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สารจากประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร

เรียนท่านผู้ถือหุ้น
 ในรอบปี 2563 ท่ีผ่�นม� ท่ัวโลกได้เผชิญกับปัญห�โรคระบ�ดอย่�งร้�ยแรงท่ีสุดคร้ังหน่ึงในประวัติศ�สตร์ ส่งผลกระทบท่ีรุนแรงต่อก�รดำ�เนินชีวิต
เศรษฐกิจ และสังคม ประเทศไทยไม่อ�จหลีกเลี่ยงต่อภัยพิบัติดังกล่�ว ก�รดำ�เนินธุรกิจ ติดต่อสื่อส�รต้องหยุดชะงักไปอย่�งสิ้นเชิงในช่วงเวล�หนึ่ง
ทำ�ให้ก�รดำ�เนินชีวิตและก�รประกอบธุรกจิต้องเปล่ียนแปลงอย่�งม�กม�ย บริษัทฯ เองก็ได้รับผลกระทบท�งธุรกิจโดยตรงอย่�งรุนแรงท้ังในด้�นก�รข�ย
ก�รส่งมอบสินค้�และบริก�ร ก�รบริห�รง�นประจำ�วัน บริษัทฯ จึงจำ�เป็น ต้องปรับปรุงวิธีก�รดำ�เนินก�รในทุกด้�น ไม่ว่�จะเป็นแนวท�งก�รจัดห�
ส่งมอบสินค้�และบริก�รแก่ลูกค้� ตลอดจนแนวท�งด้�นก�รตล�ดและก�รบริห�รจัดก�รโดยได้ให้คว�มสำ�คัญกับช่องท�งก�รพ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมข้ึน  
ซ่ึงได้รับคว�มร่วมมือ ร่วมใจจ�กเจ้�หน้�ท่ีในทุกระดับในก�รปรับเปล่ียนวิธีก�รปฏิบัติง�นและก�รให้บริก�รอย่�งดีย่ิง นอกเหนือจ�กก�รควบคุม ดูแลค่�ใช้จ่�ย
ของบริษัทฯ ในทุกด้�นอย่�งเคร่งครัด
 จ�กก�รเสียสละ ทุ่มเท ร่วมมือของผู้บริห�รและเจ้�หน้�ท่ีอย่�งต่อเน่ือง ส่งผลให้บริษัทฯ ส�ม�รถผ่�นช่วงเวล�แห่งคว�มย�กลำ�บ�กม�ได้ด้วยดี 
ประกอบกับก�รปรับเปลี่ยนแนวท�งก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วันและก�รประกอบธุรกิจของลูกค้� ไม่ว่�จะเป็นวิธีก�รทำ�ง�น ก�รศึกษ� ก�รสั่งซ้ือสินค้�
อุปโภค บริโภคจ�กท่ีพักอ�ศัยตลอดจนก�รทำ�ธุรกรรมท�งก�รเงิน ก�รธน�ค�ร ก�รจับจ่�ยใช้สอย ซ่ึงจำ�เป็นท่ีต้องอ�ศัยอุปกรณ์เทคโนโลยีและก�รส่ือส�ร
เป็นตัวกล�งท่ีสำ�คัญย่ิงอย่�งหลีกเล่ียงไม่ได้ จึงเป็นช่องท�งและโอก�สท่ีเอ้ืออำ�นวยให้บริษัทฯ ส�ม�รถส่งมอบสินค้�และบริก�รให้แก่ผู้บริโภคเพ่ือตอบสนอง
คว�มต้องก�รได้อย่�งดีโดยเฉพ�ะในช่วงคร่ึงหลังของปี 2563
 นอกจ�กน้ียุทธศ�สตร์ในก�รให้คว�มสำ�คัญในท�ง ตล�ดก�รศึกษ�ที่บริษัทฯ ดำ�เนินก�รต่อเนื่องม�ระยะหนึ่งรวมทั้งก�รขย�ยช่องท�ง
ท�งก�รตล�ดผ่�นก�รพ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็มีส่วนส่งเสริมให้บริษัทฯ ส�ม�รถขย�ยธุรกิจได้อย่�งต่อเน่ืองและมั่นคงอีกด้วย 
 จ�กก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วข้�งต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบก�รท่ีน่�พอใจ ในท่�มกล�งสภ�วะแวดล้อมที่ท้�ท�ยในปีที่ผ่�นม� โดยอยู่ใน
ระดับใกล้เคียงกับผลก�รประกอบก�รในปี 2562 ทั้งน้ีจ�กงบกำ�ไรข�ดทุนของบริษัทฯ ประจำ�ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2563 บริษัทฯ มีร�ยได้รวม 
3,634.97 ล้�นบ�ท เพ่ิมจ�กปี 2562 ร้อยละ 0.69 และ มีกำ�ไรสุทธิหลังหักภ�ษีเงินได้รวม 73 ล้�นบ�ทซ่ึงลดลงจ�กปี 2562 ร้อยละ 3.16 โดยมีกำ�ไร
ต่อหุ้น 0.18 บ�ทลดลงจ�กปี 2562 เพียงหุ้นละ 0.01 บ�ท
 ท้�ยสุดน้ีคณะกรรมก�รบริษัทและเจ้�หน้�ท่ีทุกระดับช้ัน ขอขอบคุณท่�นผู้ถือหุ้น ลูกค้�ผู้มีอุปก�ระคุณและพันธมิตรท�งธุรกิจ ท่ีได้ให้ก�รสนับสนุน
ก�รดำ�เนินง�นในทุกด้�นของบริษัทตลอดจนให้ข้อแนะนำ�ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดม� ท�งคณะผู้บริห�รขอยืนยันว่�จะดำ�เนินธุรกิจ ด้วยคว�มรอบคอบ 
รัดกุม โปร่งใส มีธรรม�ภิบ�ลและจรรย�บรรณท�งธุรกิจท่ีดี โดยจะมีส่วนร่วมในก�รพัฒน� เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสังคมของประเทศไทยเพ่ือให้บริษัท
ส�ม�รถเติบโตได้อย่�งมั่นคง ยั่งยืน สร้�งผลตอบแทนที่ดีแก่ลูกค้�และผู้ถือหุ้นตลอดไป

นายธีระ อภัยวงศ์
ประธ�นกรรมก�ร

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
ประธ�นกรรมก�รบริห�ร
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
(หน่วย : ล้�นบ�ท)

สินทรัพย์รวม
หน้ีสินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ร�ยได้รวม
ค่�ใช้จ่�ยรวม
กำ�ไรสุทธิ

864.15
451.88
412.27

3,634.97
3,561.67

73.30 

728.70
349.73
378.97

3,609.91
3,534.21

75.70

601.65
272.93
328.72

2,591.46
2,546.24

45.22

อัตราส่วนการเงิน
อัตร�กำ�ไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตร�ส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่�)
อัตรผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตรผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)

2.02
1.10

12.27
18.53

2.10
0.92

14.24
21.39

1.74
0.83

10.33
14.35

ข้อมูลต่อหุ้น
(1)กำ�ไรสุทธิต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐ�น (บ�ท)
จำ�นวนหุ้นส�มัญ-ทุนท่ีออกและเรียกชำ�ระแล้ว (ล้�นหุ้น) 
มูลค่�ที่ตร�ไว้ต่อหุ้น (บ�ท)

0.18
400
0.50

0.19
400
0.50

0.11
400
0.50

สำ หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 2562 2561

(1) กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�นคำ�นวณโดยห�รกำ�ไรสำ�หรับปี (ไม่รวมกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำ�นวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของหุ้นส�มัญที่ออกอยู่ในระหว่�งปี

เปรียบเทียบรายได้

88.80%
90.54%

9.51%7.89%

0.53%0.53%
1.17%1.04%

รายได้จาก
ผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตรา

สินค้า Apple

รายได้จาก
ผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตรา

สินค้า Apple

รายได้
ค่าบริการ

รายได้
ค่าบริการ

รายได้จาก
ผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตรา
สินค้าอ่ืน

รายได้จาก
ผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตรา
สินค้าอ่ืน

รายได้อ่ืนรายได้อ่ืน

2563 2562
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ข้อมูลการเงินโดยสรุป
รายได้จากผลิตภัณฑ์

ภายใต้ตราสินค้า Apple

รายได้ค่าบริการ

รวมรายได้

รายได้จากผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตราสินค้าอื่น

รายได้อื่น

 (หน่วย : ล้านบาท)

 (หน่วย : ล้านบาท)

 (หน่วย : ล้านบาท)

 (หน่วย : ล้านบาท)

 (หน่วย : ล้านบาท)

 (หน่วย : ล้านบาท)

2561

2561

2561

2561

2561

2561 2562 2563

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

2562

2562

2562

2562

2562

2563

2563

2563

2563

2563

2,231.09

3,205.55

3,291.11

314.13

343.18

286.79

30.95

42.09

37.91

15.29

19.09

19.16

601.65

728.70

864.15

272.93

349.73

451.88

2,591.46

3,609.91
3,634.97
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คณะกรรมการบริษัท

นายธีระ อภัยวงศ์
ประธ�นกรรมก�ร / กรรมก�รอิสระ
ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
ประธ�นกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
กรรมก�ร
(กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัทฯ) 
ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

นายนราธร วงศ์วิเศษ
กรรมก�ร
(กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัทฯ) 
ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

นายโสภณ อิงค์ธเนศ
กรรมก�ร

นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล
กรรมก�ร
(กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัทฯ) 
กรรมก�รบริห�ร กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยปฏิบัติก�ร

นายสุจิน สุวรรณเกต
กรรมก�รอิสระ กรรมก�รตรวจสอบ
กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล
กรรมก�ร
(กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัทฯ) 
กรรมก�รบริห�ร กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
กรรมก�รผู้จัดก�ร

นางสุษมา รัติวานิช 
กรรมก�รอิสระ กรรมก�รตรวจสอบ
กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
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คณะผู้บริหาร

นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยปฏิบัติก�ร

นายพงศกร บุญศรีเมือง
ผู้จัดก�รอ�วุโสแผนกวิศวกรรมและบริก�ร

นายไพโรจน์ อุลิศนันท์ 
ผู้จัดก�รอ�วุโสแผนกค้�ปลีก1

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล
กรรมก�รผู้จัดก�ร

นางสาวภัคจิรา ทัศนเสว ี  
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน

นางดวงนภา วรญาณโกศล
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รแผนกผลิตภัณฑ์
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ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
อ�ยุ 66 ปี
กรรมการ (กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
และประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�ร 6 มกร�คม 2554 / 9 ปี
สัดส่วนก�รถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2563) 0.08%
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร : 
บิด�น�ยโสภณ อิงค์ธเนศ

การศÖกษา
• ปริญญ�นิติศ�สตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Dominican University of California  

ประเทศสหรัฐอเมริก�
• ปริญญ�วิทย�ศ�สตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ส�ข�ระบบส�รสนเทศเพื่อก�รจัดก�ร  

มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม  
• ปริญญ�วิทย�ศ�สตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (เทคโนโลยีส�รสนเทศ) 

คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี
• ปริญญ�ตรีกิตติมศักดิ์ วิทย�ศ�สตร์บัณฑิต (วิทย�ก�รคอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรม

และเทคโนโลยีก�รเกษตร   มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี
• ปริญญ�ตรี สถ�ปัตยกรรมศ�สตร์  Fu Hsing Institute of Technology  ประเทศไต้หวัน
• หลักสูตรวิทย�ก�รประกันภัยระดับสูง รุ่นท่ี1 สำ�นักคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริม

ก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปี 2554
• ประก�ศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 36/2005
• ประก�ศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 12/2005

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
กิจก�รท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน
2554-ปัจจุบัน กรรมก�ร และประธ�นกรรมก�รบริห�ร บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มห�ชน)
2556-2560 กรรมก�รและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่  บริษัท เอส วี โอ เอ จำ�กัด (มห�ชน)
2539-2562 กรรมก�รและประธ�นกรรมก�รบริห�ร บริษัท ไอที ซิติ้ จำ�กัด (มห�ชน)
2546-ปัจจุบัน กรรมก�รและประธ�นกรรมบริห�ร บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)
2532-ปัจจุบัน กรรมก�รและประธ�นกรรมก�รบริห�ร บริษัท เออ�ร์ไอพี จำ�กัด (มห�ชน)
กิจก�รท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2551-ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จำ�กัด
2549-ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�ร บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำ�กัด
2543-ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งช�ติ จำ�กัด
2538-ปัจจุบัน กรรมก�รและประธ�นกรรมก�รบริห�รบริษัท คอร์ แอนด์ พีค จำ�กัด
2530-ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท กลุ่มแอดว�นซ์  ริเสิร์ช จำ�กัด

นายธีระ อภัยวงศ์
อ�ยุ 74 ปี
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�ร 29 ตุล�คม 2555/ 8 ปี
สัดส่วนก�รถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2562) 0.10%
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร : - ไม่มี -

การศÖกษา
• ปริญญ�โทวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ University of New South Wales, Australia
• ประก�ศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 5/2001
• ประก�ศนียบัตร วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร รุ่นท่ี 377

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
กิจก�รท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน
2555-ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�ร, ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ,ประธ�นกรรมก�รสรรห�
 และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มห�ชน)
กิจก�รท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2560-ปัจจุบัน ท่ีปรึกษ�คณะกรรมก�ร  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งช�ติ จำ�กัด
2559-ปัจจุบัน  ประธ�นกรรมก�ร 
 บริษัท อินโฟแมกซ์ ซิสเต็ม โซลูช่ันส์และบริก�ร จำ�กัด 
2560-2563 ท่ีปรึกษ�คณะกรรมก�ร
 สำ�นักง�นพัฒน�ก�รธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมห�ชน) 
 กระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร
2559-2560 กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ
 สำ�นักง�นพัฒน�ก�รธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมห�ชน) 
 กระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร
2557-2559   กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมก�รนโยบ�ยสถ�บันก�รเงิน
 ธน�ค�รแห่งประเทศไทย
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นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล
อ�ยุ 59 ปี
กรรมการ (กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง
และกรรมการผู้จัดการ

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมก�ร 6 มกร�คม 2554 / 9 ปี
สัดส่วนก�รถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2563) 6.506%
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร : 
ส�มีน�งเพ็ชรรัตน์ วรญ�ณโกศล

การศÖกษา
• ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ University of New Haven, U.S.A.
• ประก�ศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นพิเศษ SET 2012

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
กิจก�รท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน
2554-ปัจจุบัน กรรมก�ร กรรมก�รบริห�ร กรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียงและกรรมก�รผู้จัดก�ร
 บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มห�ชน)
กิจก�รท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2562-ปัจจุบัน น�ยกสม�คมบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
2539-ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท เอส พี วี ดิจิตอล เซอร์วิส จำ�กัด
2537-ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท เอส พี วี แอดว�นซ์ จำ�กัด

นายนราธร วงศ์วิเศษ   
อ�ยุ 68 ปี
กรรมการ (กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมก�ร 6 มกร�คม 2554 / 9 ปี
สัดส่วนก�รถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2563) 0.331%
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร : - ไม่มี -

การศÖกษา
• Master of Science Industrial and Systems Engineering San Jose State    

University, USA
• Bachelor of Science Industrial Engineering and Operation Research 

University of California, Berkeley, California, U.S.A.
• ประก�ศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 7/2004

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
กิจก�รท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน
2554-ปัจจุบัน กรรมก�รและประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
 บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มห�ชน)
กิจก�รท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2562-ปัจจุบัน กรรมก�ร คณะกรรมก�รพัฒน�เทคโนโลยีส�รสนเทศ 
 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มทุจริตแห่งช�ติ
2559-ปัจจุบัน กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้�นก�รเงินและก�รคลัง)
 ประธ�นอนุกรรมก�รพิจ�รณ�สิทธิประโยชน์ของผู้บริห�รระดับสูง
 อนุกรรมก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์องค์กร
 คณะกรรมก�รสถ�บันคุ้มครองเงินฝ�ก
2555-ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�ร บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำ�กัด
2554-ปัจจุบัน ท่ีปรึกษ� บริษัท กลุ่มแอดว�นซ์  รีเสิร์ช จำ�กัด
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นายสุจิน สุวรรณเกต
อ�ยุ 70 ปี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัดส่วนก�รถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2563) 0.08%
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมก�ร 29 ตุล�คม 2555 / 8 ปี
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร : - ไม่มี -

การศÖกษา
• ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ Long Island University, U.S.A.
• ประก�ศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นพิเศษ SET 2012

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
กิจก�รท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน
2555-ปัจจุบัน กรรมก�รอิสระ กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รสรรห�
 และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มห�ชน)
กิจก�รท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2551-2557 กรรมก�ร บริษัท นครหลวงลิสซิ่ง – แฟ็กเตอริง จำ�กัด (มห�ชน)

นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล
อ�ยุ 60 ปี
กรรมการ (กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง
ผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมก�ร 6 มกร�คม 2554 / 9 ปี
สัดส่วนก�รถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2563) 7.499%
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร :
ภรรย�น�ยไตรสรณ์ วรญ�ณโกศล

การศÖกษา
• ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ (ก�รเงิน) University of New Haven, U.S.A.
• ปริญญ�โท Computer Information System University of New Haven, U.S.A.
• ประก�ศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นพิเศษ SET 2012

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
กิจก�รท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน
2554-ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มห�ชน)

กิจก�รท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2539-ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท เอส พี วี ดิจิตอล เซอร์วิส จำ�กัด
2537-ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท เอส พี วี แอดว�นซ์ จำ�กัด
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นายโสภณ อิงค์ธเนศ
อ�ยุ 38 ปี
กรรมการ

สัดส่วนก�รถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2562) – ไม่มี -
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมก�ร 31 มีน�คม 2558 / 5 ปี 9 เดือน
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร :
บุตรน�ยมินทร์ อิงค์ธเนศ

การศÖกษา
• ปริญญ�โท เศรษฐศ�สตร์และก�รธน�ค�ร The University of Sydney, NSW, Australia
• ปริญญ�ตรี เศรษฐศ�สตร์และก�รเงิน The University of Sydney, NSW, Australia
• ประก�ศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2013
• หลักสูตรวิทย�ก�รประกันภัยระดับสูง ปี 2556 สถ�บันวิทย�ก�รประกันภัยระดับสูง

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
กิจก�รท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
2558-ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มห�ชน)
2562-ปัจจุบัน กรรมก�ร และกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มห�ชน)
2561-2562 รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รตล�ดและผลิตภัณฑ์
 บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มห�ชน)
2559-2561 ผู้จัดก�รท่ัวไป บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มห�ชน)
2553-2559 ผู้จัดก�รฝ่�ยผลิตภัณฑ์ บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มห�ชน)
กิจก�รท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2559-ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท ทัช ปรินท์ติ้ง รีพับลิค จำ�กัด
2559-2561 กรรมก�ร บริษัท ยูอิท๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

นางสุษมา รัติวานิช
อ�ยุ 43 ปี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

สัดส่วนก�รถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2563) 0.08%
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมก�ร 29 ตุล�คม 2555 / 8 ปี
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร : - ไม่มี -

การศÖกษา
• ปริญญ�โท Information Systems, American University, USA
• ประก�ศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นพิเศษ SET 2012

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
กิจก�รท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน
2555 - ปัจจุบัน กรรมก�รอิสระ กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รสรรห�
 และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มห�ชน)
2555 - 2560 ผู้จัดก�รส่วนบริห�รง�นท่ัวไปบริษัท อสมท จำ�กัด (มห�ชน) 
กิจก�รท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2560 - สิงห�คม 2563 ผู้จัดก�รฝ่�ยร�ยก�ร บริษัท อมรินทร์ เทเลวิช่ัน จำ�กัด
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นางสาวภัคจิรา ทัศนเสวี
อ�ยุ 31 ปี
ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

สัดส่วนก�รถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2563) – ไม่มี -
วันที่แต่งตั้งเป็นผู้บริห�ร  1 พฤศจิก�ยน 2563 
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร : - ไม่มี -

การศÖกษา
• ปริญญ�ตรีส�ข�ก�รบัญชี มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ (เกียรตินิยมอันดับ2)
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต
• CFO's Orientation Course for New IPOs, Thailand Securities Institute (TSI)

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2563 - ปัจจุบัน ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มห�ชน)
2561-2563 ผู้จัดก�ร บริษัท สำ�นักง�น อีว�ย จำ�กัด 

นางดวงนภา วรญาณโกศล
อ�ยุ 55 ปี
ผู้ช่วยผู้อำานวยการแผนกผลิตภัณฑ์

สัดส่วนก�รถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2563) 0.37%
วันที่แต่งตั้งเป็นผู้บริห�ร 1 มีน�คม 2554 / 9 ปี
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร : 
น้องสะใภ้น�ยไตรสรณ์ วรญ�ณโกศล

การศÖกษา
• ปริญญ�ตรี ส�ข�วิทย�ก�รคอมพิวเตอร์ คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2555-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รแผนกผลิตภัณฑ์ บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มห�ชน)
2554-2555 ผู้จัดก�รฝ่�ยจัดซื้อ บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด
2537-ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท เอส พี วี แอดว�นซ์ จำ�กัด 
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ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

นายไพโรจน์ อุลิศนันท์ 
อ�ยุ 52 ปี
ผู้จัดการอาวุโสแผนกค้าปลีก1

สัดส่วนก�รถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2563) -ไม่มี-
วันที่แต่งตั้งเป็นผู้บริห�ร 1 มีน�คม 2554 / 9 ปี
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร : - ไม่มี -

การศÖกษา
• ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ ส�ข�ไฟฟ้� คณะไฟฟ้�กำ�ลัง วิทย�ลัยเทคนิคจันทบุรี

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2555-ปัจจุบัน ผู้จัดก�รอ�วุโสแผนกค้�ปลีก1 บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มห�ชน)
2554-2555 ผู้จัดก�รแผนกค้�ปลีก บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด

นายพงศกร บุญศรีเมือง
อ�ยุ 50 ปี
ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรมและบริการ

สัดส่วนก�รถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2563) 0.22%
วันที่แต่งตั้งเป็นผู้บริห�ร 1 มีน�คม 2554 / 9 ปี
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร : - ไม่มี -

การศÖกษา
• ปริญญ�โท ส�ข�โทรคมน�คม คณะวิศวกรรมศ�สตร์ สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�

เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2555-ปัจจุบัน ผู้จัดก�รอ�วุโสแผนกวิศกรรมและบริก�ร บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มห�ชน)
2554-2555 ผู้จัดก�รแผนกวิศกรรมและบริก�ร บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด
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สารบัญ
สารจากประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร004 044

007

055

008

057

009

059

005

061

016 063

017 064

018 065

021 066

024 067

027 068

028

การกำ กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้บริหาร

การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

รายการระหว่างกัน

ข้อมูลการเงินที่สำ คัญโดยสรุป

การวิเคราะห์
และคำ อธิบายของฝ่ายจัดการ

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ข้อมูลทั่วไป

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

รายงานคณะกรรมการบริหาร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจจัยเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

โครงสร้างการถือหุ้น

รายงานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

โครงสร้างการจัดการ

งบการเงิน
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VISION
MISSION
วิสัยทัศน์ 

ค่านิยม

พันธกิจ

เป็นผู้นำ�โซลูช่ันและสร้�งประสบก�รณ์
สำ�หรับชีวิตยุคดิจิทัลให้กับทุกวัย

S P V I : Digital Experience and Solutions for all generations
S - Service Excellence ให้บริก�รด้วยคว�มใส่ใจ สรรห�บริก�รที่ดี เพื่อชีวิตในยุคดิจิทัล (Digital Lifestyle)
P - People  ดูแล ส่งเสริมและพัฒน�พนักง�นให้เติบโตไปด้วยกัน
V - Value  ส่งมอบคุณค่� ให้แก่ลูกค้� พนักง�น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
I - Integration  ผสมผส�นสินค้�และบริก�รอย่�งสร้�งสรรค์ เพื่อส่งมอบ Solution ที่มีคุณค่�กับทุกวัย

1. มุ่งมั่นที่จะสรรห�บริก�รที่ดีและนวัตกรรมใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินชีวิตที ่ต้องก�รใช้เทคโนโลยี 
อย่�งสร้�งสรรค์

2. สร้�งประสบก�รณ์ก�รใช้เทคโนโลยี สำ�หรับชีวิตประจำ�วันให้กับทุกวัย
3. เข้�เป็นส่วนหนึ่งในก�รพัฒน�ก�รเรียนก�รสอน เพื่อให้ครูและนักเรียนส�ม�รถใช้เทคโนโลยี ในก�รช่วยวิเคร�ะห์ 

สร้�งสรรค์ ว�งแผน ค้นห�คว�มรู้ แก้ปัญห� ทำ�ง�นร่วมกัน และนำ�เสนอผลง�น เพื่อเข้�สู่ก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(Lifelong learning)
4. มุ ่งพัฒน�บุคล�กร สร้�งวัฒนธรรมในก�รทำ�ง�นของพนักง�น เพื ่อมอบบริก�รอย่�งมืออ�ชีพให้แก่ลูกค้� 

พร้อมให้คว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�คว�มรู้แก่พนักง�น ให้ก้�วทันกับนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวล� เพื่อก่อให้เกิด
ประสิทธิภ�พสูงสุดแก่องค์กร
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ข้อมูลทั่วไป
บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มห�ชน) 
ประกอบธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้ตร�สินค้� Apple 
ทั้งคอมพิวเตอร์  ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) และอุปกรณ์
เสริมต่�ง ๆ รวมทั้งเป็นตัวแทนจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้ตร�สินค้�อื่น ๆ เพื่อ
ใช้ง�นร่วมกับสินค้� Apple เป็นหลัก  เพื่อรองรับคว�มต้องก�รของลูกค้� 
เช่น ฮ�ร์ดดิสก์เก็บข้อมูลสำ�หรับง�นวีดีโอ  ฮ�ร์ดดิสก์เก็บข้อมูลแบบพกพ�  
ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งพิมพ์และกร�ฟิก รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงสำ�หรับสินค้�
ประเภท iOS  (iPod, iPad, iPhone) เช่น ลำ�โพงหูฟัง  รวมทั้ง Case ป้องกัน
ก�รกระแทก และฟิล์มกันรอย เป็นต้น

ติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
น�ยไตรสรณ์ วรญ�ณโกศล  กรรมก�รผู้จัดก�ร
น�งส�วศันษนีย์ โหร�นิคม  เลข�นุก�รบริษัท

โปรดดูข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จ�กแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.spvi.co.th) เว็บไซต์ของ
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) และเว็บไซต์ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

บุคคลอ้างอิง
1.น�ยทะเบียนหุ้น
บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
เลขที่ 93 อ�ค�รตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชด�ภิเษก  แขวงดินแดง
เขตดินแดง  กรุงเทพมห�นคร  10400
โทรศัพท์ : 0-2009-9000 โทรส�ร :  0-2009-9991

2.ผู้สอบบัญชี
น�งส�วพัชระวรรณ คูณะรังษี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 6650
บริษัท สำ�นักง�น อีว�ย จำ�กัด
ชั้น 33  อ�ค�รเลครัชด�  193/136-137 ถนนรัชด�ภิเษก
แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมห�นคร  10110
โทรศัพท์ : 0-2264-0777 โทรส�ร :  0-2264-0789-90

1213/58-59 ซอยล�ดพร้�ว 94 ถนนศรีวร� แขวงพลับพล� เขตวังทองหล�ง
กรุงเทพมห�นคร
0107556000264
www.spvi.co.th
0-2559-2901-10
0-2559-2488
200,000,000 บ�ท
200,000,000 บ�ท
0.50 บ�ท
หุ้นส�มัญ จำ�นวน 400,000,000 หุ้น

ชื่อบริษัท    
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่

เลขทะเบียนบริษัท
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็นทุนที่ออกและชำาระแล้ว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ
ชนิดและจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายแล้ว
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มห�ชน) ประกอบธุรกิจหลัก
เป็นตัวแทนจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้ตร�สินค้� Apple 
ทั้งคอมพิวเตอร์ (iMac, MacBook Pro, MacBook Air) 
ผล ิ ตภ ัณฑ ์ประ เภท iOS  ( iPod, iPad, iPhone)
และอุปกรณ์เสริมต่�งๆ รวมท้ังเป็นตัวแทนจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์
ภ�ยใต้ตร�สินค้�อื่นๆ ที่ส�ม�รถนำ�ม�ใช้กับผลิตภัณฑ์ 
Apple เช ่น ฮ�ร ์ดด ิสก ์เก ็บข ้อมูลส ำ�หร ับง�นวีด ีโอ  
ฮ�ร์ดดิสก์เก็บข้อมูลแบบพกพ�  ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งพิมพ์
และกร�ฟิก รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงสำ�หรับสินค้�ประเภท 
iOS  (iPod, iPad, iPhone) เช่น ลำ�โพง หูฟัง รวมทั้ง Case
ป้องกันก�รกระแทก และฟิล์มกันรอย เป็นต้น เพื่อที่จะ
รองรับคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้ครบวงจร ท้ังในกลุ่มลูกค้�
ร�ยย่อยทั่วไป โดยผ่�นช่องท�งร้�นค้� iStudio by SPVi, 
iBeat by SPVi, U•Store by SPVi, Mobi และลูกค้�องค์กร 
ทั้งลูกค้�สถ�นศึกษ�และลูกค้�บริษัทและรัฐวิส�หกิจ
นอกจ�กนั้น บริษัทฯ ยังมีศูนย์บริก�รลูกค้�ต�มม�ตรฐ�น 
Apple ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น Authorized Apple Service 
Provider ภ�ยใต้ชื่อ  iCenter  ซึ่งมีช่�งที่ผ่�นรับรองจ�ก 
Apple ประจำ�อยู่ทุกส�ข� คอยให้บริก�รและให้คำ�ปรึกษ� 

นโยบายและทิศทางองค์กร

ค่านิยม

วิสัยทัศน์

เป้าหมายในการดำ เนินธุรกิจ ใน 3-5 ปี

พันธกิจ

บริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์ในก�รสร้�งก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน 
ผสมผส�นสินค้�และบริก�รเพ่ือเพ่ิมคุณค่�ให้กับลูกค้�และ
สังคม รวมทั้งสนับสนุนวัฒนธรรมก�รเรียนรู้และพัฒน�
ของพนักง�น ด้วยค่�นิยมองค์กร วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังน้ี

“ สร้�งก�รเรียนรู้เชิง Creative Learning
ด้วยเทคโนโลยีอย่�งสร้�งสรรค์ ”

“ มุ่งสู่ผู้นำ�ด้�น IT เพื่อก�รศึกษ�
ด้วย Apple Education Solution ”

“ สร้�งประสบก�รณ์ก�รใช้เทคโนโลยีให้กับทุกวัย ”

“ ขย�ยฐ�นลูกค้�สู่กลุ่มองค์กรอื่นด้วย Solution IT ”

S P V I : Digital Experience and Solutions
for all generations
• Service Excellence :  ให้บริก�รด้วยคว�มใส่ใจ สรรห�บริก�รที่ดี 
เพ่ือชีวิตในยุคติจิทัล (Digital Lifestyle)
• People :  ดูแล ส่งเสริมและพัฒน�พนักง�นให้เติบโตไปด้วยกัน
• Value :  ส่งมอบคุณค่� ให้แก่ลูกค้� พนักง�น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
• Integration :  ผสมผส�นสินค้�และบริก�รอย่�งสร้�งสรรค์
เพ่ือส่งมอบ Solution ที่มีคุณค่�กับทุกวัย

เป็นผู้นำ�โซลูชั่นและสร้�งประสบก�รณ์
สำ�หรับชีวิตยุคดิจิทัลให้กับทุกวัย

1. มุ่งมั่นที่จะสรรห�บริก�รที่ดีและนวัตกรรมใหม่ๆ อันเป็น
ประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินชีวิตท่ีต้องก�รใช้เทคโนโลยีอย่�ง
สร้�งสรรค์
2. สร้�งประสบก�รณ์ก�รใช้เทคโนโลยี สำ�หรับชีวิตประจำ�วัน
ให้กับทุกวัย
3. เข้�เป็นส่วนหนึ่งในก�รพัฒน�ก�รเรียนก�รสอน เพื่อให้
ครูและนักเรียนส�ม�รถใช้เทคโนโลยี ในก�รช่วยวิเคร�ะห์ 
สร้�งสรรค์ ว�งแผน ค้นห�คว�มรู้ แก้ปัญห� ทำ�ง�นร่วมกัน 
และนำ�เสนอผลง�น เพื ่อเข้�สู ่ก�รเรียนรู ้ตลอดชีวิต 
(Lifelong learning) 
4. มุ่งพัฒน�บุคคล�กร สร้�งวัฒนธรรมในก�รทำ�ง�นของ
พนักง�น เพื ่อมอบบริก�รอย่�งมืออ�ชีพให้แก่ลูกค้� 
พร้อมให้คว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�คว�มรู้แก่พนักง�น 
ให้ก้�วทันกับนวัตกรรมที ่เปลี ่ยนแปลงตลอดเวล� เพ่ือ
ก่อให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุดแก่องค์กร
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บริษัทฯ มีเป้�หม�ยในก�รเป็นผู้นำ�ด้�น IT เพ่ือก�รศึกษ�และ
ก�รพัฒน�แบบครบวงจร ด้วย Apple Education Solution 
เพื ่อสร้�งให้เกิดก�รเรียนรู ้ในเชิง Creative Learning 
โดยบริษัทฯ จะเน้นในเร่ือง Edutivity คือก�รทำ�กิจกรรมเพ่ือ
ก�รศึกษ� ในก�รสร้�งรูปแบบของก�รเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ 
ซึ่งจะเป็นก�รต่อยอดก�รเรียนรู้อย่�งไม่มีวันสิ้นสุด 
ด ้วยประสบก�รณ์ของทีมบริห�ร ทีมข�ย และทีม 
Solution Engineer ของบริษัทฯ และร้�น U•Store 
ที่ตั้งอยู่ในมห�วิทย�ลัยชั้นนำ� จะทำ�ให้บริษัทฯ ส�ม�รถเข้�
ถึงกลุ่มเป้�หม�ย นับตั้งแต่ นักเรียนในโรงเรียน นักศึกษ� 
อ�จ�รย์ในมห�วิทย�ลัย องค์กรเอกชน และบุคคลทั่วไป 
โดยบริษัทฯ จะทำ�ก�รตอกย้ำ�คว�มเป็นผู้นำ�กับกลุ่มเป้�หม�ย
ทุกระดับ ทุกวิช�ชีพ ซึ่งถือเป็นช่องท�งก�รตล�ดที่ส�ม�รถ
ขย�ยตัวต�มแนวโน้มของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งก�รเติบโต
ของเครือข่�ยอินเทอร์เน็ต และก�รก้�วเข้�สู่ Internet of 
Everything (IoE)  ที่สร้�งคว�มส�ม�รถด้�นก�รเชื่อมต่อ
ทั ้งอุปกรณ์สื ่อส�ร คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต สม�ร์ทโฟน
อุปกรณ์สวมใส่ (wearables) Mobility  ระบบคว�มปลอดภัย 
เข้�ด้วยกันได้ และก�รเชื่อมต่อในก�รเข้�ถึงองค์คว�มรู้
และข้อมูลต่�งๆ ที่เคยมีข้อจำ�กัด ได้ง่�ยและรวดเร็วขึ้น  
โดยกลุ่มเป้�หม�ย ทั้งในระดับบุคคล  และองค์กร ซึ่งต่�งมี
คว�มต้องก�รท่ีจะพัฒน�ศักยภ�พของตนเองอยู่ตลอดเวล� โดย
เฉพ�ะวิช�ชีพต่�งๆ ท่ีต้องพ่ึงพ�เทคโนโลยีในก�ประกอบอ�ชีพ
และรวมท้ังบุคคลท่ัวไปท่ีจะต้องใช้เทคโนโลยีอย่�งสร้�งสรรค์
ตลอดช่วงชีวิต (Creative Life Long Learning) บริษัทฯ 
ยังมีเป้�หม�ยที ่จะขย�ยฐ�นลูกค้�สู ่กลุ ่มองค์กรอื ่นๆ 
เพ่ิมม�กข้ึนด้วยผลิตภัณฑ์ และ Solution ต่�งๆ ที่บริษัทฯมี
เช่น ระบบก�รจัดก�รสี (Color Management System)  
ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Class Room Solution) 
รวมไปถึงระบบห้องประชุม (Smart Meeting Room Solution) 
เป็นต้น

แผนการขยายสาขาในปี 2564-2568

นอกจ�กนี้ บริษัทฯ มีเป้�หม�ยที่จะเพิ่มยอดข�ยโดยก�ร
เพิ่มช่องท�งก�รจำ�หน่�ยสินค้� และก�รบริก�รหลังก�รข�ย
ในรูปแบบก�รขย�ยส�ข�และศูนย์บริก�รสินค้� ท้ังก�รเปิดร้�น 
iBeat และศูนย์บริก�ร  iCenter รวมทั้งก�รเปิดร้�น AIS 
ที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิบริห�รร้�น จ�ก บริษัท แอดว�นซ์ 
ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำ�กัด

“ เพิ ่มยอดขาย
จากการเพิ ่มช่องทางการจำาหน่าย 

และการขยายสาขา ”

บริษัทฯ มีแผนก�รขย�ยส�ข�ทั้งร้�น iBeat , U•Store 
และร้�น AIS Shop 3-5 ส�ข�ต่อปี รวมถึงก�รปรับปรุงร้�นค้�
ท่ีดำ�เนินก�รอยู่แล้ว สำ�หรับแผนก�รเปิดส�ข�ใหม่ในอน�คต
นั้นส�ม�รถปรับเปล่ียนได้ต�มสถ�นก�รณ์และต�มสภ�วะ
เศรษฐกิจและโอก�สในก�รลงทุน

ในปี 2563 บริษัทฯ มีส�ข�ท้ังหมดจำ�นวน 57 ส�ข� ส�ม�รถ
แบ่งได้เป็น iStudio จำ�นวน 3 ส�ข� iBeat จำ�นวน 6 ส�ข� 
U•Store จ ำ�นวน 19 ส�ข� Mobi จ ำ�นวน 3 ส�ข�
ศูนย์บริก�ร iCenter จำ�นวน 5 ส�ข� ร้�น AIS Shop 
by Partner จำ�นวน 9 ส�ข� ร้�น AIS Telewiz จำ�นวน 7 ส�ข� 
ร้�น AIS Buddy  1 ส�ข� และร้�น A-Store 3 ส�ข� 
รวมทั้งเปิดร้�น iSolution 1 ส�ข� เพื่อสร้�งประสบก�รณ์
ให้แก่ลูกค้�ได้ทดลองใช้ Solution ต่�งๆ ที่บริษัทฯ มี เช่น 
ระบบห้องประชุม (Smart Meeting Room) เครื่องพิมพ์ 
Multi function เครื ่องพิมพ์ 3D สำ�หรับสร้�งโมเดล
ในก�รจำ�ลองชิ้นส่วนต่�งๆ ตลอดจนก�รใช้ง�นMac OS 
หรือ iOSร่วมกับระบบปฏิบัติก�รอื่นๆ เป็นต้น
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เหตุการณ์สำ คัญของบริษัท

มีสาขาทั้งหมด 25 สาขา 23 จุดจำาหน่าย 

• เปิดเพิ่มภ�ยในปี 6 ส�ข� ได้แก่ ร้�น iBeat 2 ส�ข� , Mobi 4 ส�ข�
• ยกเลิกจุดจำ�หน่�ยสินค้� Apple ใน Big C ทั้งหมด และศูนย์บริก�ร 

Smart Bar ที่สำ�นักง�นใหญ่

มีสาขาทั้งหมด 31 สาขา
• เปิดส�ข�ใหม่ 4 ส�ข� ได้แก่ ร้�น iBeat 1 ส�ข� , 

ศูนย์บริก�ร Smart Bar 2 ส�ข� , Mobi 1 ส�ข� )
• ได้รับสิทธิบริห�รร้�น AIS Shop by partner 2 แห่ง
• ยกเลิกจุดจำ�หน่�ยสินค้� Apple ใน IT City ทั้งหมด

มีสาขาทั้งหมด 40 สาขา
• เปิดส�ข�ใหม่ 9 ส�ข� ได้แก่ ร้�น iBeat 1 ส�ข�, Mobi 

3 ส�ข�, ศูนย์บริก�ร iCenter 2 ส�ข� ,  AIS Shop by 
partner 1 ส�ข� และAIS Telewiz 2 ส�ข�

• ปิดส�ข� Mobi 2 ส�ข�

มีสาขาทั้งหมด 48 สาขา
• เปิดส�ข�ใหม่ 6 ส�ข� ได้แก่ ร้�น AIS Shop 

by partner 1  ส�ข� ,  AIS Telewiz 2 ส�ข� 
และ U•Store 3 ส�ข�

• ปิดส�ข� Mobi 1 ส�ข� iBeat 1 ส�ข� 
และศูนย์บริก�ร iCenter 1 ส�ข�

มีทั้งหมด 57 สาขา 

• เปิดส�ข�ใหม่ 11 ส�ข� ได้แก่ ร้�น  U•Store 
9 ส�ข� , A-Store 3 ส�ข�

• ปิดส�ข� iShop 1 ส�ข� และ Mobi 1 ส�ข�

มีสาขาทั้งหมด 45 สาขา
• เปิดส�ข�ใหม่ 10 ส�ข� ได้แก่ ร้�น AIS Shop by partner 4  ส�ข� ,  

AIS Telewiz 3 ส�ข� ,  AIS Buddy 1 ส�ข�, ศูนย์บริก�ร iCenter 
1 ส�ข� และศูนย์ประสบก�รณ์ iSolution

• ปิดส�ข�  U•Store 1 ส�ข�, iStudio 1 ส�ข� และศูนย์บริก�ร iCenter 
3 ส�ข�

มีสาขาทั้งหมด 33 สาขา
• เปิดส�ข�ใหม่ 5 ส�ข� ได้แก่ ร้�น Mobi 2 ส�ข� , 

ศูนย์บริก�ร 2 ส�ข� , AIS Shop by partner 1 ส�ข�
• ปิดส�ข� Mobi 3 ส�ข�
• เปลี่ยนชื่อศูนย์บริก�ร Smart Bar เป็น iCenter

จัดตั้งบริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด
ด้วยทุนจดทะเบียน 120,000,000 บ�ท จ�กก�รร่วมทุนระหว่�ง
บริษัท เอส พี วี แอดว�นซ์ จำ�กัด และบริษัทไอทีซิตี้ จำ�กัด (มห�ชน)
• รับโอนส�ข�จ�กบริษัท เอส พี วี แอดว�นซ์ จำ�กัด  ได้แก่ iStudio 

4 ส�ข� , iBeat 1 ส�ข� , iShop 1 ส�ข� , U•Store 7 ส�ข� 
และศูนย์บริก�รSmart Bar 2 ส�ข� 

• เป ิดส�ข�ใหม่ U•Store 2 ส�ข� และเปิดจุดจ ำ�หน่�ย 

สินค้� Apple ในร้�น IT City 28 ส�ข� และ Big C 26 ส�ข�
รวมมีสาขาทั้งหมด 17 สาขา 54 จุดจำาหน่าย

2554

2558

2560

2562

2556

2555

2559

2557

2561

2563

ม ีสาขาทั้งหมด 20 สาขา 54 จุดจำาหน่าย
• เปิดเพิ่มภ�ยในปี 3 ส�ข� ได้แก่ร้�น 

U•Store , ศูนย์บริก�รSmart Bar และ
ร้�น iStudio

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเข้าทำาการ
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อ
วันที่ 19 ธันวาคม 2556
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักเป็นหนึ ่งในตัวแทนจำ�หน่�ย 
(Reseller) ผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้ตร�สินค้� Apple ทั้งคอมพิวเตอร์
ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS และอุปกรณ์เสริมต่�งๆ รวมทั้งเป็น
ตัวแทนจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้ตร�สินค้�อื่นๆ ท่ีส�ม�รถ 
นำ�ม�ใช้กับผลิตภัณฑ์ Apple เป็นหลัก เพื่อที่จะรองรับ
คว�มต้องก�รของลูกค้�ได้ครบวงจร นอกจ�กนี ้ บริษัทฯ
ยังได้ขย�ยธุรกิจก�ร บริก�รให้แก่ลูกค้� โดยมีศูนย์บริก�ร
สำ�หรับสินค้�ภ�ยใต้ตร�ผลิตภัณฑ์ Apple ในน�ม Smart Bar 
และในระหว่�งปี 2559 เปลี่ยนชื่อเป็น iCenter เพื่อยกระดับ
ม�ตรฐ�นก�รบริก�รสู่ Apple Premium Service Provider

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการหลักของบริษัทฯ
แบ่งออกได้ ดังน้ี

บริษัทฯ ซื ้อสินค้� Apple ส่วนใหญ่จ�กตัวแทนค้�ส่ง 
(Distributor) ที่ได้รับก�รแต่งตั้งจ�ก Apple ซึ่งส�ม�รถ
แบ่งสินค้� Apple ได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
• ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ MAC OS (MAC 

Operating System): คอมพิวเตอร์ทุกรุ ่นภ�ยใต้
ตร�สินค้�ของ Apple (MAC OS) ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์
ประเภทคอมพิวเตอร์ไอแมค (iMac) แมคโปร (Mac Pro)
แมคมินิ (Mac Mini), คอมพิวเตอร์แบบพกพ�ท้ังแมคบุ๊คโปร 
(MacBook Pro) และแมคบุ๊คแอร์ (MacBook Air)

• ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS : ผลิตภัณฑ์ประเภทไอแพด 
(iPad) ไอพอด (iPod) และ Apple Watch สำ�หรับไอโฟน 
(iPhone) เนื่องจ�ก Apple แต่งตั้งผู้ให้บริก�รโทรศัพท์
เคลื่อนที่เป็นตัวแทนจำ�หน่�ยโดยตรง บริษัทฯ จะซื้อจ�ก
ผู้ให้บริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่ม�จำ�หน่�ย

• ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริมภายใต้ตราสินค้า Apple 
(Apple Accessories): เช่น ที่ช�ร์จแบตเตอรี่ หูฟัง 
ส�ยพ่วง เคร่ืองส่งสัญญ�ณอินเตอร์เน็ต แผนคว�มคุ้มครอง 
AppleCare เป็นต้น

1. ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple
บริษัทฯ ได้รับก�รแต่งต้ังจ�ก Apple South Asia (Thailand) 
Limited ให้เป็นตัวแทนจำ�หน่�ย (Reseller) ผลิตภัณฑ์
ภ�ยใต้ตร�สินค้� Apple

ร�ยได้จ�กผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้ตร�สินค้� Apple
- ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์
- ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS
- ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริม

362.06
2,525.81

403.24

9.96
69.49
11.09

489.83
2,318.49

397.23

13.57
64.23
11.00

471.42
1,492.85

266.82

18.19
57.61
10.30

รวมร�ยได้จ�กผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้ตร�สินค้� Apple 3,291.11 90.54 3,205.55 88.80 2,231.09 86.09

ร�ยได้จ�กผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้ตร�สินค้�อื่น 286.79 7.89 343.18 9.51 314.13 12.12

รวมร�ยได้จ�กก�รข�ย 3,577.90 98.43 3,548.73 98.31 2,545.22 98.22

ร�ยได้ค่�บริก�ร 19.16 0.53 19.09 0.53 15.29 0.59

ร�ยได้อื่น 37.91 1.04 42.09 1.17 30.95 1.19

ร�ยได้รวม 3,634.97 100.00 3,609.91 100.00 2,591.46 100.00

รายได้ 2563 2562 2561

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
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2. ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น (Non-Apple Products)
เพื่อที่จะรองรับคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้ครบวงจร บริษัทฯ 
ได้รับก�รแต่งตั้ ง เป็นตัวแทนจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้
ตร�สินค้�อื่นๆ ได้แก่
• ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริม : ได้แก่ ฮ�ร์ดดิสก์เก็บข้อมูล

สำ�หรับง�นวิดีโอ ฮ�ร์ดดิสก์เก็บข้อมูลแบบพกพ� หูฟัง 
Case ป้องกันก�รกระแทก ฟิล์มกันรอย ลำ�โพง แบตเตอรี่
สำ�รองแบบพกพ� และที่ช�ร์จแบตเตอรี่

• ผลิตภัณฑ์ประเภทกราฟิก : ได้แก่ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
หน้�กว้�ง กระด�ษสำ�หรับง�นพิมพ์ และอุปกรณ์วัดคุณภ�พ
ก�รพิมพ์

• ผลิตภัณฑ์ประเภทซอฟต์แวร์ : ได้แก่ Adobe และ EFI 
(โปรแกรม Colorproof XF)

• ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ : ได้แก่ คอมพิวเตอร์
ของบริษัท เดลล์ คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด 
เ พ่ือเป็นท�งเลือกเสริมสำ�หรับลูกค้�ท่ีต้องก�รสินค้�
ประเภทคอมพิวเตอร์ภ�ยใต้ตร�สินค้�อื่น

• ผลิตภัณฑ์ประเภทสมาร์ทโฟน : ได้แก่ สม�ร์ทโฟน 
ยี่ห้อต่�งๆ ได้แก่ ซัมซุง ล�ว� วีโว โดยจำ�หน่�ยในช่องท�ง
ร้�น Mobi และ ร้�น AIS

3. งานบริการ
บริษัทฯ ได้รับก�รแต่งต้ังจ�ก Apple South Asia (Thailand) 
Limited ให้เป็น Authorized Service Provider ทำ�ให้
บริษัทฯ ส�ม�รถ เปิดศูนย์บริก�รภ�ยใต้ชื่อ Smart Bar
เพื่อให้บริก�รต่�งๆ สำ�หรับสินค้� Apple ได้ โดยส�ม�รถซื้อ
อะไหล่ต่�งๆ จ�ก Apple ได้โดยตรง ซึ ่งเปลี่ยนชื่อเป็น 
iCenter  ในระหว่�งปี 2559 โดยปัจจุบันมีศูนย์บริก�ร iCenter 
จำ�นวน 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ชั้น G 
อ�ค�ร จี ท�วเวอร์ แกรนด์ พระร�ม 9  ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัล 
พล�ซ่� เชียงร�ย ช้ัน 1 ศูนย์ก�รค้�แพชช่ัน ช้อปป้ิงเดสติเนช่ัน 
ระยอง ชั้น 2 และศูนย์ก�รค้�โฮมโปร นครปฐม
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บริษัทฯ จำ�หน่�ยสินค้�ของบริษัทฯ ผ่�น 2 ช่องท�งหลัก คือ
1. ช่องทางจำาหน่ายผ่านร้านค้าปลีก เป็นช่องท�งจำ�หน่�ย
โดยตรงกับลูกค้�ร�ยย่อย ได้แก่ 

• iStudio / iBeat / Mobi by SPVi จำ�นวน 12 ส�ข�  
ที่ตั้งในศูนย์ก�รค้� และอ�ค�รสำ�นักง�น ซึ่งร้�น iStudio 

จะมีกิจกรรมประจำ�ในร้�น คือ ก�รส�ธิตก�รใช้ง�น 
(Demo) ให้ลูกค้�ได้ทดลองใช้ง�น และสร้�งประสบก�รณ์
ก�รใช้สินค้� Apple และอุปกรณ์เสริม กับ LifeStyle 
ของลูกค้� เพ่ือสร้�งคว�มม่ันใจให้แก่ลูกค้�ก่อนก�รตัดสินใจ

• U•Store จำ�นวน 19 ส�ข� ซึ ่งตั ้งอยู ่ในมห�วิทย�ลัย 
ลูกค้�กลุ่มนี้จะเป็นนักศึกษ� อ�จ�รย์ และเจ้�หน้�ที่ของ
สถ�บันก�รศึกษ�  ซ่ึงมีจุดประสงค์ในก�รซ้ือสินค้�เพ่ือใช้เป็น
ส่ือในก�รศึกษ� โดยลูกค้�กลุ่มน้ีจะได้รับสิทธิซ้ือสินค้� Apple 
ร�ค�เพื่อก�รศึกษ�ในร้�น U•Store

• AIS Shop / AIS Telewiz / AIS Buddy / A-Store จำ�นวน 
20 ส�ข� ซึ่งบริษัทฯ ได้รับสิทธิในก�รบริห�รร้�นค้� AIS 
จ�กบริษัทแอดว�นซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค เพื่อข�ยสินค้�
และให้บริก�ร อย่�งมีคุณภ�พและม�ตรฐ�นเดียวกับร้�น
ที่บริห�รโดย AIS เอง

2.  ช่องทางจำาหน่ายผ่านสำานักงานใหญ ่ เป็นก�รติดต่อ
โดยตรงระหว่�งเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยข�ยของบริษัทฯ กับกลุ่ม
ลูกค้�เป้�หม�ย ในก�รเสนอข�ยสินค้�และSolution ต่�งๆ 
ท่ีบริษัทฯ มี เช่น ระบบก�รจัดก�รสี  (Color Management 
System)  ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Class Room 
Solution) รวมไปถึงระบบห้องประชุม (Smart Meeting 
Room Solution) 

โดยเฉพ�ะลูกค้�สถ�นศึกษ�  บริษัทฯ มีทีมข�ยเข้�ไปติดต่อ
โดยตรงกับสถ�บันก�รศึกษ� เข้�ไปนำ�เสนอ และทำ�กิจกรรม 
เพื่อให้ผู้บริห�ร ครู มั่นใจในเทคโนโลยี และวิธีก�รประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีในก�รสอน

นอกจ�กนั้นบริษัทฯ ยังร่วมทำ�กิจกรรมกับท�งโรงเรียน
ในวันวิช�ก�รของโรงเรียน และช่วยให้นักเรียนทั้งโรงเรียน
ได้เห็นและสัมผัสเทคโนโลยี เป็นก�รสร้�ง Brand SPVi 
ให้แก่นักเรียนและครู ว่� “SPVi เป็นผู้นำ�ท�งด้�นเทคโนโลยี
ก�รศึกษ� ด้วยเทคโนโลยีของ Apple”

โดยบริษัทฯ มีก�รทำ�โครงก�รร่วมกับสถ�นศึกษ�ต่�งๆ  
เรียกว่� “โครงก�รหนึ ่งนักเรียน หนึ ่งคอมพิวเตอร์” 
(One to One Project) ซึ่งเป็นก�รสนับสนุนให้นักเรียน
มีคอมพิวเตอร์ของตัวเองที่โรงเรียน และยังมีโครงก�ร
สนับสนุนสถ�นศึกษ�ในก�รเปิดห้องปฏิบัติก�รคอมพิวเตอร์ 
โดยบริษัทฯ จะให้บริก�รในลักษณะของผู้ส่งมอบ ติดตั้ง 
และดูแลระบบอุปกรณ์ภ�ยในสถ�นศึกษ� บริษัทฯ มีนโยบ�ย
ที่จะเน้นก�รบริก�รให้กับลูกค้�สถ�นศึกษ� เพื่อที่จะเพิ่ม
ส่วนแบ่งท�งก�รตล�ดและผลักดันให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จัก
ม�กยิ่งขึ้น

การจำ หน่ายและช่องทางการจำ หน่าย
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1. ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกการแต่งตั้ง
เป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้า Apple
บริษัทฯ ได้ร ับก�รแต่งตั ้งจ�ก Apple South Asia 
(Thailand) Limited เป็นตัวแทนจำ�หน่�ยสินค้�ของ Apple  
รวมท้ังเปิดศูนย์บริก�รเพ่ือให้บริก�รหลังก�รข�ยสินค้� 
Apple โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนก�รซื้อสินค้� Apple คิดเป็น
ร้อยละ 86.49 ร้อยละ 89.33 และร้อยละ 91.45 ของยอด 

ส่ังซ้ือท้ังหมดในปี 2561 – 2563 ต�มลำ�ดับน้ัน ห�กบริษัทฯ  
ถูกยกเลิกก�รแต่งตั้งจ�ก Apple ในก�รจำ�หน่�ยสินค้� 
Apple จะเกิดผลกระทบกับก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ 
อย่�งมีนัยสำ�คัญ ถึงแม้สัญญ�ในก�รแต่งตั้งเป็นตัวแทน 

จำ�หน่�ยสินค้� Apple เป็นสัญญ�ปีต่อปี แต่จ�กก�รที่
บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำ�หน่�ยสินค้�ให้กับ Apple 
ม�กว่� 20 ปี และสร้�งยอดข�ยจำ�นวนม�ก รวมทั้งปฏิบัติ
ต�มข้อตกลงในสัญญ�กับ Apple อย่�งเคร ่งคร ัด 
ทำ�ให้ผู้บริห�รเชื่อมั่นว่�ก�รประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
จะได้รับก�รสนับสนุนและคว�มไว้ใจจ�ก Apple อย่�ง
ต่อเนื่อง

คว�มต้องก�รผ่�นท�งพนักง�นหน้�ร้�น และผู้จัดก�รส�ข� 
อย่�งสม่ำ�เสมอ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังได้รับข้อมูล
ข่�วส�รต่�งๆ เกี่ยวกับสินค้�ใหม่ๆ แนวโน้ม หรือเทคโนโลยี
ต่�งๆ จ�ก Apple รวมทั้งผู้จัดจำ�หน่�ยร�ยอื่นส่งผลทำ�ให ้

บริษัทฯ ส�ม�รถคัดสรรสินค้�ได้ตรงกับคว�มต้องก�รของ
ผู้บริโภคม�กท่ีสุด ในขณะเดียวกัน บริษัทฯมีก�รบริห�รสินค้�
คงคลังอย่�งมีประสิทธิภ�พ ด้วยระบบ Inventory Online 
ที่เชื่อมโยงข้อมูลสินค้�คงคลังของทุกส�ข� โดยทุกสิ้นวัน 

จะมีก�รสุ่มตรวจเช็คสินค้�คงคลังของแต่ละส�ข� เพื่อทำ�
ก�รเปรียบเทียบยอดสินค้�คงเหลือกับร�ยง�นสินค้�
คงคลังจ�กระบบ Inventory ของบริษัท ในส�ข�ที่มีก�ร
หมุนเวียนสินค้�คงเหลือช้� ก็จะดำ�เนินก�รโอนไปยังส�ข�
อื่นพร้อมทั้งก�รจัดกิจกรรมส่งเสริมก�รข�ย (Promotion) 
เพ่ือช่วยในก�รจำ�หน่�ยให้เร็วขึ้นห�กส�ข�ใดมีสินค้�ไม่พอ 

กับคว�มต้องก�ร ก็จะส�ม�รถตรวจเช็คสินค้�คงคลัง
จ�กส�ข�อื่นได้ในทันที ส่งผลทำ�ให้บริษัทฯ ส�ม�รถระบ�ย
สินค้�ได้รวดเร็วก่อนท่ีสินค้�ท่ีมีอยู่จะเส่ือมคว�มนิยม 
นอกจ�กนี้ ในกรณีที่ Apple ออกสินค้�รุ่นใหม่เพื่อทดแทน
รุ่นเดิม บริษัทฯ จะได้รับก�รชดเชยส่วนต่�งร�ค�ต�มรุ่น 
เงื่อนไข และต�มเวล�ที่ตกลงกัน เพื่อให้บริษัทฯ ส�ม�รถ
ปรับร�ค�ข�ยลงม�เพื่อให้ส�ม�รถแข่งขันได้

2. ความเสี่ยงจากการล้าสมัยของสินค้า
สินค้�ของ Apple เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีก�รเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีอย่�งรวดเร็ว Apple จึงต้องทำ�ก�รพัฒน�และ 

ออกสินค้�รุ่นใหม่ๆ ที่มีคว�มทันสมัยและมีหน้�ที่ก�รใช้ง�น 

เพิ่มเติมให้ตรงกับคว�มต้องก�รของลูกค้�อยู่ตลอดเวล� 
เช่นเดียวกับสินค้� IT อ่ืนๆ ท่ีบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำ�หน่�ย 
บริษัทฯ จึงอ�จประสบปัญห�ในเร่ืองก�รบริห�รสินค้�คงคลัง 
กล่�วคือ สินค้�ที่มีอยู่อ�จเสื่อมคว�มนิยมและล้�สมัย 
ทำ�ให้บริษัทฯ ไม่ส�ม�รถจำ�หน่�ยสินค้�ดังกล่�วได้

จ�กก�รท่ีผู้บริห�รของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจำ�หน่�ยสินค้� 
Apple ม�น�น ทำ�ให้มีคว�มเข้�ใจถึงคว�มต้องก�รของ
ผู้บริโภคเป็นอย่�งดี โดยบริษัทฯ มีเจ้�หน้�ที่ดูแลสินค้� 
(Product Management) คอยติดต�มสต๊อคสินค้� 
คัดเลือกสินค้� และส่ังซ้ือสินค้�จำ�นวนท่ีเหม�ะสม เพ่ือป้องกัน
คว�มเส่ียงจ�กสินค้�ล้�สมัย สำ�หรับก�รคัดเลือกสินค้�เข้�ม� 
จำ�หน่�ย เจ้�หน้�ที่ดูแลสินค้�จะมีก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็น 

ปัจจัยเส่ียง

3. ความเสี่ยงจากการแข่งขัน
ก�รเจริญเติบโตอย่�งรวดเร็วของตล�ด ICT โดยเฉพ�ะ
โทรศัพท์เคลื่อนที่สม�ร์ทโฟน และแท็บเล็ตพีซี ส่งผลทำ�ให้
มีก�รแข่งขันที่สูง โดยเฉพ�ะในส่วนของผู้ผลิตไม่ว่�จะเป็น 
Apple, Samsung, Oppo ท่ีจะออกสินค้�รุ่นใหม่ๆ ออกม� 
อย่�งสม่ำ�เสมอเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตล�ด อย่�งไรก็ต�ม 
ด้วยเอกลักษณ์เฉพ�ะของผลิตภัณฑ์ Apple ไม่ว่�จะเป็น
นวัตกรรม ระบบปฏิบัติก�ร Mac OS Catalina สำ�หรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์, iOS สำ�หรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ 
Tablet, Cloud System, Retina Display สำ�หรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพ�ท่ีแสดงภ�พได้คมชัดกว่�จอคอมพิวเตอร์
ทั่วไป คว�มหล�กหล�ยของ Application คว�มปลอดภัย
ของระบบประกอบกับก�รออกแบบสินค้�ที่ทันสมัย และ
คว�มง่�ยในก�รใช้ง�นค�ดว่�ผลิตภัณฑ์ Apple จะยังคงได้
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รับคว�มนิยมจ�กผู้บริโภค ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ อ�จมี
คว�มเส่ียงจ�กผู้ประกอบก�รร�ยอ่ืนท่ีได้รับก�รแต่งตั้งจ�ก 
Apple ให้เป็น Reseller ในประเทศไทยเช่นเดียวกัน ทำ�ให้
ผู้ประกอบก�รส�ม�รถเปิดร้�น iStudio, iBeat, U•Store 
หรือ จุดข�ยสินค้� Apple ในร้�น Retail ของผู้ประกอบก�ร
ดังกล่�ว หรือห้�งสรรพสินค้�ต่�งๆ ได้เช่นเดียวกับบริษัทฯ 
ตลอดจนร้�นค้�บนช่องท�งใหม่ๆ อย่�งช่องท�ง Online 
อย่�งไรก็ต�ม แต่ละศูนย์ก�รค้�หรืออ�ค�รสำ�นักง�น หรือ 
Community Mall จะไม่มีร้�น Apple ประเภทเดียวกัน
อยู่ในท่ีเดียวกัน (แต่อ�จมีจุดจำ�หน่�ยอ่ืนๆ ท่ีจำ�หน่�ยสินค้� 
Apple เช่น ใน Power Buy หรือ Power Mall) Reseller 
ทุกร�ยจะต้องบริห�รช่องท�งก�รจำ�หน่�ยของตนเอง  
เพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พม�กที่สุด ดังนั้น คว�มสำ�เร็จของ 
Reseller คือก�รมีช่องท�งก�รจำ�หน่�ยที่เข้�ถึงผู้บริโภค
ได้อย่�งทั ่วถึง และรวดเร็วก�รบริก�รที ่มีคุณภ�พและ
ครบวงจร และก�รบริห�รจัดก�รที่มีประสิทธิภ�พ

จ�กก�รที่บริษัทฯ เป็นร้�นตัวแทนจำ�หน่�ย Apple ที่มี
ช่องท�งก�รจำ�หน่�ยส่วนใหญ่ตั ้งอยู ่ใน Prime Area 
ทั่วกรุงเทพมห�นคร บริษัทฯ ยังมีศูนย์บริก�รที่มีคุณภ�พ
และครบวงจร ส�ม�รถให้บริก�รหลังก�รข�ย สำ�หรับสินค้�
ต่�งๆ ของบริษัทฯ ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ นอกจ�กนี้  
ในบรรด�คู่แข่งที่เป็น Reseller ของ Apple ส่วนใหญ่
มุ่งเน้นที่ตล�ดค้�ปลีก โดยก�รเปิดส�ข�เพื่อครอบคลุม
พื้นที่จำ�หน่�ยทั่วไป เนื่องจ�กผู้บริห�รของบริษัทฯ ดำ�เนิน 

ธุรกิจเก่ียวกับ Apple ม�น�นทำ�ให้มีฐ�นลูกค้�ที่เป็นองค์กร 
และก�รศึกษ� ประกอบกับบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในก�รนำ� 
สินค้�ประเภทอื่นๆ เข้�ม�รวมกับสินค้� Apple สำ�หรับ
สร้�งเป็น Solution ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รด้�น
ก�รเรียนก�รสอน รวมท้ังบริษัทฯ มีทีมง�นท่ีมีประสบก�รณ์
ในก�รประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อก�รศึกษ� และประสบ
คว�มสำ�เร็จในก�รติดตั ้งระบบต่�งๆ ในโรงเรียนและ
มห�วิทย�ลัยชั้นนำ�หล�ยแห่ง ทำ�ให้บริษัทฯ ส�ม�รถรุก
ตล�ดองค์กรและก�รศึกษ�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

4. ความเสี่ยงเก่ียวกับสัญญาเช่าพื้นที่
เนื่องจ�กบริษัทฯ มีก�รจำ�หน่�ยสินค้�และให้บริก�รให้
แก่ลูกค้�ร�ยย่อยทั่วไปโดยผ่�นส�ข�ของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 

จำ�นวน 57 ส�ข� (iStudio 3 ส�ข� iBeat 7 ส�ข� 
U•Store 19 ส�ข� Mobi 3 ส�ข�) ศูนย์บริก�ร iCenter 
5 ส�ข� และ AIS Shop by Partner 9 ส�ข� และร้�น 
AIS Telewiz 7 ส�ข� ร้�น AIS Buddy 1 ส�ข� และ
ร้�น A-Store 3 ส�ข� ตลอดจนร้�น iSolution 1 ส�ข�  
ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์ก�รค้� อ�ค�รสำ�นักง�น มห�วิทย�ลัย
ทั่วกรุงเทพมห�นครและต่�งจังหวัด ดังนั้นบริษัทฯ จะต้อง
ทำ�ก�รเช่�พื ้นที ่จ�กผู ้ ให้ เช่�พื ้นที ่ทั ้ งในรูปแบบของ
สัญญ�เช่�ระยะสั้นและระยะย�ว บริษัทฯ อ�จมีคว�มเส่ียง
จ�กก�รท่ีไม่ส�ม�รถต่อสัญญ�เช่�พ้ืนท่ี หรืออ�จมีคว�มเส่ียง 
จ�กก�รท่ีผู้ให้เช่�ขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในก�รต่อสัญญ�
ที ่ท ำ�ให้บริษัทต้องเสียค่�ใช้จ ่�ยสูงกว่�เดิม ณ วันที ่
31 ธันว�คม 2563 บริษัทฯ มีส�ข�ที่เป็นสัญญ�เช่�พื้นที่
ระยะย�วจำ�นวน 1 ส�ข� ซึ่งมีอ�ยุก�รเช่�คงเหลือ 10 ปี 
สำ�หรับส�ข�ที่เหลือเป็นสัญญ�เช่�พื้นที่ระยะสั้น ซึ่งมีอ�ยุ
สัญญ�ไม่เกิน 1-3 ปี จึงอ�จมีคว�มเส่ียงจ�กก�รท่ีไม่ส�ม�รถ
ต่อสัญญ�เช่�พื้นที่ได้ แต่จ�กก�รที่ผู้บริห�รของบริษัทฯ 
เป็นคู่ค้�ท่ีดีของผู้ให้เช่�พ้ืนท่ีม�โดยตลอดกว่� 10 ปี จึงทำ�ให้
มีคว�มเส่ียงเก่ียวกับต่อสัญญ�เช่�พ้ืนท่ีดังกล่�วค่อนข้�งนอ้ย
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5. ความเสี่ยงจากการเกิดความเสียหายจาก
การทุจริตของพนักงานระดับปฏิบัติงาน
บริษัทฯ มีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องมีก�รกระจ�ยสินค้�ไปต�ม
ส�ข�ในพื้นที่ต่�งๆประกอบกับสินค้�มีมูลค่�ค่อนข้�งสูง
เคล่ือนย้�ยสะดวกและเป็นท่ีต้องก�รโดยท่ัวไป จ�กลักษณะ
ดังกล่�วบริษัทฯ อ�จเผชิญคว�มเสี่ยงจ�กก�รทุจริตของ
พนักง�นระดับปฏิบัติง�น บริษัทฯ จึงได้ว�งระบบควบคุม
ภ�ยในและระบบสอบท�นไว ้เป ็นอย่�งด ี รวมทั ้งน ำ� 
ระบบส�รสนเทศม�ช่วยสนับสนุน ในส่วนระบบจัดเก็บสินค้� 
บริษัทฯ มีม�ตรก�รตรวจสอบสินค้�โดยผู้จัดก�รส�ข�
จะดำ�เนินก�รสุ ่มตรวจสินค้�ทุกวัน โดยเฉพ�ะสินค้�
ที่มีมูลค่�สูง นอกจ�กนั้นยังมีเจ้�หน้�ที่จ�กแผนกบัญชี
เข้�ไปตรวจนับสินค้�ในแต่ละส�ข� อย่�งน้อยเดือนละ 

1 ครั้ง รวมทั้งแผนกตรวจสอบภ�ยในมีก�รสุ่มตรวจสอบ
เป็นระยะอีกด้วย โดยพนักง�นในส�ข�นั้นๆ จะต้องร่วมกัน
รับผิดชอบห�กมีสินค้�สูญห�ย โดยม�ตรก�รต่�งๆ และ
ระบบง�นที่บริษัทฯ ว�งไว้จะช่วยจำ�กัดคว�มเสียห�ย
ท่ีจะเกิดข้ึนไว้ในระดับท่ีไม่เป็นส�ระสำ�คัญต่อผลประกอบก�ร

6. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงทีมผู้บริหาร
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
บริษัทฯ พึ่งพิงทีมผู้บริห�รซึ่งเป็นผู้มีประสบก�รณ์ในธุรกิจ 
Apple และมีคว�มสัมพันธ์อันดีกับ Apple ม�เป็นเวล�
น�นกว่� 20 ปี จึงอ�จทำ�ให้เกิดคว�มเสี่ยงจ�กก�รพึ่งพิง
ทีมผู้บริห�รดังกล่�ว อย่�งไรก็ต�มเนื่องจ�กทีมผู้บริห�ร 
เป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัทด้วย ซึ่งน่�จะเป็นแรงจูงใจ
ในก�รบริห�รง�นของบริษัทฯ ให้เจริญก้�วหน้�ต่อไป 
นอกจ�กนี้ บริษัทฯ มีนโยบ�ยผลักดันก�รบริห�รง�นเป็น
ทีมเวิร์คม�กขึ ้น โดยส่งเสริมให้มีก�รว่�จ้�งบุคล�กร
มืออ�ชีพจ�กภ�ยนอกเข้�ร่วมง�นม�กขึ้น โดยคำ�นึงถึง
ก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พและศักยภ�พของบริษัทเป็นสำ�คัญ 
อีกทั้งมีก�รกำ�หนดและแบ่งแยก ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่
ไว้อย่�งชัดเจน เพื่อเป็นก�รป้องกันก�รมีอำ�น�จเบ็ดเสร็จ
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นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลในอัตร�ไม่น้อยกว่�ร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิภ�ยหลังก�รหักภ�ษีเงินได้นิติบุคคล อย่�งไรก็ต�ม บริษัทฯ 
อ�จกำ�หนดให้ก�รจ่�ยเงินปันผลมีอัตร�น้อยกว่�อัตร�ท่ีกำ�หนดได้ ห�กบริษัทฯ มีคว�มจำ�เป็นท่ีจะต้องนำ�เงินกำ�ไรสุทธิจำ�นวนดังกล่�ว
ม�ใช้เพ่ือขย�ยก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ต่อไป

โครงสร้างการถือหุ้น

1. บริษัท ไอที ซิต้ี จำ�กัด (มห�ชน) 116,000,000 29.00

2. น�ยวิโรจน์ โกศลธนวงศ์ 65,800,000 16.45

3. น�งเพ็ชรรัตน์ วรญ�ณโกศล 29,994,000 7.50

4. น�ยไตรสรณ์ วรญ�ณโกศล 26,024,116 6.51

5. น�ยภัทนะ จันทร์เจริญสุข 7,942,200 1.99

6. น�ยวิรัช ธนูพร�น 6,500,000 1.63

7. น�งส�วพัชร� เกียรตินันทวิมล 6,172,200 1.54

8. น�ยวีระพันธ์ วรญ�ณโกศล 5,603,576 1.40

9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอ�ร์ จำ�กัด 4,169,000 1.04

10. น�ยพีรภัทร วรญ�ณโกศล 4,046,602 1.01

11. ผู้ถือหุ้นร�ยอื่นๆ 127,748,306 32.94

รวม 400,000,000 100.00

ชื่อผู้ถือหุ้น จำ นวน (หุ้น) % การถือหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

 ฝ่ายบัญชีและการเงิน

 แผนกบัญชี  แผนกสินเชื่อ
     และการเงิน   แผนกขาย แผนกค้าปลีก 1 แผนกค้าปลีก 2     แผนก    

    ผลิตภัณฑ์

แผนกการตลาด

แผนกทรัพยากรบุคคล 

แผนกฝกอบรม

แผนกบริหารงานทั่วไป

แผนกกลยุทธ์และพัฒนา

แผนวิศวกรรม
     และบริการ  

ฝ่ายปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ
  ตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ แผนกตรวจสอบภายใน
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โครงสร้�งก�รจัดก�รของบริษ ัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมก�รบริษ ัทฯ และคณะกรรมก�รชุดย ่อยอีก 4 ชุด คือ 
คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รบริห�ร คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�
ค่�ตอบแทน โดยร�ยชื่อกรรมก�ร ข้อมูลก�รดำ�รงตำ�แหน่ง และร�ยละเอียดก�รเข้�ร่วมประชุมในปี 2563 ดังนี้

คณะกรรมก�รบริษัทฯ  ประกอบด้วย กรรมก�รที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และประสบก�รณ์ที ่หล�กหล�ยในส�ข�ต่�งๆ
ของธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 คณะกรรมก�รบริษัทประกอบด้วย กรรมก�ร 8 ท่�น

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ

1. น�ยธีระ อภัยวงศ์ ประธ�นกรรมก�ร(กรรมก�รอิสระ) / ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ / ประธ�น
กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

2. น�ยมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมก�ร / ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

3. น�ยนร�ธร วงศ์วิเศษ กรรมก�ร / ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

4. น�ยไตรสรณ์ วรญ�ณโกศล กรรมก�ร /  กรรมก�รบริห�ร / กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง /กรรมก�รผู้จัดก�ร

5. น�งเพ็ชรรัตน์ วรญ�ณโกศล กรรมก�ร /  กรรมก�รบริห�ร / กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

6. น�ยโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมก�ร

7. น�ยสุจิน สุวรรณเกต กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ / กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�
ตอบแทน

8. น�งสุษม� รัติว�นิช กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ / กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�
ตอบแทน

ชื่อ-นามสกุล ตำ แหน่ง

เลขานุการบริษัทฯ
น�งส�วศันษนีย์ โหร�นิคม 

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
น�ยนร�ธร วงศ์วิเศษ หรือ น�ยมินทร์ อิงค์ธเนศ  ลงล�ยมือชื่อร่วมกับ น�ยไตรสรณ์ วรญ�ณโกศล หรือ
น�งเพ็ชรรัตน์ วรญ�ณโกศล รวมเป็นสองคนและประทับตร�สำ�คัญของบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ สำาหรับปี 2563
ในระหว่�งปี 2563 ได้มีก�รประชุมต�มว�ระปกติ ซึ่งในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ แต่ละครั้ง ณ ขณะที่คณะกรรมก�ร
จะลงมติในที่ประชุมมีกรรมก�รอยู่ไม่น้อยกว่� 2 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมด โดยมีร�ยละเอียดก�รเข้�ร่วมประชุม
ของกรรมก�รแต่ละท่�นสรุปได้ดังนี้
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ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. ปฏิบัติหน้�ที ่ให้เป็นไปต�มกฎหม�ย  วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ  ตลอดจนมติของที ่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้น 

ด้วยคว�มสุจริต และระมัดระวังรักษ�ผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. พิจ�รณ�กำ�หนดโครงสร้�งก�รบริห�รง�นมีอำ�น�จมอบหม�ยแต่งตั้งกรรมก�ร จำ�นวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมก�รบริห�ร 

เพื่อดำ�เนินก�รอย่�งหนึ่งอย่�งใดหรือหล�ยอย่�งเพื่อปฏิบัติง�นต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ รวมทั้ง 
มีอำ�น�จแต่งตั้งประธ�นกรรมก�รบริห�ร และคณะกรรมก�รชุดย่อยอื่นๆ  เช่น คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รสรรห� 
และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน  ต�มคว�มเหม�ะสม

3. กำ�หนด เป้�หม�ย  แนวท�ง นโยบ�ย แผนง�น และงบประม�ณของบริษัทฯ ควบคุมดูแลก�รบริห�รและก�รจัดก�ร 
ของคณะกรรมก�รบริห�ร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหม�ย ให้เป็นไปต�มนโยบ�ยที่คณะกรรมก�รบริษัทฯได้ให้ไว้

4. พิจ�รณ�ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่�นิยมของบริษัทฯ  
โดยในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 7/2563 คณะกรรมก�รบริษัทได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่�นิยม 

ของบริษัทฯ แล้วเห็นว่�ยังมีคว�มเหม�ะสมกับก�รดำ�เนินธุรกิจในปัจจุบัน
5. พิจ�รณ�ทบทวนและอนุมัตินโยบ�ย ทิศท�ง กลยุทธ์ แผนง�นก�รดำ�เนินธุรกิจ งบประม�ณสำ�หรับประกอบธุรกิจ 

ประจำ�ปี งบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี โครงก�รลงทุนขน�ดใหญ่ของบริษัทฯ ที่เสนอโดยคณะกรรมก�รบริห�ร
6. ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นให้เป็นไปต�มกลยุทธ์ แผนง�น และงบประม�ณอย่�งต่อเนื่อง
7. พิจ�รณ�และอนุมัติกิจก�รอื่นๆ ที่สำ�คัญอันเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือที่เห็นสมควรจะดำ�เนินก�รนั้นๆ เพื ่อให้เกิดประโยชน ์

แก่บริษัทฯ

เว้นแต่อำ�น�จในก�รดำ�เนินก�รดังต่อไปนี้จะกระทำ�ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจ�ก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ท้ังนี้ กำ�หนดให้ร�ยก�ร 
ที่กรรมก�รหรือบุคคลที ่อ�จมีคว�มขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย ให้กรรมก�รซึ่งมีส่วนได้เสีย ในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
    (ก) เร่ืองที่กฎหม�ยกำ�หนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    (ข) ก�รทำ�ร�ยก�รท่ีกรรมก�รมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่�ยท่ีกฎหม�ยกำ�หนด หรือข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ระบุต้องได้รับอนุมัติจ�กท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

น�ยธีระ อภัยวงศ์ 7/7 4/4 - 2/2

น�ยมินทร์ อิงค์ธเนศ 7/7 - - -

น�ยนร�ธร วงศ์วิเศษ 7/7 - 3/3 -

น�ยไตรสรณ์ วรญ�ณโกศล 7/7 - 3/3 -

น�งเพ็ชรรัตน์ วรญ�ณโกศล 7/7 - 3/3 -

น�ยโสภณ อิงค์ธเนศ 7/7 - - -

น�ยสุจิน สุวรรณเกต 7/7 4/4 - 2/2

น�งสุษม� รัติว�นิช 7/7 4/4 - 2/2

รายชื่อกรรมการ
จำ นวนครั้งที่เข้าประชุม / จำ นวนการจัดประชุมทั้งปี

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน
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และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคว�มเห็นชอบจ�กที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่� 3 ใน 4 ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้�ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    (ก) ก�รข�ย หรือโอนกิจก�รของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบ�งส่วนที่สำ�คัญ
    (ข) ก�รซ้ือหรือรับโอนกิจก�รของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนม�เป็นของบริษัทฯ
    (ค) ก�รทำ� แก้ไข หรือเลิกสัญญ�เกี่ยวกับก�รให้เช่�กิจก�รของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบ�งส่วนที่สำ�คัญ
    (ง) ก�รมอบหม�ยให้บุคคลอื่นเข้�จัดก�รธุรกิจของบริษัทฯ หรือก�รรวมกิจก�รกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำ�ไรข�ดทุนกัน
    (จ) ก�รแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
    (ฉ) ก�รเพ่ิมทุน ก�รลดทุน ก�รออกหุ้นกู้ ก�รควบหรือเลิกบริษัทฯ

8. กรรมก�รมีหน้�ที่แจ้งให้บริษัทฯ ทร�บถึงก�รมีส่วนได้เสียของตน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่�โดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญ� 
ที่บริษัทฯ ทำ�ขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัทฯ

เร่ืองสำาคัญที่สงวนไว้เป็นอำานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ
แม้ว่�คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้กระจ�ยอำ�น�จให้แก่ คณะกรรมก�รชุดย่อย กรรมก�รผู ้จัดก�ร และผู ้บริห�รระดับสูง
คณะกรรมก�รบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิเรื่องที่มีคว�มสำ�คัญไว้เป็นอำ�น�จอนุมัติของคณะกรรมก�รบริษัทฯ เพื่อรักษ�ประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อ�ทิ
• กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประม�ณ
• ค่�ใช้จ่�ยฝ่�ยทุน และค่�ใช้จ่�ยที่เกินกว่�วงเงินที่คณะกรรมก�รชุดย่อย หรือผู้บริห�รได้รับมอบหม�ยให้อนุมัติได้
• โครงสร้�งองค์กรและก�รแต่งตั้งกรรมก�รผู้จัดก�ร

• พิจ�รณ�งบก�รเงินและผลก�ร
ดำ�เนินง�นประจำ�ปี 2562

• พิจ�รณ�คว�มเสี่ยงและก�ร
ประเมินระบบควบคุมภ�ยใน 

• พิจ�รณ�คัดเลือกและแต่งตั้ง
กรรมก�ร 

• พิจ�รณ�แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำ�หนดค่�สอบบัญชี  
สำ�หรับปี 2563

• พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นในเรื่อง
เกี่ยวกับก�รประชุมส�มัญ 

ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563 ก่อน 

นำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
• รับทร�บร�ยง�นผล 

ก�รดำ�เนินง�น 

ของคณะกรรมก�รชุดย่อย 

• พิจ�รณ�งบก�รเงินและผลก�ร
ดำ�เนินง�น ประจำ�ไตรม�ส 

ที่หน่ึงปี 2563
• รับทร�บร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น 

ของคณะกรรมก�รชุดย่อย

• จัดประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น 

ประจำ�ปี 2563
• พิจ�รณ�งบก�รเงินและผลก�ร

ดำ�เนินง�นประจำ�ไตรม�ส 

ที่สองปี 2563
• รับทร�บร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น 

ของคณะกรรมก�รชุดย่อย

• พิจ�รณ�งบก�รเงินและผลก�ร
ดำ�เนินง�นประจำ�ไตรม�ส 

ที่ส�มปี 2563
• อนุมัติงบประม�ณประจำ�ปี 

2564 ของบริษัทฯ
• พิจ�รณ�ทบทวนและอนุมัติ 

วิสัยทัศน์และพันธกิจบริษัท
ประจำ�ปี 2564

• พิจ�รณ�ผลประเมินก�ร 
ปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�ร 
บริษัทประจำ�ปี 2563

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องต่างๆ 
สรุปสาระสำ คัญเรื่องที่พิจารณาได้ดังนี้

Q1

Q2 Q4

Q3
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คณะกรรมการบริหาร

1. น�ยมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

2. น�ยไตรสรณ์ วรญ�ณโกศล กรรมก�รบริห�ร

3. น�งเพ็ชรรัตน์ วรญ�ณโกศล กรรมก�รบริห�ร

4. น�งส�วอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์ * กรรมก�รบริห�ร

ชื่อ-นามสกุล ตำ แหน่ง

หม�ยเหตุ : *ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันท่ี 31 ตุล�คม 2563

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. นำ�เสนอเป้�หม�ย นโยบ�ย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ท�งธุรกิจ และงบประม�ณประจำ�ปีของบริษัทฯ ให้คณะกรรมก�ร 

บริษัทฯ พิจ�รณ�อนุมัติ
2. ควบคุมดูแลก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปต�มนโยบ�ย แผนง�น และงบประม�ณที่ได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�ร 

บริษัทฯ
3. พิจ�รณ�อนุมัติก�รดำ�เนินง�นที ่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ต�มงบลงทุนหรืองบประม�ณที่ได้รับอนุมัติจ�ก 

คณะกรรมก�รบริษัทฯ โดยวงเงินสำ�หรับแต่ละร�ยก�รเป็นไปต�มอำ�น�จดำ�เนินก�รท่ีผ่�นก�รอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ 
4. นำ�เสนอโครงสร้�งองค์กร อัตร�กำ�ลังคน และอำ�น�จก�รบริห�รองค์กรให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ พิจ�รณ�อนุมัติ 
5. พิจ�รณ�ปรับเงินเดือน โบนัสของพนักง�นระดับต่ ำ�กว่�กรรมก�รผู ้จัดก�ร รวมถึงพิจ�รณ�อนุมัติอัตร�กำ�ลังคนที ่

ไม่อยู่ในงบประม�ณประจำ�ปี 
6. มีอำ�น�จแต่งตั้งหรือว่�จ้�งที่ปรึกษ�ที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รง�นภ�ยในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุด
7. พิจ�รณ�ผลกำ�ไรและข�ดทุนของบริษัทฯ ก�รเสนอจ่�ยเง ินปันผลระหว่�งก�ลหรือเง ินปันผลประจำ�ปีเพื ่อเสนอ 

คณะกรรรมก�รบริษัทฯ พิจ�รณ�อนุมัติ
8. มีอำ�น�จในก�รมอบอำ�น�จให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหล�ยคนปฏิบัติก�รอย่�งหนึ่งอย�่งใด โดยอยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมของ

คณะกรรมก�รบริห�ร หรืออ�จมอบอำ�น�จเพื่อให้บุคคลดังกล่�ว มีอำ�น�จต�มที่คณะกรรมก�รบริห�รเห็นสมควร และภ�ยใน
ระยะเวล�ที่คณะกรรมก�รบริห�รเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมก�รบริห�รอ�จยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคล 

ที่ได้รับมอบอำ�น�จหรือก�รมอบอำ�น�จนั้นๆ ได้ต�มที่เห็นสมควร
9. ปฏิบัติหน้�ที่อื่นๆ ต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทฯ มอบหม�ยเป็นคร�วๆ ไป

ท้ังนี้ ก�รมอบหม�ยอำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริห�รนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นก�รมอบอำ�น�จ หรือ
มอบอำ�น�จช่วงท่ีทำ�ให้ผู้รับมอบอำ�น�จจ�กคณะกรรมก�รบริห�รส�ม�รถอนุมัติร�ยก�รท่ีตนหรือบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง 
(ต�มนิย�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน และ/หรือ ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง
กำ�หนด) มีส่วนได้เสีย หรืออ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
คณะกรรมก�รบริห�รไม่มีอำ�น�จอนุมัติก�รดำ�เนินก�รในเรื่องดังกล่�ว โดยเรื่องดังกล่�วจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�ร
และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นก�รอนุมัติร�ยก�รที่เป็นไปต�มธุรกิจปกติ
และเงื่อนไขก�รค้�ปกติซึ่งเป็นไปต�มประก�ศของคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน และ/หรือ ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และ/หรือหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกำ�หนด
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คณะกรรมการตรวจสอบ

1. น�ยธีระ อภัยวงศ์* ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

2. น�ยสุจิน สุวรรณเกต* กรรมก�รตรวจสอบ

3. น�งสุษม� รัติว�นิช กรรมก�รตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล ตำ แหน่ง

หม�ยเหตุ : * เป็นกรรมก�รท่ีมีคว�มรู้และประสบก�รณ์ท่ีเพียงพอท่ีจะส�ม�รถทำ�หน้�ท่ีในก�รสอบท�นคว�มน่�เช่ือถือของงบก�รเงินได้

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
น�งส�วยุภ� เบญจวิกรัย 

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบท�นให้บริษัทฯ มีก�รร�ยง�นท�งก�รเงินอย่�งถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบท�นให้บริษัทฯ มีระบบก�รควบคุมภ�ยใน (Internal Control) และระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน (Internal Audit) 

ที่เหม�ะสมและมีประสิทธิผล และพิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน ตลอดจนให้คว�มเห็นชอบ 

ในก�รพิจ�รณ�แต่งตั้ง โยกย�้ย เลิกจ้�งหัวหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน หรือหน่วยง�นอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 

ก�รตรวจสอบภ�ยใน 
3. สอบท�นให้บริษัทฯ ปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ และกฎหม�ย

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจ�รณ� คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับม�ใหม่ บุคคลซึ่งมีคว�มเป็นอิสระเพื่อทำ�หน้�ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

ตลอดจนเลิกจ้�ง และเสนอค่�ตอบแทนของบุคคลดังกล่�ว รวมทั ้งเข้�ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่�ยจัดก�ร 
เข้�ร่วมประชุมด้วยอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจ�รณ�ร�ยก�รท่ีเก่ียวโยงกัน หรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ให้เป็นไปต�มกฎหม�ย และข้อกำ�หนด 

ของตล�ดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่�ร�ยก�รดังกล่�วสมเหตุสมผลและ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ ซึ่งร�ยง�นดังกล่�วต้องลงน�มโดย

ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่�งน้อยดังต่อไปนี ้
(ก) คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัทฯ 

(ข) คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเพียงพอของระบบควบคุมภ�ยในของบริษัทฯ 

(ค) คว�มเห็นเกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ หรือกฎหม�ยที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

(ง) คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชีฯ 

(จ) คว�มเห็นเกี่ยวกับร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ 

(ฉ) จำ�นวนก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ และก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�รตรวจสอบแต่ละท่�น 

(ช) คว�มเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมก�รตรวจสอบได้รับจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มกฎบัตร (charter) 
(ซ) ร�ยก�รอื่นที่เห็นว่�ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทร�บภ�ยใต้ขอบเขตหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ

7. ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รของบริษัทฯ มอบหม�ยด้วยคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. น�ยนร�ธร วงศ์วิเศษ ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

2. น�ยไตรสรณ์ วรญ�ณโกศล กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

3. น�งเพ็ชรรัตน์ วรญ�ณโกศล กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

4. น�งส�วอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์ * กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

1. น�ยธีระ อภัยวงศ์ ประธ�นกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

2. น�ยสุจิน สุวรรณเกต กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

3. น�งสุษม� รัติว�นิช กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

ชื่อ-นามสกุล ตำ แหน่ง

ชื่อ-นามสกุล ตำ แหน่ง

หม�ยเหตุ : *ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันท่ี 31 ตุล�คม 2563

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
น�งส�วศันษนีย์ โหร�นิคม
ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นำ�เสนอนโยบ�ยบริห�รคว�มเสี่ยงในด้�นต่�งๆ ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ
2. กำ�กับ ดแูล และติดต�มสอบท�นกระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงในด้�นต่�ง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้มีก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง 

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
3. ร�ยง�นคว�มคืบหน้�ในก�รพัฒน�และปรับปรุงก�รดำ�เนินง�นเพื ่อลดคว�มเสี ่ยงของ บริษัทฯ ต่อคณะกรรมก�รบริษัท 

เพื่อทร�บ  โดยร�ยง�นเป็นประจำ�ทุกไตรม�ส
4. พิจ�รณ�ทบทวนคว�มเหม�ะสมของนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยงอย่�งน้อยปีละ  1 ครั้ง หรือเมื่อปัจจัยเสี่ยงมีก�รเปลี่ยนแปลง 

อย่�งนัยสำ�คัญ และนำ�เสนอให้คณะกรรมก�รบริษัทพิจ�ณ�อนุมัติห�กมีก�รปรับปรุง/แก้ไขนโยบ�ยฯ
5. ปฏิบัติง�นอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ยอันเกี่ยวเนื่องกับก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัทฯ

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
น�งส�วสุกัญญ� เลไธสง

ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 2 พฤษภ�คม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�
ค่�ตอบแทนของบริษัทฯ จำ�นวนทั้งสิ้น 3 ท่�น ดังนี้
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ผู้บริหาร

1. น�ยไตรสรณ์ วรญ�ณโกศล กรรมก�รผู้จัดก�ร

2. น�งเพ็ชรรัตน์ วรญ�ณโกศล ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยปฏิบัติก�ร

3. น�งส�วภัคจิร� ทัศนเสวี* ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน

4. น�งดวงนภ� วรญ�ณโกศล ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รแผนกผลิตภัณฑ์

5. น�ยพงศกร บุญศรีเมือง ผู้จัดก�รอ�วุโสแผนกวิศวกรรมและบริก�ร

4. น�ยไพโรจน์ อุลิศนันท์ ผู้จัดก�รอ�วุโสแผนกค้�ปลีก 1

ชื่อ-นามสกุล ตำ แหน่ง

หม�ยเหตุ : **ได้รับก�รแต่งต้ังเป็นผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิก�ยน 2563 แทนน�งส�วอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์ ซ่ึงเกษียณอ�ยุ 

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. ด้านการสรรหา
    1.1 พิจ�รณ�โครงสร้�งและองค์ประกอบของคณะกรรมก�รบริษัทฯ และคณะกรรมก�รชุดย่อย รวมถึงคุณสมบัติของ 
 กรรมก�ร ที่เหม�ะสมกับขน�ดและลักษณะก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ 

 และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจ�ณ�อนุมัติแล้วแต่กรณี
    1.2 พิจ�รณ�กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีก�รที ่เหม�ะสมกับบริษัทฯ ในก�รสรรห�บุคคลเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 
 และกรรมก�รชุดย่อย
    1.3 พิจ�รณ�คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหม�ะสม ให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ พิจ�รณ� 
 ให้คว�มเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมก�รบริษัท 
    1.4 พิจ�รณ�คัดเลือกกรรมก�รที่มีคุณสมบัติเหม�ะสมเป็นกรรมก�รชุดย่อย เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ 

 พิจ�รณ�แต่งตั้ง
    1.5 ดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีก�รปฐมนิเทศน์ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อก�รปฏิบัตหิน้�ท่ีของกรรมก�รที่ได้รับแต่งตั้งใหม ่

2. ด้านพิจารณาค่าตอบแทน
    2.1 พิจ�รณ�หรือทบทวนรูปแบบและหลักเกณฑ์ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนทุกประเภทของกรรมก�รและกรรมก�รชุดย่อย 

 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจ�รณ�อนุมัติ
    2.2 พิจ�รณ�กำ�หนดเกณฑ์ในก�รประเมินผลประจำ�ปีของผู้บริห�รสูงสุด และนำ�เสนอให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ
    2.3 พิจ�รณ�กำ�หนดค่�ตอบแทนของกรรมก�รต�มหลักเกณฑ์ก�รจ่�ยฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมก�ร บริษัทฯ พิจ�รณ� 
 ให้คว�มเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจ�รณ�อนุมัติ
    2.4 ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นประจำ�ปีของผู้บริห�รสูงสุด และพิจ�รณ�กำ�หนดค่�ตอบแทนที่เหม�ะสมเพื่อนำ�เสนอ 

 ต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ พิจ�รณ�อนุมัต ิ

3. ด้านอื่นๆ
 ปฏิบัติง�นอื่นใดที่เกี่ยวกับก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน ต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทฯ มอบหม�ย
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ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
1. ดูแล บริห�ร ดำ�เนินง�น และปฏิบัติง�นประจำ�ต�มปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปต�มวัตถุประสงค์ 

และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบ มต ิ นโยบ�ย แผนง�น และงบประม�ณที่กำ�หนดโดยที่ประชุมคณะกรรมก�ร 
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภ�ยใต้กรอบกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำ�น�จซึ่งคณะกรรมก�รกำ�หนด

2. ควบคุมดูแลก�รดำ�เนินกิจก�รและ/หรือบริห�รง�นประจำ�วันของบริษัทฯ
3. จัดทำ�และนำ�เสนอ นโยบ�ยท�งธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้�หม�ย แผนก�รดำ�เนินง�น กลยุทธ์ท�งธุรกิจ งบประม�ณประจำ�ป ี

ของบริษัทฯ ที่ใช้ในก�รประกอบธุรกิจ งบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี และกำ�หนดอำ�น�จก�รบริห�รง�น เพื่อนำ�เสนอ 

ต่อคณะกรรมก�รบริห�ร และคณะกรรมก�รของบริษัทฯ 
4. รับเอ�นโยบ�ยของคณะกรรมก�รบริษัทฯ ม�กำ�หนดทิศท�ง แนวท�ง กลยุทธ์ และเป้�หม�ยท�งธุรกิจ เพ่ือกำ�หนด 

ภ�รกิจหลัก (Mission) สำ�หรับฝ่�ยบริห�ร และฝ่�ยจัดก�รนำ�ไปดำ�เนินก�ร 
5. ควบคุมตรวจสอบ ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นของฝ่�ยบริห�ร และฝ่�ยจัดก�ร และเสนอแนะแนวท�งก�รแก้ไขปัญห� 

อุปสรรคต่�งๆ เพ่ือให้ผู้บริห�ร และฝ่�ยจัดก�รดำ�เนินก�รต�มยุทธศ�สตร์ และแผนธุรกิจที่ว�งไว้ เพื่อให้เป็นไปต�ม 

นโยบ�ยบริษัทฯ
6. ติดต�มและประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของฝ่�ยบริห�ร และฝ่�ยจัดก�ร และร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น ก�รบริห�รจัดก�ร 

คว�มคืบหน้�ในก�รดำ�เนินง�นต่อคณะกรรมก�รบริห�ร คณะกรรมก�รตรวจสอบ และคณะกรรมก�ร บริษัทฯ อย่�งสม่ำ�เสมอ
7. ออกคำ�ส่ัง ระเบียบ ประก�ศ และบันทึกคว�มเข้�ใจ เพื่อให้แน่ใจว่�ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ เป็นไปต�มนโยบ�ย 

และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษ�ระเบียบวินัยภ�ยในองค์กร
8. กำ�หนดวิธีก�รบริห�ร โดยให้ครอบคลุมถึงร�ยละเอียดในก�รคัดเลือก ก�รฝึกอบรม ก�รว่�จ้�ง และเลิกจ้�งพนักง�นของ 

บริษัทฯ และกำ�หนดอัตร�ค่�จ้�ง เงินเดือน ค่�ตอบแทน โบนัส และสวัสดิก�รต่�งๆ สำ�หรับพนักง�นภ�ยในกรอบที่ได้ 
รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ

9. มีอำ�น�จแต่งตั้งและถอดถอนเจ้�หน้�ที่ของบริษัทฯ ในตำ�แหน่งที่ต่ำ�กว่�ตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�ร
10. มีอำ�น�จอนุมัติค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินก�รต�มปกติธุรกิจของบริษัท เช่น ก�รจัดซื้อทรัพย์สิน ก�รใช้จ่�ยเงินลงทุนที่สำ�คัญ

เพ่ือประโยชน์บริษัท และก�รทำ�ร�ยก�รอื่นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งอำ�น�จก�รอนุมัติดังกล่�วจะเป็นก�รอนุมัติ 
ร�ยก�รปกติทั่วไปท�งก�รค้� โดยมีวงเงินในแต่ละร�ยก�รเป็นไปต�มต�ร�งอำ�น�จดำ�เนินก�ร (Authority Table) ที่ได้รับ
ก�รอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ

การสรรหากรรมการ
คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนจะทำ�หน้�ท่ีรับผิดชอบในก�รพิจ�รณ�ทบทวนทักษะและคุณลักษณะของ
กรรมก�รที่ต้องก�ร เป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ มีองค์ประกอบที่เหม�ะสมกับทิศท�งในก�รดำ�เนินธุรกิจและ
กลยุทธ์ในปัจจุบันและอน�คตของบริษัทฯ โดยขั้นตอนก�รคัดเลือกกรรมก�รของบริษัทฯ มีดังนี้ 

1.1  ก�รคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมก�รใหม่
      1)  คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน จะจัดทำ�เป็นต�ร�ง Board Skill Matrix เพื ่อพิจ�รณ�ว่� 
 คณะกรรมก�รบริษัทฯ ยังข�ดคว�มเชี่ยวช�ญในเรื่องใด นอกจ�กนั้น ยังพิจ�รณ�ถึงคว�มหล�กหล�ยในด้�น ทักษะ 
 ประสบก�รณ์ คว�มรู้ คว�มเป็นอิสระ อ�ยุ และเพศ
      2) คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน พิจ�รณ�สรรห�บุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติตรงเกณฑท่ี์สุดจ�กแหล่งต่�งๆ ดังน้ี
 • กรรมก�รของบริษัทฯ เป็นผู้แนะนำ�
 • ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่�ร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
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 • บริษัทที่ปรึกษ�ภ�ยนอก
 • ฐ�นข้อมูลกรรมก�รของสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
      3)  คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน จะประเมินคุณสมบัติเบื ้องต้นของบุคคลที ่ได้รับก�รเสนอชื ่อ 

 และคัดเลือกให้เหลือไว้ จำ�นวนหนึ่ง หลังจ�กนั้นจะสัมภ�ษณ์บุคคลดังกล่�ว
      4) คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน จะส่งร�ยชื่อบุคคลที่เหม�ะสมที่สุดให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ เสนอให้ 
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้ง หรือให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ แต่งตั้งในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมก�รว่�งลงเพร�ะเหตุอื่น 
 นอกจ�กออกต�มว�ระ

1.2  ก�รแต่งตั้งกรรมก�รกลับเข้�ดำ�รงตำ�แหน่ง 
ในก�รพิจ�รณ�กรรมก�รเดิมที่มีอยู่กลับเข้�ดำ�รงตำ�แหน่ง คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน จะพิจ�รณ� 
จ�กปัจจัยต่�งๆ เช่น ผลก�รปฏิบัติง�น จำ�นวนครั้งก�รเข้�ร่วมประชุม และก�รมีส่วนร่วมในก�รประชุม รวมทั้งก�รมีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมต่�ง ๆ ของคณะกรรมก�รบริษัทฯ

องค์ประกอบและก�รสรรห� แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจ�กตำ�แหน่งกรรมก�รของบริษัทฯ นั้น ได้กำ�หนดไว้ในข้อบังคับของ 
บริษัทฯ ซึ่งส�ม�รถสรุปส�ระสำ�คัญได้ดังนี้
1. คณะกรรมก�รบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมก�รจำ�นวนไม่น้อยกว่� 5 คน และกรรมก�รไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวน 

กรรมก�รทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในร�ชอ�ณ�จักร และต้องมีคุณสมบัติต�มกฎหม�ยกำ�หนด
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมก�ร ต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รดังต่อไปนี ้

 (1)  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่�กับจำ�นวนหุ้นที่ตนถือ 

 (2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหล�ยคนเป็นกรรมก�รก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้ง
บุคคลหล�ยคนเป็นกรรมก�รจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดม�กน้อยเพียงใดไม่ได ้

 (3)  บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดต�มลำ�ดับลงม�เป็นผู้ได้รับก�รเลือกตั้งเป็นกรรมก�รเท่�จำ�นวนกรรมก�รที่จะพึงม ี

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับก�รเลือกตั้ง ในลำ�ดับถัดลงม�มีคะแนนเสียงเท่�กันเกินจำ�นวนกรรมก�ร
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธ�นเป็นผู้ออกเสียงชี้ข�ด

3. ในก�รประชุมผู้ถือหุ้นส�มัญประจำ�ปีทุกครั้งให้กรรมก�รออกจ�กตำ�แหน่งจำ�นวนหนึ่งในส�ม ของจำ�นวนกรรมก�รในขณะนั้น  
ถ้�จำ�นวนกรรมก�รจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส�มส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในส�มกรรมก�รที่จะต้อง 
ออกจ�กตำ�แหน่งในปีแรกและปีที่สองภ�ยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสล�กกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมก�รคนท่ี 

อยู่ในตำ�แหน่งน�นที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจ�กตำ�แหน่ง กรรมก�รที่จะออกต�มว�ระอ�จถูกเลือกเข้�ม�รับตำ�แหน่งใหม่ก็ได้
4. กรรมก�รคนใดจะล�ออกจ�กตำ�แหน่งให้ยื่นใบล�ออกต่อบริษัทฯ ก�รล�ออกมีผลนับแต่วันที่ใบล�ออกไปถึงบริษัทฯ
5. ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมก�รว่�งลงเพร�ะเหตุอื่นนอกจ�กถึงคร�วออกต�มว�ระ คณะกรรมก�ร อ�จเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ 

และไม่มีลักษณะต้องห้�มต�มกฎหม�ยว่�ด้วยบริษัทมห�ชนจำ�กัด และ/หรือกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์
เข้�เป็นกรรมก�รแทนในก�รประชุมคร�วถัดไป เว้นแต่ว�ระของกรรมก�รจะเหลือน้อยกว่� 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้�เป็นกรรมก�ร
แทนดังกล่�ว จะอยู่ในตำ�แหน่งกรรมก�รได้เพียงแค่ว�ระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมก�รที่ตนแทน มติของคณะกรรมก�รต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่�ส�มในสี่ของจำ�นวนกรรมก�รที่ยังเหลืออยู่

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอ�จลงมติให้กรรมก�รคนใดออกจ�กตำ�แหน่งก่อนถึงคร�วออกต�มว�ระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่� 
ส�มในส่ีของจำ�นวนผู้ถือหุ้นที่ม�ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่ถือ 

โดยผู้ถือหุ้นที่ม�ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมก�รบริษัทฯ จะร่วมกันพิจ�รณ�เบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะม�ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมก�รอิสระ โดยพิจ�รณ� 
จ�กคุณสมบตัแิละลักษณะตอ้งห�้มของกรรมก�รต�มพระร�ชบญัญัติมห�ชนจำ�กัด กฎหม�ยว่�ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตล�ดหลักทรัพย์ 

ประก�ศของคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน รวมถึงประก�ศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�ร 
บริษัทฯ จะพิจ�รณ�คัดเลือกกรรมก�รอิสระจ�กผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น และคว�มเหม�ะสมด้�นอ่ืนๆ ประกอบกัน  
จ�กนั้นจะนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจ�รณ�แต่งตั้งเป็นกรรมก�รของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบ�ยในก�รแต่งตั้ง
กรรมก�รอิสระอย่�งน้อย 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมด และต้องมีจำ�นวนไม่น้อยกว่� 3 ท่�น

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมบริห�รง�น ลูกจ้�ง พนักง�น ที่ปรึกษ�ที่ได้เงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอำ�น�จควบคุม 

ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�ร
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีคว�มสัมพันธ์ท�งส�ยโลหิต หรือโดยก�รจดทะเบียนต�มกฎหม�ย ในลักษณะที่เป็นบิด�ม�รด� คู่สมรส พี่น้อง  

และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริห�ร ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ ผู้มีอำ�น�จควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับก�ร เสนอให้เป็น 

ผู้บริห�รหรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ
4. ไม่มีหรือเคยมีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง ในลักษณะที่อ�จเป็นก�รขัดขว�ง 

ก�รใช้วิจ�รณญ�ณอย่�งอิสระของตน เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง 
เป็นกรรมก�ร

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ กรรมก�รซึ่งไม่ใช่
กรรมก�รอิสระ ผู้บริห�ร หรือหุ้นส่วนผู้จัดก�รของสำ�นักง�นสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลท่ีอ�จมี
คว�มขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�ร

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงก�รให้บริก�รเป็นที่ปรึกษ�กฎหม�ยหรือที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน 

ซึ่งได้รับค่�บริก�รเกินกว่� 2 ล้�นบ�ทต่อปีจ�กบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง ท้ังนี้ ในกรณีที่ผู ้ให้บริก�ร 
ท�งวิช�ชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงก�รเป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ กรรมก�รซึ่งไม่ใช่กรรมก�รอิสระ ผู้บริห�ร หรือหุ้นส่วน 

ผู้จัดก�ร ของผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปีก่อนได้รับ 

แต่งตั้งเป็นกรรมก�ร
7. ไม่เป็นกรรมก�รที่ได้รับก�รแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมก�รของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัทฯ 
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถให้คว�มเห็นอย่�งเป็นอิสระเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ

คณะกรรมก�รบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมก�รตรวจสอบอย่�งน้อย 3 ท่�น โดย 

แต่งตั้งจ�กกรรมก�รอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติต�มที่กฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ รวมถึงประก�ศ 

ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด นอกจ�กนี้ กรรมก�รอิสระที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร
ตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้ 
1. ไม่เป็นกรรมก�รที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รให้ตัดสินใจในก�รดำ�เนินกิจก�รของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน ได้พิจ�รณ�ทบทวนหลักเกณฑ์และรูปแบบก�รจ่�ยค่�ตอบแทนกรรมก�รบริษัทฯ
และคณะกรรมก�รชุดย่อย และนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ เพื่อพิจ�รณ�เห็นชอบ และนำ�เสนอต่อที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น
ประจำ�ปี 2563 โดยวันที่ 21 กรกฎ�คม 2563 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนกรรมก�รประจำ�ปี 2563 โดยมี
อัตร�โครงสร้�งค่�ตอบแทนดังนี้

1. ค่�ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

2. ไม่เป็นกรรมก�รของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกันเฉพ�ะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
3. มีคว�มรู้และประสบก�รณ์เพียงพอที่จะส�ม�รถทำ�หน้�ที่ในฐ�นะกรรมก�รตรวจสอบ ท้ังนี้ ต้องมีกรรมก�รตรวจสอบ

อย่�งน้อยหนึ่งคนที่มีคว�มรู้และประสบก�รณ์เพียงพอที่จะส�ม�รถทำ�หน้�ที่ในก�รสอบท�นคว�มน่�เชื่อถือของงบก�รเงินได้

ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ และ กรรมก�รตรวจสอบ มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งนับตั้งแต่แต่งตั้งจนถึงเวล�สิ้นสุดว�ระของก�ร
เป็นกรรมก�รบริษัท

ทั้งนี้ เมื่อครบว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งดังกล่�ว ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รตรวจสอบที่พ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระ
อ�จได้รับก�รแต่งตั้งให้กลับเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งได้อีก

คณะกรรมการ
• ประธ�นกรรมก�ร
• กรรมก�ร

130,000
40,000

5,000
5,000

คณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธ�นกรรมก�ร
• กรรมก�ร

20,000
10,000

-
-

-
-

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
• ประธ�นกรรมก�ร
• กรรมก�ร

-
-

5,000
5,000

-
-

กรรมการ ค่าตอบแทนในรูปตัวเงิน (บาท)
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง โบนัส

หม�ยเหตุ
1) กรรมก�รท่ีเป็นผู้บริห�ร/พนักง�นของบริษัท ไม่ได้รับค่�ตอบแทนร�ยเดือนในฐ�นะกรรมก�ร
2) กรรมก�รท่ีเป็นผู้บริห�ร/พนักง�นของบริษัทไม่ได้รับค่�เบ้ียประชุมในฐ�นะกรรมก�รชุดย่อย
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2. ค่�ตอบแทนอื่น
ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกจ�กค่�ตอบแทนร�ยเดือน ค่�เบี้ยประชุม และโบนัสประจำ�ปี

ในปี 2563 บริษัทฯ จ่�ยค่�ตอบแทนกรรมก�รจำ�นวนรวม 6,865,000 บ�ท (รวมเงินโบนัสจ�กผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี 2563 
จำ�นวน  2,100,000 บ�ท) เพ่ิมข้ึน 1,130,000  บ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.70 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2562 ท่ีมีจำ�นวน 5,735,000 บ�ท 
โดยมีร�ยละเอียดก�รจ่�ยเป็นร�ยบุคคล ดังนี้ 

ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร
คณะกรรมก�รบริษ ัทฯ ได ้ก ำ�หนดนโยบ�ยและหล ักเกณฑ์ ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนกรรมก�รผู ้จ ัดก�รและผู ้บร ิห�ร 
โดยคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน จะเป็นผู้พิจ�รณ�ทบทวนค่�ตอบแทนของกรรมก�รผู้จัดก�ร เพื่อเสนอ 

คณะกรรมก�รบริษัทฯ พิจ�รณ�อนุมัติ ซึ่งค่�ตอบแทนดังกล่�ว มีก�รกำ�หนดอย่�งเหม�ะสม ต�มโครงสร้�งค่�ตอบแทน 

ของบริษัทฯ รวมทั้งพิจ�รณ�จ�กผลก�รปฏิบัติง�นและสอดคล้องกับภ�ระ หน้�ที่คว�มรับผิดชอบที่ได้รับมอบหม�ย

กรรมก�รผู้จัดก�รจะเป็นผู้พิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมในก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน และก�รปรับค่�จ้�งประจำ�ปีของผู้บริห�ร 

ระดับผู้อำ�นวยก�ร โดยพิจ�รณ�จ�กผลก�รปฏิบัติง�น และผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ประกอบกับผลก�รปฏิบัติง�น 

ต�มเป้�หม�ยที่ได้กำ�หนดไว้ล่วงหน้�

ชื่อ - สกุล ตำ แหน่ง
ค่าตอบแทนรวม (บาท)

2563 2562

1. น�ยธีระ อภัยวงศ์ ประธ�นกรรมก�ร / ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
ประธ�นกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

2,355,000 2,135,000

2. น�ยมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมก�ร
ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

791,000 655,000

3. น�ยนร�ธร วงศ์วิเศษ กรรมก�ร
ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

806,000 675,000

4. น�ยไตรสรณ์ วรญ�ณโกศล กรรมก�ร / กรรมก�รบริห�ร
กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง / กรรมก�รผู้จัดก�ร

35,000 25,000

5. น�งเพ็ชรรัตน์ วรญ�ณโกศล กรรมก�ร / กรรมก�รบริห�ร
กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

35,000 25,000

6. น�ยสุจิน สุวรรณเกต กรรมก�ร / กรรมก�รตรวจสอบ
กรรมก�รสรรห�และ พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

915,000 785,000

7. น�งสุษม� รัติว�นิช กรรมก�ร / กรรมก�รตรวจสอบ
กรรมก�รสรรห�และ พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

915,000 785,000

8. น�ยโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมก�ร 791,000 650,000

รวม 6,643,000 5,735,000
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ในปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทฯ จ่�ยค่�ตอบแทนให้แก่ผู้บริห�รจำ�นวน 17.91 ล้�นบ�ท และจำ�นวน 24.45 ล้�นบ�ท
ต�มลำ�ดับ ทั้งนี้ ค่�ตอบแทนดังกล่�วรวมถึง เงินเดือน โบนัส และสวัสดิก�รอื่นๆ

ค่าตอบแทนระยะสั้น กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงาน

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์คงที่
• เงินเดือน

เพ่ือจูงใจและรักษ�พนักง�นที่มีคว�ม
รู้คว�ม ส�ม�รถ และตอบแทนก�ร
ปฏิบัติง�นต�ม หน้�ที่และคว�มรับผิด
ชอบต�มตำ�แหน่งง�น

• สวัสดิก�รอื่นๆ  เช่น กองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพ 

เพ่ือสร้�งคว�มมั่นคงปลอดภัยให้กับ
พนักง�น

ค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงาน
• โบนัสต�มผลง�น

เพ่ือเป็นร�งวัลตอบแทนต�มคว�ม
สำ�เร็จ ของผลง�นที่ได้กำ�หนดไว้
ประจำ�แต่ละปี 

โครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทฯ

เงินเดือน 6 12,042,737.84 6 12,360,423.00

โบนัส 6 2,269,700.00 6 1,292,195.70

สวัสดิก�รอื่นๆ 6 10,139,334.65 6 4,253,466.78

รวม 24,451,772.49 17,906,085.48

ปี 2563 ปี 2562

จำ นวนผู้บริหาร
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

จำ นวนผู้บริหาร
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)
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แผนก พนักงานประจำ  (คน) พนักงานรายวัน (คน) รวม (คน)

1. แผนกบัญชี 11 1 12

2. แผนกก�รเงิน 11 - 11

3. แผนกก�รตล�ด 10 - 10

4. แผนกข�ย 43 - 43

5. แผนกค้�ปลีก 1 , 2 278 23 301

6. แผนกวิศวกรรมและบริก�ร 43 - 43

7. แผนกผลิตภัณฑ์ 23 1 24

8. แผนกกลยุทธ์และพัฒน� 6 - 6

9.  แผนกทรัพย�กรบุคคล 6 - 6

10. แผนกฝึกอบรม 4 - 4

11. แผนกบริห�รง�นทั่วไป 6 - 6

12. แผนกตรวจสอบภ�ยใน 2 - 2

รวม 443 25 468

บุคลากร

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 มีพนักง�นรวมทั้งสิ้นจำ�นวน 468 คน (ไม่นับรวมผู้บริห�รจำ�นวน 6 คน) แบ่งเป็นพนักง�นประจำ�
จำ�นวน 443 คน และพนักง�นร�ยวันจำ�นวน 8 คน ดังมีร�ยละเอียดต่อไปนี้ 

บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รฝึกอบรมและพัฒน�พนักง�น จึงได้มีก�รจัดต้ังแผนกฝึกอบรม สำ�หรับดูแลในเรื่องเกี่ยวกับก�ร
อบรมพนักง�นโดยเฉพ�ะ  ซึ่งมีเป้�หม�ยหลักในก�รพัฒน�คว�มรู้ ทักษะ ประสบก�รณ์ ของพนักง�น ในด้�นคว�มรู้เฉพ�ะท�ง  
คว�มรู้ท�งด้�นเทคนิค  คว�มรู้คว�มส�ม�รถเหล่�นี้เป็นร�กฐ�นที่สำ�คัญของก�รพัฒน�บุคล�กร ช่วยให้พนักง�นส�ม�รถ 

ปฏิบัติง�นลุล่วงต�มท่ีได้รับมอบหม�ย และเตรียมคว�มพร้อมให้พนักง�นมุ่งสู่เป้�หม�ยในอ�ชีพก�รง�นของตน ซึ่งก�รพัฒน�
บุคล�กรนี้ในที่สุดก็จะส่งผลถึงคว�มแข็งแกร่งของก�รดำ�เนินกิจก�รของบริษัทฯ
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โดยหลักสูตรที่บริษัทฯ จัดอบรมให้แก่พนักง�นนั้น ได้แก่
   หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่ : เพื่อเตรียมคว�มพร้อมในก�รทำ�ง�นแก่พนักง�นใหม่

•  ปฐมนิเทศพนักง�นใหม่เพื่อให้คว�มรู้เกี่ยวกับบริษัทฯ
•  ก�รอบรมทักษะก�รข�ย ได้แก่ เทคนิคก�รบริก�รลูกค้� และเทคนิคก�รสร้�งประสบก�รณ์ก�รที่ดีแก่ลูกค้�
•  คว�มรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และก�รส�ธิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงก�รให้คว�มรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมของสินค้�
•  ก�รฝึกง�นจ�กสถ�นก�รณ์จริง

   หลักสูตรอบรมอย่างต่อเนื่อง : เพื่อทบทวนคว�มรู้ให้แก่พนักง�นแต่ละตำ�แหน่ง
•  ก�รฝึกอบรมสำ�หรับพนักง�นฝึกอบรม
•  ก�รฝึกอบรมสำ�หรับพนักง�นเก็บเงิน
•  ก�รฝึกอบรมสำ�หรับพนักง�นส�ธิตสินค้�

นอกเหนือไปจ�กนั้น บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักง�นได้รับก�รอบรมจ�กภ�ยนอก และสนับสนุนให้มีก�รสอบวุฒิบัตร ซึ่งจัดโดย
เจ้�ของผลิตภัณฑ์ เช่น Apple เพื่อเป็นก�รพัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถเฉพ�ะท�งในส�ยวิช�ชีพอย่�งต่อเนื่อง และช่วยพัฒน�
คว�มส�ม�รถท�งก�รแข่งขันของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังเล็งเห็นและให้คว�มสำ�คัญกับแผนก�รสืบทอดตำ�แหน่งของบุคล�กร โดยเฉพ�ะผู ้บริห�รระดับสูง ของบริษัทฯ 
เพื่อสร้�งคว�มมั่นใจได้ว่�บริษัทฯ มีคว�มพร้อม ในก�รเตรียมบุคคล�กรเพื่อทดแทน เมื่อมีตำ�แหน่งว่�งหรือสำ�หรับรองรับก�ร
ขย�ยธุรกิจในอน�คต  โดยในตำ�แหน่งผู้บริห�รระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้จัดก�รอ�วุโสแผนกขึ้นไป จะระบุตัวบุคคลที่จะทำ�หน้�ที่แทน 

ในกรณีที่ยังไม่มีตัวบุคคลที่ส�ม�รถรองรับได้ทันทีได้ จะจัดให้มีระบบพัฒน�บุคล�กรในลำ�ดับรองลงม� เพื่อเตรียมคว�มพร้อม 
รวมทั้งสรรห�จ�กภ�ยนอก

บริษัทฯ ได้ดำ�เนินก�รจัดให้ผู้บริห�รและพนักง�นได้รับก�รฝึกอบรม ทั้งก�รจัดอบรมภ�ยในและภ�ยนอกบริษัท โดยในปี 2563 

ผู้บริห�รและพนักง�นได้รับก�รฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 27.75 ของลูกจ้�งเฉลี่ยในระหว่�งปี ซึ่งครบต�มสัดส่วนหรือม�กกว่� 
ร้อยละ 50 ของลูกจ้�งเฉลี่ย และมีจำ�นวนชั่วโมงฝึกอบรม พนักง�นทั้งหมด 726 ชั่วโมงต่อปี คิดเฉลี่ยเป็น 6 ชั่วโมง/คน/ปี
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คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงก�รดำ�เนินธุรกิจด้วย
คว�มโปร่งใสและเป็นธรรม กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย ซึ่งเป็น 

ไปต�มหลักเกณฑ์ของก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ด้วยเชื่อมั่น 

ว่�ระบบและก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี เป็นปัจจัยสำ�คัญต่อ 

ก�รดำ�เนินธุรกิจ จึงได้กำ�หนดนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
ท่ีดีของบริษัท โดยมีเน้ือห�ครอบคลุมหลักก�รสำ�คัญในเร่ือง 
สิทธิของผู้ถือหุ้น ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน 

ก�รคำ�นึงถึงบทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย ก�รเปิดเผยข้อมูล 

และคว�มโปร่งใส และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

คณะกรรมก�รบริษัทฯ  ได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบ�ยก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทฯ ล่�สุดเม่ือวันท่ี 6 สิงห�คม 2562 

เพ่ือให้เหม�ะสมกับสภ�พก�รณ์ของบริษัทฯ  โดยอ้�งอิงจ�ก
หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน 

ปี 2555 ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสอดคล้อง
กับหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี (CG Code) ของสำ�นักง�น
คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์ และตล�ดหลักทรัพย ์

ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยเนื้อห�ร�ยละเอียดไว้บนเว็บไซต์ 
ของบริษัทที่ www.spvi.co.th/investor-relations/

ในปี 2563 บริษัทฯ มีก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รที่ดี สรุปได้ดังนี้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักและให้คว�มสำ�คัญในสิทธิพื้นฐ�นต่�งๆ 
ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิก�รซื้อข�ยหรือโอนหุ้น สิทธิในก�ร
ที่จะได้รับส่วนแบ่งกำ�ไรของกิจก�ร สิทธิในก�รได้รับข้อมูล
ข่�วส�รของกิจก�รอย่�งเพียงพอ สิทธิในก�รเข้�ร่วมประชุม
เพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเ พ่ือแต่งตั้ ง 
หรือถอดถอนกรรมก�ร แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเร่ืองท่ีมี 

ผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น ก�รจัดสรรเงินปันผล ก�รกำ�หนด 

หรือก�รแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ ก�รลดทุน
หรือเพิ่มทุน เป็นต้น 

 นอกเหนือจ�กสิทธิพื ้นฐ�นต่�งๆ ข้�งต้นแล้ว 
บริษัทฯ ยังได้ดำ�เนินก�รในเร่ืองต่�งๆ ท่ีเป็นก�รส่งเสริมและ
อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้

ก่อนการประชุม
1. เปิดโอก�สให้ผู ้ถ ือหุ ้นส่วนน้อยส�ม�รถเสนอว�ระ 

ก�รประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับพิจ�รณ�เลือกตั้ง 
เป็นกรรมก�รได้ล่วงหน้�ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันว�คม 2562 
โดยได้ประก�ศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีก�รเสนอ
ผ่�นเว็บไซต์ของตล�ดหลักทรัพย์และเว็บไซต์บริษัทฯ ทั้งนี้ 
เม่ือถึงกำ�หนดก�รปิดรับ ปร�กฎว่�ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง
ดังกล่�วแต่อย่�งใด

2. จัดทำ�หนังสือเชิญประชุม และเอกส�รประกอบแก ่

ผู้ถือหุ้นล่วงหน้� รวมทั้งเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ 
www.spvi.co.th/investor-relations/ ล่วงหน้� 30 วัน
ก่อนวันประชุม นอกจ�กนี้ได้จัดส่งชุดเอกส�รให้ผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้� 21 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษ�
ข้อมูลประกอบก�รประชุม

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีข้อมูลท่ีถูกต้อง 
เพียงพอ และชัดเจน ดังนี้
• หนังสือเชิญประชุมแต่ละว�ระระบุอย่�งชัดเจนว่�เป็น 

เร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทร�บหรือเพ่ือพิจ�รณ� รวมท้ังข้อเท็จจริง
และเหตุผล คว�มเห็นของคณะกรรมก�ร

• แนบแบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีมีหม�ยเลขบ�ร์โค้ด 

ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อเพิ่มคว�มรวดเร็ว 

ในก�รลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น
• แนบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบคือ แบบ ก. ข. และ ค. 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถเลือกใช้ต�มแบบที่เหม�ะสม
• สำ�เน�ร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
• ข้อมูลของ ผู้ ท่ี ได้ รับก�รเสนอช่ือเ พ่ือเ ลือกตั้ ง เ ป็น

กรรมก�รบริษัท โดยระบุร�ยละเอียด ได้แก่ ชื่อ-น�มสกุล 
อ�ยุ ประวัติก�รศึกษ� ประวัติก�รทำ�ง�น ประวัติก�ร
อบรมจัดโดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
(IOD) ประเภทของกรรมก�รที่เสนอ วันเริ่มต้นดำ�รง 
ตำ�แหน่งในบริษัท

การกำ กับดูแลกิจการ
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• ข้อมูลของกรรมก�รผู้รับมอบฉันทะจ�กผู้ถือหุ้น ซึ่งมี  
2 ท่�นและทุกท่�นเป็นกรรมก�รอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้น 

ส�ม�รถพิจ�รณ�มอบฉันทะใ ห้ เข้ �ประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนนแทน
• ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก�รประชุม 

ผู้ถือหุ้น
• แผนท่ีแสดงสถ�นท่ีสำ�หรับประชุมสำ�หรับก�รเดินท�ง

โดยรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถประจำ�ท�ง

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น
1. บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นส�มัญประจำ�ปีในวันที่ 21 
กรกฎ�คม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 31 อ�ค�รเอ็ม เอส 

สย�มท�วเวอร์ ถนนพระร�ม 3 แขวงช่องนนทรี เขตย�นน�ว�  
กรุงเทพฯ  ซึ่งมีห้องประชุมที่มีขน�ดเหม�ะสม ส�ม�รถ
รองรับผู ้เข้�ร่วมประชุมได้อย่�งเพียงพอ  และเปิดรับ
ลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุมล่วงหน้�เป็นเวล� 2 ชั่วโมง
เพ่ือให้เจ้�หน้�ท่ีรับลงทะเบียนมีเวล�พอเพียงต่อก�รตรวจสอบ
เอกส�รของผู้ถือหุ้นท่ีม�ประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบ 

ฉันทะ เพ่ือให้ก�รลงทะเบียนเป็นไปอย่�งถูกต้องและรวดเร็ว 
บริษัทฯ ได้จัดเจ้�หน้�ที่และโต๊ะลงทะเบียนในจำ�นวนที่ 
เหม�ะสมและเม่ือลงทะเบียนเสร็จแล้วผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตร
ลงคะแนนในแต่ละว�ระเพื่อใช้ลงคะแนนในห้องประชุม

2.  ก่อนเริ่มก�รประชุม เลข�นุก�รที่ประชุมชี้แจงวิธีก�ร 
ออกเสียงลงคะแนนต�มข้อบังคับของบริษัทฯ  โดยผู้ถือ
หุ้นส�มัญของบริษัทฯ ได้รับสิทธิในก�รลงคะแนนหนึ่งหุ้น
ต่อหนึ ่งเสียง  ซึ ่งก�รลงคะแนนและนับคะแนนเป็นไป
อย่�งเปิดเผยโดยบริษัทฯ ได้นำ�ระบบบ�ร์โค้ดม�ใช้ในก�ร
นับคะแนนเสียง ซึ่งช่วยให้ขั้นตอนก�รประมวลผลคะแนน
เป็นไปอย่�งรวดเร็วและแม่นยำ� และเมื ่อทร�บผลก�ร
ลงคะแนนเสียงในแต่ละว�ระ บริษัทฯ ได้แสดงผลดังกล่�ว
ขึ้นหน้�จอภ�พให้ผู้ถือหุ้นทร�บโดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง
ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

3. ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รตรวจสอบ 
กรรมก�รอิสระ  กรรมก�ร  ประธ�นกรรมก�รบริห�ร  และ
กรรมก�รผู้จัดก�รของบริษัทฯ  ได้ให้คว�มสำ�คัญต่อก�ร
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่�งม�กโดยเข้�ร่วมประชุม และบริษัทฯ 
ยังได้เชิญผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษ�กฎหม�ยของบริษัทฯ

เข้�ร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถ�ม
ของผู้ถือหุ้นอย่�งเต็มที่  

4.  สำ�หรับผู้ถือหุ้นที่ม�เข้�ร่วมประชุมหลังจ�กที่บริษัทฯ 
ได้เร่ิมดำ�เนินก�รประชุมไปแล้วน้ัน  ยังส�ม�รถเข้�ร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนได้ในระเบียบว�ระท่ีอยู่ระหว่�ง
ก�รพิจ�รณ�และยังไม่ได้ลงมติ 

5. ก�รประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดำ�เนินไปต�มว�ระที่
กำ�หนดไว้ต�มลำ�ดับและไม่มีก�รพิจ�รณ�ว�ระอื ่นใด
นอกเหนือจ�กที่ได้ กำ�หนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

6. ประธ�นที ่ประชุมมอบหม�ยให้เลข�นุก�รบริษัทฯ
แจ้งผลคะแนนแต่ละว�ระและมติของท่ีประชุมให้ผู้ถือหุ้น
ทร�บภ�ยในช่วงก�รจัดประชุมทันที โดยไม่มีผู ้ถือหุ ้น
ท่�นใดยกมือคัดค้�นหรือไม่เห็นด้วยกับมตินั้น

การดำาเนินการภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
1. บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลก�ร
ลงคะแนนภ�ยในวันเดียวกันผ่�นระบบของตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

2. เลข�นุก�รบริษัทฯ  ได้จัดทำ�ร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้น
และจัดส่งร�ยง�นก�รประชุมให้ตล�ดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเผยแพร่ร�ยง�นก�รประชุมดังกล่�วไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ภ�ยใน 14 วัน หลังจ�กวันประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน 
บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญและตระหนักในสิทธิของผู้ถือหุ้น
ทุกร�ย ไม่ว่�จะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริห�รหรือผู้ถือหุ้นที่
ไม่เป็นผู้บริห�ร ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือแม้แต่ผู้ถือหุ้นร�ยย่อย 
จึงไม่กระทำ�ก�รใดๆ ที่ถือเป็นก�รเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิด
คว�มไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นภ�ยใต้ข้อกำ�หนดของกฎหม�ย
ที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินก�รดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น
• บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งส�มแบบให้กับ 

ผู้ถือหุ้นทุกคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถเลือกใช้ในแบบ 

ที่ตรงกับคว�มต้องก�รม�กที่สุด 
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• ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ส�ม�รถเข้�ม�เข้�ร่วมก�รประชุมได ้

บริษัทฯ ได้เสนอช่ือกรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ 

จำ�นวน 3 คน เพื่อเป็นท�งเลือกให้กับผู้ถือหุ้นในก�ร 
พิจ�รณ�มอบฉันทะให้กรรมก�รคนใดคนหนึ่งเข้�ประชุม 
และออกเสียงลงคะแนนแทน 

2. การดำาเนินการเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร
•  บริษัทฯ กำ�หนดแนวท�งในก�รป้องกันก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน 

อย่�งเคร่งครัดโดยกำ�หนดไว้เป็น ล�ยลักษณ์อักษร โดย
ดำ�เนินก�รดังนี้

• แจ้งกฎเกณฑ์ และนโยบ�ยที ่เกี ่ยวข้องกับก�รใช ้ 
ข้อมูลภ�ยในให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นได ้

รับทร�บ เพื่อให้มั่นใจว่�กฎเกณฑ์ และนโยบ�ยดังกล่�ว
เป็นที่รับทร�บ และปฏิบัติต�ม 

• กรรมก�ร และผู้บริห�ร งดทำ�ก�รได้ม�หรือจำ�หน่�ยไป 
ซ่ึงหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงก่อนเปิดเผยงบก�รเงิน
ต่อส�ธ�รณชน 30 วัน โดยเลข�นุก�รบริษัทฯ จะแจ้ง 
ให้กรรมก�ร และผู้บริห�รได้ทร�บช่วงเวล�ก�รห้�ม 

ซื้อข�ย (Silent Period)
• กำ�หนดบุคคลท่ีมีตำ�แหน่งหรือหน้�ท่ีซึ่งส�ม�รถล่วงรู้ 

หรือครอบครองข้อมูลภ�ยใน ได้ม�กกว่�พนักง�นทั่วไป
ให้ถือว่�เป็นกลุ่มบุคคลที่มีคว�มสุ่มเสี่ยง จึงห้�มซื้อข�ย 
โอน และรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวล� 30 วัน 

ก่อนก�รเปิดเผยงบก�รเงินประจำ�ไตรม�สและประจำ�ปี 
(Black out Period) รวมท้ังให้มีก�รร�ยง�นก�รถือครอง
และก�รเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และ
บุตรท่ียังไม่บรรลุ นิติภ�วะ ต่อเลข�นุก�รบริษัทฯ ทุกคร้ัง 
ภ�ยใน 3 วันทำ�ก�ร นับแต่วันท่ีมีก�รเปล่ียนแปลงดังกล่�ว

•  ร�ยก�รระหว่�งกันที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 เป็นร�ยก�ร
ที่เป็นไปอย่�งบริสุทธ์ิ ยุติธรรม และเป็นไปต�มธุรกิจ
ปกติก�รค้�

หมวดท่ี 3 การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้ให้คว�มสำ�คัญต่อสิทธิของผู ้ม ีส ่วนได้เสีย
และปฏิบัติอย่�งเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย โดยมี
ร�ยละเอียดดังนี้

พนักงาน : บริษัทฯ มุ ่งเสริมสร้�งพัฒน�และฝึกอบรม
ท้ังด้�นทักษะและประสบก�รณ์แก่พนักง�นอย่�งต่อเนื่อง 
โดยจัดให้มีก�รฝึกอบรมร�ยตำ�แหน่งท้ังก�รจัดอบรม
ภ�ยในบริษัท และส่งไปเข้�รับก�รอบรมภ�ยนอกบริษัทฯ 
โดยเจ้�ของผลิตภัณฑ์ 

ในด้�นสวัสดิก�ร บริษัทฯ มีนโยบ�ยที ่มุ ่งเน้นในเรื ่อง
คุณภ�พชีวิตในก�รทำ�ง�นของพนักง�นและปฏิบัติกับ
พนักง�นอย่�งเท่�เทียมกัน จึงจัดให้มีก�รประกันชีวิตและ
ประกันสุขภ�พพนักง�น กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ และตรวจ
สุขภ�พประจำ�ปีให้กับพนักง�นทุกคน และบริษัทฯ ยังได้ร่วม
กับธน�ค�รพ�ณิชย์ จัดให้มีสวัสดิก�รสินเชื่ออัตร�พิเศษ
สำ�หรับพนักง�น ตลอดจนมีก�รดูแลและสร้�งสภ�พแวดล้อม
ในก�รทำ�ง�นท่ีดี และคำ�นึงถึงสวัสดิภ�พของพนักง�นให้เกิด
คว�มปลอดภัย

จ�กข้อมูลก�รเกิดอุบัติเหตุ ก�รหยุดง�น ในปี 2563 พบว่�
สถิติก�รเกิดอุบัติเหตุหรืออัตร�ก�รหยุดง�นจ�กก�รเจ็บป่วย
เนื่องจ�กก�รทำ�ง�นเท่�กับศูนย ์

คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ ยึดถือแนวท�งก�รปฏิบัติที่ดี
ต�มเง่ือนไขท�งก�รค้�และ/หรือข้อตกลง อย่�งเป็นธรรม
ต่อคู่ค้�และเจ้�หนี้ ไม่ว่�จะเป็นก�รชำ�ระหนี้ตรงต�มเวล� 
ก�รดูแลคุณภ�พหลักทรัพย์ค้ ำ�ประกัน และเรื ่องอื ่นใด
ที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้�หนี้ ในกรณีที่ไม่ส�ม�รถปฏิบัติ
ต�มเง่ือนไขได้บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้�หนี้ ทร�บโดยเร็ว 
เพื่อร่วมกันพิจ�รณ�ห�แนวท�งแก้ไข โดยใช้หลักคว�ม
สมเหตุสมผล

ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้�งคว�มพึงพอใจและคว�มมั่นใจ
ให้กับลูกค้�ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริก�รที่ดี  รวมทั้ง
รักษ�สัมพันธภ�พท่ีดี มุ่งเน้นก�รทำ�ก�รค้�ด้วยคว�มซ่ือสัตย์
และเป็นธรรม

ในปี 2563 ร้�น iStudio และ iBeat ของบริษัทฯ ได้รับก�ร
สุ่มตรวจสอบจ�ก Mystery Shopper จ�กภ�ยนอกอย่�ง
สม่ำ�เสมอ และบริษัทฯ ยังได้รับก�รประเมินคว�มพึงพอใจของ
ลูกค้�ศูนย์บริก�ร iCenter ซึ ่งดำ�เนินก�รประเมินโดย
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Apple เป็นประจำ�ทุกเดือน พบว่�คว�มพึงพอใจโดยรวม
แต่ละส�ข�ไม่น้อยกว่� ร้อยละ 89 ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้รับทร�บ
ข้อบกพร่อง แล้วนำ�ไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อยกระดับคุณภ�พ
บริก�รให้กับลูกค้�ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

คู่แข่ง : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งท�งก�รค้�ให้สอดคล้องกับ
หลักส�กลภ�ยใต้กรอบแห่งกฎหม�ยเกี่ยวกับหลักปฏิบัติ
ก�รแข่งขันท�งก�รค้�และยึดกติก�ของก�รแข่งขันอย่�งเสรี
และเป็นธรรม และไม่มีนโยบ�ยในก�รแข่งขันท�งก�รค้�
โดยใช้วิธีก�รใดๆ ให้ได้ม�ซ่ึงข้อมูลคู่แข่งขันอย่�งผิดกฎหม�ย
และขัดต่อจริยธรรม

ชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ตระหนักถึงคว�มรับผิดชอบที่
พึงมีต่อชุมชนและสังคม ท้ังก�รจัดกิจกรรม และเข้�มีส่วนร่วม 
เพ ื ่อส�ธ�รณะประโยชน ์  และบร ิก�รส ังคม เช ่น 
กิจกรรมด้�นก�รศึกษ� เป็นต้น

นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีนโยบ�ยเกี่ยวกับก�รต่อต้�น
ก�รทุจริต คอร์รัปชั่น และห้�มจ่�ยสินบน เพื่อผลประโยชน์
ท�งธุรกิจของบริษัท รวมถึงก�รประเมิน คว�มเส่ียง กำ�หนด
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลและควบคุมดูแลเพ่ือ
ป้องกัน และติดต�มประเมินผลคว�มเสี่ยงจ�กก�รทุจริต
คอร์รัปชั่น และยังเน้นก�รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
เพื่อช่วยกันตรวจสอบคว�มโปร่งใส ในก�รดำ�เนินธุรกิจ 
ก�รประพฤติ ต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี ตลอดจน
แนวปฏิบัติเรื่องก�รต่อต้�น ก�รทุจริตคอร์รัปชั่น โดยผู้ที่
พบเห็นก�รละเมิดส�ม�รถแจ้งก�รพบเห็นดังกล่�วต่อคณะ
กรรมก�รบริษัท ผ่�นเลข�นุก�รบริษัท หรือแผนกตรวจ
สอบภ�ยใน ทั ้งนี ้เร ื ่องที ่ถ ูกแจ้งเข้�ม�จะถูกนำ�เข้�สู ่
กระบวนก�ร ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปและผู้ร�ยง�นจะ
ได้รับ ก�รคุ้มครองจ�กบริษัทฯ อย่�งดีที่สุด

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน
1. บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบ�ะแส หรือ 

ผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน เป็นคว�มลับ 
2. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่�ที่จำ�เป็น โดยคำ�นึงถึง 
คว�มปลอดภัย และคว�มเสียห�ยของผู้ร�ยง�นแหล่งที่ม�
ของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ท่ีได้รับคว�มเสียห�ย จะได้รับก�รบรรเท�คว�มเสียห�ย
ด้วยกระบวนก�รที่เหม�ะสม และเป็นธรรม

4. บริษัทฯ จะไม่กระทำ�ก�รใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้ง
เบ�ะแสหรือผู ้ร้องเรียน ไม่ว่�จะโดยก�รปลี ่ยนแปลง 
ตำ�แหน่งง�น ลักษณะง�น สถ�นที่ทำ�ง�น สั่งพักง�น 
เลิกจ้�ง หรือกระทำ�ก�รอื่นใดที่มีลักษณะเป็นก�รปฏิบัติ
อย่�งไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้ง เบ�ะแสหรือผู้ร้องเรียน หรือ 

ผู้ให้คว�มร่วมมือในก�รตรวจสอบข้อเท็จจริง

ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการแจ้งเบาะแส
การกระทำาผิดหรือข้อร้องเรียน
(1) ส่งโดยตรงที่เลข�นุก�รบริษัท
    บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด(มห�ชน)
    1213/58-59 ซอยล�ดพร้�ว 94 ถนนศรีวร�
    แขวงพลับพล� เขตวังทองหล�ง
    กรุงเทพมห�นคร 10310 หรือ
    ท�งอีเมล์ : companysecretary@spvi.co.th

(2) ส่งโดยตรงที่แผนกตรวจสอบภ�ยใน
    น�งส�วยุพ� เบญจวิกรัย
    บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด(มห�ชน)
    1213/58-59 ซอยล�ดพร้�ว 94 ถนนศรีวร�
    แขวงพลับพล� เขตวังทองหล�ง
    กรุงเทพมห�นคร 10310 หรือ
    ท�งอีเมล์ : yupa@spvi.co.th

การดำาเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
เม่ือได้รับเร่ืองร้องเรียนหรือเบ�ะแสก�รกระทำ�ผิดท่ีส่งเข้�
ม�ต�มช่องท�งก�รร้องเรียนของบริษัทฯ เลข�นุก�รบริษัท 
หรือแผนกตรวจสอบภ�ยใน  ดำ�เนินก�รรวบรวมข้อเท็จจริง 
และแผนกตรวจสอบภ�ยในทำ�ก�รตรวจสอบ ก่อนนำ�ส่ง
เรื่องร้องเรียนให้หัวหน้�ส�ยง�นที่เกี่ยวข้องทร�บ พร้อมนำ�
เสนอม�ตรก�รแก้ไขปัญห�ต่�งๆ โดยยึดหลักคว�มโปร่งใส 
และเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย 

การตรวจสอบข้อเท็จจริง แผนกตรวจสอบภ�ยใน 
พิจ�รณ�จัดทำ�ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบข้อเท็จจร ิง 
พร้อมคว�มเห็นและข้อเสนอแนะ เสนอกรรมก�รผู้จัดก�ร
พิจ�รณ�สั่งก�รต�มคว�มเหม�ะสม  รวมทั้ง ร�ยง�นให้
คณะกรรมก�รตรวจสอบรับทร�บ
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โดยในปี 2563 ที่ผ่�นม�ไม่มีก�รร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
ก�รทุจริตและคอร์รัปชัน สำ�หรับก�รร้องเรียนด้�นอื่น 
ได้แก้ไขแล้ว ซึ่งได้ส่งต่อให้หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องรับทร�บ

การอบรมและสื่อสาร  
บริษัทฯ ส่งเสริมสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ ให้พนักง�นตระหนัก
ถึงคว�มสำ�คัญของก�รต่อต้�นทุจริต คอร์รัปชัน โดยแผนก
ทรัพย�กรบุคคลจะสื่อส�รและฝึกอบรมพนักง�น เกี่ยวกับ
นโยบ�ยและแนวปฏิบัติในก�รต่อต้�นทุจริตคอร์รัปชั่น 
เพ่ือให้คว�มรู้และปลูกฝังให้พนักง�นทุกระดับมีจิตสำ�นึก
ในก�รต่อต้�นทุจริตคอร์รัปชั่น

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส
คณะกรรมก�รบริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รเปิดเผยข้อมูล
อย่�งถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งร�ยง�นข้อมูลท�ง
ก�รเงินและข้อมูลทั่วไปต�มหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ
ตล�ดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่สำ�คัญที่มีผลกระทบต่อ
ร�ค�หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซ่ึงมีผลกระทบต่อกระบวนก�ร 
ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทร�บข้อมูลอย่�ง

เท่�เทียมกัน  โดยทำ�ก�รเผยแพร่ข้อมูลส�รสนเทศของ
บริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นและส�ธ�รณชนผ่�นช่องท�งและสื่อ
ก�รเผยแพร่ข้อมูลของตล�ดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ www.spvi.co.th/investor-relations/

คณะกรรมก�รบริษัทฯ  ตระหนักถึงคว�มรับผิดชอบต่อ
ร�ยง�นงบก�รเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง 
และสมเหตุสมผล งบก�รเงินของบริษัทฯ จัดทำ�ขึ้นต�ม
ม�ตรฐ�นก�รบญัชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยเลือกใช้นโยบ�ยบัญชี
ที่เหม�ะสมและถือปฏิบัติอย่�งสม่ำ�เสมอ และใช้ดุลยพินิจ
อย่�งระมัดระวัง โดยแสดงร�ยง�นคว�มรับผิดชอบของ
คณะกรรมก�รต่อร�ยง�นท�งก�รเงินควบคู่กับร�ยง�น
ของผู้สอบบัญชี ไว้ในแบบแสดงร�ยง�นประจำ�ปี (56-1) 
และร�ยง�นประจำ�ปี (56-2) และได้มีก�รเปิดเผยบทบ�ท
และหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัทฯ และคณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ จำ�นวนครั้งของก�รประชุมและจำ�นวนครั้งที่
กรรมก�รแต่ละท่�นเข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ 
ในปีท่ีผ่�นม� นอกจ�กนั้นยังกำ�หนดให้มีก�รร�ยง�นก�ร
เปลี่ยนแปลงก�รถือครองหลักทรัพย์ของกรรมก�ร และ
ผู ้บริห�รในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ ทุกครั ้ง
โดยมีข้อมูลก�รถือครองหลักทรัพย์ของกรรมก�ร และ
ผู้บริห�รบริษัทฯ ในปี 2563 ดังนี้ 

กรรมการ / ผู้บริหาร
จำ นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)

31  ธ.ค. 2562 ซื้อ(+) / ขาย(-) 31  ธ.ค. 2563

1. น�ยธีระ  อภัยวงศ์
     ประธ�นกรรมก�รและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

400,000

-

- 400,000

-

2. น�ยมินทร์  อิงค์ธเนศ
     กรรมก�รและประธ�นกรรมก�รบริห�ร
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

300,000

-

-

-

300,000

-

3. น�ยนร�ธร  วงศ์วิเศษ
     กรรมก�รและประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
   คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

4,050,000

-

(2,724,800)

-

1,325,200

-

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ในรอบปีที่ผ่านมา (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2563)
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บริษัทฯ  จัดให้มีหน่วยง�นที ่ให้ข้อมูลส�รสนเทศและ
ส่ือส�รกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนตลอดจนนักวิเคร�ะห์หลักทรัพย์ 

ซึ่งส�ม�รถติดต่อขอข้อมูลบริษัทต�มที่อยู่ด้�นล่�งนี้
 ท�งโทรศัพท์ : 0 2559 2901-9
 ท�งอีเมล์    : ir@spvi.co.th
นอกจ�กนี ้น ักลงทุนยังส�ม�รถศึกษ�ข้อมูลผ่�นท�ง
 เว็บไซต์ www.spvi.co.th

หม�ยเหตุ :  * จำ�นวนหุ ้นเพิ ่มขึ ้นเนื ่องจ�กได้ร ับโอนจ�กมรดก

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เข้�ร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียน
พบนักลงทุน (Opportunity Day) รวม 3 คร้ัง  ซึ่งจัดโดย
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับธุรกิจ 
และก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ แก่นักวิเคร�ะห์หลักทรัพย์ 
นักลงทุน และสื ่อมวลชน โดยเข้�ร่วมกิจกรรมในวันที ่
8 มิถ ุน�ยน 19 สิงห�คม และ 20 พฤศจิก�ยน 2563
ซึ ่งบริษัทฯ ได้รับก�รตอบรับเป็นอย่�งดีจ�กนักลงทุน 
ผู้ถือหุ้น และผู้ที่สนใจ

กรรมการ / ผู้บริหาร
จำ นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)

31  ธ.ค. 2562 ซื้อ(+) / ขาย(-) 31  ธ.ค. 2563

4. น�ยไตรสรณ์  วรญ�ณโกศล
     กรรมก�รและกรรมก�รผู้จัดก�ร
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

25,311,050

31,994,000

713,066*

(2,000,000)

26,024,116

29,994,000

5. น�งเพ็ชรรัตน์  วรญ�ณโกศล
     กรรมก�รและผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยปฏิบัติก�ร
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

31,994,000

25,311,050

(2,000,000)

713,066*

29,994,000

26,024,116

6. น�ยสุจิน  สุวรรณเกต
    กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

300,000

-

-

-

300,000

-

7. น�งสุษม�  รัติว�นิช
     กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

300,000

-

-

-

300,000

-

8. น�ยโสภณ อิงค์ธเนศ
     กรรมก�ร
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

-

-

-

-

-

-

9. น�งส�วภัคจิร� ทัศนเสวี 
    ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

-

-

-

-

-

-

10. น�งดวงนภ� วรญ�ณโกศล
      ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รแผนกผลิตภัณฑ์
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

1,570,480

2,872,834

(90,000)

202,366

1,480,480

3,075,200

11. น�ยพงศกร บุญศรีเมือง
      ผู้จัดก�รอ�วุโสแผนกวิศวกรรมและบริก�ร
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

831,186

-

-

-

-

-

12. น�ยไพโรจน์ อุลิศนันท์
     ผู้จัดก�รอ�วุโสแผนกค้�ปลีก 1 
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

-

-

-

-

-

-
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หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้มีก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�
ค่�ตอบแทน เพื่อทำ�หน้�ที่สรรห�กรรมก�รของบริษัทฯ 
เพ่ือส�ม�รถให้คว�มม่ันใจได้ว่�คณะกรรมก�รท่ีทำ�หน้�ท่ี 
ในปัจจุบันน้ันประกอบไปด้วยบุคคลท่ีมีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ 
ทักษะ และประสบก�รณ์เป็นที่ยอมรับ และมีคว�มเข้�ใจ
ในบทบ�ทหน้�ที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่�งดี  

1. โครงสร้างกรรมการ
   1.1 ปัจจุบันคณะกรรมก�รของบริษัทฯ มีจำ�นวน 8 คน 
ประกอบด้วย 
 (ก)  กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร
      (Executive Director) 2 คน 
 (ข)  กรรมก�รที่มิได้เป็นผู้บริห�ร
      (Non-Executive Director) 6 คน
      (รวมประธ�นกรรมก�รบริษัท)
      ในจำ�นวนนี้มีกรรมก�รอิสระ 3 คน 

นอกจ�กนี ้ คณะกรรมก�รบริษัทฯ ยังได้แต่งตั ้งคณะ
อนุกรรมก�รชุดต่�งๆ  เพื่อช่วยในก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
ของบริษัทฯ ดังนี้
คณะกรรมการบริหาร : เป็นผู้กำ�หนดแนวท�งและกลยุทธ์
ในก�รดำ�เนินธุรกิจ ให้เป็นไปต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนดโดย
คณะกรรมก�รบริษัทฯ และเพื่อให้ก�รบริห�รง�นเป็นไป
อย่�งคล่องตัว 

คณะกรรมการตรวจสอบ : ปฏิบัติหน้�ที่เฉพ�ะเรื่องและ
เสนอเรื่องให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ พิจ�รณ�และรับทร�บ 
ซึ่งคณะกรรมก�รตรวจสอบมีสิทธิหน้�ท่ีต�มท่ีได้กำ�หนด
ไว้ในอำ�น�จหน้�ที ่ของคณะกรรมก�รตรวจสอบ ทั ้งนี้ 
กรรมก�รตรวจสอบอย่�งน้อย 1 ท่�น จะต้องมีคว�มรู้และ
ประสบก�รณ์ด้�นบัญชีเพียงพอท่ีจะส�ม�รถทำ�หน้�ท่ีใน
ก�รสอบท�นคว�มน่�เชื่อถือของงบก�รเงินของบริษัทฯ ได้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ปฏิบัติหน้�ที่ในก�รช่วย
คณะกรรมก�รบริษัทฯ พิจ�รณ�คว�มเสี่ยงในเรื่องต่�งๆ 
อ�ทิเช่น คว�มเสี่ยงด้�นก�รปฏิบัติก�ร คว�มเสี่ยงด้�น
ก�รเงิน คว�มเสี่ยงด้�นก�รตล�ด เพื่อให้มั่นใจว่�ส�ม�รถ
บริห�รจัดก�รให้ระดับคว�มเส่ียงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
รวมถึงเหม�ะสมกับสภ�พแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : ปฏิบัติหน้�ที่
ในก�รสรรห�และพิจ�รณ� ค่�ตอบแทนให้แก่กรรมก�รบริษัทฯ 
และผู้บริห�รระดับสูงสุด เพื่อช่วยคณะกรรมก�รบริษัทฯ ในก�ร
ทำ�ให้มั่นใจว่�บริษัทฯ มีก�รดำ�เนินก�รเรื่องกระบวนก�รสรรห�
และก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนอย่�งเหม�ะสม

สั ดส่ วนของกรรมการอิ สระ
ในคณะกรรมการบริ ษั ท

ชาย/หญิง

ระยะเวลาในการดำ รงตำ แหน่ง
ของกรรมการ

37.5%

37.5%

25%

กรรมก�รท่ีเป็นผู้บริห�ร

2 คน

6 คน

0 - 6 ปี  (1คน)

>6 - 9 ปี (3คน)

>9 ปี  (4คน)

กรรมก�รอิสระ

กรรมก�รท่ีไม่เป็นผู้บริห�ร
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คณะกรรมก�รบริษัทฯ มีนโยบ�ยให้ประธ�นกรรมก�รและ
กรรมก�รผู้จัดก�รต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิด
คว�มชัดเจนในด้�นคว�มรับผิดชอบระหว่�งก�รกำ�หนด
นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลและก�รบริห�รง�นประจำ� ทั้งนี้ 
บริษัทฯ  ได้แบ่งแยกบทบ�ทหน้�ที่คว�มรับผิดชอบระหว่�ง
คณะกรรมก�รบริษัทฯ  กับผู้บริห�รอย่�งชัดเจน โดยคณะ
กรรมก�รบริษัทฯ ทำ�หน้�ที่ในก�รกำ�หนดนโยบ�ยและ
กำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นของผู้บริห�ร   ขณะที่ผู้บริห�ร 
ทำ�หน้�ท่ีบริห�รง�นของบริษัทฯ ในด้�นต่�งๆ ให้เป็นไปต�ม
นโยบ�ยที่กำ�หนด

มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคว�มซ่ือสัตย์สุจริตและคำ�นึงถึง
ประโยชน์ ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำ�คัญ ทั้งนี้ 
คณะกรรมก�รบริษัทฯ เป็นผู้กำ�หนดนโยบ�ย เป้�หม�ยก�ร 
ดำ�เนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประม�ณของบริษัทฯ 
และกำ�กับดูแลให้ฝ่�ยจัดก�รดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มนโยบ�ย 
แผนง�น และงบประม�ณที่กำ�หนดไว้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
และประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
โดยรวม 

3. การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีนโยบ�ยให้คณะกรรมก�รของบริษัทฯ ต้องประชุม
อย่�งน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ซึ่งกำ�หนดวันประชุมไว้ล่วงหน้�
ตลอดท้ังปี และอ�จมีก�รประชุมพิเศษเพิ่มเติมต�มคว�ม
จำ�เป็น โดยก�รประชุมแต่ละครั้งได้มีก�รกำ�หนดว�ระใน
ก�รประชุมอย่�งชัดเจน และมีก�รส่งหนังสือนัดประชุม
พร้อมร�ยละเอียดล่วงหน้� 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมก�ร 
บริษัทฯ ได้มีเวล�ศึกษ�ข้อมูลอย่�งเพียงพอก่อนเข้�ร่วม
ประชุม รวมทั้งได้มีก�รจดบันทึกร�ยง�นก�รประชุมเป็น
ล�ยลักษณ์อักษร และจัดเก็บร�ยง�นก�รประชุมที่ผ่�น
ก�รรับรองจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมก�ร 
บริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

โดยในปี 2563 มีก�รประชุมทั ้งสิ ้นจำ�นวน 7 ครั ้ง 
โดยกำ�หนดก�รประชุมจะถูกพิจ�รณ� กำ�หนดล่วงหน้�
ตลอดทั้งปี เพื่อให้มั่นใจว่�กรรมก�รทุกท่�นจะส�ม�รถ
จัดสรรเวล�เข้�ร่วมประชุม ได้อย่�งพร้อมเพรียงกันและ 

จำ�นวนกรรมก�รที ่เข ้�ร่วมประชุม ปร�กฎในหัวข้อ 
“โครงสร้�งก�รจัดก�ร”

4. การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้กำ�หนดให้กรรมก�รที่ไม่เป็น 

ผู้บริห�รประชุมร่วมกันอย่�งน้อย 1 คร้ัง  โดยไม่มีกรรมก�ร 
ที่เป็นผู้บริห�รเข้�ร่วมก�รประชุม เพื่อให้กรรมก�รที่ไม่เป็น 

ผู้บริห�รได้แลกเปล่ียน คว�มคิดเห็นและพิจ�รณ�ประเด็นต่�งๆ 
ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และเรื่องที่อยู่ในคว�มสนใจ 
โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีก�รประชุมดังกล่�ว 
เพื่อพิจ�รณ�ประเมินก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�ร 

บริษัทฯ ก�รนำ�หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี สำ�หรับบริษัท
จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ และเรื่องอื่นๆ

2. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ กำ�หนดให้กรรมก�รบริษัทฯ ปฏิบัติต�มข้อพึงปฏิบัตท่ีดี
สำ�หรับกรรมก�รบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) 
ต�มแนวท�งของ ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
คณะกรรมก�รต้องเข้�ใจและทร�บถึงบทบ�ทหน้�ที่ และ
คว�มรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้�ท่ีให้เป็นไปต�ม
กฎหม�ย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน

ประธานกรรมการ
• ทำ�หน้�ท่ีเป็นประธ�นในก�รประชุมคณะกรรมก�ร 

บริษัทฯ ก�รประชุมผู้ถือหุ้น และก�รประชุมของ 
กรรมก�รที่ไม่เป็น ผู้บริห�ร

• เรียกประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ หรือมอบหม�ย
ให้บุคคลอื่นดำ�เนินก�รแทน

• สนับสนุนให้กรรมก�รได้อภิปร�ย ต้ ังคำ�ถ�มและ  
แสดงคว�มเห็นในประเด็นต่�งๆ ระหว่�งก�รประชุม

• เป็นผู้ลงคะแนนช้ีข�ดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมก�ร 
มีก�รลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงท้ังสองฝ่�ยเท่�กัน

กรรมการผู้จัดการ
• จัดทำ�นโยบ�ยท�งธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้�หม�ย แผนก�ร

ดำ�เนินง�น กลยุทธ์ท�งธุรกิจ งบประม�ณประจำ�ปีของบ
ริษัทฯ เสนอให้ คณะกรรมก�รบริษัทฯ พิจ�รณ�อนุมัติ

• ดูแล บริห�ร ดำ�เนินง�น และปฏิบัติง�นประจำ�ต�มปกติ
ธุรกิจ เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปต�มนโยบ�ย
และ แผนที่กำ�หนดได้รับอนุมัติ และร�ยง�น ให้คณะกรรม
ก�รบริษัทฯ รับทร�บเป็นประจำ�

• ส่งเสริมให้ทั่วท้ังองค์กรมีม�ตรฐ�นด้�นคว�มซ่ือสัตย์และ 
จริยธรรม ตลอดจนม�ตรฐ�นด้�นคว�มรับผิดชอบต่อ
สังคม
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5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ มีก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร
ในระดับท่ีเหม�ะสมและเป็นอัตร� ท่ีเพียงพอสำ�หรับก�รรักษ�
กรรมก�รและผู้บริห�รท่ีมีคุณภ�พไว้โดยไม่มีก�รจ่�ยค่�
ตอบแทนท่ีม�กเกินควร และอยู่ในระดับท่ีส�ม�รถเทียบเคียง
ได้กับบริษัทในกลุ่มอุตส�หกรรมเดียวกัน ปัจจัยที่จะนำ�ม�
พิจ�รณ� ประกอบด้วย ประสบก�รณ์ ภ�ระหน้�ท่ี ขอบเขต
ของบทบ�ทและคว�มรับผิดชอบ ท้ังน้ี ก�รจ่�ยค่�ตอบแทน 
ของกรรมก�รจะต้องผ่�นก�รพิจ�รณ�อนุมัติจ�กท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในส่วนของค่�ตอบแทน ของผู้บริห�ร 
จะเป็นไปต�มหลักก�รและนโยบ�ยท่ีคณะกรรมก�รบริษัทฯ 
กำ�หนดไว้ ซ่ึงจะพิจ�รณ�จ�ก ภ�ระหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบ 
ผลก�รปฏิบัติง�นของผู้บริห�รแต่ละท่�น ประกอบกับผล
ก�รดำ�เนินง�น ของบริษัทฯ 

8. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
คณะกรรมก�รบริษัทฯ กำ�หนดให้มีก�รประเมินตนเอง
ของคณะกรรมก�รบริษัทฯ ท้ังคณะ กรรมก�รแต่ละท่�น 
และคณะกรรมก�รชุดย่อยแต่ละชุด เพื่อประเมินผลก�ร
ปฏิบัติง�น ทั้งยังเป็นก�รทบทวน ประมวลผลข้อคิดเห็น
ในประเด็นต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นของบริษัท
และก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของคณะกรรมก�รบริษัทฯ อันจะก่อให้
เกิดก�รก�รพัฒน�ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ  

คณะกรรมก�รบริษัทฯ  ได้จัดให้มีก�รประเมินผล 

ก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รบริษัททั ้งคณะ
ประจำ�ปี 2563 ซึ่งแบบประเมินคลอบคลุมในเรื่อง
ต่�ง ดังน้ี 

1. โครงสร้�งของคณะกรรมก�ร 
2. ก�รกำ�หนดกลยุทธ์ิและทิศท�งบริษัท 

3. คว�มรับผิดชอบหน้�ที่ของคณะกรรมก�ร 
4. ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัท 

5. คว�มสัมพันธ์ระหว่�งคณะกรรมก�รและฝ่�ยจัดก�ร
โดยผลก�รประเมินก�รปฎิบัติง�นของคณะกรรมก�ร
บริษัทท้ังคณะ ในรอบปี 2563 ท่ีผ่�นม�ในภ�พรวม 5 หัวข้อ 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 96.30

6. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้กำ�หนดให้มีก�รปฐมนิเทศ
กรรมก�รใหม่ เพื่อสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจในธุรกิจ และ
ก�รดำ�เนินก�รด้�นต่�งๆ ของบริษัทฯ เพ่ือเตรียมคว�มพร้อม
ในก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของกรรมก�ร

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมก�รบริษัทฯ มีนโยบ�ยส่งเสริมและอำ�นวยคว�ม 

สะดวกให้มีก�รฝึกอบรมและให้คว�มรู้แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องใน 

ระบบก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทฯ ซ่ึงรวมถึง กรรมก�ร 
กรรมก�รตรวจสอบ ผู้บริห�ร และเลข�นุก�รบริษัทฯ 
เพื่อให้มีก�รปรับปรุงก�รปฏิบัติง�นง�นอย่�งต่อเนื่อง

1. น�ยไตรสรณ์ วรญ�ณโกศล กรรมก�ร / กรรมก�รบริห�ร / 
กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง / กรรมก�ร
ผู้จัดก�ร

• New Norm of Communication in 
Digital & Crisis Turbulence

• Online VS Offline on Retail Marketing
• Coaching skill for Coach
• แนวโน้มและทิศท�งเศรษฐกิจไทย 

ปี 2564 ผู้ประกอบก�รไทยควรเตรียมตัวอย่�งไร 

ชื่อ-นามสกุล ตำ แหน่ง หลักสูตร

ในปี 2563 กรรมการ 1 ท่าน ได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพนความรู้ดังนี้
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• การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล 
คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้จัดให้มีก�รประเมินผล
ก�รปฏิบัติง�นของกรรมก�รแต่ละท่�น ประจำ�ปี 
2563 ซึ่งแบบประเมินคลอบคลุมในเรื่องต่�ง ดังนี้ 
1. โครงสร้�งและคุณสมบัติของคณะกรรมก�ร 
2. ก�รประชุมของคณะกรรมก�ร 
3. บทบ�ท หน้�ท่ี และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

โดยผลก�รประเมินก�รปฎิบัติง�นของกรรมก�รแต่ละท่�น 
ในรอบปี 2563 ที่ผ่�นม� ในภ�พรวม 3 หัวข้อ อยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 96.56

• ขั ้นตอนในการประเมิน  

เลข�นุก�รบริษัทฯ จะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมก�ร
ทุกท่�นประเมินตนเองในทุกสิ้นป ีจ�กนั้นจะนำ�รวบรวม
และร�ยง�นสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ 
เพื่อรับทร�บรวมทั้งห�รือถึงแนวท�งในก�รพัฒน�ต่อไป 

• การประเมินผลงานประจำาปีของกรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน ได้จัดให้
มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของกรรมก�รผู้จัดก�ร 
เพ่ือนำ�ไปใช้ในก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน โดยใช้แบบประเมิน
ท่ีได้รับก�รอนุมัติจ�ก คณะกรรมก�รบริษัทฯ  โดยประเมิน
ครอบคลุมในเรื่องต่�งๆ ดังนี้  
1. คว�มเป็นผู้นำ� 
2. ก�รกำ�หนดและปฏิบัติต�มแผนกลยุทธ์ 

3. ก�รว�งแผนและผลปฏิบัติท�งก�รเงิน 

4. คว�มสัมพันธ์กับคณะกรรมก�ร 
5. ก�รบริห�รง�นและคว�มสัมพันธ์กับบุคล�กร 
6. ก�รสืบทอดตำ�แหน่ง 
7. คว�มรู้ด้�นผลิตภัณฑ์และบริก�ร

ผลก�รประเมินกรรมก�รผู้จัดก�รในรอบปี 2563 ที่ผ่�นม�
ในภ�พรวม 7 หัวข้อ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 97.07

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน
ห้�มมิให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร พนักง�น และลูกจ้�งของบริษัทฯ 
นำ�คว�มลับ และ/หรือข้อมูลภ�ยในของ บริษัทฯ ไปเปิดเผย
หรือแสวงห�ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์
แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่�โดยท�งตรง หรือท�งอ้อม และไม่ว่�จะ
ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ต�ม

ห้�มมิให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร พนักง�น และลูกจ้�งของบริษัทฯ 
รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะของบุคคล
ดังกล่�ว ใช้ข้อมูลภ�ยในของบริษัทฯ ท่ีมีหรืออ�จมีผลกระทบ
ต่อก�รเปลี่ยนแปลงร�ค�ของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
ซึ ่งยังมิได้เปิดเผยต่อส�ธ�รณชน เพื่อทำ�ก�รซื้อ ข�ย  
เสนอซื้อ เสนอข�ย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ข�ย 
เสนอซ้ือหรือเสนอข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่�ท�งตรง 
หรือท�งอ้อม ก่อนท่ีข้อมูลน้ันจะได้มีก�รเปิดเผยต่อส�ธ�รณชน 
ไม่ว่�ก�รกระทำ�ดังกล่�วจะกระทำ�เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง
หรือผู้อื ่น หรือเพื่อให้ผู้อื่นกระทำ�ดังกล่�วโดยตนได้รับ
ประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่�ฝืนจะถูกลงโทษต�มม�ตรก�ร
ท�งวินัยของบริษัทฯ

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้จ ัดให้มีก�รประเมินผล
ก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รชุดย่อยแต่ละชุด 
ประจำ�ปี 2563 ซึ่งแบบประเมินคลอบคลุมในเรื่อง
ต่�ง ดังนี้ 
1. โครงสร้�งและคุณสมบัติของคณะกรรมก�ร 
2. ก�รประชุมของคณะกรรมก�ร 
3. บทบ�ท หน้�ท่ี และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

โดยผลก�รประเมินตนเองของคณะกรรมก�รชุดย่อย  
ปี 2563 ทุกชุด อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม ส�ม�รถสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมก�รตรวจสอบ 100

2. คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 97.50

3. คณะกรรมก�รบริก�รคว�มเสี่ยง 95.60

คณะกรรมการชุดย่อย ผลการประเมิน (ร้อยละ)
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บริษัทฯ ได้ดำ�เนินก�รแจ้งให้ผู้บริห�รเข้�ใจและรับทร�บ
ภ�ระหน้�ท่ีในก�รร�ยง�นก�รถือครองหลักทรัพย์ใน
บริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ 
ตลอดจนก�รร�ยง�นก�รเปลี ่ยนแปลงก�รถือครอง 
หลักทรัพย์ต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์
และตล�ดหลักทรัพย์ ต�มม�ตร� 59 และบทกำ�หนดโทษ
ต�มพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535

บริษัทฯ ได้กำ�หนดมิให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร พนักง�น 
และลูกจ้�งของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภ�วะของบุคคลดังกล่�ว ซื ้อข�ยหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวล� 1 เดือน ก่อนก�รเปิดเผย
งบก�รเงินให้แก่ส�ธ�รณชนทร�บ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร พนักง�น และ
ลูกจ้�งของบริษัทฯ ทร�บเกี่ยวกับข้อกำ�หนดข้�งต้น

การแต่งตั้งและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
คณะกรรมก�รตรวจสอบพิจ�รณ�คุณสมบัติและก�รปฏิบัติง�น
ของผู้สอบบัญชี และเสนอต่อคณะกรรมก�รในก�รแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมถึงค่�ตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอขออนุมัติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในรอบปี 2563 ค่�ตอบแทนผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย
1. ค่�ตอบแทนจ�กก�รสอบบัญชี (Audit Fee) 

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่�ยค่�ตอบแทนก�รสอบบัญชี 
(Audit Fee) ให้แก่ บริษัท สำ�นักง�น อีว�ย จำ�กัด 
เป็นจำ�นวนเงิน 1,300,000 บ�ท

2. ค่�บริก�รอื่น (Non-audit Service) 
ในปี 2563 บริษัทฯ  ไม่มีค่�บริก�รอื่นที่ต้องชำ�ระให้กับ 
สำ�นักง�นสอบบัญชี และบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้อง
กับสำ�นักง�นสอบบัญชี



รายงานประจำาปี 2563 : บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)

55

ทุกระดับอย่�งเท่�เทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่ง 
บุคคลใด เนื่องจ�กเชื้อช�ติ ศ�สน� เพศ อ�ยุ สถ�นภ�พ
ก�รสมรส คว�มทุพพลภ�พ และไม่มีนโยบ�ยก�รจ้�ง
แรงง�นเด็ก และแรงง�นผิดกฎหม�ยโดยเด็ดข�ด ซ่ึงบริษัทฯ 
ได้จัดทำ�แนวปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมและจรรย�บรรณ
ธุรกิจ ในส่วนคว�มรับผิดชอบต่อพนักง�น

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่�พนักง�นเป็นทรัพย�กรท่ีสำ�คัญ
อย่�งยิ่งท่ีจะช่วยขับเคลื่อนและนำ�พ�บริษัทฯ ไปสู่คว�ม
สำ�เร็จของก�รบรรลุเป้�หม�ยของบริษัทฯ จึงให้ก�รดูแล
และปฏิบัติต�มกฎหม�ย ตลอดจนก�รปฏิบัติที่เป็นธรรม
ทั้งในด้�น โอก�ส ผลตอบแทน ก�รแต่งตั้ง โยกย้�ย 
และก�รพัฒน�ศักยภ�พ โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้ 
    (1) ปฏิบัติต่อพนักง�นด้วยคว�มสุภ�พและให้เกียรติ
    (2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักง�น
    (3) ด ูแลร ักษ�สภ�พแวดล ้อมในก�รท ำ�ง�นให ้ม ี
         คว�มปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักง�น
         อยู่เสมอ
    (4) ก�รแต่งตั้งและโยกย้�ย รวมถึงก�รให้ร�งวัลและ  
        ก�รลงโทษพนักง�น กระทำ�ด้วยคว�มสุจริตใจ
         และตั ้งอยู ่บนพื ้นฐ�นของคว�มรู ้ คว�มส�ม�รถ
         และคว�มเหม�ะสมของพนักง�นนั้น
    (5) ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รพัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถ
         ของพนักง�น
    (6) ปฏิบัติต�มกฎหม�ยและข้อบังคับต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง
         กับพนักง�น อย่�งเคร่งครัด
    (7) หลีกเลี ่ยงก�รกระทำ�ใดๆ ที ่ไม่เป็นธรรมซึ ่งอ�จ
         มีผลกระทบตอ่ คว�มมั่นคงในหน้�ที่ก�รง�นของ
         พนักง�น หรือคุกค�มและสร้�งคว�มกดดันต่อ
         สภ�พจิตใจของพนักง�น 
นอกจ�กน้ัน บริษัทฯ ยังจัดให้สวัสดิก�รต่�งๆ ให้กับพนักง�น 
ได้แก่ ประกันชีวิตหมู่ กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ มีก�รตรวจ
สุขภ�พประจำ�ปี

บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญในก�รดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้ก�รกำ�กับ
กิจก�รที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับ ก�รมีสำ�นึก
รับผิดชอบต่อสังคม โดยคำ�นึงถึงผู ้ที ่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เกี่ยวข้องทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น 
พนักง�น ลูกค้� ตลอดจนสังคมวงกว้�ง เพื่อนำ�ไปสู่ก�ร
พัฒน�ธุรกิจอย่�งยั่งยืน

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจและบริห�รง�นอย่�งมีจรรย�บรรณ 
โดยคณะกรรมก�รได้จัดให้มีคู่มือจริยธรรมและจรรย�บรรณ
ธุรกิจ สำ�หรับกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นบริษัทฯ 
ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ในก�รทำ�ง�นด้วยคว�มซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณภ�พ คุณธรรม และเป็นธรรม โดยครอบคลุม
ในเรื่องของก�รดูแล ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น 
พนักง�น ลูกค้� คู่แข่ง คู่ค้� เจ้�หนี้ โดยได้เปิดเผยจริยธรรม
ธุรกิจดังกล่�วไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ https://www.spvi.co.th/
คู่มือจริยธรรมและจรรย�บรรณธุรกิจ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งมี
คุณธรรม โดยยึดม่ันใน หลักบรรษัทภิบ�ลท่ีดี มีคว�มโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และปลอดคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ คณะกรรมก�ร
ได้กำ�หนดนโยบ�ยและแนวท�งปฏิบัติก�รต่อต้�นคอร์รัปช่ัน 
ที่ครอบคลุมถึงประเด็นต่�งๆ คือ ก�รให้ของขวัญและ
ค่�ใช้จ่�ยก�รเล้ียงรับรอง ก�รสนับสนุนกิจกรรมท�งก�รเมือง 
คว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจและก�รจัดซื้อจัดจ้�งกับภ�ครัฐ 
ก�รแจ้งเบ�ะแสก�รกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน รวมท้ัง
กระบวนก�รในจัดก�รกับเรื่องที่ถูกร้องเรียน  และคุ้มครอง
ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กรรมก�ร 
ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัทฯ นำ�ไปใช้เป็นแนวท�ง
ก�รปฏิบัติในก�รต่อต้�นคอร์รัปชั่น

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ยึดหลักคว�มเสมอภ�คและคว�มเท่�เทียมกันใน
เรื่องของสิทธิมนุษยชน และนำ�ม�ใช้เป็นแนวคว�มคิดหลัก 
ในก�รขับเคลื่อนองค์กร  โดยให้คว�มสำ�คัญกับพนักง�น

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่�บริษัทฯ อยู่รอดและเติบโต
ได้ก็ด้วยอ�ศัยสังคมและส่วนรวม ดังนั้นเพ่ือธำ�รงรักษ�ไว้
ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดีบริษัทฯ จึงได้ยึดหลักปฏิบัติดังนี้ 
    (1) มีส่วนร่วมท�งสังคมในก�รให้ก�รสนับสนุนกิจกรรม
        ท�งด้�นก�รศึกษ� ก�รพัฒน�คว�มรู ้แก่ทุกเพศ
        ทุกวัย 
    (2) ดำ�เนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม และจ�รีต
        ประเพณีอันดีง�ม หรือไม่เกิดคว�มเสียห�ยต่อ
        สังคม

สำ�หรับปี 2563 บริษัทฯ ยังคงจัดกิจกรรม สนับสนุนโครงก�ร
ด้�นก�รศึกษ�อย่�งต่อเนื ่อง ทั ้งสำ�หรับอ�จ�รย์ใน
มห�วิทย�ลัย และบุคคล�กรท�งด้�นก�รศึกษ� ตลอดจน
เย�วชน อันได้แก่

• โครงก�ร Learning with iPad เพื่อให้ครูส�ม�รถใช้ 
iPad ประยุกต์ในก�รสอนกับโรงเรียน และนักเรียน
ใช้ iPad ประกอบก�รเรียน กับวิทย�ลัยเทคโนโลยี
ฐ�นเทคโนโลยี  โรงเรียนศรีวิทย� ป�กน้ำ�

• โครงก�ร Learning with Mac เพื่อให้ครูส�ม�รถ
ใช้คอมพิวเตอร์ประยุกต์ ในก�รสอนกับโรงเรียน 

กับวิทย�ลัยเทคโนโลยีชลบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
โรงเรียนประส�ทวิทย�นนทบุรี

นอกจ�กนั้นบริษัทฯ ยังได้เข้�ร่วมสนับสนุนโครงก�ร
ของมูลนิธิสร้�งเสริมไทย ซึ่งดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ เพื่อ
ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดภูมิปัญญ� ได้แก่ โครงก�ร 
“ก�ร์ดนี้เพื่อน้อง”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อเป็นเวทีให้
เด็กพิก�รและด้อยโอก�ส  ได้แสดงคว�มส�ม�รถให้สังคม
ได้รับรู้ด้วยก�รถ่�ยทอดคว�มฝัน คว�มหวังและจินตน�ก�ร
ที่มีผ่�นปล�ยพู่กัน

ตลอดจนเข้�ร่วมโครงก�ร SET Social Impact GYM by 
mai Executives ซ่ึงตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ
ตล�ดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และสม�คมบริษัทจดทะเบียน
ในตล�ดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ร่วมกันเพื่อพัฒน�
ศักยภ�พให้กับธุรกิจเพื่อสังคม  (social enterprise: SE) 
เพื่อสร้�งก�รเติบโตอย่�งแข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับ SE
โดยคุณไตรสรณ์ วนญ�ณโกศล กรรมก�รผู้จัดก�ร ร่วมเป็น
จิตอ�ส�เเบ่งปันคว�มรู้ คว�มส�ม�รถประสบก�รณ์

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้�งคว�มพึงพอใจและคว�มมั่นใจให้กับ
ลูกค้�ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริก�รที่ดี รวมทั้งรักษ�
สัมพันธภ�พที่ดีมุ่งเน้นก�รทำ�ก�รค้�ด้วยคว�มซื่อสัตย์
และเป็นธรรมโดยมีแนวท�งปฏิบัติดังนี้
    (1) มุ่งมั่นที่จะจัดห�สินค้� และพัฒน�บริก�รให้มีคว�ม
        ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�
    (2) จำ�หน่�ยสินค้�และบริก�รที่มีคุณภ�พให้กับลูกค้�
         ในร�ค�ที่เป็นธรรม
    (3) ให้ข้อมูลข่�วส�รที่ถูกต้องแก่ลูกค้�  โดยไม่มีก�ร
        กล่�วเกินคว�มเป็นจริงอันเป็นเหตุให้ลูกค้�เข้�ใจผิด
         เกี่ยวกับคุณภ�พปริม�ณหรือเง่ือนไขใดๆ ของสินค้�
         หรือบริก�รนั้นๆ
    (4) จัดให้มีบริก�รหลังก�รข�ยเพื่ออำ�นวยคว�มสะดวก
         ให้กับลูกค้�อย่�งมีประสิทธิภ�พ  

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมจึงได้ยึดหลักปฏิบัติดังนี้ 
    (1) คัดเลือกสินค้�ที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม และ
        ปลอดภัยต่อลูกค้� 
    (2) ดูแลป้องกันมิให้ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ก่อให้
        เกิดคว�มเสียห�ยต่อคุณภ�พชีวิตของชุมชนสังคม
        และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มีก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งคุ้มค่� ดังนี้ 
 • นำ�หลอดไฟ LED ซึ ่งเป็นหลอดไฟประเภท
ประหยัดพลังง�นและมีคว�มทนท�น ไม่ต้องเปลี่ยนหลอด
บ่อยม�ใช้ในร้�นค้�ส�ข�ทุกแห่งตลอดจนสำ�นักง�นใหญ่
 • ส่งเสริมให้พนักง�นใช้ทรัพย�กรที่มีอยู่อย่�ง
ประหยัดและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ก�รรีไซเคิล
วัสดุต่�งๆ เช่น กระด�ษ ก�รใช้น้ำ�อย่�งประหยัด
 • ร่วมรณรงค์ในก�รลดใช้ถุงพล�สติกในร้�น 
iStudio by spvi และ U•Store by spvi
    (3) ปลูกฝังแนวคิดเรื่องคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
        แก่พนักง�น เพื่อให้เกิดคว�มเข้�ใจถึงคว�มสำ�คัญ
        ของก�รดูแลสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีก�รฝึกอบรม
        พนักง�นในด้�นสิ่งแวดล้อมอย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้
        ระบบก�รจัดก�รส่ ิงแวดล้อมดำ�เนินไปอย่�งมี
        ประสิทธิภ�พ
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การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบ�ยให้ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเป็น 

ส่วนหน่ึงของก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคณะกรรมก�ร
บริห�รคว�มเสี่ยง (Risk Management Committee) 
ซึ่งได้รับก�รแต่งตั้งจ�กท่ีประชุมคณะกรรมก�รคร้ังท่ี 
2/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤษภ�คม 2557 ทำ�หน้�ที่ในก�ร 
จัดทำ�นโยบ�ย กำ�กับ ดูแล และติดต�มสอบท�น
กระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ให้มีก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  และร�ยง�นให้คณะกรรมก�ร 
บริษัทฯ พิจ�รณ�และรับทร�บอย่�งสม่ำ�เสมอ 

การควบคุมภายใน 
บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รควบคุมภ�ยในซ่ึงเป็นส่ิงสำ�คัญ 

ท่ี มีส่วนช่วยป้องกันคว�มเสียห�ยท่ีอ�จเกิดจ�กก�ร
ปฏิบัติง�นและก�รแสวงห�ผลประโยชน์ของผู้บริห�รและ
พนักง�นโดยมิชอบ

ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ 
13 กุมภ�พันธ์ 2563 ซึ่งมีคณะกรรมก�รตรวจสอบเข้�
ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้ประเมินระบบ
ก�รควบคุมภ�ยในของบริษัท ต�มแบบประเมินที่จัดทำ�ขึ้น 

โดยคณะกรรมก�รกำ�กบัตล�ดทุนท้ัง 5 ด�้น คือ องค์ประกอบ 

และสภ�พแวดล้อมก�รควบคุม ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
ก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยบริห�ร ระบบส�รสนเทศ
และก�รสื ่อส�รข้อมูล และระบบติดต�มประเมินผล 
แล้วเห็นว่� บริษัทฯ มีระบบก�รควบคุมภ�ยในที่ดีเพียงพอ
และมีประสิทธิผล ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีส�ระสำ�คัญ 
เกี่ยวกับระบบควบคุมภ�ยใน

การตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบภ�ยในเป็นหน่วยง�น
อิสระหน่วยง�นหนึ ่งในบริษ ัทฯ ซ ึ ่งร�ยง�นตรงต่อ
คณะกรรมก�รตรวจสอบและร�ยง�นด้�นก�รบริห�รต่อ
กรรมก�รผู้จัดก�ร มีหน้�ท่ีในก�รให้คำ�ปรึกษ�และตรวจสอบ 
ประเมินระบบควบคุมภ�ยใน  ระบบบริห�รคว�มเสี่ยงและ
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร เพ่ือให้แน่ใจว่�ระบบควบคุมภ�ยในได้จัด
ให้มีข้ันตอนอย่�งพอเพียง มีประสิทธิภ�พตรงต�มวัตถุประสงค์
ที่ว�งไว้

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มซื่อสัตย์  โปร่งใส 
เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ต�มหลักก�รบรรษัทภิบ�ลที ่ดี ด้วยตระหนักดีว่�ก�รให้
สินบนหรือก�รคอร์รัปชั่นนั้น  เป็นภัยร้�ยแรงที ่ทำ�ล�ย
ก�รแข่งขันอย่�งเสรีและเป็นธรรม รวมทั ้งก่อให้เกิด 

คว�ม เสี ยห�ยต่ อก�รพัฒน� เศรษฐกิ จและสั งคม 
บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบ�ยต่อต้�นคอร์รัปชั่น ซึ่งเปิดเผย
เนื้อห�ร�ยละเอียดของนโยบ�ยก�รต่อต้�นคอร์รัปชั่น 
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ https://www.spvi.co.th/
นโยบ�ยต่อต้�นคอร์รัปชั่น

การบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายใน
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1. กระบวนการในการประเมินความเสี ่ยงและการ
บริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯ มีหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน ตรวจสอบก�ร
ปฏิบัติง�นของทุกหน่วยง�นต�มประเด็นคว�มเส่ ียง
ของบริษัทฯ  ซึ่งรวมคว�มเสี่ยงด้�นก�รทุจริตคอร์รัปช่ัน
อยู่ด้วย เพ่ือให้มั่นใจว่�ทุกหน่วยง�นต้องมีระบบควบคุมภ�ยใน
ที่เหม�ะสม ห�กพบว่�หน่วยง�นใดมีระบบควบคุมภ�ยใน
ที่ไม่เพียงพอหรือมีก�รทุจริต จะร�ยง�นผลก�รตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบและผู้บริห�รระดับสูง พร้อมเสนอ
แนวท�งในก�ร ป้องกันและปรับปรุงระบบควบคุมภ�ยในให้ดีข้ึน 

2. การป้องกัน 

เพื่อให้ม่ันใจว่�ค่�ตอบแทนท่ีให้กับพนักง�นเพียงพอ มุ่งเน้น
ก�รสร้�งจิตสำ�นึกและไม่เป็นเหตุแห่งก�รก่อให้เกิด
ก�รทุจริต ฝ่�ยทรัพย�กรบุคคลของบริษัทฯ ได้ก�รแลกเปล่ียน
ข้อมูลกับฝ่�ยทรัพย�กรบุคคลของบริษัทในกลุ่มค้�ปลีก
คอมพิวเตอร์ม�ประกอบก�ร พิจ�รณ�ค่�ตอบแทนของ
พนักง�น 

3. การจัดการอบรมและสื่อสาร 

สนับสนุนก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รทุจริต 
โดยบริษัทฯ กำ�หนดให้มีก�รอบรมพนักง�นเพ่ือส่งเสริม
คว�มซื่อสัตย์สุจริต และแนวท�งปฏิบัติสำ�หรับม�ตรฐ�น
คว�มประพฤติที่ดีและจรรย�บรรณของพนักง�น รวมถึง
จริยธรรมธุรกิจของบริษัท ผ่�นก�รปฐมนิเทศน์พนักง�นใหม่ 
ซึ่งพนักง�นทุกคนส�ม�รถเข้�ดูข้อมูลดังกล่�วได้ในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ในหัวข้อก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
 

4. การรายงานและช่องทางการรายงาน 

เพื่อเป็นก�รกำ�กับดแูลก�รปฏิบตัติ�มนโยบ�ยก�รต่อต้�น
ก�รทุจริต บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักง�นและผู้มีส่วนได้เสีย
ร�ยง�น ก�รละเมิดนโยบ�ยของบริษัทฯ รวมถึงก�รปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นธรรม โดยจัดให้มีช่องท�งสำ�หรับผู้มีส่วนได้เสีย
ส�ม�รถแจ้งเบ�ะแส ก�รกระทำ�ผิดใดๆ ทั ้งผิดหลัก
ธรรม�ภิบ�ล จรรย�บรรณ กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท 
หรือกฎหม�ยใดๆ ซึ่งพนักง�นและผู้มีส่วนได้เสียส�ม�รถ
ศึกษ�ขั ้นตอนและวิธีก�รแจ้งเบ�ะแสได้จ�กเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ที่ https://www.spvi.co.th/ก�รแจ้งเบ�ะแส
หรือข้อร้องเรียน 

แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
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ร�ยชื่อของกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะคว�มสัมพันธ์ 
ข้อมูลร�ยก�รระหว่�งกันรวมถึงนโยบ�ยในก�รกำ�หนด
ร�ค�ต�มประเภทร�ยก�รค้� ได้ถูกเปิดเผยไว้ในหม�ยเหตุ
ประกอบงบก�รเงินประจำ�ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2563 
ภ�ยใต้หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 7 : ร�ยก�รธุรกิจ
กับกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ ได้ดำ�เนินก�รต�ม
นโยบ�ย ดังต่อไปนี้  

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการระหว่างกัน
คณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจ�รณ�ข้อมูล 

ท่ีเกี่ยวข้องกันกับร�ยก�รระหว่�งกันและมีคว�มเห็นว่� 
ก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันเป็นคว�มจำ�เป็น และมีคว�ม
สมเหตุสมผลของก�รทำ�ร�ยก�ร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ ถือว่�เป็นไปต�มลักษณะก�รประกอบ
ธุรกิจทั่วไป

ขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน
บริษัทฯ มีก�รกำ�หนดม�ตรก�รในก�รเข้�ทำ�ร�ยก�ร
ระหว่�งกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง 
โดยจะจัดให้คณะกรรมก�รตรวจสอบเป็นผู้ให้คว�มเห็น
เก่ียวกับคว�มจำ�เป็นของก�รเข้�ทำ�ร�ยก�ร คว�มสมเหตุสมผล 
และคว�มเหม�ะสมด้�นร�ค�ของร�ยก�รนั้น โดยพิจ�รณ�
จ�กเง่ือนไขต่�งๆ ให้เป็นไปต�มลักษณะก�รดำ�เนินก�รค้�ปกติ
ในร�ค�ตล�ด  ซ ึ ่งส�ม�รถเปรียบเทียบได้ก ับร�ค�
ท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลภ�ยนอก  ภ�ยใต้เงื ่อนไขก�รค้�ทั่วไป 
(Arm’s legth basis) ในกรณีที่คณะกรรมก�รตรวจสอบ
ไม่มีคว�มชำ�น�ญในก�รพิจ�รณ�ร�ยก�รระหว่�งกันท่ีอ�จ
เกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้บุคคลที่มีคว�มรู้คว�มชำ�น�ญพิเศษ 
เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินร�ค�ทรัพย์สิน สำ�นักกฎหม�ย 
เป็นต้น ที่เป็นอิสระจ�กบริษัทฯ และบุคคลที่อ�จมีคว�ม
ขัดแย้งเป็นผู ้ให้คว�มเห็นเกี ่ยวกับร�ยก�รระหว่�งกัน
ดังกล่�ว เพ่ือนำ�ไปใช้ประกอบก�รตัดสินใจของคณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมก�รตรวจสอบนำ�เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมก�ร หรือผู้ถือหุ้น ต�มแต่กรณี

นอกจ�กนี้ บริษัทฯ มีก�รกำ�หนดม�ตรก�รไม่ให้ผู้บริห�ร
หรือผู้มีส่วนได้เสียส�ม�รถเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รอนุมัติ
ร�ยก�รที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งโดยท�งตรงและท�งอ้อม
และคณะกรรมก�รบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้
เป็นไปต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 
และข้อบังคับ ประก�ศ คำ�ส่ัง หรือข้อกำ�หนดของคณะ
กรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนและตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมตลอดถึงก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดเก่ียวกับก�รเปิดเผย
ข้อมูลก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน และก�รได้ม�หรือ
จำ�หน่�ยไปซ่ึงทรัพย์สินท่ีสำ�คัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
รวมท้ังปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นบัญชีท่ีกำ�หนดโดยสภ�วิช�ชีพ
บัญชีและผู้ สอบบัญชี รับอนุญ�ตแห่ งประเทศไทย 
และจะทำ�ก�รเปิดเผยร�ยก�รระหว่�งกันไว้ในหม�ยเหตุ
ประกอบงบก�รเงินที่ได้รับก�รตรวจสอบหรือสอบท�น
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

แนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทฯ อ�จมีก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันในอน�คตอย่�ง
ต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นไปต�มลักษณะก�รทำ�ธุรกิจก�รค้�ทั่วไป 
และจะมีก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รเข้�ทำ�ร�ยก�รระหว่�งกัน
อย่�งชัดเจน โดยเป็นร�ค�และเงื่อนไขก�รค้�ต�มปกติ
ของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำ�หนดให้กับบุคคล และ/หรือ
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  เช่น ก�รข�ยสินค้� ก�รซื้อสินค้�
ก�รให้หรือรับบริก�รต่�งๆ เป็นต้น โดยร�ยก�รระหว่�งกัน
ท่ีจะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพ่ือคว�มจำ�เป็นในก�รดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ 
คณะกรรมก�รตรวจสอบจะพิจ�รณ�ตรวจสอบก�รปฏิบัติ
ต�มหลักเกณฑ์และให้คว�มเห็นถึงคว�มสมเหตุสมผล
ของร�ยก�รที่เกิดขึ้นทุกไตรม�ส

สำ�หรับร�ยก�รระหว่�งกันท่ีมิได้เป็นไปต�มธุรกิจปกติท่ี
อ�จเกิดขึ้นในอน�คต บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ เข้�ม�สอบท�นก�รปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์และ
แสดงเหตุผลในก�รทำ�ร�ยก�รดังกล่�วก่อนที ่บริษัทฯ

รายการระหว่างกัน
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จะเข้�ทำ�ร�ยก�รนั้นๆ   โดยจะดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�รและขั้นตอนก�รอนุมัติก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันต�มที่ระบุข้�งต้น 
อย่�งไรก็ต�ม  ร�ยก�รระหว่�งกันที่อ�จก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ที่อ�จเกิดขึ้นในอน�คต  คณะกรรมก�รบริษัทฯ
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประก�ศ คำ�สั่ง หรือข้อกำ�หนดของ
คณะกรรมก�รตล�ดทุนและตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดเกี่ยวกับก�รเปิดเผยข้อมูล
ก�รทำ�ร�ยก�รเกี่ยวโยงกัน และก�รได้ม�หรือจำ�หน่�ยไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตลอดจนก�รปฏิบัติต�ม
ม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่กำ�หนดโดยสภ�วิช�ชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตแห่งประเทศไทย

หม�ยเหตุ       X  = ประธ�นกรรมก�ร                 C = ประธ�นกรรมก�รบริห�ร หรือ ประธ�นคณะผู้บริห�ร
       AC   = กรรมก�รตรวจสอบ             /  = กรรมก�ร  
       //    = กรรมก�รบริห�ร        ///  = กรรมก�รผู้จัดก�ร
       *     = ผู้อำ�นวยก�ร        ** = ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร   

      *** = ผู้จัดก�รอ�วุโส

สรุปรายชื่อกรรมการและผู้มีอำ นาจควบคุมบริษัท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง :

รายช่ือ บริษัท
บริษัทที่เก่ียวข้อง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

น�ยธีระ อภัยวงศ์ X,AC

น�ยมินทร์ อิงค์ธเนศ /,C / /,C / X / /,C / / / / / /,C /,C

น�ยนร�ธร วงศ์วิเศษ / X /

น�ยไตรสรณ์ วรญ�ณโกศล /,//,/// / /

น�งเพ็ชรรัตน์ วรญ�ณโกศล /,//,* / /

น�ยสุจิน สุวรรณเกต /,AC

น�งสุษม� รัติว�นิช /,AC

น�ยโสภณ อิงค์ธเนศ / /

น�งส�วอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์ //,*

น�งดวงนภ� วรญ�ณโกศล ** /

น�ยพงศกร บุญศรีเมือง ***

น�ยไพโรจน์ อุลิศนันท์ ***

10. บริษัท เวนเจอร์ โพรไฟล์ จำ�กัด 

11. บริษัท เอเน็ต จำ�กัด
12. บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จำ�กัด
13. บริษัท เอส.พี.เอ็น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำ�กัด
14. บริษัท เอ.อ�ร์.แอ็คเค�นติ้ง คอนซัลแตนท์ จำ�กัด
15. บริษัท เออ�ร์ไอที จำ�กัด
16. บริษัท เออ�ร์ไอพี จำ�กัด (มห�ชน)
17. บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มห�ชน)
18. บริษัท ทัช ปรินท์ติ้ง รีพับลิค จำ�กัด

1. บริษัท เอส พี วี ดิจิตอล เซอร์วิส จำ�กัด 

2. บริษัท เอส พี วี แอดว�นซ์ จำ�กัด
3. บริษัท กลุ่มแอดว�นซ์ รีเสิร์ช จำ�กัด 
4. บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จำ�กัด
5. บริษัท ดีทู ซิสเต็มส์ จำ�กัด
6. บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำ�กัด
7. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งช�ติ จำ�กัด
8. บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)
9. บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำ�กัด
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สรุปผลการดำ เนินงานสำ หรับปี 2563 
ร�ยได้รวมของบริษัทฯในปี 2563 มีจำ�นวน 3,634.97 ล้�นบ�ท เพ่ิมข้ึน 25.06 ล้�นบ�ท โดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.69 เม่ือเทียบกับปี 2562 
ซ่ึงมีร�ยได้รวมจำ�นวน  3,609.91 ล้�นบ�ท ร�ยได้รวมประกอบด้วย ร�ยได้จ�กก�รข�ย ร�ยได้จ�กก�รให้บริก�ร และร�ยได้อ่ืน โดยคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 98.43 ร้อยละ 0.53 และร้อยละ 1.04 ต�มลำ�ดับ ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกับปี 2562  ร�ยได้จ�กก�รข�ยของบริษัทฯ
ส�ม�รถแบ่งเป็น ร�ยได้จ�กก�รข�ยผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้ตร�สินค้� Apple และร�ยได้จ�กผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้ตร�สินค้�อ่ืน โดยร�ยได้จ�ก
ก�รข�ยผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้ตร�สินค้� Apple ในปี 2563 และ 2562 เป็นจำ�นวน 3,291.11 ล้�นบ�ท และ 3,205.55 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ 
เพิ่มขึ้น 85.56 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.67  ส�เหตุหลัก ม�จ�กก�รเติบโตของร�ยได้จ�กก�รข�ย iPhone 
และ iPad ผ่�นช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยท่ีมีอยู่ ได้แก่ UStore, iStudio, iBeat  และ AIS Shop by Partner รวมถึงก�รจัดจำ�หน่�ย
ผ่�นช่องท�งออนไลน์ท่ีเพ่ิมข้ึนม�ในระหว่�งปี ตลอดจนก�รมีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ออกจำ�หน่�ยในระหว่�งปี เช่น iPhone series 12, 
iPad Gen 8,iPad Air 4, Watch series 6 และ Watch SE เป็นต้น

ร�ยได้จ�กก�รบริก�ร ในปี 2563 มีจำ�นวน 19.16 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.53 เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีร�ยได้จ�กก�รบริก�ร
จำ�นวน 19.09 ล้�นบ�ท 

ในปี 2563 บริษัทฯมีสัดส่วนก�รข�ยผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้ตร�สินค้�อื่น เช่นผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ มือถือ และอุปกรณ์เสริม 
โดยในปี 2563 บริษัทฯมีร�ยได้จ�กก�รข�ยผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้ตร�สินค้�อื่น เป็นจำ�นวน 286.79 ล้�นบ�ท เมื่อเทียบกับปี 2562 
อยู่ที่ 343.18 ล้�นบ�ท ลดลง 56.39 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 16.43

บริษัทฯมีค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและก�รบริห�รในปี 2563 และปี 2562 จำ�นวน 334.69 ล้�นบ�ท และจำ�นวน 347.90 ล้�นบ�ท 
ลดลง 13.21 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 3.80 เน่ืองจ�กก�รลดลงของค่�ธรรมเนียมบัตรเครดิตและค่�น�ยหน้�ในก�รข�ย 
รวมถึงก�รลดลงของอัตร�ค่�เช่�และค่�บริก�รพ้ืนท่ีต�มสัญญ�เช่�เน่ืองจ�กสถ�นก�รณ์ Covid-19 นอกจ�กน้ัน ค่�ใช้จ่�ยพนักง�นลดลง
เน่ืองจ�ก ในปี 2562 มีก�รบันทึกอัตร�ค่�ชดเชยเพ่ิมเติมกรณีเลิกจ้�งต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครองแรงง�น ซ่ึงในปี 2563 ไม่มีค่�ใช้จ่�ย
ในส่วนน้ี

บริษัทฯมีค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงินในปี 2563 และปี 2562 จำ�นวน 6.82 ล้�นบ�ท และจำ�นวน 0.85 ล้�นบ�ทต�มลำ�ดับ โดยเพิ่มขึ้น 
5.97 ล้�นบ�ท เน่ืองจ�กก�รบันทึกดอกเบ้ียของหน้ีสินต�มสัญญ�เช่�ภ�ยใต้ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ืองสัญญ�เช่� 
(เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปี 2563) จำ�นวน 4.93 ล้�นบ�ท และมีดอกเบ้ียจ่�ยเงินกู้ยืมระยะส้ันจ�กสถ�บันก�รเงิน จำ�นวน 0.62 ล้�นบ�ท 

ผลประกอบก�รในปี 2563 และ ปี 2562 บริษัทฯ มีกำ�ไรสำ�หรับปี จำ�นวน 73.30 ล้�นบ�ท และจำ�นวน  75.70 ล้�นบ�ท ลดลง 
2.40 ล้�นบ�ท โดยคิดเป็นอัตร�กำ�ไรสุทธิร้อยละ 2.02 และ ร้อยละ 2.10 ต�มลำ�ดับ

การวิเคราะห์ และคำ อธิบายของฝ่ายจัดการ
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ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมจำ�นวน 864.16 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 135.46 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.59 
เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่�นม� ซ่ึงมีจำ�นวน 728.70 ล้�นบ�ท เน่ืองจ�กมีเงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดเพ่ิมข้ึนจำ�นวน 8.06 ล้�นบ�ท 
โดยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปกิจกรรมดำ�เนินง�นจำ�นวน 119.92 ล้�นบ�ท กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมลงทุน 91.87 ล้�นบ�ท และ
กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมจัดห�เงิน จำ�นวน 36.11 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ ณ ส้ินปี 2563 บริษัทฯมีลูกหน้ีก�รค้� จำ�นวน 67.65 ล้�นบ�ท
เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่�นม� ซ่ึงมีจำ�นวน 55.92 ล้�นบ�ท เพ่ิมข้ึนจำ�นวน 11.73 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 20.97 เน่ืองจ�กมีลูกหน้ีจ�กก�ร
จัดจำ�หน่�ยผ่�นช่องท�งออนไลน์เพ่ิมข้ึน สินค้�คงเหลือ จำ�นวน 455.45 ล้�นบ�ทเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่�นม� ซ่ึงมีจำ�นวน 391.51 ล้�นบ�ท 
เพ่ิมข้ึนจำ�นวน 63.95 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 16.33 เน่ืองจ�กบริษัทฯต้องสำ�รองสินค้�เพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับก�รเติบโตของยอดข�ย
ผ่�นช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยเดิมและส�ข�ที่เปิดใหม่ รวมถึงช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยออนไลน์ 
นอกจ�กนั้น บริษัทฯมีสินทรัพย์สิทธิก�รใช้จำ�นวน 162.84 ล้�นบ�ท โดยปี 2562 ไม่มีก�รบันทึกสินทรัพย์สิทธิก�รใช้ เนื่องจ�ก
เป็นผลกระทบจ�กม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญ�เช่� (เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2563) ที่กำ�หนดให้ผู้เช่�
รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำ�หรับสัญญ�เช่�ทุกร�ยก�รที่มีระยะเวล�ในก�รเช่�ม�กกว่� 12 เดือน      

หนี้สินรวม
หน้ีสินรวมของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2563 มีจำ�นวนท้ังส้ิน 451.88 ล้�นบ�ท เพ่ิมข้ึนจำ�นวน 102.15 ล้�นบ�ท หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 29.21 เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีจำ�นวน 349.73 ล้�นบ�ท โดย ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้น
จ�กสถ�บันก�รเงิน จำ�นวน 122 ล้�นบ�ท เพ่ือรองรับกับก�รสำ�รองสินค้�ของบริษัทฯท่ีเพ่ิมข้ึนช่วงปล�ยปี 2563 บริษัทฯมีเจ้�หน้ีก�รค้�
และเจ้�หน้ีอ่ืน ณ ส้ินปี 2563 จำ�นวน 135.67 ล้�นบ�ท เม่ือเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่�นม� ซ่ึงมีจำ�นวน 317.17 ล้�นบ�ท ลดลงจำ�นวน 
181.50 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 57.23 บริษัทฯมีสำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นจำ�นวนทั้งสิ้น 19.65 ล้�นบ�ท ลดลง 
3.45 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 14.94 เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่�นม� ซ่ึงมีจำ�นวน 23.10 ล้�นบ�ท เน่ืองจ�กมีก�รจ่�ยผลประโยชน์พนักง�น
สำ�หรับพนักง�นที่เกษียณอ�ยุในระหว่�งปี 

นอกจ�กนั้น บริษัทฯมีหนี้สินต�มสัญญ�เช่�จำ�นวน 163.41 ล้�นบ�ท โดยปี 2562 ไม่มีก�รบันทึกหนี้สินต�มสัญญ�เช่� เนื่องจ�ก
เป็นผลกระทบจ�กม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญ�เช่� (เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2563) ที่กำ�หนดให้ผู้เช่�
รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำ�หรับสัญญ�เช่�ทุกร�ยก�รที่มีระยะเวล�ในก�รเช่�ม�กกว่� 12 เดือน      

ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯมีมูลค่�ทุนจดทะเบียนทั้งหมดเท่�กับ 200 ล้�นบ�ท ประกอบด้วยหุ้นส�มัญ จำ�นวน 400 ล้�นหุ้น โดยมีมูลค่�ที่ตร�ไว้
หุ้นละ 0.50 บ�ท ชำ�ระเต็มมูลค่�แล้ว ในระหว่�งปี 2563 บริษัทฯได้จัดสรรกำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี 2563 ไปเป็นสำ�รองต�มกฎหม�ย 
จำ�นวน 1.67 ล้�นบ�ท ซึ่งถือว่�ได้จัดสำ�รองต�มกฎหม�ยไว้ครบถ้วนแล้ว ณ 31 ธันว�คม 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำ�นวน 412.28 
ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 33.30 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.79 จ�กปี 2562 ซึ่งมีจำ�นวน 378.97 ล้�นบ�ท โดยมีมูลค่�ต�มบัญชี
เท่�กับ 1.03 บ�ทต่อหุ้น และบริษัทไม่มีก�รเพิ่มทุนในระหว่�งปี 2563

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
อัตร�ส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมข้ึนจ�ก 0.92 เท่�ในปี 2562 เป็น 1.10 เท่�ในปี 2563 ส�เหตุหลักม�จ�กก�รบันทึกหน้ีสิน
ต�มสัญญ�เช่� เนื่องจ�กผลกระทบจ�กม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 
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คณะกรรมก�รบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบก�รเงินของบริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มห�ชน) รวมถึงข้อมูลส�รสนเทศท�งก�รเงิน
ที่ปร�กฏในร�ยง�นประจำ�ปี งบก�รเงินดังกล่�วจัดทำ�ขึ้นต�ม หลักก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบ�ยบัญชีที่เหม�ะสม
และถือปฏิบัติอย่�งสม่ ำ�เสมอ และใช้ดุลพินิจอย่�งระมัดระวังและประม�ณก�รที ่ดีที ่สุดในก�รจัดทำ� รวมทั ้งให้มีก�ร
เปิดเผยข้อมูลท่ีสำ�คัญ อย่�งเพียงพอในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนท่ัวไปอย่�งโปร่งใส

คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบบริห�รคว�มเสี่ยง รวมถึงให้มีและดำ�รงรักษ�ไว้ซึ่ง ระบบควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสม 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่�ข้อมูลท�งบัญชีมีคว�มถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ที่จะดำ�รงรักษ�ไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิด
ก�รทุจริตหรือก�รดำ�เนินก�รที่ผิดปกติอย่�งมีส�ระสำ�คัญ

คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมก�รตรวจสอบ เพ่ือทำ�หน้�ท่ีสอบท�นนโยบ�ยบัญชี และคุณภ�พของร�ยง�นท�งก�รเงิน 
สอบท�นระบบก�รควบคุมภ�ยใน ระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ตลอดจนพิจ�รณ�ก�รเปิดเผยข้อมูลร�ยก�รระหว่�งกัน 
โดยคว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปร�กฏในร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ใน
ร�ยง�นประจำ�ปีแล้ว

งบก�รเงินของบริษัทได้รับก�รตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำ�นักง�น อีว�ย จำ�กัด ในก�รตรวจสอบนั้น
ท�งคณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้สนับสนุนข้อมูลเอกส�รต่�งๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีส�ม�รถตรวจสอบและแสดงคว�มเห็นได้
ต�มม�รตฐ�นก�รสอบบัญชี โดยคว�มเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปร�กฏในร�ยง�นของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีแล้ว

คณะกรรมก�รบริษัทฯ มีคว�มเห็นว่�ระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทโดยรวมอยู่ระดับที่น่�พอใจ และสร้�งคว�มเชื่อมั่น
อย่�งมีเหตุผลได้ว่�งบก�รเงินของบริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มห�ชน) สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2563 มีคว�มถูกต้อง 
เชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติต�มหลักก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏบัติต�มกฎหม�ยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(น�ยธีระ อภัยวงศ์)
ประธ�นกรรมก�ร

(น�ยมินทร์ อิงค์ธเนศ)
ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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คณะกรรมก�รบริห�รประกอบด้วย กรรมก�รและผู ้บริห�รระดับสูง จำ�นวน 4 ท่�น ได้แก่ น�ยมินทร์ อิงค์ธเนศ 
ประธ�นกรรมก�รบริห�ร น�ยไตรสรณ์ วรญ�ณโกศล น�งเพ็ชรรัตน์ วรญ�ณโกศล และน�งส�วอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์ 
กรรมก�รบริห�ร ซึ่งได้ปฏิบัติหน้�ที่ต�มขอบเขตหน้�ที่ และต�มรับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ อย่�งครบถ้วนด้วย
คว�มรอบคอบ  และเต็มคว�มส�ม�รถ  เพื่อประโยชน์โดยรวมต่อบริษัทฯ และ  ผู้ถือหุ้นอย่�งเหม�ะสม  โดยมีส�ระสำ�คัญ
ของก�รปฎิบัติหน้�ที่ ดังต่อไปนี้ 

1. พิจ�รณ�กลั ่นกรองแผนกลยุทธ์ท�งธุรกิจ  และงบประม�ณประจำ�ปี  และนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ  
    เพื่อพิจ�รณ�อนุมัต ิ

2. ติดต�มผลก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ดำ�เนินง�นบรรลุเป้�หม�ยที่ว�งไว้ และนำ�เสนอร�ยง�นดังกล่�ว    
    ต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ  

3. พิจ�รณ�หลักเกณฑ์ในก�รกำ�หนดอัตร�ก�รขึ้นเงินเดือนประจำ�ปีและนโยบ�ยก�รจ่�ยโบนัส  พิจ�รณ�ปรับเงินเดือน     
    โบนัสของพนักง�นระดับต่ำ�กว่�กรรมก�รผู้จัดก�ร  

4. กลั่นกรองเรื่องต่�งๆ ที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ

คณะกรรมก�รบริห�ร มีคว�มมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มระมัดระวังรอบคอบและซื่อสัตย์สุจริต อย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ 
โดยคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และคว�มเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย รวมทั้งดูแลให้บริษัทฯ มีระบบ
ก�รดำ�เนินง�นที่มีประสิทธิภ�พ ถูกต้องต�มกฎหม�ย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท เพื่อบรรลุเป้�หม�ย ซึ่งจะไปสู่คว�มยั่งยืนท�ง
ธุรกิจต่อไป

รายงานคณะกรรมการบริหาร

(น�ยมินทร์ อิงค์ธเนศ)
ประธ�นกรรมก�รบริห�ร
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เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น  
 
คณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มห�ชน) ได้รับแต่งต้ังโดยคณะกรรมก�รบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมก�รอิสระ 
จำ�นวน 3 ท่�น  ซึ่งทุกท่�นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติครบถ้วน ต�มประก�ศของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์
และตล�ดหลักทรัพย์  ซึ่งมีร�ยน�มดังต่อไปนี้ 
  1. น�ยธีระ  อภัยวงศ์          ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
  2. น�ยสุจิน  สุวรรณเกต    กรรมก�รตรวจสอบ
  3. น�งสุษม�  รัติว�นิช       กรรมก�รตรวจสอบ
               โดยมีน�งส�วยุพ�  เบญจวิกรัย ผู้จัดก�รแผนกตรวจสอบภ�ยใน  ทำ�หน้�ที่เลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ

คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ปฎิบัติหน้�ที่ต�มขอบเขตคว�มรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�ร บริษัทที่ระบุไว้ใน
กฎบัตรคณะกรรมก�รตรวจสอบ  โดยได้มีก�รจัดประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบจำ�นวน 4 ครั้ง  และคณะกรรมก�รตรวจสอบ
ยังได้เชิญฝ่�ยบริห�ร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภ�ยในเข้�ร่วมประชุมด้วย ต�มคว�มเหม�ะสม  และมีก�รร�ยง�นผล
ก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ ทุกไตรม�ส ส�ระสำ�คัญสรุปได้ดังนี้ 

สอบท�นงบก�รเงินร�ยไตรม�ส  ร�ยงวดบัญชีและประจำ�ปีร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้บริห�รฝ่�ยก�รบัญชี เพื่อพิจ�รณ�ร�ยง�น
ท�งก�รเงิน ก�รเปิดเผยข้อมูลประกอบงบ นโยบ�ยท�งก�รบัญชี  รวมถึงรับทร�บข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี   
เพื่อให้มั่นใจว่�มีก�รปฎิบัติบัญชีที่ถูกต้อง ต�มหลักก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป  และมีก�รเปิดเผยข้อมูลในงบก�รเงินอย่�งเพียงพอ
และเชื่อถือได้  ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงคว�มเห็นไว้ในร�ยง�นที่ได้นำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้ปฎิบัติ
หน้�ที่ และแสดงคว�มเห็นอย่�งเป็นอิสระ

พิจ�รณ� เสนอแนะ และสอบท�นแผนง�นและผลก�รตรวจสอบของระบบก�รควบคุมภ�ยใน  เพื่อประเมินคว�มเพียงพอ 
คว�มเหม�ะสมและประสิทธิภ�พของระบบก�รควบคุมภ�ยใน รวมถึงก�รช้ีแนะ เพ่ือให้มีก�รกำ�กับดูแล และก�รตรวจสอบภ�ยใน
มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น  และเป็นไปต�มกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่บริษัทได้กำ�หนดไว้ ทั้งนี้คณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่� 
บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยใน และก�รตรวจสอบภ�ยในที่เพียงพอเหม�ะสม และมีก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง

สอบท�นร�ยก�รที่เกี่ยวโยงระหว่�งกัน หรือร�ยก�รที่อ�จก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่�เป็นไปต�ม
เง่ือนไขปกติท�งธุรกิจและไม่มีร�ยก�รใดที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯอย่�งมีนัยสำ�คัญ โดยยึดหลักคว�มสมเหตุสมผล คว�มโปร่งใส  
รวมถึงก�รเปิดเผยข้อมูลของร�ยก�รดังกล่�วอย่�งเพียงพอ ต�มข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ เป็นแนวท�ง

ติดต�มคว�มคืบหน้�เกี่ยวกับก�รปฎิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ต�มม�ตรฐ�นที่กำ�หนดไว้  เพื่อให้ระบบก�รควบคุม
ภ�ยในของบริษัทฯ มีประสิทธิภ�พ เหม�ะสมและเพียงพอ กับสภ�พแวดล้อมท�งธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

พิจ�รณ�คัดเลือก  เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่�ตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยพิจ�รณ�ถึงคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ ประสบก�รณ์ 
และคว�มน่�เชื่อถือเป็นหลัก และนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ เพื่อนำ�เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจ�รณ�แต่งตั้ง

คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ปฎิบัติหน้�ท่ีครบถ้วนต�มท่ีระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมก�รตรวจสอบท่ีได้รับ อนุมัติจ�กคณะกรรมก�ร
บริษัทดำ�เนินก�รด้วยคว�มรอบคอบและเป็นอิสระ และมีคว�มเห็นว่�คณะกรรมก�รบริษัทฯ ตลอดจนผู้บริห�รของบริษัทฯ 
มีคว�มมุ่งมั่นที่จะปฎิบัติหน้�ที่เพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยของบริษัทฯ อย่�งมีคุณภ�พ และได้ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รดำ�เนินง�น
ภ�ยใต้ระบบก�รควบคุมภ�ยในที่มีประสิทธิผล มีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี  มีคว�มโปร่งใส และเชื่อถือได้ต�มหลักก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รที่ดีสอดคล้องกับข้อกำ�หนดของ ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

(น�ยธีระ อภัยวงศ์)
ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ
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เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น  

 

คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้แต่งตั ้งคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี ่ยง ประกอบด้วย กรรมก�ร และผู ้บริห�รระดับสูง ได้แก่ 
น�ยนร�ธร วงศ์วิเศษ ทำ�หน้�ที่ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และมีกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ได้แก่ น�ยไตรสรณ ์
วรญ�ณโกศล น�งเพ็ชรรัตน์ วรญ�ณโกศล และน�งส�วอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์ โดยมีน�งส�วศันษนีย์ โหร�นิคม ทำ�หน้�ที่เลข�นุก�ร
คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

ในปี 2563 คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงจัดให้มีก�รประชุมรวม 3 ครั้ง เพื่อติดต�มและพิจ�รณ� เรื่องสำ�คัญที่ได้รับมอบหม�ย
จ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้ 

1. พิจ�รณ�ปัจจัยคว�มเสี่ยงที่มีผลต่อก�รบรรลุเป้�หม�ยของบริษัทฯ โดยพิจ�รณ�คว�มเสี่ยง อย่�งละเอียดรอบคอบ  
    ทั้งคว�มเสี่ยงจ�กภ�ยนอกและคว�มเสี่ยงจ�กภ�ยใน พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ใน  
    ระดับที่ยอมรับได ้

2. ให้ข้อเสนอแนะ ติดต�มก�รดำ�เนินง�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยงระดับจัดก�รเพื่อนำ�ไปดำ�เนินก�รให้บรรลุ เป้�หม�ย 

 

3. กำ�หนดให้ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ ทร�บเป็นประจำ�ทุกไตรม�ส

คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงมีคว�มมุ่งมั่นท่ีจะดำ�เนินก�รให้บริษัทฯ มีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี มีก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
อย่�งมีประสิทธิผล ซึ่งส�ม�รถควบคุมคว�มเสี่ยงในก�รดำ�เนินธุรกิจให้อยู่ในขอบเขตที่กำ�หนด มีก�รควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสม
เพียงพอกับก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีก�รเตรียมคว�มพร้อมไว้อย่�งรอบด้�นเป็นก�รล่วงหน้� เพื่อให้บริษัทฯ 
ส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจได้ต�มเป้�หม�ยและ มีประสิทธิภ�พ

รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

(น�ยนร�ธร วงศ์วิเศษ)
ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
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เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น  
 
คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนของ บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มห�ชน) 
เมื่อวันที่ 2 พฤษภ�คม 2560  ซึ่งประกอบด้วยกรรมอิสระทั้งหมดเพื่อให้ก�รทำ�หน้�ที่เป็นอิสระอย่�งแท้จริง จำ�นวน 3 ท่�น 
ดังมีร�ยชื่อต่อไปนี้ 

1. น�ยธีระ อภัยวงศ์       กรรมก�รอิสระ และประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
2. น�ยสุจิน สุวรรณเกต        กรรมก�รอิสระ และกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
3. น�งสุษม� รัติว�นิช          กรรมก�รอิสระ และกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

โดยมี น�งส�วสุกัญญ� เลไธสง ผู้จัดก�รแผนกทรัพย�กรบุคคล  เป็นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

ในปี 2563 ที่ผ่�นม� มีก�รประชุมคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนรวม 2 ครั้ง โดยคณะกรรมก�รสรรห�และ
พิจ�รณ�ค่�ตอบแทนทุกท่�นได้ให้คว�มสำ�คัญในก�รเข้�ร่วมประชุม พร้อมกับมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินง�น
ในด้�นต่�งๆ ของคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

โดยคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนได้จัดก�รประชุมเพ่ือพิจ�รณ�เร่ืองต่�งๆ  ต�มท่ีได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�ร
บริษัทฯ อย่�งรอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุสมผล โปร่งใส และเป็นอิสระ โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
เป็นสำ�คัญ ภ�ยใต้ขอบเขตอำ�น�จหน้�ท่ี และคว�มรับผิดชอบท่ีกำ�หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน  
ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำ�หนดและแนวท�งปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยได้มี
ก�รพิจ�รณ�ในเรื่องที่สำ�คัญ  ดังนี้

1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนได้พิจ�รณ�
ทบทวนโครงสร้�งและองค์ประกอบของคณะกรรมก�รบริษัทฯ และคณะกรรมก�รชุดย่อย  รวมถึงคุณสมบัติของกรรมก�ร  
ที่เหม�ะสมกับขน�ดและลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ
2. หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาบุคคลเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการ : คณะกรรมก�รสรรห�และพ ิจ�รณ�
ค่�ตอบแทนได้พิจ�รณ�ทบทวนหลักเกณฑ์และกระบวนก�รในก�รสรรห�บุคคลเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รของบริษัทฯ  
รวมถึงคุณสมบัติของกรรมก�ร  ที่เหม�ะสมกับขน�ด และลักษณะก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
3. หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย : คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ� 
ค่�ตอบแทนได้พิจ�รณ�หลักเกณฑ์และวิธีก�รในก�รจ่�ยค่�ตอบแทนทุกประเภทของกรรมก�รให้อยู่ในระดับที่เหม�ะสม 
กับหน้�ท่ีคว�มรับผิดชอบของกรรมก�ร  และเทียบเคียงกับบริษัทอ่ืนๆท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันในตล�ดหลักทรัพย์ MAI                          
4. เกณฑ์ในการประเมินผลประจำาปีของผู้บริหารสูงสุด : คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนได้พิจ�รณ�
ทบทวนเกณฑ์ในก�รประเมินผลประจำ�ปี ของผู้บริห�รสูงสุด เพื่อให้ครอบคลุมและสะท้อนผลก�รปฏิบัติง�นอย่�งแท้จริง
5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : ได้ส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นร�ยย่อยมีส่วน
ในก�รดูแลกิจก�ร และให้คว�มเห็น เกี่ยวกับก�รดำ�เนินกิจก�ร ก�รเสนอว�ระและเสนอชื่อบุคคลเข้�เป็นกรรมก�ร 
แทนกรรมก�รที่ครบว�ระ เป็นก�รล่วงหน้� ประจำ�ปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1–31 ธันว�คม 2562 ผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(น�ยธีระ  อภัยวงศ์)
ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
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งบการเงินงบการเงิน
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