูินค�า
ออนไลน์
3) ให�บริการบัตรเงินสูดัและสูมาร์ทการ์ดัทางการเงิน บริการ
ทางการเงินเกียุ� วกับเครดัิต บริการรวบรวมข�อม้ลการใชั่�จา� ยุ
ผู้�านบัตร บริการให�ขอ� ม้ลการใชั่�จา� ยุผู้�านบัตร บริการสูำานัก
หักบัญชั่ี ให�ข�อม้ลดั�านอสูังหาริมทรัพัยุ์ บริการข�อม้ลทาง
การเงิน
4) บริการเข�าถ่งฐานข�อม้ล บริการจัดัแบ�งพั่�นที�หน�วยุความจำา
บนบัตร บริการโปีรแกรมข�อม้ลสูำาเร็จร้ปีบนบัตร บริการการ
ควบคุมระบบการเข�าออกของบุคคลดั�วยุระบบอิเล็กทรอนิกสู์
บริการเว็บไซิต์ที�รวบรวมและนำาเสูนอข�าวสูารจากทั�วโลก

ลำาดับ ร้ป็แบบเครื�องหมายการค�า / เจ�าของ
เครื�องหมายบริการ
7.

รายละเอียดสินค�า / บริการ

ระยะเวลาคุ�มครอง

1) บริการเข�าถ่งฐานข�อม้ล บริการจัดัแบ�งพั่�นที�หน�วยุความจำา 30 มีนาคม 2559 –
บนบัตร บริการโปีรแกรมข�อม้ลสูำาเร็จร้ปีบนบัตร บริการการ 29 มีนาคม 2569
ควบคุมระบบการเข�าออกของบุคคลดั�วยุระบบอิเล็กทรอนิกสู์
บริการเว็บไซิต์ที�รวบรวมและนำาเสูนอข�าวสูารจากทั�วโลก
2) บริการสู�งเสูริมการขายุ บริการจัดัการธุรกิจดั�านการจัดั
จำาหน�ายุบัตรใชั่�ชั่ำาระสูินค�า/บริการ การจัดัการธุรกิจค�าปีลีก
บริการล้กค�าสูัมพัันธ์ บริการให�ขอ� ม้ลทางการค�าเกียุ� วกับการ
สูะสูม และให�คะแนนสูะสูมสูำาหรับสูมาชั่ิกทางการค�า บริการ
ทางการค�าโดัยุการตรวจสูอบคะแนนสูะสูม และค้ปีองสู�วนลดั
ให�แก�สูมาชั่ิกทางการค�า บริการนำาสูินค�าหลากหลายุมา
รวมกันเพั่�อให�ล้กค�าไดั�เลือกชั่มและซิื�อสูินค�า ปีระม้ลสูินค�า
ออนไลน์
3) ให�บริการบัตรเงินสูดัและสูมาร์ทการ์ดัทางการเงิน บริการ
ทางการเงินเกียุ� วกับเครดัิต บริการรวบรวมข�อม้ลการใชั่�จา� ยุ
ผู้�านบัตร บริการให�ขอ� ม้ลการใชั่�จ�ายุผู้�านบัตร บริการสูำานัก
หักบัญชั่ี ให�ข�อม้ลดั�านอสูังหาริมทรัพัยุ์ บริการข�อม้ลทาง
การเงิน

ข�อม้ล ณ วันที� 31 มีนาคม 2564

หมายุเหตุ
เครื�องหมายุการค�าและเครื�องหมายุบริการมีอายุุ 10 ปีี นับตั�งแต�วันที� ไดั�จดัทะเบียุนต�อกรมทรัพัยุ์สูินทางปีัญญา กระทรวงพัาณิชั่ยุ์ (“กรมทรัพัยุ์สูินทางปีัญญา”) ทั�งนี� เมื�อครบกำาหนดัเครื�องหมายุการค�า/เครื�องหมายุบริการ เจ�าของ
เครื�องหมายุการค�า/เครื�องหมายุบริการสูามารถต�ออายุุไดั�คราวละ 10 ปีี โดัยุยุื�นคำาขอต�ออายุุภายุใน 90 วันก�อนวันสูิ�นอายุุต�อกรมทรัพัยุ์สูินทางปีัญญา

เอื่กสารแนบ
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เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวป็ฏิิบัตำิการกำากับด้แลกิจการ
และจรรยาบรรณธ์ุรกิจ
วีจี ไอให�ความสูำาคัญและยุ่ดัมั�นการดัำาเนินธุรกิจภายุใต�หลักการกำากับดั้แลกิจการที�ดัี โดัยุมีระบบการบริหารจัดัการที�เปี็นเลิศ มีการควบคุมและ
ถ�วงดัุลอำานาจ เพั่�อให�การบริหารงานเปี็นไปีอยุ�างโปีร�งใสู และตรวจสูอบไดั� ปีราศจากการทุจริตคอร์รัปีชั่ัน มุ�งเน�นการสูร�างปีระโยุชั่น์สู้งสูุดัให�แก�
ผู้้�ถือหุ�น และคำาน่งถ่งผู้้�มีสู�วนไดั�สู�วนเสูียุโดัยุรวม
ดัังนั�น นับตั�งแต�ปีี 2555 วีจี ไอจึงไดั�จัดัทำาและปีระกาศค้�มือการกำากับดั้แลกิจการและจริยุธรรมทางธุรกิจ (“ค้�มือฯ”) เพั่�อกำาหนดัทิศทางในการ
ทำางานให�กับกรรมการ ผู้้�บริหาร และพันักงานทุกระดัับ ซิ่�งทุกคนไดั�รับทราบและยุ่ดัถือเปี็นแนวทางในการปีฏิิบัติหน�าที� ในการนี� เพั่�อพััฒนาและ
ยุกระดัับการกำากับดั้แลกิจการทีดั� ขี องวีจี ไอให�สูอดัคล�องกับมาตรฐานสูากลและสูภาพัการแข�งขันและการปีระกอบธุรกิจในปีัจจุบนั คณะกรรมการ
บริษััทกำาหนดัให�มีการทบทวนค้�มือฯ นี� เปี็นปีระจำาทุกปีี
สูามารถดั้รายุละเอียุดัเพัิ�มเติมไดั�ที� http://www.vgi.co.th/th/sustainability/economic/
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เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการตำรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสูอบของบริษััท วีจี ไอ จำากัดั (มหาชั่น) (“บริษััทฯ”) ปีระกอบดั�วยุกรรมการอิสูระ ซิ่�งเปี็นผู้้�ทรงคุณวุฒิ และมีปีระสูบการณ์
ความร้�ความสูามารถ ที�เปี็นปีระโยุนปีระธานคณะกรรมการตรวจสูอบ นางมณีภรณ์ สูิริวัฒนาวงศ์ และนายุเกียุรติ ศรีจอมขวัญ เปี็นกรรมการ
ตรวจสูอบ โดัยุมีนายุพัิภพั อินทรทัต เปี็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสูอบ
ในปีี 2563/64 คณะกรรมการตรวจสูอบไดั�ปีฏิิบัติหน�าที�ตามขอบเขตและความรับผู้ิดัชั่อบในเรื�องที� ไดั�รับมอบหมายุจากคณะกรรมการบริษััท
ซิ่�งสูรุปีไดั�ดัังนี�
1. คณะกรรมการตรวจสูอบไดั�พัิจารณาสูอบทานรายุงานทางการเงินของบริษััทฯ ทั�งงบการเงินรายุไตรมาสูและงบการเงินปีระจำาปีีที�ผู้�านการ
สูอบทาน และตรวจสูอบจากผู้้�สูอบบัญชั่ี โดัยุไดั�เชั่ิญผู้้�สูอบบัญชั่ีเข�าร�วมปีระชัุ่มทุกครั�งที�มีการพัิจารณางบการเงินรายุไตรมาสูและงบการเงิน
ปีระจำาปีี คณะกรรมการตรวจสูอบไดั�สูอบถามผู้้�สูอบบัญชั่ีในเรื�องความถ้กต�อง ความครบถ�วนการปีรับปีรุงรายุการบัญชั่ีที�สูำาคัญ
ความเพัียุงพัอของการเปีิดัเผู้ยุข�อม้ล เพั่�อให�ม�ันใจว�างบการเงินของบริษััทฯ เปี็นไปีตามมาตรฐานการบัญชั่ีท�ีรับรองโดัยุทั�วไปีและเพั่�อเปี็น
ปีระโยุชั่น์ต�อผู้้�เกี�ยุวข�อง
2. คณะกรรมการตรวจสูอบไดั�สูอบทานให�บริษัทั ฯ มีระบบการควบคุมภายุใน และระบบการตรวจสูอบภายุในในเรือ� งทีเ� หมาะสูมและมีปีระสูิทธิผู้ล
พัิจารณาความเพัียุงพัอของงบปีระมาณ บุคลากร และความเปี็นอิสูระของฝ่่ายุตรวจสูอบภายุใน โดัยุให�บริษัทั ฯ มีฝ่า่ ยุตรวจสูอบภายุในซิ่ง� ขึน�
ตรงกับคณะกรรมการตรวจสูอบทำาหน�าที�ปีระเมินความเหมาะสูมและปีระสูิทธิผู้ลของการควบคุมภายุใน โดัยุพัิจารณาในเรื�องการดัำาเนินงาน
การปี�องกันและการลดัการสู้ญเสูียุทีอ� าจเกิดัขึน� การมอบอำานาจการตัดัสูินใจทางการเงิน การปีฏิิบตั ติ ามกฎหมายุ เพั่อ� ให�มัน� ใจว�า ระบบการ
ควบคุมภายุในของบริษัทั ฯ มีความเหมาะสูมและเพัียุงพัอ โดัยุมีเครือ� งมือทีใ� ชั่� ในการบริหารจัดัการแต�ละกิจกรรมของการปีฏิิบตั งิ านทีสู� ามารถ
ทำาให�เกิดัผู้ลสูำาเร็จของงานตามวัตถุปีระสูงค์และเปี�าหมายุของบริษััทฯ ไดั�
3. คณะกรรมการตรวจสูอบไดั�พัจิ ารณาสูอบทานกับฝ่่ายุบริหารของบริษััทฯ ในเรื�องการปีฏิิบัติงานให�เปี็นไปีตามกฎหมายุว�าดั�วยุหลักทรัพัยุ์และ
ตลาดัหลักทรัพัยุ์ ข�อกำาหนดัของตลาดัหลักทรัพัยุ์ และกฎหมายุที�เกี�ยุวข�องกับธุรกิจของบริษััทฯ โดัยุปีระชัุ่มร�วมกับผู้้�บริหารฝ่่ายุที�เกี�ยุวข�อง
และจากการสูอบทาน คณะกรรมการตรวจสูอบเห็นว�า ในรอบปีีทผู้�ี า� นมา บริษัทั ฯ มีการปีฏิิบตั ติ ามกฎหมายุทีเ� กียุ� วข�องอยุ�างถ้กต�องเหมาะสูม
นอกจากนั�น คณะกรรมการตรวจสูอบไดั�สูอบทานแนวปีฏิิบัติธรรมาภิบาล ตามหลักเกณฑิ์การกำากับดั้แลกิจการบริษััทจดัทะเบียุนไทยุ
โดัยุการบริหารจัดัการไดั�คำาน่งถ่งความรับผู้ิดัชั่อบ ต�อสูังคมและสูิ�งแวดัล�อม เพั่�อให�สูอดัคล�องกับหลักสูากล
4. คณะกรรมการตรวจสูอบไดั�พัิจารณา คัดัเลือก และเสูนอแต�งตั�งผู้้�สูอบบัญชั่ีของบริษััทฯ โดัยุพัิจารณาจากคุณสูมบัติผู้้�สูอบบัญชั่ี ความเปี็น
อิสูระ ความร้�ความเข�าใจในธุรกิจของกลุ�มบริษััทฯ และคุณภาพังาน รวมถ่งค�าสูอบบัญชั่ีทเ�ี หมาะสูม โดัยุคณะกรรมการตรวจสูอบไดั�เสูนอแต�ง
ตั�งผู้้สู� อบบัญชั่ีจากบริษััท สูำานักงาน อีวายุจำากัดั เปี็นผู้้สู� อบบัญชั่ีของบริษััทฯ ไดั�แก� นางสูาวศิราภรณ์ เอื�ออนันต์กุล ผู้้สู� อบบัญชั่ีรับอนุญาต
เลขทะเบียุน 3844 และ/หรือ นางชั่ลรสู สูันติอัศวราภรณ์ ผู้้สู� อบบัญชั่ีรับอนุญาต เลขทะเบียุน 4523 และ/หรือ นายุฉัตรชั่ัยุ เกษัมศรีธนาวัฒน์
ผู้้�สูอบบัญชั่ีรับอนุญาต เลขทะเบียุน 5813 เปี็นผู้้�สูอบบัญชั่ีของบริษััทฯ เพั่�อให�คณะกรรมการบริษััทพัิจารณานำาเสูนอต�อที�ปีระชัุ่ม
ผู้้�ถือหุ�นพัิจารณาแต�งตั�งผู้้�สูอบบัญชั่ีและอนุมัติค�าสูอบบัญชั่ี ปีระจำาปีี 2563/64
5. คณะกรรมการตรวจสูอบไดั�พัิจารณาและสูอบทานรายุการระหว�างกันทางธุรกิจที�เกี�ยุวโยุงกันที�สูำาคัญ และรายุการที�อาจมีความขัดัแยุ�ง
ทางผู้ลปีระโยุชั่น์ระหว�างบริษััทฯ กับบุคคล หรือกิจการที�เกี�ยุวโยุงกันหรือเกี�ยุวข�องกันแล�ว เห็นว�า รายุการดัังกล�าวเปี็นรายุการที�มีความ
สูมเหตุสูมผู้ล และเปี็นปีระโยุชั่น์แก�บริษัทั ฯ ซิ่ง� เปี็นไปีตามเงือ� นไขทางการค�า และเกณฑิ์ทต�ี กลงกันระหว�างบริษัทั ฯ กับบุคคลหรือกิจการทีเ� กียุ� วข�อง
กันอันเปี็นไปีตามปีกติธุรกิจ
6. คณะกรรมการตรวจสูอบไดั�สูอบทานให�บริษััทฯ มีการบริหารจัดัการดั�านการควบคุมภายุในเกี�ยุวกับการต�อต�านการทุจริตคอร์รัปีชั่ันของ
องค์กรให�เปี็นไปีตามมาตรการการต�อต�านการทุจริตคอร์รัปีชั่ัน และนโยุบายุต�างๆ ที�เกี�ยุวข�องตามโครงการแนวร�วมปีฏิิบัติของภาคเอกชั่น
ไทยุในการต�อต�านการทุจริต
7. คณะกรรมการตรวจสูอบไดั�จัดัทำารายุงานของคณะกรรมการตรวจสูอบฉบับนี� และไดั�เปีิดัเผู้ยุไว� ในรายุงานปีระจำาปีี 2563/64
8. ในระหว�างวันที� 1 เมษัายุน 2563 ถ่งวันที� 31 มีนาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสูอบมีการปีระชัุ่มทั�งสูิ�น 6 ครั�ง โดัยุกรรมการแต�ละท�าน
ไดั�เข�าร�วมการปีระชัุ่ม ดัังนี�

เอื่กสารแนบ
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รายช่�อ
1. รองศาสูตราจารยุ์จารุพัร ไวยุนันท์
2. นางมณีภรณ์ สูิริวัฒนาวงศ์
3. นายุเกียุรติ ศรีจอมขวัญ

ตำำาแหน่ง

จำานวนครั�งที�เข�าป็ระชุม /
จำานวนครั�งที�ป็ระชุม

ปีระธานคณะกรรมการตรวจสูอบ
กรรมการตรวจสูอบ
กรรมการตรวจสูอบ

6/6
6/6
6/6

จากการปีระชัุ่มในแต�ละครั�ง ไดั�มีการปีรึกษัาหารือร�วมกับฝ่่ายุบริหาร ผู้้�สูอบบัญชั่ีและผู้้�ตรวจสูอบภายุในในเรื�องที�เกี�ยุวข�อง และมีการร�วมปีระชัุ่ม
กับผู้้�สูอบบัญชั่ีโดัยุไม�มีฝ่่ายุจัดัการเข�าร�วมปีระชัุ่ม 1 ครั�ง

ความเห็นของคณะกรรมการตำรวจสอบโดยรวม
ในรอบปีี 2563/64 คณะกรรมการตรวจสูอบไดั�ปีฏิิบัติตามหน�าที�และความรับผู้ิดัชั่อบที� ไดั�ระบุไว�ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสูอบ
ซิ่�งสูอดัคล�องกับข�อกำาหนดัของตลาดัหลักทรัพัยุ์แห�งปีระเทศไทยุ มีความเปี็นอิสูระอยุ�างเพัียุงพัอ โดัยุถือปีระโยุชั่น์สู้งสูุดัของบริษััทฯ และรักษัา
ผู้ลปีระโยุชั่น์ของผู้้ม� สูี ว� นไดั�เสูียุทุกฝ่่ายุ ซิ่ง� ในระหว�างการปีฏิิบตั หิ น�าทีค� ณะกรรมการตรวจสูอบไดั�รบั ความร�วมมือจากหน�วยุงานและบุคคลทีเ� กียุ� วข�อง
เปี็นอยุ�างดัี ทั�งนี� กรรมการตรวจสูอบมีความเห็นว�า รายุงานข�อม้ลทางการเงินของบริษััทฯ มีความถ้กต�อง เชั่ื�อถือไดั� สูอดัคล�องตามมาตรฐาน
การบัญชั่ีท�ีรับรองทั�วไปี มีระบบการควบคุมภายุในและการตรวจสูอบภายุในที�มีปีระสูิทธิภาพัเพัียุงพัอที�จะบริหารจัดัการให�เกิดัผู้ลสูำาเร็จ
ตามวัตถุปีระสูงค์และเปี�าหมายุของบริษัทั ฯ ไดั� มีการปีฏิิบตั งิ านทีสู� อดัคล�องกับหลักการกำากับดั้แลจัดัการทีดั� แี ละมีการปีฏิิบตั ใิ ห�เปี็นไปีตามกฎหมายุ
ว�าดั�วยุบริษัทั มหาชั่นจำากัดั กฎหมายุว�าดั�วยุหลักทรัพัยุ์และตลาดัหลักทรัพัยุ์ ตลอดัจนกฎหมายุหลักเกณฑิ์ และแนวปีฏิิบตั ทิ เี� กียุ� วข�องกับการปีระกอบ
ธุรกิจของบริษััทฯ

รองศึาสตำราจารย์จารุพร ไวยนันท์
ปีระธานกรรมการตรวจสูอบ

234 บริษััท วจ อื่ จำากัด มหาชน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตำอบแทน
ป็ระจำาป็ี 2563/64
คณะกรรมการสูรรหาและพัิจารณาค�าตอบแทนของบริษััท วีจี ไอ จำากัดั (มหาชั่น) (“บริษััทฯ”) ปีระกอบดั�วยุกรรมการอิสูระ 3 ท�าน คือ นางมณีภรณ์
สูิรวิ ฒ
ั นาวงศ์ เปี็นปีระธานกรรมการสูรรหาและพัิจารณาค�าตอบแทน รองศาสูตราจารยุ์จารุพัร ไวยุนันท์ และ นายุเกียุรติ ศรีจอมขวัญ และกรรมการ
ที� ไม�เปี็นผู้้�บริหาร 1 ท�าน คือ นายุมารุต อรรถไกวัลวที เปี็นกรรมการสูรรหาและพัิจารณาค�าตอบแทน และกรรมการที�เปี็นผู้้�บริหาร 1 ท�าน คือ
นายุชั่าน คิน ตัค เปี็นกรรมการสูรรหาและพัิจารณาค�าตอบแทน โดัยุมีนางสูุนันญา ศรีน�อยุขาว เปี็นเลขานุการคณะกรรมการสูรรหาและพัิจารณา
ค�าตอบแทน
ในปีี 2563/64 คณะกรรมการสูรรหาและพัิจารณาค�าตอบแทน มีการปีระชัุ่มทั�งสูิ�น 3 ครั�ง โดัยุกรรมการแต�ละท�านไดั�เข�าร�วมปีระชัุ่มทุกครั�ง เพั่�อ
ปีฏิิบัติหน�าที�ตามขอบเขตและความรับผู้ิดัชั่อบในเรื�องที� ไดั�รับมอบหมายุจากคณะกรรมการบริษััท ซิ่�งสูรุปีไดั�ดัังนี�
1. พัิจารณาและเสูนอแนะในเรือ� งโครงสูร�างคณะกรรมการบริษัทั อันไดั�แก� ขนาดัและองค์ปีระกอบของคณะกรรมการบริษัทั ทีเ� หมาะสูม เมือ� พัิจารณา
ตามขนาดัและกลยุุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทั ฯ เปีรียุบเทียุบกับขนาดัและองค์ปีระกอบของคณะกรรมการบริษัทั ในปีัจจุบนั รวมทัง� พัิจารณาความ
เปี็นอิสูระของกรรมการอิสูระแต�ละคน เพั่�อปีรับเปีลี�ยุนองค์ปีระกอบคณะกรรมการบริษััทให�สูอดัคล�องกับยุุทธศาสูตร์ของบริษััทฯ และไดั�
นำาเสูนอต�อคณะกรรมการบริษััทเพั่�อพัิจารณาอนุมัติ
2. กำาหนดัวิธีการสูรรหาบุคคลเพั่�อดัำารงตำาแหน�งกรรมการ โดัยุพัิจารณาจาก
• คุณสูมบัตขิ องกรรมการทีเ� หมาะสูมกับยุุทธศาสูตร์ของบริษัทั ฯ และเปี็นไปีตามโครงสูร�าง ขนาดั และองค์ปีระกอบของคณะกรรมการบริษัทั
ตามที�คณะกรรมการบริษััทกำาหนดัไว�
• ความเหมาะสูมของความร้� ปีระสูบการณ์ ความเชั่ี�ยุวชั่าญ การอุทิศเวลาของกรรมการรวมถ่งคุณสูมบัติตามกฎหมายุหรือข�อกำาหนดั
ของหน�วยุงานทางการ
• ความหลากหลายุในโครงสูร�างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และคุณสูมบัตขิ องกรรมการทีจ� าำ เปี็น หรือยุังขาดัอยุ้ใ� นคณะกรรมการ
บริษััท โดัยุการจัดัทำา Board Skill Matrix
3. สูรรหา และเสูนอแนะผู้้�มาดัำารงตำาแหน�งกรรมการที�มีคุณสูมบัติสูอดัคล�องกับเกณฑิ์คุณสูมบัติที�กำาหนดัไว� ซิ่�งเปี็นกรณีที�กรรมการต�องออก
จากตำาแหน�งตามวาระ และนำาเสูนอให�คณะกรรมการบริษััทให�ความเห็นชั่อบ และไดั�นำาเสูนอต�อที�ปีระชัุ่มผู้้�ถือหุ�นเพั่�อพัิจารณาอนุมัติ
4. พัิจารณาและเสูนอแนะโครงสูร�าง จำานวน ร้ปีแบบ หลักเกณฑิ์การจ�ายุค�าตอบแทนทุกปีระเภท ทั�งที�เปี็นตัวเงินและมิใชั่�ตัวเงินที�เหมาะสูม
ให�แก� ปีระธานกรรมการ กรรมการบริษััท และสูมาชั่ิกในคณะกรรมการชัุ่ดัยุ�อยุ โดัยุทบทวนความเหมาะสูมของหลักเกณฑิ์ท�ีใชั่�อยุ้�ในปีัจจุบัน
โดัยุพัิจารณาเปีรียุบเทียุบกับข�อม้ลการจ�ายุค�าตอบแทนของบริษััทอื�นที�อยุ้�ในอุตสูาหกรรมเดัียุวกันกับบริษััทฯ และบริษััทจดัทะเบียุนอื�น
ในตลาดัหลักทรัพัยุ์ทม�ี มี ล้ ค�าตลาดั (Market Capitalisation) ใกล�เคียุงกับบริษัทั ฯ เพั่อ� จูงใจและรักษัาไว�ซิง่� กรรมการทีม� คี ณ
ุ ปีระโยุชั่น์กบั บริษัทั ฯ
และนำาเสูนอต�อคณะกรรมการบริษััทเพั่�อให�ความเห็นชั่อบ เชั่�น การจัดัทำาปีระกันภัยุความรับผู้ิดัชั่อบของกรรมการและเจ�าหน�าที�ของบริษััท
(Director & Officer Insurance หรือ D&O) เปี็นต�น
5. พัิจารณาเกณฑิ์ ในการปีระเมินผู้ลการปีฏิิบัติงานของ ปีระธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้้�อำานวยุการใหญ� และนำาเสูนอผู้ลการ
ปีระเมินตามเกณฑิ์นนั� ๆ ให�คณะกรรมการบริษัทั พัิจารณาให�ความเห็นชั่อบ ตลอดัจนนำาเสูนอโครงสูร�าง จำานวนและร้ปีแบบการจ�ายุค�าตอบแทน
ของปีระธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้้�อำานวยุการใหญ� ทั�งระยุะสูั�นและระยุะยุาว ที�สูอดัคล�องกับผู้ลการปีระเมินการปีฏิิบัติงาน
เพั่�อให�คณะกรรมการบริษััทพัิจารณาอนุมัติต�อไปี
6. ปีระเมินผู้ลการปีฏิิบัติงานของคณะกรรมการสูรรหาและพัิจารณาค�าตอบแทนปีระจำาปีี 2563/64 แล�วโดัยุรวมเห็นว�า สูามารถปีฏิิบัติหน�าที�
ไดั�อยุ�างครบถ�วนตามที�ไดั�รับมอบหมายุ โดัยุไดั�รายุงานผู้ลการปีระเมินดัังกล�าวต�อคณะกรรมการบริษััท
7. จัดัทำารายุงานคณะกรรมการสูรรหาและพัิจารณาค�าตอบแทนฉบับนี� เพั่�อรายุงานผู้ลการปีฏิิบัติงานในปีี 2563/64 ต�อคณะกรรมการบริษััท
และ/หรือ ผู้้�ถือหุ�น และไดั�เปีิดัเผู้ยุไว� ในรายุงานปีระจำาปีี 2563/64
8. แต�งตั�งคณะทำางานเพั่�อชั่�วยุเหลือการปีฏิิบัติงานต�าง ๆ ของคณะกรรมการสูรรหาและกำาหนดัค�าตอบแทน ตลอดัจนแต�งตั�งที�ปีรึกษัาอิสูระที�มี
ความร้�ความเชั่ี�ยุวชั่าญ เพั่�อให�คำาปีรึกษัาและให�คำาแนะนำา ตลอดัจนชั่�วยุเหลือการปีฏิิบัติงานของคณะกรรมการสูรรหาและกำาหนดัค�าตอบแทน
9. ปีฏิิบัติการอื�นใดัในเรื�องที�เกี�ยุวข�องกับการสูรรหาและพัิจารณาค�าตอบแทนตามที�คณะกรรมการบริษััทมอบหมายุ และปีฏิิบัติการใดั ๆ ตามที�
กำาหนดัโดัยุกฎหมายุหรือข�อกำาหนดัของหน�วยุงานราชั่การ

นางมณีภรณ์ สิริวัฒินาวงศึ์
ปีระธานกรรมการสูรรหาและพัิจารณาค�าตอบแทน
เอื่กสารแนบ
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รายงานคณะกรรมการบรรษััทภิบาล
คณะกรรมการบรรษััทภิบาลของบริษััท วีจี ไอ จำากัดั (มหาชั่น) (“บริษััทฯ”) ปีระกอบดั�วยุกรรมการ 3 ท�าน ซิ่�งแบ�งเปี็นกรรมการอิสูระ 1 ท�าน คือ
รองศาสูตราจารยุ์จารุพัร ไวยุนันท์ ทำาหน�าทีปี� ระธานคณะกรรมการบรรษััทภิบาล กรรมการที�ไม�เปี็นผู้้บ� ริหาร 1 ท�าน คือ นายุมารุต อรรถไกวัลวที
และกรรมการที�เปี็นผู้้�บริหาร 1 ท�าน คือ นายุชั่าน คิน ตัค โดัยุมีนางสูาวพัริษัฐ์ภากร ปีังวิภาสู เลขานุการบริษััทฯ ทำาหน�าที�เปี็นเลขานุการ
คณะกรรมการบรรษััทภิบาล
ในปีี 2563/64 คณะกรรมการบรรษััทภิบาลมีการปีระชัุ่มรวมทั�งสูิ�น 4 ครั�ง และมีการปีฏิิบัติหน�าที�ตามแผู้นงานซิ่�งสูอดัคล�องกับหน�าที�และความ
รับผู้ิดัชั่อบของคณะกรรมการบรรษััทภิบาลที�กำาหนดัไว� ในกฎบัตรคณะกรรมการบรรษััทภิบาล โดัยุมีสูาระสูำาคัญสูรุปีไดั�ดัังนี�

ด�านธ์รรมาภิบาลและความยั�งย่น
•
•

•

คณะกรรมการบรรษััทภิบาลไดั�ดัแ้ ลให�มีกระบวนการสูื�อสูารและฝ่ึกอบรมผู้�านระบบ E-learning พันักงานของบริษััทฯ ทั�วทั�งองค์กรรับทราบ
และเข�าใจถ่งสูาระสูำาคัญของค้ม� อื การกำากับดั้แลกิจการและจริยุธรรมทางธุรกิจของบริษัทั ฯ และกำากับให�มกี ารปีฏิิบตั ติ ามหลักเกณฑิ์ดังั กล�าว
อยุ�างถ้กต�องและเคร�งครัดั
คณะกรรมการบรรษััทภิบาลไดั�ผู้ลักดัันให�บริษัทั ฯ กำาหนดัเปี�าหมายุดั�านความยุัง� ยุืนระยุะยุาวอยุ�างเปี็นร้ปีธรรมโดัยุปีระกอบไปีดั�วยุ 3 เปี�าหมายุ
คือ การลดัขยุะ การใชั่�พัลังงานอยุ�างยุั�งยุืน และการเปี็นแพัลตฟอร์มสูร�างสูรรค์ ทั�งนี� สูำาหรับความมุ�งมั�นเพั่�อเปี็นแพัลตฟอร์มที�สูร�างสูรรค์
นั�นหมายุถ่ง การใชั่�แพัลตฟอร์มโฆษัณาของบริษััทฯ นำาเสูนอเนื�อหาเพั่�อสูร�างความตระหนักร้�ดั�านความยุั�งยุืนต�าง ๆ ให�แก�สูังคมวงกว�าง
โดัยุบริษััทฯ ไดั�เผู้ยุแพัร�เนื�อหาผู้�านโครงการสูำาคัญ เชั่�น Save Water Save Life โครงการเพั่�อรณรงค์การใชั่�ทรัพัยุากรนำ�าอยุ�างปีระหยุัดั
Be the Idol โครงการเพั่อ� เสูริมสูร�างการรักษัาความปีลอดัภัยุในภาวะวิกฤตการณ์ระบาดัของเชั่ือ� ไวรัสูโควิดั-19 และ Climate Clock โครงการ
เพั่�อสูร�างความตระหนักร้� ให�แก�สูังคมในปีัญหาการเปีลี�ยุนแปีลงทางภ้มิอากาศ
คณะกรรมการบรรษััทภิบาลไดั�วางกรอบการดัำาเนินงานดั�านความยุั�งยุืนของบริษััทฯ เพั่�อให�ครอบคลุมทั�งมิติดั�านเศรษัฐกิจ สูังคม และ
สูิ�งแวดัล�อม โดัยุไดั�จัดัทำานโยุบายุการพััฒนาอยุ�างยุั�งยุืน นโยุบายุการมีสู�วนร�วมของผู้้ม� ีสู�วนไดั�เสูียุ และนโยุบายุดั�านสูิทธิมนุษัยุชั่น เพัิ�มเติม

ด�านสังคม ชุมชน และสิ�งแวดล�อม
•

คณะกรรมการบรรษััทภิบาลกำาหนดัแผู้นงานดั�านความรับผู้ิดัชั่อบต�อสูังคม ชัุ่มชั่น และสูิ�งแวดัล�อม (CSR) โดัยุเน�นการดัำาเนินธุรกิจให�เติบโต
อยุ�างยุัง� ยุืนควบค้ไ� ปีกับการมีสูว� นร�วมในการพััฒนาชัุ่มชั่น สูังคม และสูิง� แวดัล�อม เพั่อ� ให�กจิ กรรมดั�าน CSR ของบริษัทั ฯ ครอบคลุมหลากหลายุ
ดั�าน เชั่�น ดั�านสูังคมและชัุ่มชั่น มีโครงการ We’re Sharing for Thais มอบกล�องปีันนำา� ใจ และโครงการมอบกล�องบรรเทาทุกข์บาำ รุงสูุขร�วมกับบริษัทั
ในกลุ�มวีจี ไอ และกลุ�มบีทีเอสู โดัยุภายุในกล�องปีระกอบดั�วยุเครื�องอุปีโภคบริโภคที�จำาเปี็นให�แก�ครอบครัวผู้้� ไดั�รับผู้ลกระทบจากวิกฤตการณ์
การแพัร�ระบาดัของโควิดั-19 สูำาหรับในดั�านสูังคมและสูิ�งแวดัล�อม มีโครงการ VGI x Pomelo ร�วมมือกับแพัลตฟอร์มแฟชั่ั�นชั่ั�นนำา
สูรรค์สูร�างบรรจุภณ
ั ฑิ์จากไวนิลจากปี�ายุโฆษัณาทีใ� ชั่�แล�วของบริษัทั ฯ เพั่อ� ทดัแทนบรรจุภณ
ั ฑิ์พัลาสูติกแบบใชั่�ครัง� เดัียุวทิง� เปี็นการสูร�างระบบ
เศรษัฐกิจหมุนเวียุน (Circular Economy) ภายุในองค์กร และลดักระบวนการผู้ลิตที�มีผู้ลกระทบต�อสูิ�งแวดัล�อม

ด�านการตำ่อตำ�านการทุจริตำและคอร์รป็ั ชัน
•

คณะกรรมการบรรษััทภิบาลไดั�กำากับดั้แลการยุื�นขอต�ออายุุสูมาชั่ิกโครงการแนวร�วมปีฏิิบัติของภาคเอกชั่นไทยุในการต�อต�านการทุจริต
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ให�สูำาเร็จลุล�วงและบรรลุตามเจตนารมณ์ของ
บริษััทฯ ทั�งนี� ในปีีที�ผู้�านมาบริษััทฯ ไดั�จัดัให�มีการอบรมและทบทวนหลักสู้ตรเกี�ยุวกับแนวปีฏิิบัติในการต�อต�านการทุจริตและคอร์รัปีชั่ันให�แก�
ผู้้�บริหาร และพันักงานของบริษััทฯ ในทุกภาคสู�วน
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นอกจากนี� คณะกรรมการบรรษััทภิบาลพัิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบรรษััทภิบาล ค้ม� อื การกำากับดั้แลกิจการและจริยุธรรมทางธุรกิจ
ของบริษััทฯ และมาตรการต�อต�านการทุจริตคอร์รัปีชั่ันขององค์กรปีระจำาปีี เพั่�อให�แน�ใจว�าหลักเกณฑิ์และมาตรการดัังกล�าวมีความเพัียุงพัอ
เหมาะสูม และเปี็นไปีตามหลักการกำากับดั้แลกิจการที�ดัีสูำาหรับบริษััทจดัทะเบียุนของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพัยุ์และตลาดัหลักทรัพัยุ์ และ
หลักเกณฑิ์อ�นื ๆ ที�เกี�ยุวข�อง
ทั�งนี� คณะกรรมการบรรษััทภิบาลไดั�ปีระเมินผู้ลการปีฏิิบัติงาน ปีระจำาปีี 2563/64 ของตนเองแล�ว โดัยุรวมเห็นว�า คณะกรรมการบรรษััทภิบาล
สูามารถปีฏิิบตั หิ น�าที�ไดั�อยุ�างครบถ�วนตามที�ไดั�รบั มอบหมายุ จึงไดั�จดัั ทำารายุงานคณะกรรมการบรรษััทภิบาลฉบับนี� เพั่อ� รายุงานผู้ลการปีฏิิบตั งิ าน
ในปีี 2563/64 ต�อคณะกรรมการบริษััทเพั่�อพัิจารณารับทราบ และสูำาหรับเปีิดัเผู้ยุไว� ในรายุงานปีระจำาปีี 2563/64 (“แบบ 56-1 One Report”)
อน่�ง จากความมุ�งมั�นของบริษััทฯ ในการดัำาเนินงานบนพั่�นฐานตามหลักการกำากับดั้แลกิจการที�ดัี ทั�งในสู�วนที�เกี�ยุวเนื�องกับการต�อต�านการทุจริต
คอร์รัปีชั่ัน และการมีความรับผู้ิดัชั่อบต�อสูังคม ชัุ่มชั่นและสูิ�งแวดัล�อมอยุ�างต�อเนื�อง เปี็นผู้ลให�ปีีท�ีผู้�านมา บริษััทฯ ไดั�รับการจัดัอันดัับอยุ้�ในกลุ�ม
“ดัีเลิศ” หรือ “5 ดัาว” ของโครงการสูำารวจการกำากับดั้แลกิจการบริษััทจดัทะเบียุนไทยุปีระจำาปีี 2563 ของสูมาคมสู�งเสูริมสูถาบันกรรมการบริษััท
ไทยุติดัต�อกันเปี็นปีีที� 6 และไดั�รับการจัดัอันดัับให�เปี็นหน่�งใน 100 หลักทรัพัยุ์ ที�มีการดัำาเนินงานโดัดัเดั�นดั�านสูิ�งแวดัล�อม สูังคม และธรรมาภิบาล
ซิ่�งปีระเมินโดัยุหน�วยุงาน ESG Rating ของสูถาบันไทยุพััฒน์

รองศึาสตำราจารย์จารุพร ไวยนันท์
ปีระธานคณะกรรมการบรรษััทภิบาล

เอื่กสารแนบ
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง
คณะกรรมการบริหารความเสูี�ยุงของบริษััท วีจี ไอ จำากัดั (มหาชั่น) (“บริษััทฯ”) ปีระกอบดั�วยุกรรมการอิสูระและกรรมการที�เปี็นผู้้�บริหาร ซิ่�งเปี็น
ผู้้�ทรงคุณวุฒิ และมีปีระสูบการณ์ ความร้�ความสูามารถ ที�เปี็นปีระโยุชั่น์ต�อการดัำาเนินงานของบริษััทฯ และมีคุณสูมบัติครบถ�วนตามหลักเกณฑิ์
ที�เกี�ยุวข�องจำานวน 5 ท�าน คือ นายุเกียุรติ ศรีจอมขวัญ เปี็นปีระธานคณะกรรมการบริหารความเสูี�ยุง นายุแล็พั ซิน เนลสูัน เหลียุง นายุชั่าน คิน ตัค
นางอรนุชั่ รุจิราวรรณ นางจิตเกษัม หม้�ม�ิง เปี็นกรรมการบริหารความเสูี�ยุง โดัยุมีนางสูาวพัริษัฐ์ภากร ปีังวิภาสู เปี็นเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสูี�ยุง
ในปีี 2563/64 คณะกรรมการบริหารความเสูียุ� งไดั�ปีฏิิบตั หิ น�าทีต� ามขอบเขตและความรับผู้ิดัชั่อบในเรือ� งที�ไดั�รบั มอบหมายุจากคณะกรรมการบริษัทั
ซิ่�งสูรุปีไดั�ดัังนี�
1. คณะกรรมการบริหารความเสูียุ� งไดั�พัจิ ารณากำาหนดันโยุบายุ แนวทาง และกรอบการบริหารความเสูียุ� งของบริษัทั ฯ และนำาเสูนอเรือ� งดัังกล�าว
ต�อคณะกรรมการบริษััทเพั่�อพัิจารณาอนุมัติ
2. คณะกรรมการบริหารความเสูี�ยุงไดั�ควบคุม ดั้แล ติดัตามและให�ข�อเสูนอแนะเกี�ยุวกับระบบและกระบวนการบริหารความเสูี�ยุงของบริษััทฯ ให�มี
ความต�อเนื�อง มีปีระสูิทธิภาพั และสูอดัคล�องกับกลยุุทธ์และทิศทางการดัำาเนินธุรกิจของบริษััทฯ
3. คณะกรรมการบริหารความเสูียุ� งไดั�มกี ารตรวจทางรายุงานและติดัตามความการควบคุมความเสูียุ� งกับคณะทำางานบริหารความเสูียุ� ง และรายุงาน
ผู้ลการปีระชัุ่มทีม� นี ยุั สูำาคัญ รวมถ่งผู้ลการปีระเมินและการบริหารจัดัการความเสูียุ� งหลักขององค์กร (Enterprise Risks) ต�อคณะกรรมการบริษัทั
4. คณะกรรมการบริหารความเสูี�ยุง ไดั�มีการพัิจารณาจัดัตั�งหัวหน�าคณะทำางานบริหารความเสูี�ยุงเพั่�อควบคุมดั้แลการดัำาเนินงานของคณะ
ทำางานบริหารความเสูี�ยุง
5. คณะกรรมการบริหารความเสูี�ยุงไดั�มีการพัิจารณาและอนุมัตินโยุบายุ Enterprise Risk Management (“ERM Policy”) ซิ่�งเปี็นไปีตาม
มาตรฐานของ COSO ERM 2017 และครอบคลุมการกำากับดั้แลควบคุมภายุในและการสูร�างวัฒนธรรมองค์กร การกำาหนดักลยุุทธ์และ
วัตถุปีระสูงค์ท�ีสูอดัคล�องกับแผู้นธุรกิจของบริษััทฯ การดัำาเนินงานและขั�นตอนการบริหารความเสูี�ยุง การทบทวนและพััฒนาการบริหาร
ความเสูี�ยุงขององค์กร รวมไปีถ่งการสูื�อสูารและแบ�งปีันข�อม้ลที�จำาเปี็นกับการบริหารจัดัการความเสูี�ยุงทั�งภายุในและภายุนอกอีกดั�วยุ
6. คณะกรรมการบริหารความเสูี�ยุงไดั�จัดัทำารายุงานของคณะกรรมการบริหารความเสูี�ยุงฉบับนี� และไดั�เปีิดัเผู้ยุไว� ในรายุงานปีระจำาปีี 2563/64
7. ในระหว�างวันที� 1 เมษัายุน 2563 ถ่งวันที� 31 มีนาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเสูี�ยุงมีการปีระชัุ่มทั�งสูิ�น 2 ครั�ง โดัยุกรรมการแต�ละ
ท�านไดั�เข�าร�วมการปีระชัุ่ม ดัังนี�
รายช่�อ
1. นายุเกียุรติ ศรีจอมขวัญ
2. นายุแล็พั ซิน เนลสูัน เหลียุง
3. นายุชั่าน คิน ตัค
4. นางอรนุชั่ รุจิราวรรณ
5. นางจิตเกษัม หม้�ม�งิ
6. นางสูาววรลักษัณ์ วรฉัตรธาร*

ตำำาแหน่ง
ปีระธานคณะกรรมการบริหารความเสูี�ยุง
กรรมการบริหารความเสูี�ยุง
กรรมการบริหารความเสูี�ยุง
กรรมการบริหารความเสูี�ยุง
กรรมการบริหารความเสูี�ยุง
กรรมการบริหารความเสูี�ยุง

จำานวนครั�งที�เข�าป็ระชุม /
จำานวนครั�งที�ป็ระชุม
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2

*นางสูาววรลักษัณ์ วรฉัตรธาร ไดั�ลาออกจาการเปี็นกรรมการบริหารความเสูี�ยุงของบริษััทฯ โดัยุมีผู้ลตั�งแต�วันที� 1 มกราคม 2564

ความเห็นของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงโดยรวม
ในรอบปีี 2563/64 คณะกรรมการบริหารความเสูี�ยุงไดั�ปีฏิิบัติตามหน�าที�และความรับผู้ิดัชั่อบที� ไดั�ระบุไว�ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
ความเสูี�ยุง มีการปีฏิิบัติงานอยุ�างเหมาะสูมและเพัียุงพัอ โดัยุถือปีระโยุชั่น์สู้งสูุดัของบริษััทฯ และรักษัาผู้ลปีระโยุชั่น์ของผู้้�มีสู�วนไดั�เสูียุทุกฝ่่ายุ

นายเกียรตำิ ศึรีจอมขวัญ
ปีระธานกรรมการตรวจสูอบ
238 บริษััท วจ อื่ จำากัด มหาชน

