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รายงานประจำปี 

2560 

นายธีระ อภัยวงศ
ประธานกรรมการ

นายมินทร อิงคธเนศ
ประธานกรรมการบริหาร

สารจากประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

ในรอบปี 2560 ถึงแม้ว่าความมั่นใจของผู้บริโภคและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ มีการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

แต่ผลการประกอบการของบริษัทฯ มีการปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญเป็นที่น่าพอใจ ทั้งในด้านยอดขายและผลก�าไร 

ทั้งนี้เป็นผลจากการปรับยุทธศาสตร์และการวางแผนการตลาด รวมทั้งแผนปฎิบัติการอย่างละเอียด รอบคอบ กล่าวคือ 

ในระหว่างปีมีการเปิด/ปิดและโยกย้ายสาขา/จุดบริการให้เหมาะสมตามศักยภาพ การประเมินปริมาณธุรกิจ มีการร่วมมือ

ทางธุรกิจอย่างใกล้ชิดกับองค์กรคู่ค้าที่มีธุรกรรมที่สนับสนุนกันได้เป็นอย่างดี มีการน�าสินค้าใหม่มาเพิ่มเป็นส่วนประกอบ

ของสินค้าหลักที่มีอยู่เดิม และมีการฝึกอบรมพนักงานตามจุดบริการต่างๆ ทั่วประเทศ ให้มีความรู้ช�านาญการ สามารถให้

ค�าปรึกษาแนะน�าที่มีคุณค่าแก่ลูกค้า เป็นต้น

นอกจากนี้ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้จ�าหน่ายสินค้าหลักรุ่นใหม่ที่เป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มหลายรุ่น ส่งผลให้

ยอดขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจ ประกอบกับบริษัทฯ มีการควบคุมและดูแลค่าใช้จ่ายทุกด้าน

อย่างรัดกุมและเหมาะสมตลอดมา จึงส่งผลให้บริษัท ฯ มีผลก�าไรในปี 2560 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

ในปี 2561 นี ้จากนโยบายภาครฐัทีส่นบัสนนุให้มกีารพฒันาใช้เทคโนโลยใีนการผลกัดนัประเทศ เพิม่คณุค่าทางเศษฐกจิ 

ทั้งการลดต้นทุน ขยายตลาดธุรกิจในรูปแบบใหม่ และการใช้ข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการ ประกอบกับการตื่นตัวของ

ภาคธรุกจิและเอกชนในการใช้เทคโนโลยช่ีวยในการประกอบการทกุขัน้ตอน บรษิทัฯ จงึเชือ่มัน่ว่าได้ด�าเนนิการมาในแนวทาง

ที่ถูกต้องและสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มีสินค้า ระบบงาน และประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี

เข้าสนับสนุนและตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนได้เป็นอย่างดี

ท้ายสุดนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู ้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ใคร่ขอขอบคุณท่านผู ้ถือหุ ้น 

พันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการด�าเนินการของบริษัทฯ ตลอดจนให้ข้อแนะน�าที่เป็นประโยชน์

ต่อบริษัทตลอดมา คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารทุกคนขอยืนยันว่าจะด�าเนินธุรกิจอย่างรอบคอบด้วยความโปร่งใส 

มีจริยธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าและ ผู้ถือหุ้นตลอดไป 
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สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
ก�าไรสุทธิ

อัตราส่วนการเงิน
อัตราก�าไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)

ข้อมูลต่อหุ้น 
(1)  ก�าไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
 จ�านวนหุ้นสามัญ-ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว (ล้านหุ้น) 
    มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท) 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป (หน่วย: ล้านบาท)

เปรียบเทียบรายได้

492.91
191.43
301.48

2,096.19
2,065.72

30.47

1.45
0.63
8.55

10.56

0.08
400

0.50

396.87
121.06
275.81

1,797.46
1,792.32

5.14

0.29
0.44
1.77
1.85

0.01
400

0.50

432.67
153.99
278.68

1,871.67
1,862.98

8.69

0.46
0.55
3.55
3.12

0.02
400

0.50

(1) ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค�ำนวณโดยหำรก�ำไรส�ำหรับปี (ไม่รวมก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหวำ่งปี

    สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2559 2558 

86.44% 86.56%11.82% 11.65%0.84% 1.02%0.9% 0.77%

2560 2559

รายได้จากผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตราสินค้า Apple

รายได้จากผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตราสินค้าอื่น

รายได้ค่าบริการ รายได้อื่น
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2560 

รายได้จากผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตราสินค้า Apple

รายได้จากผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตราสินค้าอื่น

รายได้ค่าบริการ รายได้อื่น

สินทรัพย์รวม หนี้สินรวมบร
ิษัท
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2560 
ข้อ

มูล
ทา

งก
าร

เง
ินโ

ดย
สร

ุป
(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)
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1 นายธีระ อภัยวงศ์
 ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 และประธานกรรมการสรรหา
 และพิจารณาค่าตอบแทน

2 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
   กรรมการ 
 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
 และประธานกรรมการบริหาร

3 นายนราธร วงศ์วิเศษ
 กรรมการ 
 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
 และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

4 นายสุจิน สุวรรณเกต
 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ
 และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

3 

6 

4 

7 

5 

8

1 

2 2 

5 นางสุษมา รัติวานิช 
 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ
 และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6 นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล 
 กรรมการ 
 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
 กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 และกรรมการผู้จัดการ

7 นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล 
 กรรมการ 
 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
 กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

8 นายโสภณ อิงค์ธเนศ
 กรรมการ
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2560 

1 นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล 
 กรรมการ 
 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
 กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 และกรรมการผู้จัดการ

2 นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล 
 กรรมการ 
 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
 กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

3 นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์
 กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

4 นางดวงนภา วรญาณโกศล
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกผลิตภัณฑ์ 

5 นายพงศกร บุญศรีเมือง
 ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรม และบริการ

6 นายไพโรจน์ อุลิศนันท์
 ผู้จัดการอาวุโสแผนกค้าปลีก

1 

2 3 

4 5 6

คณะผู้บริหาร
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นายมินทร์ อิงค์ธเนศ           อายุ 63 ปี
กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
และประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 6 มกราคม 2554 / 6 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560) 0.08%
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร : บดิานายโสภณ องิค์ธเนศ

การศึกษา
t���¡²��°�²�²¦°¨�¡�¶§�³�¯��²��²��²�¦¯��²Æ�
 Dominican University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา
t���¡²��°¥²� °¦°¨�¡n�¶§�³�¯��²��²��²�¦¯��²Æ��
 สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
t���¡²��°�¡³�²��²�¦¯��²Æ�¥²� °¦°¨�¡n�¯��²��	¥²� °�°¡�«��²¥º�«¡n
�
 คณะวศิวกรรมและเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี

นายธีระ อภัยวงศ ์   อาย ุ71 ปี
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 ตุลาคม 2555/ 5 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560) 0.10%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

การศึกษา
t���¡²��°¼�¥²¦¥�¡¡��«��²¥º�«¡n�6OJWFSTJUZ�PG�/FX�4PVUI
� 8BMFT�"VTUSBMJB

t���¡®�°¦�³ �¯�¡�©£¯�¨·�¡�%JSFDUPS�$FSUJGJDBUJPO�1SPHSBN�	%$1

 รุ่นที่ 5/2001
t���¡®�°¦�³ �¯�¡�¥²� °£¯ �f«��¯�¡°�«°�°�¯�¡�¡¶j��³Â����

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2555-ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
                บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
2559-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ
          บริษัท อินโฟแม็กซ์ ซิสเต็ม โซลูชั่นและบริการ จำกัด
2559-2560    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาการธุรกรรม
 ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) 
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
���������� �¡¡��°¡�·k�¡��¶�¥¶�²½���®�¡¡��°¡�¼ �° 
 สถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย
���������� �¡®�°��¡¡��°¡
 บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด
�����������������¡®�°��¡¡��°¡
       บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
�����������������¡¡��°¡���®�¡¡��°¡�¶¡�¡¡��°�«²º£Á��¡«�²�¨n
    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2548-2555       ประธานกรรมการ
     บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด

t���¡²��°�¡³�̈ �°�w� �¡¡�¦°¨�¡n��'V�)TJOH�*OTUJUVUF�PG�5FDIOPMPHZ��
   ประเทศไต้หวัน
t��©£¯�¨·�¡¥²� °�°¡�¡®�¯��¯ ¡®�¯�¨·��¡¶j��³Â���¨±�¯���®�¡¡��°¡�±�¯�
 และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปี 2554
t���¡®�°¦�³ �¯�¡�©£¯�¨·�¡�%JSFDUPS�"DDSFEJUBUJPO�1SPHSBN�	%"1
��

� ¡¶j��³Â��������
t���¡®�°¦�³ �¯�¡�©£¯�¨·�¡�3PMF�PG�UIF�$IBJSNBO�1SPHSBN�	3$1
�
 รุ่นที่ 12/2005

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2554-ปัจจุบัน    กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
 บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
����������������¡¡��°¡�»£®�¡¡��°¡�·k�¯��°¡½©�j��
 บริษัท เอส วี โอ เอ จำกัด (มหาชน)
2551-ปัจจุบัน    กรรมการ 
 บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
2549-ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ 
 บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด
������w��¶�¯����� �¡¡��°¡�
 บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
������w��¶�¯����� �¡¡��°¡�»£®�¡®�°��¡¡��°¡�¡²©°¡�
                      บริษัท ไอที ซิติ้ จำกัด (มหาชน)
������w��¶�¯����� �¡¡��°¡�»£®�¡®�°��¡¡��°¡�¡²©°¡
 บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จำกัด
������w��¶�¯����� �¡¡��°¡�»£®�¡®�°���®�·k�¡²©°¡�
 บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
������w��¶�¯����� �¡¡��°¡�»£®�¡®�°��¡¡��°¡�¡²©°¡
 บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
������w��¶�¯����� �¡¡��°¡�
 บริษัท กลุ่มแอดวานซ์  ริเสิร์ช จำกัด

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
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นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล          อายุ 56 ปี
กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 6 มกราคม 2554 / 6 ปี
¨¯�¨j¥��°¡�µ«©¶k��	��¥¯��³Â�����¯�¥°�������
������
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
สามีนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล

การศึกษา
t� �¡²��°¼���¡²©°¡�¶¡�²��6OJWFSTJUZ�PG�/FX�)BWFO�6�4�"�
t� �¡®�°¦�³ �¯�¡�©£¯�¨·�¡�%JSFDUPS�"DDSFEJUBUJPO�1SPHSBN�	%"1
��

� ¡¶j��²º¦§�4&5�����

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2554-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 และกรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
������w��¶�¯����� �¡¡��°¡�
 บริษัท เอส พี วี ดิจิตอล เซอร์วิส จำกัด
������w��¶�¯����� �¡¡��°¡�
 บริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จำกัด

นายนราธร วงศ์วิเศษ            อายุ 64 ปี
กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 6 มกราคม 2554 / 6 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560) 1.01%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

การศึกษา
t� .BTUFS�PG�4DJFODF�*OEVTUSJBM�BOE�4ZTUFNT�&OHJOFFSJOH�
� 4BO�+PTF�4UBUF�6OJWFSTJUZ�64"
t� �¡®�°¦�³ �¯�¡�©£¯�¨·�¡�%JSFDUPS�"DDSFEJUBUJPO�1SPHSBN�	%"1
��

� ¡¶j��³Â�������

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2554-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
2555-ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ 
 บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
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นายสุจิน สุวรรณเกต                   อายุ 67 ปี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560) 0.08%
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 ตุลาคม 2555 / 5 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

การศึกษา
t� �¡²��°¼���¡²©°¡�¶¡�²��-POH�*TMBOE�6OJWFSTJUZ�6�4�"�
t� �¡®�°¦�³ �¯�¡� ©£¯�¨·�¡� %JSFDUPS� "DDSFEJUBUJPO� 1SPHSBN� 	%"1
�

� ¡¶j��²º¦§�4&5�����

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2555-ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
 และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
 บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
���������� �¡¡��°¡�
                      บริษัท นครหลวงลิสซิ่ง – แฟ็กเตอริง จำกัด (มหาชน)
2542-2554 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
                      บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด 
���������� �¡¡��°¡�»£®�¡®�°��¡¡��°¡�¡¥�¨«��
                      บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย
��������������� �±»©�j�¨¶��k° ����·k�j¥ �¡¡��°¡�·k�¯��°¡½©�j�
                      ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด

นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล   อาย ุ 57 ปี
กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 6 มกราคม 2554 / 6 ปี
¨¯�¨j¥��°¡�µ«©¶k��	��¥¯��³Â�����¯�¥°�������
������
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
ภรรยานายไตรสรณ์ วรญาณโกศล

การศึกษา
t� �¡²��°¼���¡²©°¡�¶¡�²��	�°¡º�²�
�6OJWFSTJUZ�PG�/FX�)BWFO�6�4�"�
t� �¡²��°¼��$PNQVUFS�*OGPSNBUJPO�4ZTUFN�6OJWFSTJUZ�PG�/FX��

� )BWFO�6�4�"�
t� �¡®�°¦�³ �¯�¡�©£¯�¨·�¡�%JSFDUPS�"DDSFEJUBUJPO�1SPHSBN�	%"1
��

� ¡¶j��²º¦§�4&5�����

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2554-ปัจจุบัน    กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 
                      บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
������w��¶�¯����� �¡¡��°¡�
                      บริษัท เอส พี วี ดิจิตอล เซอร์วิส จำกัด
������w��¶�¯�� �¡¡��°¡�
                      บริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จำกัด
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นายโสภณ อิงค์ธเนศ            อาย ุ35 ปี
กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559) – ไม่มี -
¥¯��³Â»�j��¯Ã�º�y��¡¡��°¡�����³�°��������������b���º�µ«�
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร : บตุรนายมนิทร์ องิค์ธเนศ

การศึกษา
t���¡²��°¼��º¦¡§�¦°¨�¡n»£®�°¡��°�°¡�5IF�6OJWFSTJUZ�PG�4ZEOFZ��

� /48�"VTUSBMJB
t���¡²��°�¡³�º¦¡§�¦°¨�¡n»£®�°¡º�²��5IF�6OJWFSTJUZ�PG�4ZEOFZ��

� /48�"VTUSBMJB
t���¡®�°¦�³ �¯�¡�©£¯�¨·�¡�%JSFDUPS�$FSUJGJDBUJPO�1SPHSBN�	%$1
��

� ����
t��©£¯�¨·�¡¥²� °�°¡�¡®�¯��¯ ¡®�¯�¨·���b������¨�°�¯�¥²� °�°¡�¡®�¯��¯ �

 ระดับสูง 

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2558-ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ทัช ปรินท์ติ้ง รีพับลิค จำกัด
2559-ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท ยูอิท๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
������������������ �¡¡��°¡��¡²§¯��º««°¡n¾«�³��±�¯��	�©°��
�
������w��¶�¯����� �·k�¯��°¡�e° �£²��¯��n�
  บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

นางสุษมา รัติวานิช            อายุ 40 ปี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560) 0.08%
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 ตุลาคม 2555 / 5 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

การศึกษา
t� �¡²��°¼��*OGPSNBUJPO�4ZTUFNT�"NFSJDBO�6OJWFSTJUZ�6�4�"�

t� �¡®�°¦�³ �¯�¡�©£¯�¨·�¡�%JSFDUPS�"DDSFEJUBUJPO�1SPHSBN�	%"1
��
� ¡¶j��²º¦§�4&5�����

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
พ.ย. 2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
  และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
  บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2560-ปัจจุบัน   ผู้จัดการฝ่ายรายการ
                            บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด
2555-เม.ย.2560     ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป
                            บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 
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นางดวงนภา วรญาณโกศล         อายุ 51 ปี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์

¨¯�¨j¥��°¡�µ«©¶k��	��¥¯��³Â�����¯�¥°�������
������
วันที่แต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 มีนาคม 2554 / 6 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
�k«�¨®½�k�° ¾�¡¨¡�n�¥¡�°�¼�¦£

การศึกษา
t� �¡²��°�¡³�¨°�°¥²� °�°¡�«��²¥º�«¡n���®¥²� °¦°¨�¡n�
� �©°¥²� °£¯ º�³ �½©�j

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2555-ปัจจุบัน   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 
                      บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
2554-2555      ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 
                      บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด
������w��¶�¯���� �¡¡��°¡�
                      บริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จำกัด

นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์              อายุ 57 ปี
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560) – ไม่มี -
¥¯��³Â»�j��¯Ã�º�y��·k�¡²©°¡����¢¦�²�° ����������b�
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

การศึกษา
t� �¡²��°¼��¡²©°¡�¶¡�²���©°¥²� °£¯ �¡¡�¦°¨�¡n
t� �¡²��°�¡³¨°�°�°¡�¯��³��©°¥²� °£¯ �¡¡�¦°¨�¡n

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2558 - ปัจจุบัน    กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
  และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
                        บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
����������������� �·k«±�¥ �°¡�e° �¯��³»£®�°¡º�²�
                        บริษัท อบาคัส ซี จำกัด
����������������� �·k«±�¥ �°¡�e° �¯��³»£®�°¡º�²�
������������������������ �¡²§¯��¨�°¡n�����	�¡®º�¦¾� 
��±�¯�
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นายไพโรจน์ อุลิศนันท์           อาย ุ49 ปี
ผู้จัดการอาวุโสแผนกค้าปลีก1

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560) -ไม่มี-
วันที่แต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 มีนาคม 2554 / 6 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

การศึกษา
t� �¡®�°¦�³ �¯�¡¥²�°�³��¨°�°¾��f°���®¾��f°�±£¯��¥²� °£¯ º���²��¯���¶¡³

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2555-ปัจจุบัน   ผู้จัดการอาวุโสแผนกค้าปลีก1 
                      บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
2554-2555      ผู้จัดการแผนกค้าปลีก 
                      บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด

นายพงศกร บุญศรีเมือง           อายุ 47 ปี
ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรมและบริการ

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560) 0.21%
วันที่แต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 มีนาคม 2554 / 6 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

การศึกษา
t� �¡²��°¼��¨°�°¼�¡���°�����®¥²¦¥�¡¡�¦°¨�¡n�

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2555-ปัจจุบัน   ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศกรรมและบริการ 
                      บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
2554-2555      ผู้จัดการแผนกวิศกรรมและบริการ 
                      บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด
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17

18

21

23

ข้อมูลทั่วไป

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปัจจัยความเสี่ยง

40

49

51

การกำ กับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การบริหารความเสี่ยง 
»£®�°¡�¥��¶��° ½�

26

25

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการถือหุ้น

04

05

07

09

16

สารจากประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการบริหาร

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

คณะกรรมการบริษัท

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

วิสัยทัศน์ และพันธกจิ

สารบัญ

54

56

57

58

59

59

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของ
ฝ่ายจัดการประจำ ปี 2560

52 รายการระหว่างกัน

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงานทาง 
การเงิน

รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน 

งบการเงิน



บร
ิษัท

 เอ
ส 

พี 
วี 

ไอ
 จ

ำก
ัด 

(ม
หา

ชน
) 

16

รายงานประจำปี 

2560 

วิสัยทัศน์ 
�¶j�¨·j�¥°�º�y��·k�±�k°��4PMVUJPOT�GPS�"MM�(FOFSBUJPOT�º�µÂ«¨¡k°��°¡½�kº��¼�¼£ ³« j°�¨¡k°�¨¡¡�n�
»£®½¨j½��·»£�·k�³¨j¥�¾�kº¨³ �«��¡²§¯���½©k¾�k¡¯��£�«�»��»£®�¡®¼ ��n« j°��¶k��j°��£«����°¡½¨j½�

ดูแลสังคม โดยเฉพาะด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ
1. มุ่งมั่นที่จะสรรหาบริการที่ดีและนวัตกรรม
½©�jÀ� «¯�º�y��¡®¼ ��n�j«�°¡�±º�²��³¥²��³Â
�k«��°¡½�kº��¼�¼£ ³« j°�¨¡k°�¨¡¡�n

2. º�k°º�y�¨j¥�©�´Â�½��°¡�¯��°�°¡º¡³ ��°¡
¨«�� º�µÂ«½© k�¡·»£®�¯�º¡³ �¨°�°¡�½� k
º��¼�¼£ ³� ½��°¡�j¥ ¥²º�¡°®©n� ¨¡k°�¨¡¡�n�
วางแผน ค้นหาความรู ้แก้ปัญหา ทำงานร่วมกนั 
และนำเสนอผลงาน เพื่อเข้าสู ่การเรียนรู ้
ตลอดชวีติ�	-JGF�MPOH�MFBSOJOH


����¶j��¯��°�¶�£°�¡� ¨¡k°�¥¯���¡¡�½��°¡
ทำงานของพนกังาน เพือ่มอบบรกิารอย่างมอื
«°�³�½©k»�j£·��k°��¡k«�½©k�¥°�¨±�¯�½��°¡
�¯��°�¥°�¡· k»�j��¯��°�� ½©k�k°¥�¯��¯�
นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อก่อ
½©kº�²��¡®¨²��²�°�¨·�¨¶�»�j«��n�¡

ค่านิยม
4�1�7�*���4PMVUJPOT�GPS�BMM�HFOFSBUJPOT
� 4FSWJDF�&YDFMMFODF�½©k�¡²�°¡�k¥ 
� �¥°�½¨j½��¨¡¡©°�¡²�°¡�³Â�³�º�µÂ«�³¥²�½��
 ยุคติจิตอล 	%JHJUBM�-JGFTUZMF


� 1FPQMF ดูแล ส่งเสริมและพัฒนา  
� ��¯��°�½©kº�²�¼�¾��k¥ �¯�

� 7BMVF�¨j��«��¶��j°�½©k»�j£·��k°
 พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย

� *OUFHSBUJPO ผสมผสานสินค้าและ
 บริการอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งมอบ  
� 4PMVUJPO ที่มีคุณค่ากับทุกวัย

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

S 

P

V

I
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ชื่อบริษัท บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ทั้งคอมพิวเตอร์ 

 ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมทั้งเป็นตัวแทน

 จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต ้ตราสินค ้าอื่นๆ เพื่อใช ้งานร ่วมกับสินค ้า Apple เป ็นหลัก 

 เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า เช่น ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลส�าหรับงานวีดีโอ ฮาร์ดดิสก์เก็บ

 ข้อมูลแบบพกพา ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งพิมพ์และกราฟิก รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงส�าหรับสินค้า

 ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) เช่น ล�าโพงหูฟัง รวมทั้ง Case ป้องกันการกระแทก 

 และฟิล์มกันรอย เป็นต้น

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา 

 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนบริษัท 0107556000264

เว็บไซต์ www.spvi.co.th

โทรศัพท์ 0-2559-2901-10

โทรสาร 0-2559-2488

ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท

แบ่งออกเป็นทุนที่ออกและช�าระแล้ว 200,000,000 บาท

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ชนิดและจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ จ�านวน 400,000,000 หุ้น

ติดต่อส่วนงำนนักลงทุนสัมพันธ์

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล

กรรมการผู้จัดการ

นางสาวศันษนีย์ โหรานิคม

เลขานุการบริษัท

บุคคลอ้ำงอิง

1.นายทะเบียนหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

 เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

 โทรศัพท์ : 0 2009-9000 โทรสาร : 0 2009-9991

2.ผู้สอบบัญชี นายวิชาติ โลเกศกระวี

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451

 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่

 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

 โทรศัพท์ : 0-2264-0777 โทรสาร : 0-2264-0789-90

ข้อมูลทั่วไป
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple 

ทั้งคอมพิวเตอร์ (iMac, MacBook Pro, MacBook Air) ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสริมต่างๆ 

รวมทั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ ที่สามารถน�ามาใช้กับผลิตภัณฑ์ Apple เช่น ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูล

ส�าหรับงานวีดีโอ ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลแบบพกพา ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งพิมพ์และกราฟิก รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงส�าหรับสินค้า

ประเภท iOS  (iPod, iPad, iPhone) เช่น ล�าโพง หูฟัง รวมทั้ง Case ป้องกันการกระแทก และฟิล์มกันรอย เป็นต้น เพื่อที่จะ

รองรับความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร ทั้งในกลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป โดยผ่านช่องทางร้านค้า iStudio by SPVi, iBeat by 

SPVi, U•Store by SPVi, Mobi และลูกค้าองค์กร ทั้งลูกค้าสถานศึกษาและลูกค้าบริษัทและรัฐวิสาหกิจ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีศูนย์บริการลูกค้าตามมาตรฐาน Apple ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น Authorized Apple Service 

Provider ภายใต้ชื่อ iCenter ซึ่งมีช่างที่ผ่านรับรองจาก Apple ประจ�าอยู่ทุกสาขา คอยให้บริการและให้ค�าปรึกษา 

นโยบายและทิศทางองค์กร
บรษิทัฯ มแีผนกลยทุธ์ในการสร้างการเตบิโตอย่างยัง่ยนื ผสมผสานสนิค้าและบรกิารเพือ่เพิม่คณุค่าให้กบัลกูค้าและสงัคม 

รวมทั้งสนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาของพนักงาน ด้วยค่านิยมองค์กร วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้

ค่านิยม 
S P V I : Solution for all generations

•   Service Excellence : ให้บริการด้วยความใส่ใจ สรรหาบริการที่ดี เพื่อชีวิตในยุคติจิตอล (Digital Lifestyle)

•   People :  ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้เติบโตไปด้วยกัน

•   Value :  ส่งมอบคุณค่า ให้แก่ลูกค้า พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย

•   Integration :  ผสมผสานสินค้าและบริการอย่างสร้างสรร เพื่อส่งมอบ Solution ที่มีคุณค่ากับทุกวัย

วิสัยทัศน์
มุ่งสู่ความเป็นผู้น�าด้าน Solutions for All Generations เพื่อสร้างการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และใส่ใจดูแล

ผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทัฯ ให้ได้รบัผลตอบแทนและประโยชน์อย่างคุม้ค่า ตลอดจนการใส่ใจดแูลสงัคม โดยเฉพาะด้านการศกึษา

อย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ
1. มุ่งมั่นที่จะสรรหาบริการที่ดีและนวัตกรรมใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิตที่ต้องการใช้เทคโนโลยีอย่าง

สร้างสรรค์

2. เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี ในการช่วยวิเคราะห์ 

สร้างสรรค์ วางแผน ค้นหาความรู้ แก้ปัญหา ท�างานร่วมกัน และน�าเสนอผลงาน เพื่อเข้าสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(Life long learning) 

3. มุ่งพัฒนาบุคคลากร สร้างวัฒนธรรมในการท�างานของพนักงาน เพื่อมอบบริการอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้า พร้อม

ให้ความส�าคัญในการพัฒนาความรู้แก่พนักงาน ให้ก้าวทันกับนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร
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เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้น�าด้าน IT เพื่อการศึกษาและการพัฒนาแบบครบวงจร ด้วย Apple Education Solution 

เพื่อสร้างให้เกิดการเรียนรู้ในเชิง Creative Learning โดยบริษัทฯ จะเน้นในเรื่อง Edutivity คือการท�ากิจกรรมเพื่อการศึกษา  

ในการสร้างรูปแบบของการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นการต่อยอดการเรียนรู้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด ด้วยประสบการณ์ของทีมบริหาร 

ทีมขาย และทีม Solution Engineer ของบริษัทฯ และร้าน U•Store ที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นน�า จะท�าให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึง

กลุม่เป้าหมาย นบัตัง้แต่ นกัเรยีนในโรงเรยีน นกัศกึษา อาจารย์ในมหาวทิยาลยั องค์กรเอกชน และบคุคลทัว่ไป โดยบรษิทัฯ จะท�าการ

ตอกย�า้ความเปน็ผูน้�ากบักลุม่เป้าหมายทุกระดบั ทกุวชิาชพี ซึง่ถอืเปน็ช่องทางการตลาดที่สามารถขยายตวัตามแนวโน้มของเศรษฐกจิ

โลก รวมทัง้การเตบิโตของเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ และการก้าวเข้าสู ่Internet of Everything(IoE) ของประเทศไทย ทีส่ร้างความสามารถ

ด้านการเชื่อมต่อ ทั้งอุปกรณ์สื่อสาร คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน อุปกรณ์สวมใส่ Mobility ระบบความปลอดภัย เข้าด้วยกันได้ 

และการเชือ่มต่อในการเข้าถงึองค์ความรูแ้ละข้อมลูต่างๆ ทีเ่คยมข้ีอจ�ากดั ได้ง่ายและรวดเรว็ขึน้ โดยกลุม่เป้าหมาย ทัง้ในระดบับคุคล 

และองค์กร ซึ่งต่างมีความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะวิชาชีพต่างๆ ที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลย ี

ในการประกอบอาชีพ และรวมทั้งบุคคลทั่วไปที่จะต้องใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ตลอดช่วงชีวิต (Creative Life Long Learning) 

บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มองค์กรอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์ และ Solution ต่างๆ ที่บริษัทฯ มี 

เช่น ระบบการจัดการสี  (Color Management System)  ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ(Smart Class Room Solution) รวมไปถึงระบบห้อง

ประชุม (Smart Meeting Room Solution) เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มยอดขายโดยการเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าและการบริการหลังการขาย   

ในรูปแบบการขยายสาขาและศูนย์บริการสินค้า ทั้งการเปิดร้าน iBeat, Mobi และศูนย์บริการ iCenter รวมทั้งการเปิดร้าน AIS  

ที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิบริหารร้าน จาก บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จ�ากัด

ในปี 2560 บริษัทฯ มีสาขาทั้งหมดจ�านวน 40 สาขา สามารถแบ่งได้เป็น iStudio จ�านวน 4 สาขา iBeat จ�านวน 7 สาขา  

U•Store จ�านวน 9 สาขา iShop จ�านวน 1 สาขา Mobi จ�านวน 5 สาขา ศูนย์บริการ iCenter จ�านวน 8 สาขา ร้าน AIS Shop  

by Partner จ�านวน 4 สาขา และร้าน AIS Telewiz จ�านวน 2 สาขา
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• จัดตั้งบริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด  ด้วยทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท จากการร่วมทุนระหว่าง

บริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จ�ากัด และบริษัทไอทีซิตี้ จ�ากัด (มหาชน)

• รับโอนทรัพย์สินและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนจ�าหน่าย Apple ทั้งหมดของบริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จ�ากัด 

• รับโอนสาขาทั้งหมด จ�านวน 15 สาขา ซึ่งได้แก่ iStudio จ�านวน 4 สาขา  iShop จ�านวน 1 สาขา  

iBeat จ�านวน 1 สาขา U•Store จ�านวน 7 สาขา และ Smart Bar จ�านวน 2 สาขา

• เปิดจุดจ�าหน่ายสินค้า Apple ใน IT City

• เปิดสาขา U•Store ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

• เปิดสาขา U•Store ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

• เปิดจุดจ�าหน่ายสินค้า Apple ใน Big C

• เปิดสาขา iStudio ที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัลแกรนด์ พระราม 9 

• เปิดสาขา U•Store ที่มหาวิทยาลัยบูรพา

• เปิด Smart Bar ที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

• เปิดสาขา iStudio ที่ศูนย์การค้า เกตเวย์ เอกมัย (ปัจจุบันปรับเป็น iBeat)

• ด�าเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเข้าท�าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556

• เปิดสาขา iBeat ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงราย

• เปิดสาขา iBeat เทสโก้ โลตัส สาขามหาชัย 2

• ปิดจุดจ�าหน่ายใน Big C

• เปิดสาขา Mobi ที่ศูนย์การค้าซีคอน สแควร์

• เปิดสาขา Mobi ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ชอปปิ้งเซ็นเตอร์ รามค�าแหง

• เปิดสาขา Mobi ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ชอปปิ้งเซ็นเตอร์ บางกะปิ

• เปิดสาขา Mobi ที่ศูนย์การค้าอัศวรรณ ช๊อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 2หนองคาย 

• เปิด Smart Bar ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงราย

• เปิด Smart Bar ที่ ที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัลแกรนด์ พระราม 9

• เปิด iBeat ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง

• เปิดสาขา Mobi ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต

• ยกเลิกจุดจ�าหน่ายสินค้า Apple ใน IT City

• ได้รับสิทธิบริหารร้าน AIS Shop by partner  ซึ่งเปิดสาขาแรกที่ เทสโก้ โลตัส ระยอง

• เปิดสาขาร้าน AIS Shop by partner ที่ เอ็มเอ็ม เมก้ามาร์เก็ต อรัญประเทศ

• เปิด Smart Bar ที่ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้ง เดสติเนชั่น จ.ระยอง

• ปิดสาขา Mobi ที่ศูนย์การค้าอัศวรรณ ช๊อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 2จ.หนองคาย 

• เปิดสาขา Mobi ที่ห้างเจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จ.พะเยา

• ปิดสาขา Mobi ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ชอปปิ้งเซ็นเตอร์ รามค�าแหง

• ปิดสาขา Mobi ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต

• เปิดสาขา Mobi ที่ Big C จ.ล�าพูน

• เปลี่ยนชื่อศูนย์บริการ Smart Bar เป็น iCenter

• เปิดร้าน iCenter ศูนย์การค้าโฮมโปร นครปฐม

• เปิดสาขาร้าน AIS Shop by partnerที่ศูนย์การค้าโรบินสัน จ.จันทบุรี

• เปิดศูนย์บริการ iCenter ที่ศูนย์การค้า เกตเวย์ เอกมัย

• เปิดศูนย์บริการ iCenter ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาจ.เพชรบุรี

• ปิดสาขา Mobi ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ชอปปิ้งเซ็นเตอร์ บางกะปิ

• เปิดสาขา Mobi ที่ศูนย์การค้า โชว์ ดีซี

• ได้รับสิทธิในการเปิดร้าน AIS Telewiz ซึ่งเปิดสาขาแรกที่เทสโก้ โลตัส สาขาโรจนะ

• ปิดสาขา Mobi ที่ศูนย์การค้าซีคอน สแควร์

• เปิดสาขา Mobi ที่เทสโก้ โลตัส จ.ยโสธร

• เปิดสาขาร้าน AIS Shop by partner ที่เทสโก้ โลตัส สาขาบ้านฉาง จ.ระยอง

• เปิดสาขาร้าน iBeat by spvi ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ.ก�าแพงเพชร

• เปิดสาขาร้าน Mobi ที่ศูนย์การค้าทอปส์ พลาซ่า จ.พิจิตร

• เปิดสาขาร้าน AIS Telewiz ที่ศูนย์การค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

เหตุการสำคัญของบริษัท
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ

ป� 2560 ป� 2559 ป� 2558

ล้านบาท
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98.21
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100.00

ผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักเป็นหนึ่งในตัวแทนจ�าหน่าย 

(Reseller) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ ตราสินค้า Apple ทั้งคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS และอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมทั้งเป็นตัวแทน

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ ที่สามารถน�ามาใช้กับ

ผลิตภัณฑ์ Apple เป็นหลัก เพื่อที่จะรองรับความต้องการของลูกค้า

ได้ครบวงจร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกิจการบริการให้แก่

ลูกค้า โดยมีศูนย์บริการส�าหรับสินค้าภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ Apple 

ในนาม Smart Bar และในระหว่างปี 2559 เปลี่ยนชื่อเป็น iCenter 

เพือ่ยกระดบัมาตรฐานการบรกิารสู ่Apple Premium Service Provider

ผลิตภัณฑ์และบริการหลักของบริษัทฯ แบ่งออกได้ ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple

บริษัทฯ ได ้รับการแต่งตั้งจาก Apple South Asia 

(Thailand) Limited ให้เป็นตัวแทนจ�าหน่าย (Reseller) ผลิตภัณฑ์

ภายใต้ตราสินค้า Apple บริษัทฯ ซื้อสินค้า Apple ส่วนใหญ่

จากตัวแทนค้าส่ง (Distributor) ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Apple 

ซึ่งสามารถแบ่งสินค้า Apple ได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

  ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ MAC OS (MAC 

Operating System): คอมพิวเตอร์ทุกรุ ่นภายใต้ตราสินค้าของ 

Apple(MAC OS) ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์

ไอแมค (iMac) แมคโปร (Mac Pro) แมคมินิ (Mac Mini), 

คอมพิวเตอร์แบบพกพาทั้งแมคบุ ๊คโปร (MacBook Pro) และ

แมคบุ๊คแอร์ (MacBook Air)

  ผลติภณัฑ์ประเภท iOS: ผลติภณัฑ์ประเภทไอแพด (iPad) 

ไอพอด (iPod) และ Apple Watch ส�าหรบัไอโฟน (iPhone) เนือ่งจาก 

Apple แต่งตั้งผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นตัวแทนจ�าหน่าย

โดยตรง บริษัทฯ จะซื้อจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มาจ�าหน่าย

  ผลติภณัฑ์ประเภทอปุกรณ์เสรมิภายใต้ตราสนิค้า Apple

(Apple Accessories): เช่น ที่ชาร์จแบตเตอรี่ หูฟัง สายพ่วง 

เครื่องส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต แผนความคุ้มครอง AppleCare 

เป็นต้น

2. ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น (Non-Apple Products)

เพื่อที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร บริษัทฯ 

ได้รบัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้าอืน่ๆ 

ได้แก่

  ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริม: ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์เก็บ

ข้อมูลส�าหรับงานวีดีโอ ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลแบบพกพาหูฟัง Case 

ป้องกนัการกระแทก ฟลิม์กนัรอย ล�าโพง แบตเตอรีส่�ารองแบบพกพา 

และที่ชาร์จแบตเตอรี่

  ผลิตภัณฑ์ประเภทกราฟิก: ได้แก่ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท

หน้ากว้าง กระดาษส�าหรบังานพมิพ์ และอปุกรณ์วดัคณุภาพการพมิพ์

  ผลิตภัณฑ์ประเภทซอฟต์แวร์: ได้แก่ Adobe และ EFI 

(โปรแกรม Colorproof XF)

   รายได้
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รวมรายได้จากการขาย
รายได้ค่าบริการ
รายได้อื่น
รายได้รวม

ล้านบาท
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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  ผลติภณัฑ์ประเภทคอมพวิเตอร์ และสมาร์ทโฟน : ได้แก่ 

คอมพิวเตอร์ของบริษัท เดลล์ คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

เพื่อเป็นทางเลือกเสริมส�าหรับลูกค้าที่ต้องการสินค้าประเภท

คอมพิวเตอร์ภายใต้ตราสินค้าอื่น และสมาร์ทโฟน ยี่ห้อต่างๆ 

ได้แก่ ซัมซุง ลาวา วีโว โดยจ�าหน่ายในช่องทางร้าน Mobi  

และ ร้าน AIS

3. งานบริการ

บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก Apple South Asia 

(Thailand) Limited ให้เป็น Authorized Service Provider  

ท�าให้บริษัทฯ สามารถเปิดศูนย์บริการภายใต้ชื่อ Smart Bar เพื่อ

ให้บริการต่างๆ ส�าหรับสินค้า Apple ได้ โดยสามารถซื้ออะไหล่

ต่างๆ จาก Apple ได้โดยตรง ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น iCenter  

ในระหว่างปี 2559 โดยปัจจุบันมีศูนย์บริการ iCenter จ�านวน 

8 แห่ง ได้แก่ที่ IT Mall Fortune Town ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 

แจ้งวฒันะ ชัน้ G ศนูย์การค้าเซน็ทรลัพระราม 9 ชัน้ 4 ศนูย์การค้า

เซ็นทรัล พลาซ่า เชียงราย ชั้น 1 ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้ง 

เดสตเินชัน่ ระยอง ชัน้ 2 ศนูย์การค้าโฮมโปร นครปฐม ศนูย์การค้า

โรบินสัน เพชรบุรี ชั้น 1 และศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย ชั้น 1

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย
บริษัทฯ จ�าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ

1. ช่องทางจ�าหน่ายผ่านร้านค้าปลีก เป็นช่องทางจ�าหน่ายโดยตรงกับลูกค้ารายย่อย ได้แก่ 

  iStudio / iBeat / iShop / mobi by SPVi จ�านวน 17 สาขา ที่ตั้งในศูนย์การค้า และอาคารส�านักงาน ซึ่งร้าน  

iStudio จะมีกิจกรรมประจ�าในร้าน คือ การสาธิตการใช้งาน (Demo) ให้ลูกค้าได้ทดลองใช้งาน และสร้างประสบการณ์การ 

ใช้สินค้า Apple และอุปกรณ์เสริม กับ LifeStyle ของลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าก่อนการตัดสินใจ 

  AIS Shop by Partner จ�านวน 4 สาขา ซึ่งบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการบริหารร้านค้า AIS จากบริษัทแอดวานซ์  

ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค เพื่อขายสินค้าและให้บริการ อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกับร้านที่บริหารโดย AIS เอง และยังได้รับ

สิทธิในการเปิดร้าน AIS Telewiz เพิ่มในปี 2560 จ�านวน 2 สาขา

  U•Store จ�านวน 9 สาขา ซึ่งตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย ลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของ 

สถาบันการศึกษา ซึ่งมีจุดประสงค์ในการซื้อสินค้าเพื่อใช้เป็นสื่อในการศึกษา โดยลูกค้ากลุ่มนี้จะได้รับสิทธิซื้อสินค้า Apple  

ราคาเพื่อการศึกษาในร้าน U•Store

2. ช่องทางจ�าหน่ายผ่านส�านักงานใหญ่ เป็นการติดต่อโดยตรงระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทฯ กับกลุ่มลูกค้า 

เป้าหมาย ในการเสนอขายสินค้าและ Solution ต่างๆ ที่บริษัทฯ มี เช่น ระบบการจัดการสี (Color Management System)  

ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Class Room Solution) รวมไปถึงระบบห้องประชุม (Smart Meeting Room Solution) 

โดยเฉพาะลกูค้าสถานศกึษา  บรษิทัฯ มทีมีขายเข้าไปตดิต่อโดยตรงกบัสถาบนัการศกึษา เข้าไปน�าเสนอ และท�ากจิกรรม 

เพื่อให้ผู้บริหาร ครู มั่นใจในเทคโนโลยี และวิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอน

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังร่วมท�ากิจกรรมกับทางโรงเรียนในวันวิชาการของโรงเรียน และช่วยให้นักเรียนทั้งโรงเรียนได้เห็น 

และสัมผัสเทคโนโลยี เป็นการสร้าง Brand SPVi ให้แก่นักเรียนและครู ว่า “SPVi เป็นผู้น�าทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา  

ด้วยเทคโนโลยีของ Apple”

โดยบริษัทฯ มีการท�าโครงการร่วมกับสถานศึกษาต่างๆ เรียกว่า “โครงการหนึ่งนักเรียน หนึ่งคอมพิวเตอร์”  

(One to One Project) ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนมีคอมพิวเตอร์ของตัวเองที่โรงเรียน และยังมีโครงการสนับสนุน 

สถานศึกษาในการเปิดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น ห้องปฏิบัติการส�าหรับการเรียนการสอนด้านวิชาภาพยนตร์  

ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ติดตั้งระบบให้กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อจัดเก็บไฟล์วิดีโอต่างๆ บนเครื่องแม่ข่ายโดยอัตโนมัติ และสามารถ 

ดูแลเครื่องลูกข่ายโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทฯ จะให้บริการในลักษณะของผู้ส่งมอบ ติดตั้ง และดูแลระบบอุปกรณ์ภายใน 

สถานศึกษา บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเน้นการบริการให้กับลูกค้าสถานศึกษา เพื่อที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและผลักดันให้ 

บริษัทฯ เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ลักษณะการประกอบธุรกจิ
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ปัจจัยเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จำหน่ายสินค้า
รายใหญ่

บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก Apple South Asia 

(Thailand) Limited เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าของ Apple 

รวมทั้งเปิดศูนย์บริการเพื่อให้บริการหลังการขายสินค้า Apple 

โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการซื้อสินค้า Apple คิดเป็นร้อยละ 88.76 

ร้อยละ 89.49 และร้อยละ 85.97 ของยอดสั่งซื้อทั้งหมดในปี 

2558 – 2560 ตามล�าดับนั้น หากบริษัทฯ ถูกยกเลิกการแต่งตั้ง

จาก Apple ในการจ�าหน่ายสินค้า Apple จะเกิดผลกระทบกับ

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญถึงแม้สัญญาใน

การแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า Apple เป็นสัญญาปีต่อปี 

แต่จากการที่บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าให้

กับ Apple มากว่า 20 ปี อีกทั้ง ยังได้รับรางวัลต่างๆ จาก Apple 

มาโดยตลอด รวมทั้งสร้างยอดขายจ�านวนมาก และปฏิบัติตาม

ข้อตกลงในสัญญากับ Apple อย่างเคร่งครัด ท�าให้ผู้บริหาร

เชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะได้รับการสนับสนุน

และความไว้ใจจาก Apple อย่างต่อเนื่อง

2. ความเสี่ยงจากการล้าสมัยของสินค้า
สินค้าของ Apple เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว Apple จึงต้องท�าการพัฒนาและออก

สินค้ารุ่นใหม่ๆ ที่มีความทันสมัยและมีหน้าที่การใช้งานเพิ่มเติม

ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับ

สินค้า IT อื่นๆ ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่าย บริษัทฯ จึงอาจ

ประสบปัญหาในเรื่องการบริหารสินค้าคงคลัง กล่าวคือ สินค้าที่

มีอยู่อาจเสื่อมความนิยมและล้าสมัย ท�าให้บริษัทฯ ไม่สามารถ

จ�าหน่ายสินค้าดังกล่าวได้

จากการที่ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจ�าหน่าย

สินค้า Apple มานาน ท�าให้มีความเข้าใจถึงความต้องการของ

ผูบ้รโิภคเป็นอย่างด ีโดยบรษิทัฯ มเีจ้าหน้าทีด่แูลสนิค้า (Product 

Management) คอยตดิตามสต๊อคสนิค้า คดัเลอืกสนิค้า และสัง่

ซื้อสินค้าจ�านวนที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากสินค้า

ล้าสมัย ส�าหรับการคัดเลือกสินค้าเข้ามาจ�าหน่าย เจ้าหน้าที่ดูแล

สินค้าจะมีการส�ารวจความคิดเห็น ความต้องการผ่านทาง

พนกังานหน้าร้าน และผูจ้ดัการสาขาอย่างสม�า่เสมอ ในขณะเดยีว

กันบริษัทฯ ยังได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าใหม่ๆ 

แนวโน้ม หรือเทคโนโลยีต่างๆ จาก Apple รวมทั้งผู้จัดจ�าหน่าย

รายอื่นส่งผลท�าให้บริษัทฯ สามารถคัดสรรสินค้าได้ตรงกับความ

ต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด ในขณะเดียวกัน บริษัทฯมีการ

บริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบ Inventory 

Online ทีเ่ชือ่มโยงข้อมลูสนิค้าคงคลงัของทกุสาขา โดยทกุสิน้วนั

จะมีการสุ่มตรวจเช็คสินค้าคงคลังของแต่ละสาขา เพื่อท�าการ

เปรยีบเทยีบยอดสนิค้าคงเหลอืกบัรายงานสนิค้าคงคลงัจากระบบ 

Inventory ของบรษิทั ในสาขาทีม่กีารหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอืช้า 

กจ็ะด�าเนนิการโอนไปยงัสาขาอืน่พร้อมทัง้การจดักจิกรรมส่งเสรมิ

การขาย (Promotion) เพือ่ช่วยในการจ�าหน่ายให้เรว็ขึน้หากสาขา

ใดมีสินค้าไม่พอกับความต้องการ ก็จะสามารถตรวจเช็คสินค้า

คงคลงัจากสาขาอืน่ได้ในทนัท ีส่งผลท�าให้บรษิทัฯ สามารถระบาย

สนิค้าได้รวดเรว็ก่อนทีส่นิค้าทีม่อียูจ่ะเสือ่มความนยิม นอกจากนี้ 

ในกรณีที่ Apple ออกสินค้ารุ่นใหม่เพื่อทดแทนรุ่นเดิม บริษัทฯ 

จะได้รับการชดเชยส่วนต่างราคาตามรุ่น เงื่อนไข และตามเวลา

ที่ตกลงกัน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปรับราคาขายลงมาเพื่อให้

สามารถแข่งขันได้

3. ความเสี่ยงจากการแข่งขัน
การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาด ICT โดยเฉพาะ

โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตพีซี ส่งผลท�าให้มีการ

แข่งขันที่สูง โดยเฉพาะในส่วนของผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็น Apple, 

Samsung, Oppo ทีจ่ะออกสนิค้ารุน่ใหม่ๆ ออกมาอย่างสม�า่เสมอ 

เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด อย่างไรก็ตาม ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะ

ของผลิตภัณฑ์ Apple ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรม ระบบปฏิบัติการ 

Mac OS Sierra ส�าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์, iOS ส�าหรับโทรศัพท์

เคลื่อนที่ และ Tablet, Cloud System, Retina Display ส�าหรับ

เครือ่งคอมพวิเตอร์พกพาทีแ่สดงภาพได้คมชดักว่าจอคอมพวิเตอร์

ทั่วไป ความหลากหลายของ Application ความปลอดภัยของ

ระบบประกอบกับการออกแบบสินค้าที่ทันสมัย และความง่าย

ในการใช้งานคาดว่าผลิตภัณฑ์ Apple จะยังคงได้รับความนิยม

จากผู้บริโภคในขณะเดียวกัน บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจาก

ผู้ประกอบการรายอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Apple ให้เป็น 

Reseller ในประเทศไทยเช่นเดยีวกนั ท�าให้ผูป้ระกอบการสามารถ

เปิดร้าน iStudio, iBeat, U•Store หรือ จุดขายสินค้า Apple ใน

ร้าน Retail ของผูป้ระกอบการดงักล่าว หรอืห้างสรรพสนิค้าต่างๆ 

ได้เช่นเดียวกับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม แต่ละศูนย์การค้าหรือ

อาคารส�านักงาน หรือ Community Mall จะไม่มีร้าน Apple 

ประเภทเดียวกันอยู่ในที่เดียวกัน (แต่อาจมีจุดจ�าหน่ายอื่นๆ ที่

จ�าหน่ายสินค้า Apple เช่น ใน Power Buy หรือ Power Mall) 
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Reseller ทกุรายจะต้องบรหิารช่องทางการจ�าหน่ายของตนเอง 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้น ความส�าเร็จของ 

Reseller คือการมีช่องทางการจ�าหน่ายที่เข้าถึงผู้บริโภคได้

อย่างทั่วถึง และรวดเร็วการบริการที่มีคุณภาพและครบวงจร 

และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

จากการที่บริษัทฯ เป็นร้านตัวแทนจ�าหน่าย Apple 

ที่มีช่องทางการจ�าหน่ายส่วนใหญ่ตั้งอยู ่ใน Prime Area 

ทัว่กรงุเทพมหานคร บรษิทัฯ ยงัมศีนูย์บรกิารทีม่คีณุภาพและ

ครบวงจร สามารถให้บรกิารหลงัการขาย ส�าหรบัสนิค้าต่างๆ 

ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในบรรดา

คู่แข่งที่เป็น Reseller ของ Apple ส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่ตลาด

ค้าปลีก โดยการเปิดสาขาเพื่อครอบคลุมพื้นที่จ�าหน่ายทั่วไป 

เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Apple 

มานาน ท�าให้มีฐานลูกค้าที่เป็นองค์กร และการศึกษา 

ซึ่งคู่แข่งไม่มีความถนัดหรือทีมงานที่จะเข้ามาท�าตลาดใน

ส่วนนี้ ประกอบกับบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการน�าสินค้าประเภท

อื่นๆ เข้ามารวมกับสินค้า Apple ส�าหรับสร้างเป็น Solution 

ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเรียนการสอน 

รวมทั้งบริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยเีพือ่การศกึษา และประสบความส�าเรจ็ในการตดิตัง้

ระบบต่างๆ ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นน�าหลายแห่ง 

ท�าให้บริษัทฯ สามารถรุกตลาดองค์กรและการศึกษาได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับสัญญาเช่าพื้นที่
เนื่องจากบริษัทฯ มีการจ�าหน่ายสินค้าและให้บริการ

ให้แก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไปโดยผ่านสาขาของบริษัทฯ ทั้งสิ้น

จ�านวน 40 สาขา (iStudio 4 สาขา iShop1 สาขา iBeat 7 

สาขา U•Store 9 สาขา mobi 5 สาขา) ศูนย์บริการ iCenter 

8 สาขา และ AIS Shop by Partner 4 สาขา และร้าน AIS 

Telewiz 2 สาขา ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์การค้า อาคารส�านักงาน 

มหาวิทยาลัยทั่วกรุงเทพมหานคร ดังนั้นบริษัทฯ จะต้องท�า 

การเช่าพื้นที่จากผู้ให้เช่าพื้นที่ทั้งในรูปแบบของสัญญาเช่า

ระยะสั้นและระยะยาว บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการที่ไม่

สามารถต่อสัญญาเช่าพื้นที่ หรืออาจมีความเสี่ยงจากการ

ที่ผู ้ให้เช่าขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการต่อสัญญาที่ท�าให้

บรษิทัต้องเสยีค่าใช้จ่ายสงูกว่าเดมิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

บรษิทัฯ มสีาขาทีเ่ป็นสญัญาเช่าพืน้ทีร่ะยะยาวจ�านวน 1 สาขา 

ซึง่มอีายกุารเช่าคงเหลอื 13 ปี ส�าหรบัสาขาทีเ่หลอืเป็นสญัญา

เช่าพื้นที่ระยะสั้น ซึ่งมีอายุสัญญาไม่เกิน 1-3 ปี จึงอาจมี

ความเสีย่งจากการทีไ่ม่สามารถต่อสญัญาเช่าพืน้ทีไ่ด้ แต่จาก

การที่ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นคู่ค้าที่ดีของผู้ให้เช่าพื้นที่มา

โดยตลอดกว่า 10 ปี จึงท�าให้มีความเสี่ยงเกี่ยวกับต่อสัญญา

เช่าพื้นที่ดังกล่าวค่อนข้างน้อย

5. ความเสี่ยงจากการเกิดความเสียหายจาก
การทุจริตของพนักงานระดับปฏิบัติงาน

บรษิทัฯ มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารกระจายสนิค้าไป

ตามสาขาในพื้นที่ต่างๆประกอบกับสินค้ามีมูลค่าค่อนข้างสูง

เคลื่อนย้ายสะดวกและเป็นที่ต้องการโดยทั่วไปจากลักษณะ

ดังกล่าวบริษัทฯ อาจเผชิญความเสี่ยงจากการทุจริตของ

พนักงานระดับปฏิบัติงานบริษัทฯ จึงได้วางระบบควบคุม

ภายในและระบบสอบทานไว้เป็นอย่างดี รวมทั้งน�าระบบ

สารสนเทศมาช่วยสนับสนุน ในส่วนระบบจัดเก็บสินค้า 

บริษัทฯ มีมาตรการตรวจสอบสินค้าโดยผู้จัดการสาขาจะ

ด�าเนนิการสุม่ตรวจสนิค้าทกุวนั โดยเฉพาะสนิค้าทีม่มีลูค่าสงู 

นอกจากนั้นยังมีเจ้าหน้าที่จากแผนกบัญชีเข้าไปตรวจนับ

สินค้าในแต่ละสาขา อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พนักงานใน

สาขานั้นๆ จะต้องร่วมกันรับผิดชอบหากมีสินค้าสูญหาย 

โดยมาตรการต่างๆ และระบบงานที่บริษัทฯ วางไว้จะช่วย

จ�ากัดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นไว้ในระดับที่ไม่เป็นสาระ

ส�าคัญต่อผลประกอบการ 

6. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงทีมผู้บริหาร 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

บริษัทฯ พึ่งพิงทีมผู้บริหารซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ใน

ธุรกิจ Apple และมีความสัมพันธ์อันดีกับ Apple มาเป็นเวลา

นานกว่า 20 ปี จึงอาจท�าให้เกิดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงทีม

ผู้บริหารดังกล่าว อย่างไรก็ตามเนื่องจากทีมผู้บริหารเป็น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทด้วย ซึ่งน่าจะเป็นแรงจูงใจในการ

บริหารงานของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป นอกจากนี้ 

บรษิทัฯ มนีโยบายผลกัดนัการบรหิารงานเป็นทมีเวร์ิคมากขึน้ 

โดยส่งเสรมิให้มกีารว่าจ้างบคุลากรมอือาชพีจากภายนอกเข้า

ร่วมงานมากขึ้น โดยค�านึงถึงการพัฒนาประสิทธิภาพและ

ศักยภาพของบริษัทเป็นส�าคัญ อีกทั้งมีการก�าหนดและ

แบ่งแยก ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็น 

การป้องกันการมีอ�านาจเบ็ดเสร็จ

ปัจจัยเสี่ยง
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รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

           ชื่อผู้ถือหุ้น                                                                    จํานวน (หุ้น)              % การถือหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

ของก�าไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม 

บริษัทฯ อาจก�าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่

ก�าหนดได้ หากบรษิทัฯ มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องน�าเงนิก�าไรสทุธจิ�านวน

ดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการด�าเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

โครงสร้างการถือหุ้น

1.  บริษัท ไอที ซิตี้ จ�ากัด (มหาชน) 116,000,000  29.00

2.  นายวิโรจน์ โกศลธนวงศ์ 60,650,000 15.16

3.  นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล  33,294,000 8.32

4.  นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล  25,311,050 6.33

5.  นายสิทธิชัย มาธนชัย 13,486,000 3.37

6.  นายเมธา รังสิยาวรานนท์ 8,797,900 2.20

7.  นางสาวพัชรา เกียรตินันทวิมล 5,802,200 1.45

8.  นายวีระพันธ์ วรญาณโกศล 4,842,710 1.21

9.  นายสมชาย วรญาณโกศล 4,378,400 1.10

10. นางสาววิยะดา อิทธิวิทยาธร 4,350,000 1.09

11. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 123,087,740 30.77

 รวม 400,000,000 100.00



โครงสร้างองค์กร 2018 

ฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

แผนกบัญชี แผนกสินเชื่อ
และการเงิน แผนกขาย แผนก

ค้าปลีก 1
แผนก
ค้าปลีก 2

แผนกการตลาด

แผนกทรัพยากรบุคคล

แผนกฝึกอบรม

แผนกบริหารงานทั่วไป

แผนกกลยุทธ์ และพัฒนา

แผนก
ผลิตภัณฑ์

แผนกวิศวกรรม
และบริการ

แผนกตรวจสอบภายใน

โครงสร้างการจัดการของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 ชุด คือคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยรายชื่อ

กรรมการ ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่ง และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2560 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาต่างๆ 

ของธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการ 8 ท่าน

ฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

แผนกบัญชี แผนกสินเชื่อ
และการเงิน แผนกขาย แผนก

ค้าปลีก 1
แผนก
ค้าปลีก 2

แผนกการตลาด

แผนกทรัพยากรบุคคล

แผนกฝึกอบรม

แผนกบริหารงานทั่วไป

แผนกกลยุทธ์ และพัฒนา

แผนก
ผลิตภัณฑ์

แผนกวิศวกรรม
และบริการ

แผนกตรวจสอบภายใน 1. นายธีระ อภัยวงศ�

2. นายมินทร� อิงค�ธเนศ

3. นายนราธร วงศ�วิเศษ

4. นายไตรสรณ� วรญาณโกศล

5. นางเพ็ชรรัตน� วรญาณโกศล

6. นายโสภณ อิงค�ธเนศ 

7. นายสุจิน สุวรรณเกต

8. นางสุษมา รัติวานิช

ประธานกรรมการ(กรรมการอิสระ) / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู�จัดการ

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  / กรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน
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โครงสร้างการจัดการ

ชื่อ-นามสกุล          ตำแหน่ง                

เลขานุการบริษัทฯ

นางสาวศันษนีย์ โหรานิคม

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายนราธร วงศ์วเิศษ หรอื นายมนิทร์ องิค์ธเนศ ลงลายมอืชือ่ร่วมกบั นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล หรอื นางเพช็รรตัน์ วรญาณโกศล 

รวมเป็นสองคนและประทับตราส�าคัญของบริษัท 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ส�าหรับปี 2560

ในระหว่างปี 2560 ได้มีการประชุมตามวาระปกติ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง ณ ขณะที่คณะกรรมการ

จะลงมติในที่ประชุมมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้



บร
ิษัท

 เอ
ส 

พี 
วี 

ไอ
 จ

ำก
ัด 

(ม
หา

ชน
) 

28

รายงานประจำปี 

2560 

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ  ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2. พจิารณาก�าหนดโครงสร้างการบรหิารงาน มอี�านาจมอบหมายแต่งตัง้กรรมการจ�านวนหนึง่ให้เป็นคณะกรรมการบรหิาร 

เพือ่ด�าเนนิการอย่างหนึง่อย่างใดหรอืหลายอย่างเพือ่ปฏบิตังิานตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ รวมทัง้มอี�านาจ

แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และ 

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน  ตามความเหมาะสม

3. ก�าหนด เป้าหมาย  แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ  ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการ

ของคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตาม นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯได้ให้ไว้

4. พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัทฯ 

5. พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการด�าเนินธุรกิจ งบประมาณส�าหรับประกอบธุรกิจ

ประจ�าปี งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร

6. ติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

7. พจิารณาและอนมุตักิจิการอืน่ๆ ทีส่�าคญัอนัเกีย่วกบับรษิทัฯ หรอืทีเ่หน็สมควรจะด�าเนนิการนัน้ๆ เพือ่ให้เกดิประโยชน์

แก่บริษัทฯ

เว้นแต่อ�านาจในการด�าเนินการดังต่อไปนี้ จะกระท�าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ ก�าหนดให้

รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ 

หรือ บริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(ก) เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข)  การท�ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายก�าหนด หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย ์

 ระบุต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. นายธีระ อภัยวงศ์

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

��� �° �¡°�¡�¥�¦n¥²º¦§

4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล

5. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล

6.  นายโสภณ อิงค์ธเนศ

��� �° ¨¶�²��¨¶¥¡¡�º��

8. นางสุษมา รัติวานิช

รายชื่อกรรมการ จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนการจัดประชุมทั้งปี

คณะกรรมการ
บริษัทฯ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

4/4

-

-

-

-

-

4/4

4/4

-

-

4/4

4/4

4/4

-

-

-

1/1

-

-

-

-

-

1/1

1/1
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Q1 Q2
Q3

Q4
• พิจารณางบการเงินและ 

ผลการด�าเนินงานประจ�าป 
2559 

• พิจารณาความเสี่ยงและ
การประเมินระบบควบคุม  
ภายใน 

• พิจารณาคัดเลือกและ 
แต่งตั้งกรรมการ 

• พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและก�าหนดค่าสอบ
บัญชี ส�าหรับป 2560 

• พิจารณาให้ความเห็นใน
เรื่องเก่ียวกับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป 
2560 ก่อนน�าเสนอต่อท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น 

• รับทราบรายงานผล 
การด�าเนินงานของ 
คณะกรรมการชุดย่อย 

• รับทราบผลการประเมิน
การปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการบริษัท ฯ 
ประจ�าป 2559

• จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าป 2560 

• พิจารณางบการเงินและ 
ผลการด�าเนินงานประจ�า
ไตรมาสที่หนึ่งป 2560

• พิจารณาทบทวนและอนุมัติ 
ปรับปรุงตารางอ�านาจ 
อนุมัติของบริษัทฯ

• พิจาณาแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

• รับทราบรายงานผลการ 
ด�าเนินงานของ 
คณะกรรมการชุดย่อย

• พิจารณางบการเงินและผล
การด�าเนินงานประจ�า 
ไตรมาสที่สองป 2560 

• พิจารณาหลักเกณฑ์ใน
การประเมินตนเองของ
คณะกรรมการบริษัทฯ  
และคณะกรรมการชุดย่อย

• รับทราบรายงานผลการ 
ด�าเนินงานของ 
 คณะกรรมการชุดย่อย 

• พิจารณางบการเงินและผลการด�าเนินงาน 
ประจ�าไตรมาสที่สามป 2560

• อนุมัติงบประมาณประจ�าป 2561  
ของบริษัทฯ

• พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจของบริษัทประจ�าป 2561

• พิจรณาอนุมัติหลักเกณฑ์ วธิกีารการสรรหา  
คดัเลอืกบคุคลเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการ  
และหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

• พิจารณาทบทวนโครงสร้างและ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

• พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผล 
การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

• พิจารณาผลประเมินการปฏบิตังิานของ 
คณะกรรมการบริษัทประจ�าป 2560 

• พิจารณาทบทวนและอนุมัติแก้ไขคู่มือ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ

(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่ส�าคัญ

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ

(ค) การท�า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ

(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะ 

 แบ่งก�าไรขาดทุนกัน

(จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ

(ฉ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ

เรื่องส�ำคัญที่สงวนไว้เป็นอ�ำนำจอนุมัติของคณะกรรมกำรบริษัทฯ

แม้ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กระจายอ�านาจให้แก่ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง  

คณะกรรมการบริษัทฯ สงวนสิทธิ์เรื่องที่มีความส�าคัญไว้เป็นอ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุด 

ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อาทิ

• กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณ

• ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่คณะกรรมการชุดย่อย หรือผู้บริหารได้รับมอบหมายให้อนุมัติได้

• โครงสร้างองค์กรและการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องต่างๆ 
สรุปสาระสำคัญเรื่องที่พิจารณาได้ดังนี้
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นายมินทร� อิงค�ธเนศ

นายไตรสรณ� วรญาณโกศล

นางเพ็ชรรัตน� วรญาณโกศล

นางสาวอุษณีย� รัตนไพฑูรย� 

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

ชื่อ-นามสกุล                  ตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร

1. น�าเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ ให้

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

2. ควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัทฯ

3. พิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยวงเงินส�าหรับแต่ละรายการเป็นไปตามอ�านาจด�าเนินการที่ผ่านการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ 

4. น�าเสนอโครงสร้างองค์กร อัตราก�าลังคน และอ�านาจการบริหารองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

5. พิจารณาปรับเงินเดือน โบนัสของพนักงานระดับต�่ากว่ากรรมการผู ้จัดการ รวมถึงพิจารณาอนุมัติอัตรา

ก�าลังคนที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจ�าปี 

6. มีอ�านาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

7. พิจารณาผลก�าไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ�าปีเพื่อเสนอ

คณะกรรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

8. มีอ�านาจในการมอบอ�านาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้

การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอ�านาจตามที่คณะกรรมการ

บริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก 

เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ�านาจหรือการมอบอ�านาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป

 ทั้งนี้ การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบ

อ�านาจ หรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้ผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอ�านาจอนุมัติการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่

ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็น

ไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด
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1. นายธีระ อภัยวงศ�*

2. นายสุจิน สุวรรณเกต*

3. นางสุษมา รัติวานิช 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล                   ตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ	:	*	เป�นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ

ของงบการเงินได้

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

นางสาวยุภา เบญจวิกรัย 

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา

แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับมาใหม่ บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

ตลอดจนเลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม

ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

(ข)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

(ค)  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีฯ

(จ)  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

 จากคณะกรรมการบริษัทฯ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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1.  นายนราธร วงศ�วิเศษ

2.  นายไตรสรณ� วรญาณโกศล

3.  นางเพ็ชรรัตน� วรญาณโกศล

4.  นางสาวอุษณีย� รัตนไพฑูรย� 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ-นามสกุล                  ตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

นางสาวศันษนีย์ โหรานิคม

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

1. น�าเสนอนโยบายบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. ก�ากับ ดูแล และติดตามสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้มีการจัดการ

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง

3. รายงานความคืบหน้าในการพัฒนาและปรับปรุงการด�าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงของ บริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อทราบ  โดยรายงานเป็นประจ�าทุกไตรมาส

4. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อปัจจัยเสี่ยง

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างนัยส�าคัญ และน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจาณาอนุมัติหากมีการปรับปรุง/แก้ไขนโยบายฯ

5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ จ�านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

นางสาวนิพิชฌม์ชา ธัญภัทรนพจิรา

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

1. ด้านการสรรหา

 1.1 พจิารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการชดุย่อย รวมถงึคณุสมบตัิ

  ของกรรมการ ที่เหมาะสมกับขนาดและลักษณะการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการ 

  บริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจาณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

1. นายธีระ อภัยวงศ�

2. นายสุจิน สุวรรณเกต

3. นางสุษมา รัติวานิช 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน

ชื่อ-นามสกุล               ตำแหน่ง
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1. นายไตรสรณ� วรญาณโกศล

2. นางเพ็ชรรัตน� วรญาณโกศล

3.    นางสาวอุษณีย� รัตนไพฑูรย�

4. นางดวงนภา วรญาณโกศล

5.    นายพงศกร บุญศรีเมือง

6. นายไพโรจน� อุลิศนันท�

กรรมการผู�จัดการ

ผู�อํานวยการฝ�ายปฏิบัติการ

ผู�อํานวยการฝ�ายบัญชีและการเงิน

ผู�ช�วยผู�อํานวยการแผนกผลิตภัณฑ�

ผู�จัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรมและบริการ

ผู�จัดการอาวุโสแผนกค�าปลีก 1

ชื่อ-นามสกุล                 ตำแหน่ง

ผู้บริหาร

 1.2 พิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ในการสรรหาบุคคลเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

  และกรรมการชุดย่อย

 1.3 พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  

  พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

 1.4 พิจารณาคัดเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อย เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

  พิจารณาแต่งตั้ง

 1.5 ดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศน์ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ได้รับ

  แต่งตั้งใหม่

2. ด้านพิจารณาค่าตอบแทน

 2.1 พิจารณาหรือทบทวนรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทของกรรมการและกรรมการชุดย่อย 

  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

 2.2 พิจารณาก�าหนดเกณฑ์ในการประเมินผลประจ�าปีของผู้บริหารสูงสุด และน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ

 2.3 พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการตามหลักเกณฑ์การจ่ายฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณา

  ให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

 2.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของผู้บริหารสูงสุด และพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อน�าเสนอ

  ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

3. ด้านอื่นๆ

 ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จัดกำร

1. ดูแล บริหาร ด�าเนินงาน และปฏิบัติงานประจ�าตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ

ข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก�าหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอ�านาจซึ่งคณะกรรมการก�าหนด

2. ควบคุมดูแลการด�าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ�าวันของบริษัทฯ

3. จัดท�าและน�าเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจ�าปี

ของบริษัทฯ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี และก�าหนดอ�านาจการบริหารงาน เพื่อน�าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัทฯ 
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4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ มาก�าหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อก�าหนด

ภารกิจหลัก (Mission) ส�าหรับฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการน�าไปด�าเนินการ 

5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการด�าเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อให้เป็นไปตาม

นโยบายบริษัทฯ

6. ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ และรายงานผลการด�าเนินงาน การบริหาร

จัดการ ความคืบหน้าในการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ บริษัทฯ 

อย่างสม�่าเสมอ

7. ออกค�าสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกความเข้าใจ เพื่อให้แน่ใจว่าการด�าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตาม

นโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

8. ก�าหนดวิธีการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และเลิกจ้าง

พนักงานของบริษัท และก�าหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ ส�าหรับพนักงานภายในกรอบ

ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

9. มีอ�านาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในต�าแหน่งที่ต�่ากว่าต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

10. มีอ�านาจอนุมัติค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การใช้จ่ายเงิน

ลงทุนที่ส�าคัญเพื่อประโยชน์บริษัท และการท�ารายการอื่นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอ�านาจการอนุมัติดังกล่าวจะ

เป็นการอนมุตัริายการปกตทิัว่ไปทางการค้า โดยมวีงเงนิในแต่ละรายการเป็นไปตามตารางอ�านาจด�าเนนิการ (Authority Table) 

ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะท�าหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาทบทวนทักษะและคุณลักษณะ

ของกรรมการทีต้่องการ เป็นประจ�าทกุปี เพือ่ให้คณะกรรมการบรษิทัฯ มอีงค์ประกอบทีเ่หมาะสมกบัทศิทางในการด�าเนนิธรุกจิ

และกลยุทธ์ในปัจจุบันและอนาคตของบริษัทฯ โดยขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการของบริษัทฯ มีดังนี้ 

1.1 การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่

 1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะจัดท�าเป็นตาราง Board Skill Matrix เพื่อพิจารณาว่า

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังขาดความเช่ียวชาญในเร่ืองใด นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความหลากหลายในด้าน ทักษะ 

ประสบการณ์ ความรู้ ความเป็นอิสระ อายุ และเพศ

 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตรงเกณฑ์ที่สุดจาก

แหล่งต่างๆ ดังนี้

• กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้แนะน�า

• ผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้และมสีทิธอิอกเสยีงรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด

ของบริษัทฯ

• บริษัทที่ปรึกษาภายนอก

• ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 3) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะประเมนิคณุสมบตัเิบือ้งต้นของบคุคลทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่และ

คัดเลือกให้เหลือไว้ จ�านวนหนึ่ง หลังจากนั้นจะสัมภาษณ์บุคคลดังกล่าว

 4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะส่งรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่สุดให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้ง หรือให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น

นอกจากออกตามวาระ
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1.2 การแต่่งตั้งกรรมการกลับเข้าด�ารงต�าแหน่่ง 

ในการพิจารณากรรมการเดิมที่มีอยู่กลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาจาก

ปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการปฏิบัติงาน จ�านวนครั้งการเข้าร่วมประชุม และการมีส่วนร่วมในการประชุม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

ต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ
องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ได้ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของ 

บริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบด้วย กรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการ

ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายก�าหนด 

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือ 

(2)  ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงทีม่อียูเ่ลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้ ในกรณทีีเ่ลอืกตัง้บคุคล

หลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)  บคุคลทีไ่ด้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอื

จะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้ ในล�าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ�านวนกรรมการ

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึง่ในสามของจ�านวนกรรมการในขณะนัน้ 

ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่จะต้องออกจาก

ต�าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานทีส่ดุ

นั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับต�าแหน่งใหม่ก็ได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

5. ในกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลอืกบคุคลซึง่มคีณุสมบตัิ 

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็น

กรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว 

จะอยูใ่นต�าแหน่งกรรมการได้เพยีงแค่วาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นแทน มตขิองคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่

น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6. ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสาม

ในสี่ของจ�านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบรษิทัฯ จะร่วมกนัพจิารณาเบือ้งต้นถงึคณุสมบตัขิองบคุคลทีจ่ะมาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอสิระ โดยพจิารณา

จากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจ�ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ 

จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การท�างาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะ

น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา  

คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ 

เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทัฯ หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวาง

การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็น

กรรมการ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ

ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 

ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

เป็นนิติบุคคล ให้ รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้

บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน  

โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ

ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

ตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้ 

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่  

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบ

อย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ มวีาระการด�ารงต�าแหน่งนบัตัง้แต่แต่งตัง้จนถงึเวลาสิน้สดุวาระของ

การเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ 

ที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งได้อีก
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. นายธีระ อภัยวงศ์

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
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4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล

5. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล

6. นายสุจิน สุวรรณเกต
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8.  นายโสภณ อิงค์ธเนศ

 รวม

ชื่อ-สกุล ปี 2559 ปี 2560

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยประชุม

1,800,000

480,000

480,000

-

-

600,000

600,000

480,000

4,440,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

155,000

1,800,000

480,000

480,000

-

-

600,000

600,000

480,000

4,440,000
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25,000

45,000

25,000

25,000
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25,000

������

เงินเดือน 

โบนัส
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รวม

ชื่อ-สกุล ปี 2559 ปี 2560

จำนวนผู้บริหาร
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

6

6

6

11,501,884.00

181,515.00
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6

6
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15,656,468.40

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจ�านวน 15.53 ล้านบาท และจ�านวน 15.66 ล้านบาท  

ตามล�าดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ

จำนวนผู้บริหาร
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
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บุคคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจ�านวน 366คน (ไม่นับรวมผู้บริหารจ�านวน 6 คน) แบ่งเป็นพนักงาน

ประจ�าจ�านวน 359 คน และพนักงานรายวันจ�านวน 7 คน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

แผนก พนักงานประจำ   พนักงานรายวัน  รวม
 (คน) (คน) (คน)

1.  แผนกบัญชี

2.  แผนกการเงิน

���� »����°¡�£°�

4.  แผนกขาย

5.  แผนกค้าปลีก 1 , 2

6.  แผนกวิศวกรรมและบริการ
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8.  แผนกกลยุทธ์และพัฒนา

9.   แผนกทรัพยากรบุคคล

10.  แผนกฝึกอบรม

11.  แผนกบริหารงานทั่วไป
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 รวม
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-

-
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-

-
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นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน จึงได้มีการจัดตั้งแผนกฝึกอบรม ส�าหรับดูแลในเรื่องเกี่ยว

กับการอบรมพนักงานโดยเฉพาะ  ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ของพนักงาน ในด้านความรู้

เฉพาะทาง ความรู้ทางด้านเทคนิค  ความรู้ความสามารถเหล่านี้เป็นรากฐานที่ส�าคัญของการพัฒนาบุคลากร ช่วยให้พนักงาน

สามารถปฏิบัติงานลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมาย และเตรียมความพร้อมให้พนักงานมุ่งสู่เป้าหมายในอาชีพการงานของตน 

ซึ่งการพัฒนาบุคลากรนี้ในที่สุดก็จะส่งผลถึงความแข็งแกร่งของการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ

โดยหลักสูตรที่บริษัทฯ จัดอบรมให้แก่พนักงานนั้น ได้แก่

 หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่ : เพื่อเตรียมความพร้อมในการท�างานแก่พนักงานใหม่

• ปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบริษัทฯ

• การอบรมทักษะการขาย ได้แก่ เทคนิคการบริการลูกค้า และเทคนิคการสร้างประสบการณ์การที่ดีแก่ลูกค้า

• ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการสาธิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมของสินค้า

• การฝึกงานจากสถานการณ์จริง

หลักสูตรอบรมอย่างต่อเนื่อง : เพื่อทบทวนความรู้ให้แก่พนักงานแต่ละต�าแหน่ง

• การฝึกอบรมส�าหรับพนักงานฝึกอบรม

• การฝึกอบรมส�าหรับพนักงานเก็บเงิน

• การฝึกอบรมส�าหรับพนักงานสาธิตสินค้า
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นอกเหนือไปจากนั้น บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานได้รับการอบรมจากภายนอก และสนับสนุนให้มีการสอบวุฒิบัตร 

ซึ่งจัดโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ เช่น  Apple เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะทางในสายวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และ

ช่วยพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังเล็งเห็นและให้ความส�าคัญกับแผนการสืบทอดต�าแหน่งของบุคลากร โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีความพร้อมในการเตรียมบุคคลากรเพื่อทดแทน เมื่อมีต�าแหน่งว่างหรือส�าหรับรองรับการขยาย

ธุรกิจในอนาคต  โดยในต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้จัดการอาวุโสแผนกขึ้นไป จะระบุตัวบุคคลที่จะท�าหน้าที่แทน ในกรณี

ที่ยังไม่มีตัวบุคคลที่สามารถรองรับได้ทันทีได้ จะจัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากรในล�าดับรองลงมาเพื่อเตรียมความพร้อม รวมทั้งสรรหา

จากภายนอก

บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการจดัให้ผูบ้รหิารและพนกังานได้รบัการฝึกอบรม ทัง้การจดัอบรมภายในและภายนอกบรษิทัฯ โดยในปี 2560 

ผู้บริหารและพนักงานได้รับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 86 ของลูกจ้างเฉลี่ยในระหว่างปี ซึ่งครบตามสัดส่วนหรือมากกว่าร้อยละ 50  

ของลูกจ้างเฉลี่ย และมีจ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมพนักงานทั้งหมด 1,692 ชั่วโมงต่อปี คิดเฉลี่ยเป็น 6 ชั่วโมง/คน/ปี
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การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการด�าเนินธุรกิจด้วยความ

โปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจงึได้ก�าหนด

ให้มี “ นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ” 

โดยจัดท�าเป็นลายลักษณ์อักษร และได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่

ปี 2556 ซึ่งมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้ง 5 หมวดหลัก ได้แก่ 

สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

การ ค�านงึถงึบทบาทของผูม้ส่ีวนได้เสยี การเปิดเผยข้อมลู

และความโปร่งใส และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยเนื้อหารายละเอียดของ “นโยบาย

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี” ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ 

www.spvi.co.th/investor-relations/ โดยคณะกรรมการ

บริษัทได้ทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการให้มีความ

เหมาะสมกับธุรกิจและสอดคล้องกับข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี สรุปได้ดังนี้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บรษิทัฯ ตระหนกัและให้ความส�าคญัในสทิธพิืน้ฐาน

ต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น 

สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งก�าไรของกิจการ สิทธิใน

การได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิใน

การเข้าร่วมประชมุเพือ่ใช้สทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

เพือ่แต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและ

เรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล 

การก�าหนดหรอืการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสอืบรคิณห์สนธิ 

การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น 

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว 

บริษัทฯ ยังได้ด�าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม

และอ�านวยความสะดวกในการใช้สทิธขิองผูถ้อืหุน้เพิม่เตมิ 

ดังนี้

ก่อนกำรประชุม

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอ

วาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือก

ตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 

2560 โดยได้ประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการ

เสนอผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์บริษัทฯ ทั้งนี้ 

เมือ่ถงึก�าหนดการปิดรบั ปรากฎว่าไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งดงักล่าว

แต่อย่างใด

2. จัดท�าหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบแก่

ผู ้ถือหุ ้นล่วงหน้า รวมทั้งเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ 

www.spvi.co.th/investor-relations/ ล่วงหน้า 30 วันก่อนวัน

ประชุม นอกจากนี้ได้จัดส่งชุดเอกสารให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วัน

ก่อนวนัประชมุ เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ได้ศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุ

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีข้อมูลที่ถูกต้อง 

เพียงพอ และชัดเจน ดังนี้

• หนงัสอืเชญิประชมุแต่ละวาระระบอุย่างชดัเจนว่าเป็น

เรือ่งทีเ่สนอเพือ่ทราบหรอืเพือ่พจิารณา รวมทัง้ข้อเทจ็

จริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ

• แนบแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีหมายเลขบาร์โค้ดไป

พร้อมกบัหนงัสอืเชญิประชมุ เพือ่เพิม่ความรวดเรว็ใน

การลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น

• แนบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบคือ แบบ ก. ข. และ 

ค. เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกใช้ตามแบบที่เหมาะสม

• ส�าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน

• ข้อมูลของผู ้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็น

กรรมการบรษิทั โดยระบรุายละเอยีด ได้แก่ ชือ่-นามสกลุ 

อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการท�างาน ประวัติการ

อบรมจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) ประเภทของกรรมการที่เสนอ วันเริ่มต้น

ด�ารงต�าแหน่งในบริษัท

• ข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมี 

3 ท่านและทุกท่านเป็นกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้น

สามารถพิจารณามอบฉันทะให้เข้าประชุมและออก

เสียงลงคะแนนแทน

• ข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชมุ

ผู้ถือหุ้น

• แผนทีแ่สดงสถานทีส่�าหรบัประชมุส�าหรบัการเดนิทาง

โดยรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถประจ�าทาง

 ในวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีในวันที่ 4 

เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมเอสิค ชั้น 34 อาคารเอสวีโอเอ 

ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 

กรุงเทพฯ ซึ่งมีห้องประชุมที่มีขนาดเหมาะสม สามารถรองรับ
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ผูเ้ข้าร่วมประชมุได้อย่างเพยีงพอ และเปิดรบัลงทะเบยีนก่อนเริม่

ประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 2 ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน

มีเวลาพอเพียงต่อการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ด้วยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะ เพือ่ให้การลงทะเบยีนเป็นไปอย่าง

ถูกต้องและรวดเร็ว บริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่และโต๊ะลงทะเบียน

ในจ�านวนที่เหมาะสมและเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วผู้ถือหุ้นจะได้

รับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระเพื่อใช้ลงคะแนนในห้องประชุม

2. ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการที่ประชุมชี้แจงวิธีการ

ออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามัญ 

ของบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเป็นไปอย่างเปิดเผยโดยบริษัทฯ 

ได้น�าระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนบัคะแนนเสยีง ซึง่ช่วยให้ขัน้ตอน

การประมวลผลคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นย�า และ

เมือ่ทราบผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ บรษิทัฯ ได้แสดงผล 

ดงักล่าวขึน้หน้าจอภาพให้ผูถ้อืหุน้ทราบโดยแบ่งเป็นคะแนนเสยีง

ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

3. ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอสิระ กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการ

ผูจ้ดัการของบรษิทัฯ ได้ให้ความส�าคญัต่อการประชมุผูถ้อืหุน้เป็น

อย่างมากโดยเข้าร่วมประชุม และบริษัทฯ ยังได้เชิญผู้สอบ

บัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย

เพื่อให้ข้อมูลหรือ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่  

4. ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมหลังจากที่บริษัทฯ

ได้เริม่ด�าเนนิการประชมุไปแล้วนัน้ ยงัสามารถเข้าร่วมประชมุและ

ออกเสียงลงคะแนนได้ในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา

และยังไม่ได้ลงมติ 

5. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด�าเนินไปตามวาระที่

ก�าหนดไว้ตามล�าดับและไม่มีการพิจารณาวาระอื่นใดนอกเหนือ

จากที่ได้ ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

6. ประธานทีป่ระชมุมอบหมายให้เลขานกุารบรษิทัแจ้งผล

คะแนนแต่ละวาระและมติของที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบภายใน

ช่วงการจัดประชุมทันที โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน

หรือไม่เห็นด้วยกับมตินั้น

 

กำรด�ำเนินกำรภำยหลังกำรประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการ

ลงคะแนนภายในวันเดียวกันผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

2. เลขานุการบริษัทได้จัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

และจดัส่งรายงานการประชมุให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

และเผยแพร่รายงานการประชมุดงักล่าวไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ

ภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง 
เท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและตระหนักในสิทธิของผู้ถือหุ้น

ทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็น

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือแม้แต่ผู้ถือหุ้นรายย่อย จึงไม่

กระท�าการใดๆ ที่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดความไม่

เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

• บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งสามแบบให้

กบัผูถ้อืหุน้ทกุคน เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกใช้ใน

แบบที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด 

• ในกรณีที่ผู ้ถือหุ ้นไม่สามารถเข้ามาเข้าร่วมการ

ประชุมได้ บริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ จ�านวน 3 คน เพือ่เป็นทางเลอืก

ให้กบัผูถ้อืหุน้ในการพจิารณามอบฉนัทะให้กรรมการ

คนใดคนหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทน

2. การด�าเนินการเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

บรษิทัฯ ก�าหนดแนวทางในการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน

อย่างเคร่งครดัโดยก�าหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยด�าเนนิการ

ดังนี้

• ก�าหนดเป็นนโยบายเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

และออกประกาศแจ้งเตอืนให้กรรมการและผูบ้รหิาร 

งดซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงก่อนเผยแพร่

งบการเงินเป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งในปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติ

ตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

• รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 เป็น

รายการที่เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไป

ตามธุรกิจปกติการค้า

 

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาท
ของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและ

ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียด

ดังนี้

พนักงำน : บริษัทฯ มุ่งเสริมสร้างพัฒนาและฝึกอบรมทั้ง

ด้านทักษะและประสบการณ์แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้

มีการฝึกอบรมรายต�าแหน่งทั้งการจัดอบรมภายในบริษัท และส่ง

ไปเข้ารับการอบรมภายนอกบริษัทฯ โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
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2560 
ในด้านสวัสดิการ บริษัทฯ มีนโยบายที่มุ่งเน้นในเรื่อง

คณุภาพชวีติในการท�างานของพนกังานและปฏบิตักิบัพนกังาน

อย่างเท่าเทียมกัน จึงจัดให้มีการประกันชีวิตและประกัน

สุขภาพพนักงาน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และตรวจสุขภาพ

ประจ�าปีให้กับพนักงานทุกคน และบริษัทฯ ยังได้ร่วมกับ

ธนาคารพาณิชย์ จัดให้มีสวัสดิการสินเชื่ออัตราพิเศษส�าหรับ

พนักงาน ตลอดจนมีการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมในการ

ท�างานที่ดี และค�านึงถึงสวัสดิภาพของพนักงานให้เกิดความ

ปลอดภัย

จากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ การหยุดงาน ในปี 2560 

พบว่าสถติกิารเกดิอบุตัเิหตหุรอือตัราการหยดุงานจากการเจบ็

ป่วยเนื่องจากการท�างานเท่ากับศูนย์ 

คู่ค้ำและเจ้ำหนี้ : บริษัทฯ ยึดถือแนวทางการปฏิบัติ

ที่ดีตามเงื่อนไขทางการค้าและ/หรือข้อตกลง อย่างเป็นธรรม

ต่อคูค้่าและเจ้าหนี ้โดยค�านงึถงึความเสมอภาคในการด�าเนนิ

ธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู ่ค้า เพื่อพัฒนาความ

สัมพันธ์ทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย

ลูกค้ำ : บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความ

มั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี รวมทั้ง

รักษาสัมพันธภาพที่ดี มุ่งเน้นการท�าการค้าด้วยความซื่อสัตย์

และเป็นธรรม

ในปี 2560 ร้าน iStudio และ iBeat ของบริษัทฯ ได้รับ

การสุ่มตรวจสอบจาก Mystery Shopper จากภายนอกอย่าง

สม�่าเสมอ และบริษัทฯ ยังได้รับการประเมินความพึงพอใจ

ของลูกค้าศูนย์บริการ iCenter ซึ่งด�าเนินการประเมิน

โดย Apple เป็นประจ�าทุกเดือน พบว่าความพึงพอใจโดยรวม

แต่ละสาขาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับทราบ

ข้อบกพร่อง แล้วน�าไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อยกระดับคุณภาพ

บริการให้กับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

คู ่แข่ง : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู ่แข่งทางการค้าให้

สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับ

หลกัปฏบิตักิารแข่งขนัทางการค้าและยดึกตกิาของการแข่งขนั

อย่างเสรีและเป็นธรรม และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทาง 

การค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลคู่แข่งขันอย่าง

ผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม

ชมุชนและสงัคม : บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความรบัผดิชอบ

ที่พึงมีต่อชุมชนและสังคม ทั้งการจัดกิจกรรม และเข้ามี

ส่วนร่วม เพื่อสาธารณะประโยชน์ และบริการสังคม เช่น 

กิจกรรมด้านการศึกษา เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังก�าหนดให้มีแนวปฏิบัติและ

ระบบการควบคุมภายในที่ดีเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

ในองค์กร และยังเน้นการมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วนได้เสีย 

เพื่อช่วยกันตรวจสอบความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ การ

ประพฤต ิตามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีตลอดจนแนว

ปฏบิตัเิรือ่งการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ โดยผูที่้พบเหน็การ

ละเมิดสามารถแจ้งการพบเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการ

บริษัทผ่านเลขานุการบริษัท หรือแผนกตรวจสอบภายใน 

ทัง้นี ้เรือ่งทีถ่กูแจ้งเข้ามาจะถกูน�าเข้าสูก่ระบวนการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงต่อไปและผู ้รายงานจะได้รับการคุ ้มครองจาก 

บริษัทฯ อย่างดีที่สุด

มำตรกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส หรือผู้ร้องเรียน

1.บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส 

หรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับ 

2. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จ�าเป็น โดยค�านึงถึง

ความปลอดภยั และความเสยีหายของผูร้ายงานแหล่งทีม่าของ

ข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3. ผู้ที่ได้รับความเสียหาย จะได้รับการบรรเทาความ

เสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสม และเป็นธรรม

4. บริษัทฯ จะไม่กระท�าการใดอันไม่เป็นธรรมต่อ 

ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการปลี่ยนแปลง 

ต�าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท�างาน สั่งพักงาน เลิกจ้าง 

หรือกระท�าการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็น

ธรรมต่อผู้แจ้ง เบาะแสหรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือ

ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ช่องทำงในกำรแจ้งเบำะแส หรือร้องเรียนกำรแจ้ง

เบำะแสกำรกระท�ำผิดหรือข้อร้องเรียน

(1) ส่งโดยตรงที่เลขานุการบริษัท

 บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด(มหาชน)

 1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา 

 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 

 กรุงเทพมหานคร 10310

 หรือทางอีเมล์ : companysecretary@spvi.co.th

(2) ส่งโดยตรงที่แผนกตรวจสอบภายใน

 นางสาวยุพา เบญจวิกรัย

 บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด(มหาชน)

 1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา 

 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 

 กรุงเทพมหานคร  10310

 หรือทางอีเมล์ : yupa@spvi.co.th
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผย

ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูล

ทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ

ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่ส�าคัญที่มีผลกระทบต่อราคา

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจ

ของผูล้งทนุและผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทัฯ เพือ่ให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องกบั

บริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน  โดยท�าการ

เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชน

ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และ

เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.spvi.co.th/investor-relations/

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ

รายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และ

สมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ จัดท�าขึ้นตามมาตรฐาน

การบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม

และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง 

โดยแสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน

ทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ ในแบบแสดง

รายงานประจ�าปี (56-1) และรายงานประจ�าปี (56-2) และได้มี

การเปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ และ

คณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวนครั้งของการประชุมและจ�านวน

ครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ในปี

ทีผ่่านมา นอกจากนัน้ยงัก�าหนดให้มกีารรายงานการเปลีย่นแปลง

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในการประชุม

คณะกรรมการบรษิทัฯ ทกุครัง้ โดยมข้ีอมลูการถอืครองหลกัทรพัย์

ของกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ในปี 2560 ดังนี้ 

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการ / ผู้บริหาร                                                 
      31 ธ.ค. 2558           ซื้อ(+) / ขาย(-)  31  ธ.ค. 2560

1. นายธีระ  อภัยวงศ� 400,000 - 400,000 
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ - - -

2. นายมินทร�  อิงค�ธเนศ 300,000 - 300,000
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ - - -

3. นายนราธร  วงศ�วิเศษ 5,050,000 (1,000,000) 4,050,000
กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ - - -

4. นายไตรสรณ�  วรญาณโกศล 25,311,050 - 25,311,050
กรรมการและกรรมการผู�จัดการ
คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ 33,294,000 - 33,294,000

5. นางเพ็ชรรัตน�  วรญาณโกศล 33,294,000 - 33,294,000
กรรมการและผู�อํานวยการฝ�ายปฏิบัติการ
คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ 25,311,050 - 25,311,050

6. นายสุจิน  สุวรรณเกต 300,000 - 300,000
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ - - -

7. นางสุษมา  รัติวานิช 300,000 - 300,000
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ - - -

8. นายโสภณ อิงค�ธเนศ - - -
กรรมการ
คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ - - -

9. นางสาวอุษณีย� รัตรไพฑูรย�  - - -
ผู�อํานวยการฝ�ายบัญชีและการเงิน
คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ - - -

10. นางดวงนภา วรญาณโกศล 1,570,480 - 1,570,480 
ผู�ช�วยผู�อํานวยการแผนกผลิตภัณฑ�
คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ 5,352,834 (1,500,000) 3,852,834

11. นายพงศกร บุญศรีเมือง 831,186 - 831,186
ผู�จัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรมและบริการ
คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ - - -

12. นายไพโรจน� อุลิศนันท� - - -
ผู�จัดการอาวุโสแผนกค�าปลีก 1 
คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ - - - 

   จํานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
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2560 
บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานท่ีให้ข้อมูลสารสนเทศและ

สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนตลอดจนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

ซึ่งสามารถติดต่อขอข้อมูลบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ทางโทรศัพท์ : 0 2559 2901-9

ทางอีเมล์ : ir@spvi.co.th

นอกจากนี้นักลงทุนยังสามารถศึกษาข้อมูลผ่านทาง

เว็บไซต์ www.spvi.co.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนเพื่อท�าหน้าที่สรรหากรรมการของบริษัท 

เพื่อให้สามารถให้ความมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการที่ท�าหน้าที่

ในปัจจุบันนั้นประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ 

ทักษะ และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับและมีความเข้าใจใน

บทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี  

1. โครงสร้างกรรมการ

1.1  ปัจจบุนัคณะกรรมการของบรษิทัฯ มจี�านวน 8 คน 

ประกอบด้วย 

(ก) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) 2 คน 

(ข) กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive 

Director) 6 คน (รวมประธานกรรมการบริษัท) ในจ�านวนนี้มี

กรรมการอิสระ 3 คน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการก�ากับดูแลกิจการ

ของบริษัทฯ ดังนี้

1.1 คณะกรรมการบริหาร : เป็นผู้ก�าหนดแนวทางและ

กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไป

อย่างคล่องตัว 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ : ปฏบิตัหิน้าทีเ่ฉพาะเรือ่ง

และเสนอเรือ่งให้คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาและรบัทราบ 

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้ก�าหนดไว้ใน

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรู้และประสบการณ์

ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทาน

ความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้

1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ปฏิบัติหน้าที่ใน

การช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาความเสี่ยงในเรื่อง

ต่างๆ อาทิเช่น ความเสี่ยงด้านนการปฏิบัติการ ความเสี่ยง

ด้านการเงนิ ความเสีย่งด้านการตลาด เพือ่ให้มัน่ใจว่าสามารถ

บริหารจัดการให้ระดับความเส่ียงอยู ่ในระดับที่ยอมรับได้ 

รวมถึงเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 

ปฏิบัติหน ้าที่ ในการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน

ให้แก่กรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ เพือ่ช่วยคณะ

กรรมการบริษัทฯ ในการท�าให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการด�าเนิน

การเรื่องกระบวนการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทน

อย่างเหมาะสม

สัดส่วนของกรรมการอิสระ
ในคณะกรรมการบริษัท ชาย/หญิง

ระยะเวลาในการดำรงตำแหนง่ของกรรมการ

6 คน

0-3 ปี

> 3-5 ปี

> 5 ปี

2 คน

1 คน

3 คน

4 คน

25%
37.5%37.5%

กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
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คณะกรรมการบรษิทัฯ มนีโยบายให้ประธานกรรมการและ

กรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความ

ชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการก�าหนดนโยบายการ

ก�ากับดูแลและการบริหารงานประจ�า ทั้งนี้ บริษัทฯ  ได้แบ่งแยก

บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบรษิทัฯ กบั

ผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ท�าหน้าที่ใน 

การก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการด�าเนินงานของผู้บริหาร   

ขณะทีผู่บ้รหิารท�าหน้าทีบ่รหิารงานของบรษิทัฯ ในด้านต่างๆ ให้

เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนด

ประธานกรรมการ
•	 ทาํหนาทีเ่ปนประธานในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	

การประชมุผถูอืหนุ	และการประชมุของกรรมการที่ไมเปนผบูรหิาร

•	 เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 หรือมอบหมายให

บุคคลอื่นดําเนินการแทน

•	 สนับสนุนใหกรรมการไดอภิปราย	 ตั้งคําถามและแสดง

ความเห็นในประเด็นตางๆ	ระหวางการประชุม

•	 เปนผูลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการ	

มีการลงคะแนนเสียง	และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเทากัน

กรรมการผู้จัดการ
•	 จัดทํานโยบายทางธุรกิจ	แผนธุรกิจ	 เป้าหมาย	แผนการ

ดําเนินงาน	 กลยุทธ์ทางธุรกิจ	 งบประมาณประจําปีของบริษัทฯ		

เสนอให	คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาอนุมัติ

•	 ดูแล	บริหาร	ดําเนินงาน	และปฏิบัติงานประจําตามปกติ

ธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ	 ใหเปนไปตามนโยบายและแผนที่	

กําหนดไดรับอนุมัติ	 และรายงาน	 ใหคณะกรรมการบริษัทฯ		

รับทราบเปนประจํา

•	 สงเสริมใหทั่วทั้งองค์กรมีมาตรฐานดานความซื่อสัตย	์

และจริยธรรม	ตลอดจนมาตรฐานดานความรับผิดชอบตอสังคม

2. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึง

ปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best 

Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถงึบทบาทหน้าทีแ่ละความ

รับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุม 

ผู ้ถือหุ ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และค�านึงถึงประโยชน์ของ 

บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็น

ผู ้ก�าหนดนโยบาย เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ  

ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ

ด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ 

ที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์

สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม 

3. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้อง

ประชมุอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ ซึง่ก�าหนดวนัประชมุไว้ล่วงหน้า

ตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ�าเป็น 

โดยการประชมุแต่ละครัง้ได้มกีารก�าหนดวาระในการประชมุอย่าง

ชดัเจน และมกีารส่งหนงัสอืนดัประชมุพร้อมรายละเอยีดล่วงหน้า 

7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่าง

เพยีงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ รวมทัง้ได้มกีารจดบนัทกึรายงานการ

ประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่

ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการบรษิทัฯ พร้อมให้คณะกรรมการ 

บริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

โดยในปี 2560 มีการประชุมทั้งสิ้นจ�านวน 5 ครั้ง โดย

ก�าหนดการประชุมจะถูกพิจารณาก�าหนดล่วงหน้าตลอดทั้งปี 

เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการทุกท่านจะสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วม

ประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน และจ�านวนกรรมการที่เข้าร่วม

ประชุม ปรากฎในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

  

4. การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดให้กรรมการที่ไม่เป็น 

ผู้บริหารประชุมร่วมกันอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่

เป็นผูบ้รหิารเข้าร่วมการประชมุ เพื่อให้กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร

ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพิจารณาประเด็นต่างๆ ทั้งที่ 

เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยในปี 

2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณา 

ผลประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัฯ และเรือ่งอืน่ๆ

5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการก�าหนดค ่าตอบแทนกรรมการและ

ผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอส�าหรับการ

รักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่า

ตอบแทนที่มากเกินควร และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้

กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยที่จะน�ามาพิจารณา 
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ประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าที ่ขอบเขตของบทบาท

และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ

จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นของ

บริษัทฯ ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตาม

หลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ก�าหนดไว้ ซึง่จะ

พิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการ

ปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแต่ละท่าน ประกอบกบัผลการด�าเนนิงาน

ของบริษัทฯ 

6. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการปฐมนิเทศ

กรรมการใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการ

ด�าเนินการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมใน

การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

7.  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ�านวย

ความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในระบบการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ซึง่รวมถงึ กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้

มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานงานอย่างต่อเนื่อง

8. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ก�าหนดให้มกีารประเมนิตนเอง

ของคณะกรรมการบรษิทัฯ ทั้งคณะ กรรมการแต่ละทา่น และ

คณะกรรมการชดุย่อยแต่ละชดุ เพือ่ประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ของคณะกรรมการบรษิทัฯ ทัง้ยงัเป็นการทบทวน ประมวลผล

ข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน

ของบริษัทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

อันจะก่อให้เกิดการการพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการ

• การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะประจ�าปี 2560 

ซึ่งแบบประเมินคลอบคลุมในเรื่องต่าง ดังนี้ 

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ

2. การก�าหนดกลยุทธิ์และทิศทางบริษัท

3. ความรับผิดชอบหน้าที่ของคณะกรรมการ

4. การก�ากับดูแลกิจการของบริษัท

5. ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่าย

จัดการ

ในปี 2560 กรรมการ 2 ท่าน ได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล

1. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล

2. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล

ตำแหน่ง

กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการ
บริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการ
บริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการฝ่าย
บฏิบัติการ

หลักสูตร
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โดยผลการประเมินการปฎิบัติงานของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ทั้งคณะ ในรอบปี 2560 ท่ีผ่านมาในภาพรวม 5 หัวข้อ  

อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 93.33 

•  การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ประจ�าปี 2560 ซึ่งแบบ 

ประเมินคลอบคลุมในเรื่องต่าง ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2.  การประชุมของคณะกรรมการ

3.  บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

โดยผลการประเมินการปฎิบัติงานของกรรมการแต่ละ

ท่าน ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา ในภาพรวม 3 หัวข้อ อยู่ในระดับ

ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 95.83 

•  การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการ

ปฏบิตังิานของคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละชดุ ประจ�าปี 2560 ซึ่ง

แบบประเมินคลอบคลุมในเรื่องต่าง ดังนี้

1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2. การประชุมของคณะกรรมการ

3. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

โดยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย  

ปี 2560 ทุกชุด อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม สามารถสรุปได้ดังนี้ 

กำรประเมินผลงำนประจ�ำปีของกรรมกำรผู้จัดกำร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้จัดให้

มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการ เพือ่น�าไป

ใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการ

อนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทฯ  โดยประเมินครอบคลุมใน 

เรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1. ความเป็นผู้น�า

2. การก�าหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์

3. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน

4. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ

5. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร

6. การสืบทอดต�าแหน่ง

7. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลการประเมนิกรรมการผูจ้ดัการในรอบปี 2560 ทีผ่่านมา

ในภาพรวม 7 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 91.67

กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ  

บริษัทฯ น�าความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิด

เผยหรอืแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพือ่ประโยชน์แก่บคุคล

อื่นใดไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผล

ประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ 

บริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล 

ดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบ  

ขั้นตอนในกำรประเมิน 

เลขานุการบริษัทฯ จะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการ 

ทุกท่านประเมินตนเองในทุกสิ้นปี จากนั้นจะน�ารวบรวมและ

รายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบ 

รวมทั้งหารือถึงแนวทางในการพัฒนาต่อไป 

ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้

เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อท�าการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย 

หรอืชกัชวนให้บคุคลอืน่ซือ้ ขาย เสนอซือ้หรอืเสนอขายหลกัทรพัย์

ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้มี

การเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระท�าดังกล่าวจะกระท�า

เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อให้ผู้อื่นกระท�าดังกล่าว

โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตาม

มาตรการทางวินัยของบริษัทฯ

คณะกรรมการชุดย่อย ผลการประเมิน (ร้อยละ)

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

�����®�¡¡��°¡�¡²©°¡�¥°�º¨³Â �
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บริษัทฯ ได้ด�าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและรับ

ทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย ์

ในบริษัทฯ ของตนเอง คู ่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรล ุ

นิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก�าหนดโทษตาม 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

บริษัทฯ ได้ก�าหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 

และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ

นิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  

ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่

สาธารณชนทราบ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 

และลูกจ้างของบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับข้อก�าหนดข้างต้น

กำรแต่งตั้งและพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและ

การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี และเสนอต่อคณะกรรมการใน

การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ในแต่ละปี รวมถงึค่าตอบแทน

ของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในรอบปี 2560 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

(Audit Fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ นายวิชาติ 

โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 แห่งบริษัท 

ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นจ�านวนเงิน 1,100,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit Service)

ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นที่ต้องช�าระ

ให้กับส�านักงานสอบบัญชีที่ผู ้สอบบัญชีสังกัด และบุคคล

หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือส�านักงานสอบบัญชี

ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
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บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจภายใต้การ

ก�ากับกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการมีส�านึก

รบัผดิชอบต่อสงัคม โดยค�านงึถงึผูท้ีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยี ทีเ่กีย่วข้อง

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า 

ตลอดจนสังคมวงกว้าง เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ 

โดยคณะกรรมการได้จดัให้มคีูม่อืจรยิธรรมและจรรยาบรรณธรุกจิ

ส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ให้ยึดถือเป็น

แนวปฏิบัติ ในการท�างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณภาพ 

คุณธรรม และเป็นธรรม โดยครอบคลุมในเรื่องของการดูแล

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง 

คู่ค้า เจ้าหนี้ โดยได้เปิดเผยจริยธรรมธุรกิจดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์

ของบริษัทฯ http://www.spvi.co.th/investor-relations/

  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส�าคญัของการด�าเนนิธรุกจิอย่าง

มีคุณธรรม โดยยึดม่ันใน หลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และปลอดคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ คณะกรรมการ

ได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชั่น 

ที่ครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ คือ การให้ของขวัญและค่าใช้จ่าย

การเลี้ยงรับรอง การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ความ

สมัพนัธ์ทางธรุกจิและการจดัซือ้จดัจ้างกบัภาครฐั การแจ้งเบาะแส

การกระท�าผิดหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งกระบวนการในจัดการกับ

เรือ่งที่ถกูร้องเรยีน  และคุม้ครองผูแ้จง้เรือ่งร้องเรยีนและบุคคลที่

เกี่ยวข้อง เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 

น�าไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่น 

  การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ยึดหลักความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันใน

เรือ่งของสทิธมินษุยชน และน�ามาใช้เป็นแนวความคดิหลกัในการ

ขับเคล่ือนองค์กร  โดยให้ความส�าคัญกับพนักงานทุกระดับอย่าง

เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เนื่องจาก

เชือ้ชาต ิศาสนา เพศ อาย ุสถานภาพการ สมรส ความทพุพลภาพ 

และไม่มีนโยบายการจ้างแรงงานเด็ก และแรงงานผิดกฎหมาย

โดยเด็ดขาด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท�าแนวปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรม

และจรรยาบรรณธุรกิจ ในส่วนความรับผิดชอบต่อพนักงาน 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่

ส�าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนและน�าพาบริษัทฯ ไปสู่ความ

ส�าเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ จึงให้การดูแลและ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้าน 

โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้าย และการพฒันาศกัยภาพ 

โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้ 

(1)  ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้เกียรติ

(2)  ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนักงาน

(3)  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความ

ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

(4)  การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและ

การลงโทษพนกังาน กระท�าด้วยความสจุรติใจ และตัง้อยูบ่นพืน้ฐาน

ของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น

(5)  ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ

ของพนักงาน

(7)  ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับพนักงาน อย่างเคร่งครัด

(8)  หลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมี

ผลกระทบต่อ ความมั่นคงในหน้าที่การงานของ พนักงาน หรือ

คุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังจัดให้สวัสดิการต่างๆ ให้กับ

พนักงาน ได้แก่ ประกันชีวิตหมู่ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ มีการ

ตรวจสุขภาพประจ�าปี 

  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษทฯ มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้

กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี รวมทั้งรักษา

สัมพันธภาพที่ดีมุ ่งเน้นการท�าการค้าด้วยความซื่อสัตย์และ

เป็นธรรมโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

(1)  มุง่มัน่ทีจ่ะจดัหาสนิค้า และพฒันาบรกิารให้มคีวาม

ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า

(2)  จ�าหน่ายสนิค้าและบรกิารทีม่คีณุภาพให้กบัลกูค้าใน

ราคาที่เป็นธรรม

(3)  ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยไม่มีการ

กล่าวเกินความเป็นจริงอันเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับ

คุณภาพปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ

(4)  จัดให้มีบริการหลังการขายเพื่ออ�านวยความสะดวก

ให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ  
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  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อ

สิ่งแวดล้อมจึงได้ยึดหลักปฏิบัติดังนี้ 

(1) คัดเลือกสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ

ปลอดภัยต่อลูกค้า 

(2) ดูแลป้องกันมิให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ  

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนสังคมและ

สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

ดังนี้ 

• น�าหลอดไฟ LED ซึ่งเป็นหลอดไฟประเภทประหยัด

พลังงานและมีความทนทาน ไม่ต้องเปลี่ยนหลอดบ่อยมาใช้

ในร้านค้าสาขาทุกแห่งตลอดจนส�านักงานใหญ่

• ส่งเสรมิให้พนกังานใช้ทรพัยากรทีม่อียูอ่ย่างประหยดั

และก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุ เช่น การรไีซเคลิวสัดตุ่างๆ เช่น 

กระดาษ การใช้น�้าอย่างประหยัด

  การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บรษิทัฯ ตระหนกัอยูเ่สมอว่าบรษิทัฯ อยูร่อดและเตบิโต

ได้ก็ด้วยอาศัยสังคมและส่วนรวม ดังนั้นเพื่อธ�ารงรักษาไว้

ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดีบริษัทฯ จึงได้ยึดหลักปฏิบัติดังนี้ 

(1) มีส ่วนร ่วมทางสังคมในการให้การสนับสนุน

กจิกรรมทางด้านการศกึษา การพฒันาความรูแ้ก่ทกุเพศทกุวยั 

(2) ด�าเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม และจารีต

ประเพณีอันดีงาม หรือไม่เกิดความเสียหายต่อสังคม 

ส�าหรับปี 2560 บริษัทฯ ยังคงจัดกิจกรรม สนับสนุน

โครงการด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งส�าหรับอาจารย์

ในมหาวิทยาลัยและบุคคลากรทางด้านการศึกษา ตลอดจน

เยาวชน อันได้แก่

• โครงการ Learning with iPad เพื่อให้ครูสามารถ

ใช้ iPad ประยกุต์ในการสอนกบัโรงเรยีน และนกัเรยีนใช้ iPad 

ประกอบการเรียน กับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 

และโรงเรยีนสาธติสถาบนัการจดัการปัญญาภวฒัน์ (SATIT PIM)

• โครงการค่ายคอมพิวเตอร์ ภายใต้ชื่อว่า “iCamp” 

และ “yCamp” ซึง่เป็นกจิกรรมทีจ่ดัให้นกัเรยีนได้มกีารฝึกฝน

ทักษะทางด้านการถ่ายภาพนิ่ง และตัดต่อวีดีโอ โดยสามารถ

น�าความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน เช่น 

การท่องเที่ยว การค้นคว้าในสิ่งต่างๆ เพื่อการสร้างสรรค์องค์

ความรู ้ไปใช้ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ กับโรงเรียน

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

• โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Five Best 

Practices ผู้บริหารยุค 4.0 กับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม STC

• สนับสนุนทุนการศึกษากับงานการประกวดแผนการ

ตลาดในหัวข้อ “U•Store มากกว่าร้านเทคโนโลยี” ที่

มหาวิทยาลัย กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

• งานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Mobile learning” 

ส�าหรับโรงเรียนยุค 4.0 กับโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 

• โครงการค่ายคอมพิวเตอร์ ส�าหรับเยาวชนภาค

ตะวันออก กับส�านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

• ร่วมให้ความรู้ กับงานเสวนาเรื่อง “การสร้างสื่อการ

สอนอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์” ร่วมกับคณะนิเทศน์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และกรมทรัพสินทางปัญญา

• ร่วมให้ความรู้ในการท�างานรูปแบบใหม่ด้วยเครื่อง 

iPad “New Ways to Work with iPad” กับสถาบันเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม



รายงานประจำปี 2560 51

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2557 

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557ท�าหน้าที่ในการจัดท�านโยบาย ก�ากับ ดูแล และติดตามสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

ให้มกีารจดัการความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ และรายงานให้คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาและรบัทราบอย่างสม�า่เสมอ 

การควบคุมภายใน 
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการควบคุมภายในซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญที่มีส่วนช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการ

ปฏิบัติงานและการแสวงหาผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงานโดยมิชอบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม

ประชมุด้วย คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ประเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษิทั ตามแบบประเมนิทีจ่ดัท�าขึน้โดยคณะกรรมการ

ก�ากับตลาดทุนทั้ง 5 ด้าน คือ องค์ประกอบและสภาพแวดล้อมการควบคุม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน

ของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตามประเมินผล แล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุม

ภายในที่ดีเพียงพอและมีประสิทธิผล ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องท่ีมีสาระส�าคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 

การตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระหน่วยงานหนึ่งในบริษัทฯ ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและรายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ในการให้ค�าปรึกษาและตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุม

ภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงและ การก�ากับดูแลกิจการ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบควบคุมภายในได้จัดให้มีขึ้นอย่างพอเพียง 

มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

การต่อต้านคอร์รัปชั่น 
บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี ด้วยตระหนักดีว่าการให้สินบนหรือการคอร์รัปชั่นนั้น เป็นภัยร้ายแรงที่ท�าลายการแข่งขันอย่าง

เสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายและแนวทาง

ปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งเปิดเผยเนื้อ หารายละเอียดของ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ 

www.spvi.co.th/investor-relations/

การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
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รายชื่อของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 

ข้อมลูรายการระหว่างกนัรวมถงึนโยบายในการก�าหนดราคาตาม

ประเภทรายการค้า ได้ถูกเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินประจ�าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ภายใต้หมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ 6 : รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

โดยบริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามนโยบาย ดังต่อไปนี้

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องกันกับรายการระหว่างกันและมีความเห็นว่า การท�า

รายการระหว่างกันเป็นความจ�าเป็น และมีความสมเหตุสมผล

ของการท�ารายการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

ถือว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป 

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน
บริษัทฯ มีการก�าหนดมาตรการในการเข้าท�ารายการ

ระหว่างกนัของบรษิทัฯ กบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง โดยจะจดั

ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความ

จ�าเป็นของการเข้าท�ารายการ ความสมเหตุสมผล และความ

เหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไข

ต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด�าเนนิการค้าปกตใินราคาตลาด 

ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการ

พิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้บุคคลที่

มีความรู้ความช�านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคา

ทรัพย์สิน ส�านักกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ

ระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ให้คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการก�าหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร 

หรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีสามารถเข้ามามส่ีวนร่วมในการอนมุตัริายการ

ทีต่นเองมส่ีวนได้เสยีทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม และคณะกรรม

การบรษิทัฯ จะต้องดแูลให้บรษิทัฯ ปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ 

ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและ

รายการระหว่างกัน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตาม

ข้อก�าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทฯ 

หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนด

โดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

และจะท�าการเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบ

งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯ

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทฯ อาจมีการท�ารายการระหว่างกันในอนาคตอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะการท�าธุรกิจการค้าทั่วไป และ

จะมีการก�าหนดนโยบายการเข้าท�ารายการระหว่างกันอย่าง

ชัดเจน โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจ

เช ่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทที่ ไม ่

เกี่ยวข้องกัน เช่น การขายสินค้า การซื้อสินค้าการให้หรือรับ

บริการต่างๆ เป็นต้น โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้น

เป็นไปเพื่อความจ�าเป็นในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็น

ไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ

จะพจิารณาตรวจสอบการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และให้ความเหน็

ถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส 

ส�าหรับรายการระหว่างกันที่มิได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่

อาจเกดิขึน้ในอนาคต บรษิทัฯ จะจดัให้มคีณะกรรมการตรวจสอบ

เข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผลใน

การท�ารายการดงักล่าวก่อนทีบ่รษิทัฯ จะเข้าท�ารายการนัน้ๆ  โดย

จะด�าเนนิการตามมาตรการและขัน้ตอนการอนมุตักิารท�ารายการ

ระหว่างกันตามที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกัน

ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นใน

อนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ 

ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการตลาดทุนและ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตาม

ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเกี่ยวโยงกัน 

และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือ

บริษัทย่อย ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนด

โดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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นายธีระ อภัยวงศ์

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

นายนราธร วงศ์วิเศษ

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล

นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล

นายสุจิน สุวรรณเกต

นางสุษมา รัติวานิช

นายโสภณ อิงค์ธเนศ

นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์

นางดวงนภา วรญาณโกศล

นายพงศกร บุญศรีเมือง

นายไพโรจน์ อุลิศนันท์

บริษัทฯ
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หมำยเหต ุ

X = ประธานกรรมการ C = ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานคณะผู้บริหาร AC = กรรมการตรวจสอบ

/ = กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = กรรมการผู้จัดการ

* = ผู้อ�านวยการ ** = ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ *** = ผู้จัดการอาวุโส

รายชื่อ

1. บริษัท เอส พี วี ดิจิตอล เซอร์วิส จ�ากัด  

2. บริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จ�ากัด

3. บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ�ากัด 

4. บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จ�ากัด

5. บริษัท ดีทู ซิสเต็มส์ จ�ากัด

6. บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ�ากัด

7. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด

8. บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ�ากัด (มหาชน)

9. บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จ�ากัด

10. บริษัท เวนเจอร์ โพรไฟล์ จ�ากัด

11. บริษัท เอเน็ต จ�ากัด

12. บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จ�ากัด

13. บริษัท เอส.พี.เอ็น เอ็นเตอร์ไพร์ส จ�ากัด

14. บริษัท เอสวีโอเอ จ�ากัด (มหาชน)

15. บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จ�ากัด

16. บริษัท เออาร์ไอที จ�ากัด

17. บริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน)

18. บริษัท ไอที ซิตี้ จ�ากัด (มหาชน)

19. บริษัท ยูอิท๊อกซ์ (ปรเทศไทย) จ�ากัด

20. บริษัท ทัช ปรินท์ติ้ง รีพับลิค จ�ากัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  11  12  13  14  15  16  17  18   19   20 

สรุปรายชื่อกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง:
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สรุปผลการดำเนินงาน
รายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2560 มีจ�านวน 2,096.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 298.73 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.62% 

เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 1,797.46 ล้านบาท รายได้รวมประกอบด้วย รายได้จากการขาย รายได้จากการ

ให้บริการ และรายได้อื่น โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.26 ร้อยละ 0.84 และร้อยละ 0.9 ตามล�าดับ รายได้จากการขายของ 

บริษัทฯ สามารถแบ่งเป็น รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple และรายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้

ตราสินค้าอื่น โดยรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ในปี 2560 และ 2559 เป็นจ�านวน 1,811.98 ล้านบาท 

และ 1,555.89 ล้านบาท ตามล�าดับ เพิ่มขึ้น 256.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.46 สาเหตุหลักมาจาก

ช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้น และการมีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่จ�าหน่ายในระหว่างปี เช่น iPad Pro 10.5”, 

Apple Watch , iPhone 8 และ  iPhone X  เป็นต้น ซึ่งลูกค้ามีแนวโน้มในการบริโภคโดยใช้เทคโนโลยีผ่านผลิตภัณฑ์เหล่านี้ 

ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่รวดเร็วและสะดวกขึ้น 

รายได้จากการบริการ ส�าหรับปี 2560 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2559 จ�านวน 0.68 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.71

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น เช่นผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์, 

สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์เสริม โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น เป็นจ�านวน 

247.67 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 209.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.24

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในปี 2560 และ ปี 2559 จ�านวน 248.18 ล้านบาท และจ�านวน 

220.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.04 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต และการเพิ่มขึ้น

ของอัตราค่าเช่าและบริการพื้นที่ตามสัญญาเช่าของพื้นที่เดิม และจากการขยายสาขาที่เพิ่มขึ้น 

ผลประกอบการในปี 2560 และ ปี 2559 บริษัทฯ มีก�าไรส�าหรับปี จ�านวน 30.47 ล้านบาท และจ�านวน 5.14  ล้านบาท  

เพิ่มขึ้น  25.33 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิร้อยละ 1.45 และ ร้อยละ 0.29 ตามล�าดับ 

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ�านวน 492.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 96.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 24.20 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งมีจ�านวน 396.87 ล้านบาท เนื่องจากมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เพิ่มขึ้นจ�านวน 17.27 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงานและกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้น จ�านวน 

48.42 ล้านบาท และ 3.35 ล้านบาทตามล�าดับ และมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้นจ�านวน  20.36 ล้านบาท 

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ จ�านวน 217.21 ล้านบาทเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งมีจ�านวน 153.23 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจ�านวน 63.98 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.75 เนื่องจากบริษัทฯ มีจ�านวนสาขาที่เปิดใหม่เพิ่มขึ้น

 

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�านวนทั้งสิ้น 191.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 70.37 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.13 เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีจ�านวน 121.06 ล้านบาท  โดยบริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

ณ สิ้นปี 2560 จ�านวน 177.86 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งมีจ�านวน 110.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 

67.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.62    

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2560
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ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีมูลค่าทุนจดทะเบียนทั้งหมดเท่ากับ 200 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จ�านวน 400 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่า 

ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ช�าระเต็มมูลค่าแล้ว และ ณ 31 ธันวาคม 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ�านวน 301.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  

25.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.31 จากปี 2559 ซึ่งมีจ�านวน 275.81 ล้านบาท โดยมีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 0.75 บาทต่อหุ้น  

บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มทุนในระหว่างปี 2560

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 0.44 เท่าในปี 2559 เป็น 0.63 เท่าในปี 2560 ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการเพิ่มขึ้น

ของหนี้สินรวมของบริษัทฯ
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2560 

นายธีระ อภัยวงศ์
ประธานกรรมการ

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
ประธานกรรมการบริหาร

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั เอส พ ีว ีไอ จ�ากดั (มหาชน) 

รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตาม

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ 

และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�า รวมทั้งให้มีการเปิดเผย

ข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

และนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงให้มีและด�ารงรักษาไว้ซึ่ง

ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และ

เพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่

ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท�าหน้าที่สอบทาน

นโยบายบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบ

การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็น

ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ส�านักงาน 

อีวาย จ�ากัด ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สนับสนุนข้อมูลเอกสารต่างๆ 

เพื่อให้ผู ้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมารตฐานการสอบบัญชี 

โดยความเหน็ของผูส้อบบญัชไีด้ปรากฏในรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ระดับที่

น่าพอใจ และสร้างความเชือ่มัน่อย่างมเีหตผุลได้ว่างบการเงนิของบรษิทั เอส พ ีว ีไอ จ�ากดั (มหาชน) 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามหลักการ

บัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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นายธีระ อภัยวงศ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั เอส พ ีว ีไอ จ�ากดั (มหาชน) ได้รบัแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบด้วยกรรมการ

อสิระ จ�านวน 3 ท่าน  ซึง่ทกุท่านเป็นผูท้รงคณุวฒุ ิและมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามประกาศของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์  ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้ 

1. นายธีระ อภัยวงศ์    ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายสุจิน สุวรรณเกต     กรรมการตรวจสอบ

3. นางสุษมา รัติวานิช        กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวยุพา เบญจวิกรัย ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ระบุไว้ใน

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบ

ยังได้เชิญฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วยตามความเหมาะสม และมีการรายงานผลการด�าเนินงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส สาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้ 

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส รายงวดบัญชีและประจ�าปีร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารฝ่ายการบัญชีเพื่อพิจารณารายงาน

ทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบ นโยบายทางการบัญชี รวมถึงรับทราบข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี เพื่อให้

มั่นใจว่ามีการปฎิบัติบัญชีที่ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้  

ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานที่ได้น�าเสนอต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้ปฎิบัติหน้าที่ และแสดง

ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

พจิารณา เสนอแนะ และสอบทานแผนงานและผลการตรวจสอบของระบบการควบคมุภายใน  เพือ่ประเมนิความเพยีงพอ ความ

เหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการชี้แนะเพื่อให้มีการก�ากับดูแล และการตรวจสอบภายในมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่บริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 

บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงระหว่างกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตาม

เงื่อนไขปกติทางธุรกิจและไม่มีรายการใดที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯอย่างมีนัยส�าคัญ โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส  

รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวอย่างเพียงพอ ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประโยชน์

สูงสุดของบริษัทฯ เป็นแนวทาง

ตดิตามความคบืหน้าเกีย่วกบัการปฎบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีตามมาตรฐานทีก่�าหนดไว้  เพือ่ให้ระบบการควบคมุ

ภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 

และความน่าเชื่อถือเป็นหลัก และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อน�าเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ ด�าเนินการด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ และมีความเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนผู้บริหาร

ของบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะปฎิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท อย่างมีคุณภาพ และได้ให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินงาน

ภายใต้ระบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธผิล มกีารก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมคีวามโปร่งใส และเชือ่ถอืได้ตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ

ที่ดีสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 

ได้แก่ นายนราธร วงศ์วิเศษ ท�าหน้าที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ 

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล และนางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์ โดยมีนางสาวศันษนีย์ โหรานิคม 

ท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อติดตามและพิจารณา เรื่องส�าคัญ

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  สรุปได้ดังนี้ 

1. พจิารณาปัจจยัความเสีย่งทีม่ผีลต่อการบรรลเุป้าหมายของบรษิทัฯ โดยพจิารณาความเสีย่ง อย่างละเอยีดรอบคอบ 

ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและความเสี่ยงจากภายใน พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงให้

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

2. ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามการด�าเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการเพื่อน�าไปด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 

3. ก�าหนดให้รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  ทราบเป็นประจ�าทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินการให้บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี มีการบริหาร

ความเสีย่งอย่างมปีระสทิธผิล ซึง่สามารถควบคมุความเสีย่งในการด�าเนนิธรุกจิให้อยูใ่นขอบเขตทีก่�าหนด มกีารควบคมุ

ภายในที่เหมาะสมเพียงพอกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมไว้อย่างรอบด้าน

เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ สามารถด�าเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

(นายนราธร วงศ์วิเศษ)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน) 

เมือ่วนัที ่2 พฤษภาคม 2560 ซึง่ประกอบด้วยกรรมอสิระทัง้หมดเพือ่ให้การท�าหน้าทีเ่ป็นอสิระอย่างแท้จรงิ จ�านวน 3 ท่าน ดงัมรีายชือ่

ต่อไปนี้ 

1. นายธีระ อภัยวงศ์   กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2.  นายสุจิน สุวรรณเกต       กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3.  นางสุษมา รัติวานิช  กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมี นางสาวนิพิชฌม์ชา ธัญภัทรนพจิรา ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล  เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน

ในปี 2560 ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวม 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านได้ให้ความส�าคัญในการเข้าร่วมประชุม พร้อมกับมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานงานใน

ด้านต่างๆ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุสมผล โปร่งใส และเป็นอิสระ โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

และผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ ภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน  ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดและแนวทางปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

โดยได้มีการพิจารณาในเรื่องที่ส�าคัญ  ดังนี้

1.  โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคุณสมบัติของกรรมการ ที่เหมาะสมกับขนาดและลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ

2.  หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาบุคคลเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้พจิารณาทบทวนหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบคุคลเพือ่ด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ รวมถงึคณุสมบตัขิองกรรมการ ทีเ่หมาะสมกบัขนาด และลกัษณะการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ

3. หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย

  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้พจิารณาหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการจ่ายค่าตอบทกุประเภทของกรรมการ

ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเทียบเคียงกับบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภท

เดียวกันในตลาดหลักทรัพย์ MAI                          

4. เกณฑ์ในการประเมินผลประจ�าปีของผู้บริหารสูงสุด

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนเกณฑ์ในการประเมินผลประจ�าปีของผู้บริหารสูงสุด 

เพื่อให้ครอบคลุมและสะท้อนผลการปฏัติงานอย่างแท้จริง

5.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนในการดูแล

กิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการ การเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ แทนกรรมการ

ที่ครบวาระ เป็นการล่วงหน้า ประจ�าปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1–31 ธันวาคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(นายธีระ  อภัยวงศ์)
ประธานคณะกรรมสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวัน

เดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันเดียวกันของบริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรบัผดิชอบของผูส้อบ

บญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากบรษิทัฯ ตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ

วิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนด

ด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม

เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ 
เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่างๆ ทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุตามดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงนิ

ส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน

ของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมา

เพือ่ตอบสนองต่อการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิ ผลของวธิกีารตรวจสอบ

ของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้ถือเป็นรายการบัญชีที่มีสาระส�าคัญและส่งผลกระทบโดยตรงต่อก�าไรขาดทุนของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯ มีสาขาเป็น

จ�านวนมาก อีกทั้งบริษัทฯยังมีส่วนลดและการส่งเสริมการขายที่ได้รับจากผู้ขาย ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาใน

การรับรู้รายได้และส่วนลดและการส่งเสริมการขายที่ได้รับจากผู้ขาย ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ

ข้าพเจ้าตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ 

สุ่มตัวอย่างรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลารายงาน เพื่อตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการขาย 

และสอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ประกอบกับได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้

แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อสอบทานความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะ

รายการบญัชทีีท่�าผ่านใบส�าคญัทัว่ไป นอกจากนีข้้าพเจ้าตรวจสอบการรบัรูส่้วนลดและการส่งเสรมิการขายทีไ่ด้รบัจากผูข้าย โดยสุม่ตรวจ

สอบเอกสารประกอบรายการส่วนลดและการส่งเสริมการขาย

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

งบการเงิน
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สินค้าคงเหลือ

เนื่องจากคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นผลิตภัณฑ์กลุ ่มเทคโนโลยีและมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลง

ทางเทคโนโลยีอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 และ 10 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเผื่อ 

การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือส�าหรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพซึ่งขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรอายุของสินค้า  

การแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งมีผลต่อจ�านวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ข้าพเจ้าได้ประเมินและท�าความเข้าใจระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึง

สอบทานความสม�่าเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว ข้าพเจ้ายังวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้า

คงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าที่ช้ากว่าปกติ และวิเคราะห์เปรียบเทียบจ�านวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับ 

จากการขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือ

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของ 

ผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) 

ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิไม่ครอบคลมุถงึข้อมลูอืน่และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรปุในลกัษณะการให้ความเชือ่มัน่ในรปูแบบใด ๆ  ต่อข้อมลู

อื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญ 

กับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 

หรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงาน 

ข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงนิเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบ 

เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการด�าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการ

ด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิก

บริษัทฯ หรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 

ข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของข้าพเจ้า

อยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน 

การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการ 

ทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ 

รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการ

ตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน

การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อ

เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากข้อผดิพลาด เนือ่งจากการทจุรติอาจเกีย่ว

กบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูทีไ่ม่ตรงตามข้อเทจ็จรงิ

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

• สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบักจิการทีด่�าเนนิงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิาร และสรปุจากหลกัฐาน

การสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย

อย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของบริษัทฯในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่

มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการ

เงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่

กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์

ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องหยดุการด�าเนนิงานต่อเนือ่งได้

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่า

งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 

ประเดน็ทีม่นียัส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึข้อบกพร่องทีม่นียัส�าคญัในระบบการควบคมุภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ

ตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู ้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็น 

อสิระและได้สือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ข้าพเจ้าเชือ่ว่ามเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอก

อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู ้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบ 

งบการเงินในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่

กฎหมายหรอืข้อบงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่งดงักล่าวต่อสาธารณะ หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรสือ่สาร

เรือ่งดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่า

ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

วิชาติ โลเกศกระวี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

กรุงเทพฯ: 15 กุมภาพันธ์ 2561



รายงานประจำปี 2560 63

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

สินค้าคงเหลือ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

อุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สิทธิการเช่า

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

23

33,341,192 

  103,279,329 

  32,290,094 

  217,207,197 

  6,432,794 

  392,550,606 

  - 

  10,000,000 

  40,730,308 

  19,847,238 

  6,221,064 

  18,422,969 

  5,138,376 

  100,359,955 

  492,910,561

16,067,192 

  88,499,258 

  33,342,065 

  153,234,125 

  5,361,443 

  296,504,083 

  160,000 

  10,000,000 

  42,375,288 

  20,486,154 

  6,678,653 

  15,785,432 

  4,883,415 

  100,368,942 

  396,873,025 

(หน่วย: บาท)

บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ำกัด (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ำกัด (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เงินปันผลค้างจ่าย

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

 ทุนจดทะเบียน

  หุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

 ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

  หุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

ก�าไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย

 ยังไม่ได้จัดสรร

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

18	

19	

20

177,857,949 

  59,385 

  1,815,430 

  888,549 

  180,621,313 

  10,805,814 

  10,805,814 

  191,427,127 

  200,000,000 

  200,000,000 

  39,809,592 

  12,289,091 

  49,384,751 

  301,483,434 

  492,910,561 

  

110,733,177 

53,389 

- 

744,826 

111,531,392 

9,526,872 

9,526,872 

121,058,264 

200,000,000 

200,000,000 

39,809,592 

10,765,683 

25,239,486 

275,814,761 

396,873,025 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ำกัด (มหำชน) 

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

ก�ำไรขำดทุน

รำยได้

รายได้จากการขาย

รายได้จากการบริการ

รายได้อื่น

รวมรำยได้

ค่ำใช้จ่ำย

ต้นทุนขาย

ต้นทุนบริการ

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

รวมค่ำใช้จ่ำย

ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ก�ำไรส�ำหรับปี

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

ก�าไร

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (หุ้น)

21	

	

23

24

  

2,059,646,504 

  17,662,718 

  18,882,902 

 2,096,192,124 

 1,806,803,759 

  3,150,225 

  186,501,283 

  61,682,975 

 2,058,138,242 

  38,053,882 

  (685,423)

  37,368,459 

  (6,900,306)

  30,468,153 

- 

30,468,153 

0.08 

400,000,000 

  

1,765,355,232 

  18,341,029 

  13,763,688 

 1,797,459,949 

 1,566,520,236 

  3,480,417 

  162,011,608 

  58,125,166 

 1,790,137,427 

  7,322,522 

  (626,969)

  6,695,553 

  (1,559,315)

  5,136,238 

- 

5,136,238 

0.01 

400,000,000 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

ก�าไรส�าหรับปี 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 

เงินปันผลจ่าย

โอนก�าไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรเป็น

 ส�ารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 

ก�าไรส�าหรับปี 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 

เงินปันผลจ่าย

โอนก�าไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรเป็น

 ส�ารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

27

20

27

20

200,000,000 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

 200,000,000 

 200,000,000 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

 200,000,000 

39,809,592 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

 39,809,592 

 39,809,592 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

 39,809,592 

10,508,871 

  - 

  - 

  - 

  - 

  256,812 

 10,765,683 

 10,765,683 

  - 

  - 

  - 

  - 

1,523,408 

 12,289,091 

28,359,862 

  5,136,238 

  - 

  5,136,238 

 (7,999,802)

  (256,812)

 25,239,486 

 25,239,486 

 30,468,153 

  - 

 30,468,153 

 (4,799,480)

 (1,523,408)

 49,384,751 

278,678,325 

  5,136,238 

  - 

  5,136,238 

 (7,999,802)

  - 

 275,814,761 

 275,814,761 

 30,468,153 

  - 

 30,468,153 

 (4,799,480)

  - 

 301,483,434 

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น 
ที่ออกและ
ชำระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
สามัญ

จัดสรรแล้ว -
สำรองตาม
��©�° 

ยังไม่ได้
จัดสรร

กำไรสะสม

รวม

(หน่วย: บาท)

บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ำกัด (มหำชน) 

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

ก�าไรก่อนภาษี

รายการปรับกระทบก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย) 

 จากกิจกรรมด�าเนินงาน:

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)

 การปรับลดสินค้าเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับลดลง

 ขาดทุนจากการจ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่ายอุปกรณ์

 ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์

 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

 ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า

  ก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว

  ในหลักทรัพย์เพื่อค้า

 ดอกเบี้ยรับ

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน

 สินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง:

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 สินค้าคงเหลือ

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง):

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ดอกเบี้ยรับ

จ่ายภาษีเงินได้

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

  

37,368,459 

  21,059,729 

  124,484 

  (690,644)

  996,243 

  578,602 

  1,278,942 

  (529,201)

  (20,299)

  (590,979)

  1,402 

  59,576,738 

  414,534 

  (64,214,578)

  (1,071,351)

  (2,637,537)

  67,124,772 

  143,723 

  59,336,301 

  1,103,932 

  (5,339,837)

  55,100,396 

  

6,695,553 

  19,998,835 

  (56,327)

  (101,003)

  1,266,565 

  443,542 

  1,050,399 

  (915,973)

  (3,719)

  (981,634)

  3,099 

  27,399,337 

  384,965 

  14,913,855 

  874,017 

  (571,138)

  (32,714,686)

  (123,153)

  10,163,197 

  408,599 

  (3,893,570)

  6,678,226 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ำกัด (มหำชน) 

งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

2560 2559
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(หน่วย: บาท)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)

เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์

ซื้ออุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกันลดลง

จ่ายดอกเบี้ย

เงินปันผลจ่าย

เงินลดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี  

ข้อมูลกระแสเงินสดเป�ดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด

 เงินปันผลค้างจ่าย

 โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์

  

(14,230,571)

  - 

  115,888 

  (14,026,854)

  (5,049,973)

  (33,191,510)

  160,000 

  (1,402)

  (4,793,484)

  (4,634,886)

  

17,274,000 

  16,067,192 

  33,341,192 

59,385 

  932,150 

  

16,067,049 

  (10,000,000)

  45,703 

  (15,272,074)

  (3,674,476)

  (12,833,798)

  - 

  (3,099)

  (7,985,051)

  (7,988,150)

  

(14,143,722)

  30,210,914 

  16,067,192 

53,389 

  455,125 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ำกัด (มหำชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

2560 2559
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1. ข้อมูลทั่วไป
 บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจ�ากัดตามกฎหมายไทยเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 และ 

ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จ�ากัด เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 และ 

มีภูมิล�าเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท ไอที ซิตี้ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ บริษัทฯด�าเนินธุรกิจหลักในการจ�าหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริมและให้บริการที่เกี่ยวข้อง  

ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนคือเลขที่ 1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีสาขาที่เปิดให้บริการแล้วเป็นจ�านวน 40 สาขา (2559: 33 สาขา)

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน
 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง

รายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก 

งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

 งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
 ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

 ในระหว่างปี บริษัทฯได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 

(ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา

เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์ การตีความ 

และการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มี 

ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ 

 ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนำคต

 ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง 

การเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ�านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน 

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา 

เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับ 

การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯเชือ่ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุ จะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัต่องบการเงนิ

เมื่อน�ามาถือปฏิบัติ

บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ำกัด (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
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4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
4.1  กำรรับรู้รำยได้

	 ขายสินค้า

 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นนัยส�าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า

ให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�าหรับสินค้าที่ได ้

ส่งมอบหลักจากหักส่วนลดแล้ว

	 รายได้ค่าบริการ

 รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส�าเร็จของงาน 

 ดอกเบี้ยรับ

 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง 

ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้กำรค้ำ

 ลกูหนีก้ารค้าแสดงมลูค่าตามจ�านวนมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบั บรษิทัฯบนัทกึค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�าหรบัผลขาดทนุโดยประมาณ

ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 เงินลงทุน

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วน

ของก�าไรหรือขาดทุน

4.5 สินค้ำคงเหลือ

 สินค้าส�าเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�า่กว่า

 มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย 

สินค้านั้น

 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือจะตั้งขึ้นส�าหรับสินค้าที่ล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมสภาพ

4.6  อุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ

 อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

 ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

    ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า - 5 ปี

    คอมพิวเตอร์  - 3 ปี

    อุปกรณ์ส�านักงาน  - 5 ปี

    เครื่องตกแต่งและติดตั้ง - 5 ปี

    ยานพาหนะ  - 5 ปี

 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับงานระหว่างก่อสร้าง

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
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 บริษัทฯตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ

สินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ จะทบทวน

ระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็น

ค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดมีดังนี้

      อายุการให้ประโยชน์

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์          5 ปี

  ค่าสิทธิที่จะใช้ชื่อและด�าเนินธุรกิจ ตามอายุสัญญา (5 ปี)

4.8 สิทธิกำรเช่ำ

 บริษัทฯ ตัดจ�าหน่ายสิทธิการเช่าโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.9 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯหรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะ

เป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

 นอกจากนีบ้คุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัยงัหมายรวมถงึบคุคลหรอืกจิการทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางอ้อมซึง่ท�าให้มี

อทิธพิลอย่างเป็นสาระส�าคญักบับรษิทัฯ ผูบ้รหิารส�าคญั กรรมการหรอืพนกังานของบรษิทัฯ ทีม่อี�านาจในการวางแผนและควบคมุ

การด�าเนินงานของบริษัทฯ 

4.10 สัญญำเช่ำระยะยำว

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า 

ด�าเนินงาน จ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ

ของสัญญาเช่า

4.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะท�าการประเมินการด้อยค่าของอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ 

หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์

มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย 

ของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า 

 บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงำน

	 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

 บริษัทฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

	 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

	 โครงการสมทบเงิน

 บรษิทัฯและพนกังานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบด้วยเงนิทีพ่นกังานจ่ายสะสมและเงนิทีบ่รษิทัฯ จ่ายสมทบ

ให้เป็นรายเดอืน สนิทรพัย์ของกองทนุส�ารองเลีย้งชพีได้แยกออกจากสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ เงนิทีบ่รษิทัฯจ่ายสมทบกองทนุส�ารอง

เลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

 บริษัทฯมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชย 

ดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน

 บริษัทฯค�านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ 

(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
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 ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) ส�าหรับโครงการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.13 ประมำณกำรหนี้สิน

 บรษิทัฯจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิไว้ในบญัชเีมือ่ภาระผกูพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีได้เกดิขึน้แล้ว และมคีวาม

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถ

ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

4.14 ภำษีเงินได้

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน

 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�านวณจากก�าไร 

ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

 บรษิทัฯ บนัทกึภาษเีงนิได้รอการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิ ณ วนัสิน้

รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน 

 บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงิน

ได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าที่มีความ

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี

และผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

 บรษิทัฯ จะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีกุสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะท�าการปรบั

ลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�า 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

 บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได ้

บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

4.15 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม

 มลูค่ายตุธิรรม หมายถงึ ราคาที่คาดว่าจะไดร้บัจากจากการขายสนิทรพัย์หรอืเปน็ราคาทีจ่ะต้องจา่ยเพื่อโอนหนีส้นิให้ผูอ้ื่น

โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ

ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิทีเ่กีย่วข้องก�าหนดให้ต้องวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรม ยกเว้นในกรณทีีไ่ม่มตีลาดทีม่สีภาพคล่องส�าหรบัสนิทรพัย์

หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯจะประมาณมูลค่า

ยุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่

เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 

 ล�าดบัชัน้ของมลูค่ายตุธิรรมทีใ่ช้วดัมลูค่าและเปิดเผยมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิในงบการเงนิแบ่งออกเป็นสาม

ระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า
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5.  การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ำคัญ
 ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่อง 

ที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ 

ต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้  การใช้ดุลยพินิจ

และการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

 สัญญำเช่ำ 

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน 

การประเมนิเงือ่นไขและรายละเอยีดของสญัญาเพือ่พจิารณาว่าบรษิทัฯได้โอนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัย์

ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาด 

ว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจ 

ที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น 

 ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ

 ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ พิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของ

ธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น และค่าเผื่อส�าหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจาก

อายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด

 อุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ

 ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิก

ใช้งานของอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

 นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหาก 

คาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้อง

กับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

 บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุน

นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จ�านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�านวนเท่าใด 

โดยพิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 

 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัย

ข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ

เปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน เป็นต้น

6.  รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทาง 

การค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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รำยกำรธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

    (บริษัท ไอที ซิตี้ จ�ำกัด (มหำชน)

ซื้อสินค้า

เงินปันผลจ่าย

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ขายสินค้า

ซื้อสินค้า

ค่าบริการจ่าย

ค่าบริหารจัดการสินค้า

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 9)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน)

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 18)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน)

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

รวม

2560

-

1

2

1

9

6

2560

268

268

-

2,976

2,976

2560

20.7

0.6

21.3

2559

354

354

15

1,353

1,368

2559

20.1

0.6

20.7

2559

1

2

2

3

6

5

ราคาตลาด 

ตามอัตราที่ประกาศจ่าย

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ราคาที่ตกลงร่วมกัน

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: พันบาท)

นโยบายการกำหนดราคา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร 

ดังต่อไปนี้
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เงินสด

เงินฝากธนาคาร

รวม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า (หมายเหตุ 8.1)

เงินฝากประจ�า

รวม

2560

5,231

28,110

33,341

2560

103,279

-

103,279

2559

2,345

13,722

16,067

2559

56,410

32,089

88,499

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

7.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�า มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 1.00 ต่อปี 

 (2559: ร้อยละ 0.10 ถึง 0.88 ต่อปี)

8.  เงินลงทุนชั่วคราว
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนชั่วคราวมีรายละเอียดดังนี้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีเงินลงทุนชั่วคราวในรูปเงินฝากประจ�าที่มีอายุเกินกว่า 3 เดือน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยระหว่าง

 ร้อยละ 0.90 ถึง 2.00 ต่อปี 

8.1 เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า

จํานวนหนวย
(พันหนวย)

จํานวนหนวย
(พันหนวย)

ราคาทุนราคาทุน

เงินลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรี 

 ตราสารเพิ่มทรัพย์ 

รวม

มูลคา
ยุติธรรม

มูลคา
ยุติธรรม

2560 2559

5,030

5,030

103,255

103,255

103,279

103,279

2,787

2,787

56,406

56,406

56410

56,410

ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า อยู่ในระดับที่ 2 

คือ ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
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9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ

ค้างช�าระ

ไม่เกิน 3 เดือน 

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ

ค้างช�าระ

 ไม่เกิน 3 เดือน 

 3 - 6 เดือน

 6 - 12 เดือน

 มากกว่า 12 เดือน

รวม

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รวมลูกหนี้อื่น

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

2560

268

-

268

26,613

3,287

74

148

190

30,312

(338)

29,974

30,242

2,048

2,048

32,290

2560

260

94

354

26,211

4,605

3

557

195

31,571

(213)

31,358

31,712

1,630

1,630

33,342

(หน่วย: พันบาท)
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10.  สินค้าคงเหลือ

สินค้าส�าเร็จรูป

หัก: รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

ภาษีซื้อรอเรียกคืน

เงินมัดจ�า

อื่นๆ

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

2560

230,753

(13,546)

217,207

2560

3,391

904

2,138

6,433

2559

167,471

(14,237)

153,234

2559

2,999

92

2,270

5,361

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯโอนกลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจ�านวน 

0.7 ล้านบาท (2559: 0.1 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย

11.  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ยอดคงเหลือของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

12. เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯได้น�าเงินฝากประจ�าธนาคารจ�านวนประมาณ 0.2 ล้านบาท ไปวางไว้กับธนาคารแห่งหนึ่ง

เพื่อค�้าประกันการใช้วงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ

13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีเงินลงทุนระยะยาวอื่นจ�านวน 10 ล้านบาท (2559: 10 ล้านบาท) ในรูปเงินฝากประจ�า

ที่มีอายุเกินกว่า 1 ปี ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี (2559: ร้อยละ 2.25 ต่อปี)
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รำคำทุน

1 มกราคม 2559

ซื้อเพิ่ม

จ�าหน่ายและตัดจ�าหน่าย

โอนเข้า(ออก)

31 ธันวาคม 2559

ซื้อเพิ่ม

จ�าหน่ายและตัดจ�าหน่าย

โอนเข้า(ออก)

31 ธันวาคม 2560

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

1 มกราคม 2559

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

ค่าเสื่อมราคาสะสมส�าหรับส่วนที่

จ�าหน่ายและตัดจ�าหน่าย            

31 ธันวาคม 2559

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

ค่าเสื่อมราคาสะสมส�าหรับส่วนที่

จ�าหน่ายและตัดจ�าหน่าย            

31 ธันวาคม 2560

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ

1 มกราคม 2559

เพิ่มขึ้นระหว่างปี

31 ธันวาคม 2559

เพิ่มขึ้นระหว่างปี

31 ธันวาคม 2560

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560 

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี

2,000

-

-

-

2,000

-

-

-

2,000

1,024

401

-

1,425

400

-

1,825

-

-

-

-

-

575

175

11,293

1,857

(68)

458

13,540

595

(442)

932

14,625

8,757

1,760

(37)

10,480

1,819

(136)

12,163

-

-

-

-

-

3,060

2,462

12,098

7,730

(24)

383

20,187

3,654

(9)

138

23,970

6,345

2,321

(18)

8,648

3,395

(6)

12,037

-

-

-

-

-

11,539

11,933

62,583

1,883

(4,722)

4,479

64,223

1,138

(2,719)

7,703

70,345

29,491

10,565

(3,448)

36,608

9,275

(1,921)

43,962

-

443

443

579

1,022

27,172

25,361

845

-

-

-

845

-

-

-

845

676

145

-

821

24

-

845

-

-

-

-

-

24

-

1,070

3,800

-

(4,865)

5

8,640

(5)

(7,841)

799

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

799

89,889

15,270

(4,814)

455

100,800

14,027

(3,175)

932

112,584

46,293

15,192

(3,503)

57,982

14,913

(2,063)

70,832

-

443

443

579

1,022

42,375

40,730

ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า

อุปกรณ์
สำนักงาน

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง

ยานพาหนะ งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวมคอมพิวเตอร์

(หน่วย: พันบาท)

2559 (จ�านวน 12.7 ล้านบาท รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 15,192

2560 (จ�านวน 13.2 ล้านบาท รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)      14,913

14. อุปกรณ์
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:

ราคาทุน

หัก: ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:

ราคาทุน

หัก:  ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

11,586

(2,314)

9,272

7,000

(870)

6,130

23,434

(12,859)

10,575

22,970

(8,614)

14,356

35,020

(15,173)

19,847

29,970

(9,484)

20,486

(หน่วย: พันบาท)

ค่าสิทธิที่จะใช้ชื่อ
และดำเนินธุรกิจ

ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ รวม

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส�าหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

มูลค่าตามบัญชีต้นปี

ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ค่าสิทธิที่จะใช้ชื่อและด�าเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี

มูลค่าตามบัญชีปลายปี

2560

20,486

464

4,586

(5,689)

19,847

2559

21,160

674

3,000

(4,348)

20,486

(หน่วย: พันบาท)
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16. สิทธิการเช่า
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัทฯได้ท�าสัญญารับโอนสิทธิการเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าเอสพละนาดจากบริษัท เอส พี วี 

คอมรีเทล จ�ากัด สัญญามีผลตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 4 สิงหาคม 2574 รวมระยะเวลา 20 ปี 5 เดือน 24 วัน 

โดยบรษิทัฯได้จ่ายเงนิเพือ่ให้ได้สทิธกิารเช่าพืน้ทีด่งักล่าวตลอดอายขุองสญัญาเป็นจ�านวน 9.4 ล้านบาท และจะตดัจ�าหน่าย

สิทธิการเช่าโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญา

สิทธิการเช่า - ราคาทุน

หัก: ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

มูลค่าตามบัญชีต้นปี

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี

มูลค่าตามบัญชีปลายปี

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

2560

9,377

(3,156)

6,221

2560

6,679

(458)

6,221

2560

135

159,681

2,841

15,201

177,858

2559

9,377

(2,698)

6,679

2559

7,137

(458)

6,679

2559

225

98,543

1,143

10,822

110,733

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิทธิการเช่าส�าหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

17. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ยอดคงเหลือของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คือเงินมัดจ�าทั้งจ�านวน

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
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ภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ต้นปี

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน:

   ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 

   ต้นทุนดอกเบี้ย

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

รวมค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุน

อัตราคิดลด

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)

2560

9,527

1,022

257

10,806

2560

37

1,242

1,279

2560

(ร้อยละต่อปี)

2.70

4.00 - 6.50

10.00 - 50.00

2559

8,476

822

229

9,527

2559

22

1,029

1,051

2559

(ร้อยละต่อปี)

2.70

4.00 - 6.50

10.00 - 50.00

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

19. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 

บริษัทฯคาดว่าจะไม่มีการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ 

ประมาณ 11 ปี (2559: 11 ปี)

สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

อัตราคิดลด

อัตราการขึ้นเงินเดือน 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

อัตราคิดลด

อัตราการขึ้นเงินเดือน 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

เพิ่มขึ้น 1%

(0.6)

0.9

เพิ่มขึ้น 20%

(0.7)

เพิ่มขึ้น 1%

(0.6)

0.8

เพิ่มขึ้น 20%

(0.7)

ลดลง 1%

0.7

(0.8)

ลดลง 20%

1.0

ลดลง 1%

0.7

(0.7)

ลดลง 20%

0.9

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

20. สำรองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบญัญตัขิองมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯต้องจดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�า

ปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า

ทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไป

จ่ายเงินปันผลได้

ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯได้จัดสรรก�าไรสุทธิส�าหรับปี 2560 ไปเป็นส�ารองตามกฎหมายรวมเป็นจ�านวน 1.5 ล้านบาท 

(2559: บริษัทฯได้จัดสรรก�าไรสุทธิส�าหรับปี 2559 ไปเป็นส�ารองตามกฎหมายจ�านวน 0.3 ล้านบาท)
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(หน่วย: พันบาท)

รายได้ค่าสนับสนุนการขาย

รายได้ค่าส่งเสริมการขาย

รายได้ค่านายหน้า

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า

ดอกเบี้ยรับ

อื่นๆ

รวม

2560

14,410

1,258

698

1,029

529

591

368

18,883

2559

8,108

581

995

1,276

916

982

906

13,764

(หน่วย: พันบาท)

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานและค่าบริการอาคารส่วนกลาง

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูป

ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

ค่าบริหารจัดการสินค้า

ค่าบริการสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุส�านักงาน

ขาดทุนจากการจ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่ายอุปกรณ์

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

2560

122,034

44,935

(63,282)

26,677

21,060

5,455

4,762

2,293

996

579

2559

107,283

41,477

15,369

21,881

19,999

5,067

4,915

1,867

1,267

443

21. รายได้อื่น

22.  ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้
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23. ภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

รายการกระทบยอดระหว่างก�าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการ

   กลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

2560 2559

7,155

(255)

6,900

1,844

(285)

1,559

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:

   ค่าใช้จ่ายต้องห้าม

   ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น

รวม

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

   ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

   ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

รวม

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

   ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพย์เพื่อค้า

รวม

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

2560

งบแสดงฐานะการเงิน

2559

37,368

20%

7,474

237

(811)

(574)

6,900

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

68

2,709

204

2,161

5,142

4

4

5,138

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

43

2,847

89

1,905

4,884

1

1

4,883

6,696

20%

1,339

228

(8)

220

1,559

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
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ก�าไรส�าหรับปี (พันบาท)

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (พันหุ้น)

ก�าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

2560 2559

30,468

400,000

0.08

5,136

400,000

0.01

24. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปี (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้น

สามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี 

25. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน
ข้อมลูส่วนงานด�าเนนิงานทีน่�าเสนอนีส้อดคล้องกบัรายงานภายในของบรษิทัฯทีผู่ม้อี�านาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการด�าเนนิงานได้

รับและสอบทานอย่างสม�่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�าเนินงาน

ของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานของบริษัทคือกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด�าเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การจ�าหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์

เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริมและให้บริการที่เกี่ยวข้อง และด�าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯ ประเมินผล

การปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ใน

การวัดก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ ก�าไรจากการด�าเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดง

อยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด�าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

26. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 

โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้

บรหิารโดยบรษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทนุกสกิรไทย จ�ากดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมือ่พนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบยีบ

ว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯรับรู ้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�านวน 1,695,013 บาท 

(2559: 1,359,836 บาท)

27. เงินปันผล
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงาน

ของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 8 ล้านบาท บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในเดือน

เมษายน 2559

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงาน

ของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 4.8 ล้านบาท บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วใน

เดือนเมษายน 2560
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28.  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
28.1  ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนและสัญญำบริกำร

 28.1.1  บริษัทฯได้เข้าท�าสัญญาว่าจ้างทางด้านการบริหารงานและการจัดการเกี่ยวกับสินค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

   แห่งหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว บริษัทฯมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนตามเกณฑ์

และอัตราที่ระบุในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีอายุ 1 ปี และจะต่ออายุสัญญาออกไปอีกคราวละ 1 ปี จนกว่าจะ

มีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

 28.1.2   บรษิทัฯได้เข้าท�าสญัญาเช่าด�าเนนิงานและสญัญาบรกิารทีเ่กีย่วข้องกบัการเช่าอาคารส�านกังาน คลงัสนิค้าและ

พื้นที่สาขา อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 21 ปี

   บริษัทฯ มีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานและสัญญาบริการ

ที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

จ่ายช�าระภายใน

 ภายใน 1 ปี

 1 ถึง 5 ปี

 มากกว่า 5 ปี

2560

38.4

28.9

5.5

2559

37.7

30.4

5.5

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

(หน่วย: ล้านบาท)

28.2  กำรค�้ำประกัน

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีหนังสือค�้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู ่เป็นจ�านวน 

29.2 ล้านบาท (2559: 29.8 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันเพื่อการค�้าประกันการซื้อสินค้าและบริการ

ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ 

29. เครื่องมือทางการเงิน
29.1   นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง

   เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทฯ ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการ

และการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน

ชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ

เครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ

   บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้

โดยการก�าหนดให้มนีโยบายและวธิกีารในการควบคมุสนิเชือ่ทีเ่หมาะสม ดงันัน้บรษิทัฯจงึไม่คาดว่าจะได้รบัความเสยีหาย

ที่เป็นสาระส�าคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ มีฐานของ

ลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จ�านวนมากราย จ�านวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่า

ตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

หนี้สินทำงกำรเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

หนี้สินทำงกำรเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

-

-

-

-

-

-

-

32

-

-

32

-

-

-

-

-

10

10

-

-

-

-

-

10

10

-

-

20

-

-

-

20

-

-

11

-

-

-

11

-

-

13

103

32

-

148

178

178

5

56

33

-

94

111

111

33

103

32

10

178

178

178

16

88

33

10

147

111

111

0.10 - 1.00

-

-

2.25

-

0.10 - 0.88

0.90 - 2.00

-

2.25

-

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม

ราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม

ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

รวม

รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ภายใน 
1 ปี

ภายใน 
1 ปี

มากกว่า 
1 ปี

มากกว่า 
1 ปี

  ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม สินทรัพย ์

ทางการเงินดังกล่าวส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียง 

กับอัตราตลาดในปัจจุบัน 

 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินทาง 

การเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนด หรือ วันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม ่  

(หากวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้           



บร
ิษัท

 เอ
ส 

พี 
วี 

ไอ
 จ

ำก
ัด 

(ม
หา

ชน
) 

88

รายงานประจำปี 

2560 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯมียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

เหรียญสหรัฐอเมริกา

ยูโร

2560

(พัน)

11

3

2560

(บาทต่อหน่วยเงิน

ตราต่างประเทศ)

32.8472

39.3938

2559

(บาทต่อหน่วยเงิน

ตราต่างประเทศ)

36.0025

38.1362

2559

(พัน)

1

-

สกุลเงิน หนี้สินทางการเงิน                                    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

อัตราขายถัวเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

29.2 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน

   เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู ่ในประเภทระยะสั้นและเงินลงทุนระยะยาวอื่นมีอัตรา 

ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทาง 

การเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

30. การบริหารจัดการทุน 
  วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุน 

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ  

มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.63:1 (2559: 0.44:1)  

31. เหตุการณ์ภายหลังรอบระเวลารายงาน
  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�าหรับ 

ผลการด�าเนินงานปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 16 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ 

จะน�าเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต่อไป

32. การอนุมัติงบการเงิน
 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561   
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ชั้น 3 อาคารฟอรจูนทาวน (02-642-0826-7)

ชั้น 4 ศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา แจงวฒันะ(02-101-0890-1)

ชั้น G อาคารซคีอนสแควร  (02-720-2988-9)

ชั้น 4 ศูนยการคาเซ็นทรัลพระราม 9 (02-108-3241-2)

ชั้น 2 อาคารเอสพลานาด (02-660-9259-61)

ชั้น 4 อาคารฟอรจูนทาวน (02-642-0634-5)

ชั้น 1 ศูนยการคาเกตเวย เอกมัย (02-108-2844-5)

ชั้น 1 ศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา เชยีงราย (052-020-822-3)

อาคารเทสโก  โลตัส สาขา มหาชยั2 (034-866-358-9)

ชั้น 2 ศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา ระยอง (038-942- 676) 

ชั้น 2 ศูนยการคาโรบินสัน สาขากาํแพงเพชร  (055-867-203)

ศูนยหนังสือ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรรังสิต (095-372-5532)

ศูนยหนังสือ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรทาพระจันทร  (02-623-5800)

ชั้น G อาคาร ABAC Plaza มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั (02-705-5190)

ชั้น 1 อาคารเซนต ฟลิปส มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั วิทยาเขตหัวหมาก (02-720-6800-1)

ชั้น 1 อาคาร 10  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  (02-955-1590-1)

อาคารหอสมดุและคลังความรู  มหาวิทยาลยัมหดิล ศาลายา (02-800-2558-9)

อาคารอเนกประสงคขางอาคาร 10 มหาวิทยาลยักรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (02-902-0606-7)

ชั้น 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต (02-954-9878-9)

ดานหนาอาคารศูนยปฏิบัตกิารโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลยับรูพา (095-372-5542)

ชั้น 3 พันธทิพยพลาซา (02-256-0397-8)

ชั้น 1  เจริญภณัฑดีพารทเมนทสโตร  พะเยา (095-372-553)

ชั้น 1 อาคารบิก๊ซี ซเูปอรเซ็นเตอร  สาขาลาํพูน (096-8814318)

อาคารเทสโก  โลตัส สาขา ยโสธร (063-207-0599)

ชั้น 3 ศูนยการคาโชว ดีซี (063-207-0597)

ชั้น 4 ศูนยการคา ทอปส พลาซา พิจิตร (063-207-5324)

อาคารเทสโก  โลตัส สาขา ระยอง (098-819-9776)

ชั้น 1 อาคารบิก๊ซี ซเูปอรเซ็นเตอร  สาขา อรัญประเทศ (089-899-5395)

ชั้น 1 ศูนยการคาโรบินสัน จ.จันทบรุี (093-138-8157)

อาคารเทสโก  โลตัส สาขา บานฉาง (062-423-9979)

ชั้น 2 ศูนยการคาโรบินสัน สาขากาํแพงเพชร (080-834-7899)

อาคารเทสโก  โลตัส สาขา โรจนะ (063-207-0596)

ศูนยการคา บิก๊ซี ซเูปอรเซ็นเตอร  สาขา วเิชยีรบรุี เพชรบรูณ (097-918-9226)

อาคารเทสโก  โลตัส สาขา หลมสกั (097-918-9228)

ชั้น 1 ศูนยการคา ทอปส ซูปเปอรสโตร  พะเยา (063-207-5329)

ชั้น 1 ศูนยการคา ทอปส ซูปเปอรสโตร  พะเยา (063-207-5329)

ชั้น 3 อาคารฟอรจูนทาวน (02-642-0826-8ตอ 11-14 ,095-372-5562 , 095-372-5563)

ชั้น G ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา แจงวฒันะ 

(02-835-3993-4, 095-372-5591, 095-372-5592)

ชั้น 4 ศูนยการคาเซ็นทรัลพระราม 9 (095-372-5556)

ชั้น 2 Passione Shopping Destination (038-010-909)

ชั้น 1 ศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา เชยีงราย (052-020-866)

ชั้น 1 หางโฮมโปรนครปฐม(034-900-815-6)

ชั้น 1  ศูนยการคาเกตเวย เอกมัย 

ชั้น 1  ศูนยการคาโรบินสัน สาขาเพชรบรุี 

3rd Floor IT MallFortune Tower

4th Floor Central Plaza Chaengwattana

G Floor Seacon Square

4th Floor Central Plaza Grand Rama 9

2nd Floor Esplanade Cineplex Ratchadapisek

4th Floor Fortune Tower

1st Floor Gateway Ekamai

1st Floor Central Plaza Chiangrai

Tesco Lotus Mahachai 2

2nd  Floor Central Plaza Rayong

2nd  Floor Robinson Kamphaengphet

Thammasat University Bookstore (Rangsit)

Thammasat University Bookstore (Thaprachan)

Gth Floor, ABAC Plaza Assumption University (Suvarnaphumi Campus)

1th Floor, St. Philip & Bernard Hall Assumption University (HuaMark Campus)

1nd  Floor Building 10, Faculty of Business Administartion, Kasetsart University

Mahidol University Library and Knowledge Center (Saraya)

Anek Prasong Building (building10), Bangkok University (Rangsit)

1nd  Floor Building 7,Dhurakij Pundit University

University in front of Tao-Tong Hotal Operation CenterBurapha University

3rd Floor Pantip Plaza

1st Charoenphan Department Store

1st Big C Lamphun

Tesco Lotus Yasothon

3rd Show DC

4th Tops Plaza Phichit

Tesco Lotus  Rayong

1st Big C Aranyaprathet

1st  Floor Robinson Chanthaburi

Tesco Lotus Ban Chang, Rayong

2nd  Floor Robinson Kamphaengphet

Tesco Lotus Rojana, Ayutthaya

Big C Wachian Buri, Phetchabun

Tesco Lotus Lhomsak, Phetchabun

1st Tops Superstore

1st Tops Superstore

2st Floor IT MallFortune Tower

Gth Floor Central Plaza Chaengwattana

4th Floor Central Plaza Grand Rama 9

2 th Floor Central Plaza Chiangrai

1th Floor Central Plaza Chiangrai

1th Floor Homepro Nakornphatom 

1st Floor Gateway Ekamai

1st Floor Robinson Phetchaburi
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