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(นายธีระ อภัยวงศ์)
ประธานกรรมการ

ร�ยง�นประจำ�ปี 2561
บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มห�ชน)04

(นายมินทร์ อิงค์ธเนศ)
ประธานกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในรอบปี 2561 ท่ีผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ 
ทัว่โลกมีการชะลอตวัลงอย่างชดัเจนสง่ผลกระทบโดยรวมตอ่เศรษฐกิจ
ของประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งไม่เอือ้อ�านวย 
ต่อการขยายตวัทางธุรกิจโดยทัว่ไป หากแต่ประเทศไทยและรัฐบาลมี 
นโยบายท่ีชัดเจนในการผลักดันประเทศให้มีการปรับตัวในการใช้
เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในงานทุกด้านท่ีเราจะก้าวไปสู่ยุค
ประเทศไทย 4.0 ส่งผลให้ธุรกิจทางการใช้เทคโนโลยีการขยายตวัทาง 
การตลาดอย่างก้าวกระโดด ทัง้ในปริมาณลกูค้าท่ีรู้จกั เข้าใจ และใช้
เทคโนโลยีในการท�างาน และการใช้ชีวิตประจ�าวนั ไม่ว่าจะเป็นการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาหา
ข้อมลูตา่งๆ การติดตอ่สื่อสารระหวา่งบคุคลหรือกลุม่บคุคล การสงัคม 
สนบัสนนุบริการสขุภาพตลอดจนการตดิตอ่ระหวา่งองค์กร ภาครัฐ และ 
ประชาชนเป็นต้น ดงัจะเห็นได้จากปริมาณผู้ ใช้อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สื่อสาร และปริมาณธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์มีการเตบิโตอยา่งสงูมาก 
ท�าให้ตลาดมีความต้องการสินค้าและบริการในด้านนีเ้ป็นอย่างสูง 
ประกอบกบัในปี 2561 นี ้ บริษัทฯ ได้มีสินค้าหลากหลายท่ีตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้า และได้รับมอบสินค้าในปริมาณท่ีสงูขึน้และ
รวดเร็วจากผู้ผลติ สง่ผลให้บริษัทมีผลประกอบการท่ีเตบิโตขยายตวัอยา่ง
ตอ่เน่ือง เป็นท่ีนา่พอใจทัง้ยอดขายและผลก�าไร 

  นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ปรับยทุธศาสตร์ ทัง้ในด้านการตลาด การก�าหนด 
จดุขาย ปรับปรุงสาขา และการวางสนิค้าให้สามารถตอบสนอง,ใกล้ชิด 
และ ดงึดดูความสนใจของกลุม่ลกูค้า ปรับปรุงคณุภาพของบริการหลงั
การขายให้ความสะดวก รวดเร็ว เพ่ิมความรู้ความสามารถของพนกังาน
ให้มีความเข้าใจในตวัสนิค้าอยา่งลกึซึง้ เพ่ือให้ค�าแนะน�าในประสทิธิภาพ

ส�รจ�กประธ�นกรรมก�ร
และประธ�นกรรมก�รบริห�ร

และความสามารถของสินค้าแก่ลูกค้าได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง  
โดยมีเป้าหมายให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากสินค้าและบริการ 
ของบริษัทฯ 

ประเด็นส�าคัญอีกประการหนึ่งท่ีช่วยสนับสนุนการประกอบการของ 
บริษัทฯ คือ การควบคมุคา่ใช้จา่ย และการลงทนุอยา่งระมดัระวงั และมี
เหตุผลรองรับ ซึ่งเป็นนโยบายท่ีทางบริษัทยึดถือและด�าเนินตามมา 
อยา่งตอ่เน่ือง จากการด�าเนินการอยา่งสอดคล้องในด้านตา่ง ๆ  ดงักลา่ว
ข้างต้น จงึสง่ผลให้การประกอบการของบริษัทประจ�าปี 2561 เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้ทกุประการ 

ท้ายสดุนี ้คณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้บริหารทกุระดบัชัน้ 
ขอขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้น พนัธมิตรทางธุรกิจ และลกูค้าผู้ มีอปุการคณุ 
ทกุท่าน ท่ีได้ให้การสนบัสนนุการด�าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อแนะน�าท่ี 
เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทตลอดมา คณะผู้บริหาร ขอให้ความมัน่ใจ และ
ยืนยนัวา่จะด�าเนินธรุกิจด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ
ทางธรุกิจท่ีดี จะมีบทบาทในการสนบัสนนุการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
ของประเทศไทย เพ่ือประโยชน์สงูสดุของลกูค้า ผู้ ถือหุ้น และการเตบิโต
ท่ีมัน่คง ยัง่ยืนของบริษัทฯ ตลอดไป
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ข้อมูลท�งก�รเงินโดยสรุป

เปรียบเทียบรายได้ 

89.74% 86.44%

2561

8.47%
0.59%

รายได้จาก
ผลิตภัณฑ์ภาย
ใต้ตราสินค้า 

Apple

รายได้จาก
ผลิตภัณฑ์

ภายใต้ตราสิน
ค้าอื่น

รายได้ค่า
บริการ

รายได้อื่น

1.19%

2560

11.82%

0.84%

รายได้จาก
ผลิตภัณฑ์ภาย
ใต้ตราสินค้า 

Apple

รายได้จาก
ผลิตภัณฑ์

ภายใต้ตราสิน
ค้าอื่น

รายได้ค่า
บริการ

รายได้อื่น

0.90%

        ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2560 2559

(1)
ก�าไรต่อหุ้ นขัน้พืน้ฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปี (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วง 

   น�า้หนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างปี

(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม 601.65 492.91 396.87

หนีส้ินรวม 272.93 191.43 121.06

ส่วนของผู้ ถือหุ้น 328.72 301.48 275.81

รายได้รวม 2,591.46 2,096.19 1,797.46

ค่าใช้จ่ายรวม 2,546.24 2,065.72 1,792.32

ก�าไรสทุธิ 45.22 30.47 5.14

อัตราส่วนการเงิน   

อตัราก�าไรสทุธิ (ร้อยละ) 1.74 1.45 0.29

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 0.83 0.63 0.44

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 10.33 8.55 1.77

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) 14.35 10.56 1.86

ข้อมูลต่อหุ้น    
(1) ก�าไรสทุธิต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.11 0.08 0.01

จ�านวนหุ้นสามญั-ทนุท่ีออกและเรียกช�าระแล้ว (ล้านหุ้น)  400 400 400

มลูค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้น (บาท)  0.50 0.50 0.50

บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มห�ชน) 05ร�ยง�นประจำ�ปี 2561



ร�ยง�นประจำ�ปี 2561
บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มห�ชน)06

ข้อมูลท�งก�รเงินโดยสรุป

ร�ยง�นประจำ�ปี 2561
บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มห�ชน)06



บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มห�ชน) 07ร�ยง�นประจำ�ปี 2561

1. 2.

3.

5.

7. 8.

6.

4.

1. นายธีระ อภัยวงศ์
 ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
 กรรมการ 
 (กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
 ประธานกรรมการบริหาร
 

3. นายนราธร วงศ์วิเศษ 
 กรรมการ 
 (กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นางสุษมา รัติวานิช 
 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล 
 กรรมการ 
 (กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ

4. นายสุจิน สุวรรณเกต
 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล
 กรรมการ 
 (กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 กรรมการผู้จัดการ

8. นายโสภณ อิงค์ธเนศ
 กรรมการ

คณะกรรมก�รบริษัท
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คณะผู้บริห�ร

4. นางดวงนภา วรญาณโกศล 
 ผู้ช่วยผู้อำานวยการแผนกผลิตภัณฑ์

2. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล 
 กรรมการ 
 (กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ

3. นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย ์
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

6. นายไพโรจน์ อุลิศนันท์ 
 ผู้จัดการอาวุโสแผนกค้าปลีก 1

1. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล
 กรรมการ 
 (กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 กรรมการผู้จัดการ

5. นายพงศกร บุญศรีเมือง
 ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรมและบริการ

1.

2.

4. 5.

6.

3.
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การศึกษา :
 
•  ปริญญาโทวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ University of New South Wales, Australia
•  ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 5/2001
•  ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 377                                                                                             
 

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการสรรหา 
 และพิจารณาค่าตอบแทน 
 บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2560-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด
2560-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 สำานักงานพัฒนาการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) 
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2559-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
 บริษัท อินโฟแมกซ์ ซิสเต็ม โซลูชั่นส์และบริการ จำากัด
2559-2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 สำานักงานพัฒนาการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) 
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2557-2559   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน  
 ธนาคารแห่งประเทศไทย

การศึกษา : 

•   ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Dominican University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา
•   ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
•   ปริญญาตรีกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรม
   และเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
•   ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์  Fu Hsing Institute of Technology ประเทศไต้หวัน
•  หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่1 สำานักคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม
    การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปี 2554
•   ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 36/2005
•   ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 12/2005                                                                                            
 

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2554-ปัจจุบัน    กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
                       บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)
2556-2560       กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
                       บริษัท เอส วี โอ เอ จำากัด (มหาชน)
2539-ปัจจุบัน    กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
                       บริษัท ไอที ซิติ้ จำากัด (มหาชน)
2538-ปัจจุบัน    กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
                       บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำากัด (มหาชน)
2532-ปัจจุบัน    กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
                       บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2551-ปัจจุบัน    กรรมการ 
                       บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จำากัด
2549-ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ 
                      บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำากัด
2543-ปัจจุบัน    กรรมการ 
                       บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด
2538-ปัจจุบัน    กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
                       บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จำากัด
2530-ปัจจุบัน    กรรมการ 
                       บริษัท กลุ่มแอดวานซ์  ริเสิร์ช จำากัด

ประวัติกรรมก�รและผู้บริห�ร

นายธีระ อภัยวงศ์
อายุ 72 ปี

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 ตุลาคม 2555/ 6 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561) 0.10%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
อายุ 64 ปี

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
และประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 6 มกราคม 2554 / 7 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561) 0.08%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
บิดานายโสภณ อิงค์ธเนศ



ร�ยง�นประจำ�ปี 2561
บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มห�ชน)010

การศึกษา : 

•  Master of Science Industrial and Systems Engineering San Jose State    
   University, USA
•  Bachelor of Science Industrial Engineering and Operation Research University of     
   California, Berkeley, California, U.S.A.
•  ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2004
                                                                                             
 

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2554-ปัจจุบัน     กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2555-ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ 
 บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำากัด
2554-ปัจจุบัน     ที่ปรึกษา 
 บริษัท กลุ่มแอดวานซ์  รีเสิร์ช จำากัด

การศึกษา : 

•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of New Haven, U.S.A.
•  ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นพิเศษ SET 2012                                                                                             
 

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2554-ปัจจุบัน     2554-ปัจจุบัน   กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 และกรรมการผู้จัดการ 
                       บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2539-ปัจจุบัน    กรรมการ 
                       บริษัท เอส พี วี ดิจิตอล เซอร์วิส จำากัด
2537-ปัจจุบัน    กรรมการ 
                       บริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จำากัด

นายนราธร วงศ์วิเศษ
อายุ  65 ปี

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 6 มกราคม 2554 / 7 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561) 1.01%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล
อายุ  57 ปี

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 6 มกราคม 2554 / 7 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561) 6.33%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
สามีนางเพ็ชรัตน์ วรญาณโกศล

ประวัติกรรมก�รและผู้บริห�ร



บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มห�ชน) 011ร�ยง�นประจำ�ปี 2561

การศึกษา :
 
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) University of New Haven, U.S.A.
•  ปริญญาโท Computer Information System University of New Haven, U.S.A.
•  ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นพิเศษ SET 2012                                                                                             
 

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2554-ปัจจุบัน    กรรมการ 
                       บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2539-ปัจจุบัน    กรรมการ 
                       บริษัท เอส พี วี ดิจิตอล เซอร์วิส จำากัด
2537-ปัจจุบัน    กรรมการ 
                       บริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จำากัด

การศึกษา : 

•   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Long Island University, U.S.A.
•  ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นพิเศษ SET 2012                                                                                            
 

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2555-ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 
 และพิจารณาค่าตอบแทน 
 บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2551-2557      กรรมการ 
 บริษัท นครหลวงลิสซิ่ง – แฟ็กเตอริง จำากัด (มหาชน)

นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล
อายุ  58 ปี

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
และผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 6 มกราคม 2554 / 7 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561) 8.32%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
ภรรยานายไตรสรณ์ วรญาณโกศล

นายสุจิน สุวรรณเกต
อายุ  68 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561) 0.08%
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 ตุลาคม 2555 / 6 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -



ร�ยง�นประจำ�ปี 2561
บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มห�ชน)012

นางสุษมา รัติวานิช
อายุ  41 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561) 0.08%
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 ตุลาคม 2555 / 6 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

นายโสภณ อิงค์ธเนศ
อายุ  36 ปี

กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561) – ไม่มี -
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 31 มีนาคม 2558 / 3 ปี 9 เดือน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
บุตรนายมินทร์ อิงค์ธเนศ

การศึกษา : 

•  ปริญญาโท Information Systems, American University, U.S.A.
•  ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นพิเศษ SET 2012
                                                                                             
 

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
 และพิจารณาค่าตอบแทน 
 บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)
2555-2560     ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป
 บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน) 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2560-ปัจจุบัน   ผู้จัดการฝ่ายรายการ
 บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด

การศึกษา : 

•  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และการธนาคาร The University of Sydney, NSW, 
   Australia
•  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการเงิน The University of Sydney, NSW, Australia
•  ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2013
•  หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง ปี 2556สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง                                                                                           
 

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2558-ปัจจุบัน    กรรมการ 
 บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)
2561-ปัจุบัน       รองกรรมการผู้อำานวยการ ฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์ 
 บริษัท ไอที ซิตี้ จำากัด (มหาชน)
2559-2561       ผู้จัดการทั่วไป 
 บริษัท ไอที ซิตี้ จำากัด (มหาชน)
2553-2559    ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 
 บริษัท ไอที ซิตี้ จำากัด (มหาชน)
2557              กรรมการ  
 บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2559-ปัจจุบัน    กรรมการ 
 บริษัท ทัช ปรินท์ติ้ง รีพับลิค จำากัด
2559-2561 กรรมการ 
 บริษัท ยูอิท๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำากัด

ประวัติกรรมก�รและผู้บริห�ร



บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มห�ชน) 013ร�ยง�นประจำ�ปี 2561

นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์
อายุ  58 ปี

กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
และผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561) – ไม่มี -
วันที่แต่งตั้งเป็นผู้บริหาร  3 พฤศจิกายน 2558/ 3ปี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

นางดวงนภา วรญาณโกศล
อายุ  52 ปี

ผู้ช่วยผู้อำานวยการแผนกผลิตภัณฑ์

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561) 0.39%
วันที่แต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 มีนาคม 2554 / 7 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
น้องสะใภ้นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล

การศึกษา :
 
•  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•  ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                                                                           
 

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

2558 - ปัจจุบัน   กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 และผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
                        บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)
2555-2557        ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
                       บริษัท อบาคัส ซี จำากัด

การศึกษา : 

•   ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                                                   
 

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

2555-ปัจจุบัน   ผู้ช่วยผู้อำานวยการแผนกผลิตภัณฑ์ 
                      บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)
- 2554-2555      ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 
                      บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด
- 2537-ปัจจุบัน   กรรมการ 
                      บริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จำากัด



ร�ยง�นประจำ�ปี 2561
บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มห�ชน)014

นายพงศกร บุญศรีเมือง
อายุ  48 ปี

ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรมและบริการ

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561) 0.21%
วันที่แต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 มีนาคม 2554 / 7 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

นายไพโรจน์ อุลิศนันท์
อายุ  50 ปี

ผู้จัดการอาวุโสแผนกค้าปลีก 1

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561) -ไม่มี-
วันที่แต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 มีนาคม 2554 / 7 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

การศึกษา : 

•  ปริญญาโท สาขาโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                                                             
  

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

2555-ปัจจุบัน   ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศกรรมและบริการ 
                      บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)
2554-2555      ผู้จัดการแผนกวิศกรรมและบริการ 
                     บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด

การศึกษา : 

•  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาไฟฟ้า คณะไฟฟ้ากำาลัง วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี                                                                                           
 

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

2555-ปัจจุบัน   ผู้จัดการอาวุโสแผนกค้าปลีก1 
                      บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)
- 2554-2555      ผู้จัดการแผนกค้าปลีก 
                      บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด

ประวัติกรรมก�รและผู้บริห�ร
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ส�รบัญ

สารจากประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการบริหาร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การกำาากับดูแลกิจการ

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ปัจจัยเสี่ยง

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน

ทางการเงิน

รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

รายงานของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน

งบการเงิน

คำาาอธิบายและบทวิเคราะห์ของ
ฝ่ายจัดการประจำาาปี 2561

คณะกรรมการบริษัท

เหตุการสำาาคัญของบริษัทข้อมูลทั่วไปวิสัยทัศน์ และพันธกิจ

โครงสร้างการถือหุ้น

การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน

รายงานคณะกรรมการ
บริหาร

รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประวัติกรรมการ
และผู้บริหาร

โครงสร้างการจัดการ

รายการระหว่างกัน
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บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)016

วิสัยทัศน์ 
มุ่งสู่ความเป็นผู้น�าด้าน Solutions for All Generations เพ่ือสร้างการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และใส่ใจดแูล 

ผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ  ให้ได้รับผลตอบแทนและประโยชน์อย่างคุ้มค่า ตลอดจนการใส่ใจดแูลสงัคม โดยเฉพาะ

ด้านการศกึษาอย่างต่อเน่ือง

พันธกิจ
1.  มุง่มัน่ท่ีจะสรรหาบริการท่ีดีและนวตักรรมใหม่ๆ  อนัเป็นประโยชน์ตอ่การด�าเนินชีวิตท่ีต้องการใช้เทคโนโลยีอยา่งสร้างสรรค์

2.  เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการพฒันาการเรียนการสอน เพ่ือให้ครูและนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี ในการช่วยวิเคราะห์  

 สร้างสรรค์ วางแผน ค้นหาความรู้ แก้ปัญหา ท�างานร่วมกนั และน�าเสนอผลงาน เพ่ือเข้าสูก่ารเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long  

 learning)

3.  มุง่พฒันาบคุลากร สร้างวฒันธรรมในการท�างานของพนกังาน เพ่ือมอบบริการอยา่งมืออาชีพให้แก่ลกูค้า พร้อมให้ความ 

 ส�าคญัในการพฒันาความรู้แก่พนกังาน ให้ก้าวทนักบันวตักรรมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

 สงูสดุแก่องค์กร

ค่านิยม
S P V I : Solutions for all generations

S - Service Excellence ให้บริการด้วยความใสใ่จ สรรหาบริการท่ีดี เพ่ือชีวิตในยคุตจิิตอล (Digital Lifestyle)

P - People ดแูล สง่เสริมและพฒันาพนกังานให้เตบิโตไปด้วยกนั

V - Value สง่มอบคณุคา่ ให้แก่ลกูค้า พนกังาน ตลอดจนผู้ มีสว่นได้เสีย

I - Integration ผสมผสานสนิค้าและบริการอยา่งสร้างสรรค์ เพ่ือสง่มอบ Solution ท่ีมีคณุคา่กบัทกุวยั

VISION MISSION
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ช่ือบริษัท บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากดั (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลกัเป็นตวัแทนจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple  

  ทัง้คอมพิวเตอร์  ผลิตภณัฑ์ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) และอปุกรณ์ 

  เสริมต่างๆ รวมทัง้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้าอ่ืน ๆ  เพ่ือ 

  ใช้งานร่วมกบัสินค้า Apple เป็นหลกั  เพ่ือรองรับความต้องการของลกูค้า เช่น 

  ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลส�าหรับงานวีดีโอ  ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลแบบพกพา   

  ผลิตภณัฑ์ประเภทสิ่งพิมพ์และกราฟิก รวมถึงอปุกรณ์ต่อพ่วงส�าหรับสินค้า 

  ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) เช่น ล�าโพงหฟัูง รวมทัง้ Case ป้องกนั 

  การกระแทก และฟิล์มกนัรอย เป็นต้น

ที่ตัง้ส�านักงานใหญ่ 1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง  

  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 0.50บาท

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

ข้อมูลทั่วไป

บุคคลอ้างอิง
1.	นายทะเบียนหุ้น

 บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั

 เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง

 เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  10400

 โทรศพัท์ : 0-2009-9000 โทรสาร :  0-2009-9991

2.	 ผู้สอบบัญชี

 นางสาวสาธิดา รัตนานรัุกษ์

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4753

 บริษัท ส�านกังาน อีวาย จ�ากดั

 ชัน้ 33  อาคารเลครัชดา  193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก

 แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110

 โทรศพัท์ : 0-2264-9090   โทรสาร : 0-2264-0789-90

โปรดดขู้อมลูของบริษัทเพ่ิมเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) ท่ีแสดงไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spvi.co.th) เวบ็ไซต์ของ
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (www.sec.or.th) และเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (www.set.or.th)

ติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จดัการ

นางสาวศนัษนีย์ โหรานิคม  เลขานกุารบริษัท
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บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกั

เป็นตวัแทนจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple 

ทัง้คอมพิวเตอร์(iMac, MacBook Pro, MacBook Air) 

ผลติภณัฑ์ประเภท iOS(iPod, iPad, iPhone) และอปุกรณ์

เสริมต่างๆ รวมทัง้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้

ตราสินค้าอ่ืนๆ ท่ีสามารถน�ามาใช้กับผลิตภณัฑ์ Apple 

เช่น ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมลูส�าหรับงานวีดีโอ  ฮาร์ดดิสก์เก็บ

ข้อมลูแบบพกพา  ผลิตภณัฑ์ประเภทสิ่งพิมพ์และกราฟิก 

รวมถึงอปุกรณ์ต่อพ่วงส�าหรับสินค้าประเภท iOS  (iPod, 

iPad, iPhone) เช่น ล�าโพง หฟัูง  รวมทัง้ Case ป้องกนั

การกระแทก และฟิล์มกันรอย เป็นต้น  เพ่ือท่ีจะรองรับ

ความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร ทัง้ในกลุ่มลูกค้า 

รายย่อยทัว่ไป โดยผ่านช่องทางร้านค้า iStudio by SPVi, 

iBeat by SPVi, U•Store by SPVi, Mobi และลกูค้าองค์กร 

ทัง้ลกูค้าสถานศกึษาและลกูค้าบริษัทและรัฐวิสาหกิจ

นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัมีศนูย์บริการลกูค้าตามมาตรฐาน 

Apple ท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็น Authorized Apple Service Provider  

ภายใต้ช่ือ  iCenter  ซึง่มีช่างท่ีผ่านการรับรองจาก Apple 

ประจ�าอยู่ทกุสาขา คอยให้บริการและให้ค�าปรึกษา 

นโยบายและทิศทางองค์กร
บริษัทฯ มีแผนกลยทุธ์ในการสร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืน 

ผสมผสานสินค้าและบริการเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับลูกค้า

และสังคม รวมทัง้สนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรู้และ

พฒันาของพนกังาน ด้วยค่านิยมองค์กร วิสยัทศัน์ และ

พนัธกิจ ดงันี ้

ค่านิยม 
S P V I : Solution for all generations

•   Service Excellence : ให้บริการด้วยความใสใ่จสรรหา 

 บริการท่ีดี เพ่ือชีวิตในยคุติจิตอล (Digital Lifestyle)

•   People : ดแูล ส่งเสริมและพฒันาพนกังานให้เติบโต 

 ไปด้วยกนั

•  Value : สง่มอบคณุคา่ ให้แก่ลกูค้า พนกังาน ตลอดจน 

 ผู้ มีส่วนได้เสีย

•  Integration : ผสมผสานสินค้าและบริการอย่าง 

 สร้างสรร เพ่ือส่งมอบ Solution ท่ีมีคณุค่ากบัทกุวยั

วิสัยทัศน์
มุง่สูค่วามเป็นผู้น�าด้าน Solutions for All Generations เพ่ือ

สร้างการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และใส่ใจดแูลผู้ มี

สว่นได้เสียของบริษัทฯ ให้ได้รับผลตอบแทนและประโยชน์

อย่างคุ้มค่า ตลอดจนการใส่ใจดแูลสงัคม โดยเฉพาะด้าน

การศกึษาอย่างต่อเน่ือง

พันธกิจ
1. มุง่มัน่ท่ีจะสรรหาบริการท่ีดีและนวตักรรมใหม่ๆ  อนัเป็น 

 ประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิตท่ีต้องการใช้เทคโนโลยี 

 อย่างสร้างสรรค์

2.  เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการพฒันาการเรียนการสอน เพ่ือ 

 ให้ครูและนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี ในการช่วย 

 วิเคราะห์ สร้างสรรค์ วางแผน ค้นหาความรู้ แก้ปัญหา  

 ท�างานร่วมกัน และน�าเสนอผลงาน เพ่ือเข้าสู่การ 

 เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long learning) 

3.  มุ่งพฒันาบคุคลากร สร้างวฒันธรรมในการท�างานของ 

 พนักงาน เพ่ือมอบบริการอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้า  

 พร้อมให้ความส�าคญัในการพฒันาความรู้แก่พนกังาน  

 ให้ก้าวทันกับนวัตกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

 เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุแก่องค์กร

เป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจใน 3 - 5 ปี
	มุ่งสู่ผู้น�าด้าน	IT	เพื่อการศกึษา	ด้วย	

Apple Education Solution  

 	สร้างการเรียนรู้เชงิ	Creative	Learning	ด้วย

เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์	  

	ขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มองค์กรอ่ืน	ด้วย	Solution	IT	  

	เพิ่มยอดขาย	จากการเพิ่มช่องทางจ�าหน่าย	

และการขยายสาขา	

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้น�าด้าน IT เพ่ือการศกึษา

และการพัฒนาแบบครบวงจร ด้วย Apple Education 

Solution เพ่ือสร้างให้เกิดการเรียนรู้ในเชิง Creative 

Learning โดยบริษัทฯ จะเน้นในเร่ือง Edutivity คือการท�า

กิจกรรมเพ่ือการศกึษา ในการสร้างรูปแบบของการเรียนรู้

ของคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นการต่อยอดการเรียนรู้อย่างไม่มี

วนัสิน้สดุ ด้วยประสบการณ์ของทีมบริหาร ทีมขาย และ

ทีม Solution Engineer ของบริษัทฯ และร้าน U•Store 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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ท่ีตัง้อยู่ในมหาวิทยาลยัชัน้น�า จะท�าให้บริษัทฯ สามารถ

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย นับตัง้แต่ นักเรียนในโรงเรียน 

นักศึกษา อาจารย์ในมหาวิทยาลยั องค์กรเอกชน และ

บคุคลทัว่ไป โดยบริษัทฯ จะท�าการตอกย�า้ความเป็นผู้น�า

กบักลุม่เป้าหมายทกุระดบั ทกุวิชาชีพ ซึง่ถือเป็นช่องทาง 

การตลาดท่ีสามารถขยายตวัตามแนวโน้มของเศรษฐกิจ

โลก รวมทัง้การเติบโตของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการ

ก้าวเข้าสู่ Internet of Everything(IoE) ของประเทศไทย  

ท่ีสร้างความสามารถด้านการเช่ือมต่อ ทัง้อปุกรณ์สื่อสาร 

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน อุปกรณ์สวมใส ่ 

(wearables) Mobility  ระบบความปลอดภยั เข้าด้วยกนัได้ 

และการเช่ือมต่อในการเข้าถึงองค์ความรู้และข้อมลูต่างๆ  

ท่ีเคยมีข้อจ�ากดัได้ง่ายและรวดเร็วขึน้  โดยกลุม่เป้าหมาย  

ทัง้ในระดบับคุคลและองค์กร ซึง่ต่างมีความต้องการท่ีจะ

พฒันาศกัยภาพของตนเองอยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะวิชาชีพ

ต่างๆ ท่ีต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ และ 

รวมทัง้บคุคลทัว่ไปท่ีจะต้องใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

ตลอดช่วงชีวิต (Creative Life Long Learning) บริษัทฯ  

ยงัมีเป้าหมายท่ีจะขยายฐานลกูค้าสูก่ลุม่องค์กรอ่ืนๆ เพ่ิม

มากขึน้ ด้วยผลติภณัฑ์ และ Solution ตา่งๆ ท่ีบริษัทฯ มี เชน่ 

ระบบการจดัการส ี (Color Management System)  ระบบ

ห้องเรียนอจัฉริยะ (Smart Class Room Solution) รวมไปถงึ

ระบบห้องประชมุ (Smart Meeting Room Solution) เป็นต้น

นอกจากนี  ้ บริษัทฯ มี เ ป้าหมายท่ีจะเ พ่ิมยอดขาย 

โดยการเพ่ิมช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าและการบริการ

หลงัการขาย ในรูปแบบการขยายสาขาและศูนย์บริการ

สินค้า ทัง้การเปิดร้าน iBeat และศนูย์บริการ  iCenter  

รวมทัง้การเปิดร้าน AIS ท่ีบริษัทฯ ได้รับสิทธิบริหารร้าน 

จาก บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จ�ากดั

ในปี 2561 บริษัทฯ มีสาขาทัง้หมดจ�านวน 45 สาขา 

สามารถแบง่ได้เป็น iStudio จ�านวน 3 สาขา iBeat จ�านวน 

7 สาขา U•Store จ�านวน 8 สาขา iShop จ�านวน 1 สาขา 

Mobi จ�านวน 5 สาขา ศนูย์บริการ iCenter จ�านวน 7 สาขา  

ร้าน AIS Shop by Partner จ�านวน 8 สาขา ร้าน AIS 

Telewiz จ�านวน 4 สาขา และร้าน AIS Buddy 1 สาขา 

รวมทัง้เปิดร้าน iSolution 1 สาขา เพ่ือสร้างประสบการณ์

ให้แก่ลูกค้าได้ทดลองใช้ Solution ต่างๆ ท่ีบริษัทฯ มี  

เชน่ ระบบห้องประชมุ(Smart Meeting Room) เคร่ืองพิมพ์ 

Multi function เคร่ืองพิมพ์ 3D ส�าหรับเสร้างโมเดลในการ

จ�าลองชิน้ส่วนต่างๆ ตลอดจนการใช้งานMac OS หรือ 

iOSร่วมกบัระบบปฏิบตัิการอ่ืนๆ เป็นต้น
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บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)020

เหตุการสำาคัญของบริษัท

2554

2556

2558

2560

2555

2557

2559

2561

• จดัตัง้บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากดั  ด้วย 
  ทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท  
  จากการร่วมทนุระหวา่งบริษัท เอส พี วี  
  แอดวานซ์ จ�ากัด และบริษัทไอทีซิตี ้ 

• ด�าเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน  
     และเข้าท�าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์  
   เอม็ เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2556

• เปิด Smart Bar ท่ีศนูย์การค้าเซน็ทรัล 
   เชียงราย
• เปิด Smart Bar ท่ี ท่ีศนูย์การค้า เซน็ทรัล 
   แกรนด์ พระราม 9

• เปิดศนูย์บริการ iCenter ท่ีศนูย์การค้า  
   เกตเวย์ เอกมยั
• เปิดศนูย์บริการ iCenter ท่ีห้างสรรพสนิค้า 
   โรบนิสนั สาขาจ.เพชรบรีุ
• ปิดสาขา Mobi ท่ีศนูย์การค้าเดอะมอลล์  
   ชอปปิง้เซน็เตอร์ บางกะปิ

   จ�ากดั (มหาชน)
• รับโอนทรัพย์สินและพนักงานท่ีเก่ียวข้องกับการเป็นตวัแทนจ�าหน่าย  
    Apple ทัง้หมดของบริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จ�ากดั 
• รับโอนสาขาทัง้หมด จ�านวน 15 สาขา ซึง่ได้แก่ 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
• เปิดจดุจ�าหนา่ยสนิค้า Apple ใน IT City
• เปิดสาขา U•Store ท่ีมหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
• เปิดสาขา U•Store ท่ีมหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิต
• เปิดจดุจ�าหนา่ยสนิค้า Apple ใน Big C
• เปิดสาขา iStudio ท่ีศนูย์การค้า เซน็ทรัลแกรนด์ พระราม 9 

• เปิดสาขา U•Store ท่ีมหาวิทยาลยับรูพา
• เปิด Smart Bar ท่ีศนูย์การค้า เซน็ทรัลแจ้งวฒันะ
• เปิดสาขา  iStudio ท่ีศนูย์การค้า เกตเวย์ เอกมยั (ปัจจบุนัปรับเป็น  
   iBeat)

• เปิดสาขา iBeat ท่ีศนูย์การค้าเซน็ทรัลเชียงราย
• เปิดสาขา iBeat เทสโก้ โลตสั สาขามหาชยั 2
• ปิดจดุจ�าหนา่ยใน Big C
• เปิดสาขา Mobi ท่ีศนูย์การค้าซีคอน สแควร์
• เปิดสาขา Mobi ท่ีศนูย์การค้าเดอะมอลล์ ชอปปิง้เซน็เตอร์ รามค�าแหง
• เปิดสาขา Mobi ท่ีศนูย์การค้าเดอะมอลล์ ชอปปิง้เซน็เตอร์ บางกะปิ
• เปิดสาขา Mobi ท่ีศนูย์การค้าอศัวรรณ ช๊อปปิง้ คอมเพลก็ซ์ 2หนองคาย 

• เปิด Smart Bar ท่ีศนูย์การค้าแพชชัน่ ช้อปปิง้ เดสตเินชัน่ จ.ระยอง
• ปิดสาขา Mobi ท่ีศูนย์การค้าอัศวรรณ ช๊อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 2  
   จ.หนองคาย 
• เปิดสาขา Mobi ท่ีห้างเจริญภณัฑ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จ.พะเยา
• ปิดสาขา Mobi ท่ีศนูย์การค้าเดอะมอลล์ ชอปปิง้เซน็เตอร์ รามค�าแหง
• ปิดสาขา Mobi ท่ีศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซาเวสต์เกต
• เปิดสาขา Mobi ท่ี Big C จ.ล�าพนู
• เปลีย่นช่ือศนูย์บริการ Smart Bar เป็น iCenter

• เปิดสาขาร้าน AIS Shop by partner ท่ีห้างสรรพสินค้าโรบินสนั  
   จ.ก�าแพงเพชร
• เปิดสาขาร้าน AIS Telewiz ท่ีเทสโก้ โลตสั สาขาหลม่สกั จ.เพชรบรูณ์
• เปิดสาขาร้าน AIS Buddy ท่ีศนูย์การค้าทอปส์ พลาซา่ จ.พะเยา
• ปิดศนูย์บริการ iCenter ท่ีศนูย์การค้า เกตเวย์ เอกมยั
•  เปิดสาขาร้าน AIS Shop by partner ท่ีศนูย์การค้า บิก๊ซี ซเูปอร์เซน็เตอร์  
   อ.สตัหีบ จ.ชลบรีุ
• เปิดศนูย์บริการ iCenter ท่ีอาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม9
• ปิดศนูย์บริการ iCenter ท่ีศนูย์การค้า เซน็ทรัลแกรนด์ พระราม 9
• เปิดร้าน iSolution ท่ีศนูย์การค้าไอทีมอลล์ ฟอร์จนู ชัน้ 3 แทนท่ี ร้าน  
   iStudio
• ปิดสาขา U•Store ท่ีมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั วิทยาเขตหวัหมาก
• เปิดสาขาร้าน AIS Shop by partner ท่ีห้างสรรพสินค้าโรบินสนั 
   ไลฟ์สไตล์ จ.ชลบรีุ

• เปิด iBeat ท่ีศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา่ระยอง
• เปิดสาขา Mobi ท่ีศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซาเวสต์เกต
• ยกเลกิจดุจ�าหนา่ยสนิค้า Apple ใน IT City
• ได้รับสทิธิบริหารร้าน AIS Shop by partner  ซึง่เปิดสาขาแรกท่ี เทสโก้ โลตสั  
   ระยอง
• เปิดสาขาร้าน AIS Shop by partnerท่ี เอม็เอม็ เมก้ามาร์เก็ต อรัญประเทศ

• เปิดร้าน iCenter ศูนย์การค้า 
    โฮมโปร นครปฐม
• เปิดสาขาร้าน AIS Shop by  
  partner ท่ีศูนย์การค้าโรบินสนั  
   จ.จนัทบรีุ

• เปิดสาขาร้าน AIS Shop by partner  
   ท่ีเทสโก้ โลตสั สาขาเพชรบรูณ์
• เปิดสาขาร้าน AIS Telewiz ท่ีตลาด 
   วงัน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา
• เปิดสาขาร้าน AIS Telewiz ท่ี 
     เทสโก้ โลตสั สาขาอูต่ะเภา จ.ชลบรีุ

• เปิดสาขา Mobi ท่ีศนูย์การค้า โชว์ ดีซี
• ได้รับสทิธิในการเปิดร้าน AIS Telewiz ซึง่เปิดสาขาแรกท่ีเทสโก้ โลตสั สาขา  
   โรจนะ
• ปิดสาขา Mobi ท่ีศนูย์การค้าซีคอน สแควร์
• เปิดสาขา Mobi ท่ีเทสโก้ โลตสั จ.ยโสธร
• เปิดสาขาร้าน AIS Shop by partner ท่ีเทสโก้ โลตสั สาขาบ้านฉาง จ.ระยอง
• เปิดสาขาร้าน iBeat by spvi ท่ีห้างสรรพสนิค้าโรบนิสนั จ.ก�าแพงเพชร
• เปิดสาขาร้าน Mobi ท่ีศนูย์การค้าทอปส์ พลาซา่ จ.พิจิตร
• เปิดสาขาร้าน AIS Telewiz ท่ีศนูย์การค้า บิก๊ซี ซเูปอร์เซน็เตอร์ อ.วิเชียรบรีุ  
   จ.เพชรบรูณ์
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ผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัเป็นหนึ่งในตวัแทนจ�าหน่าย

(Reseller) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ทัง้

คอมพิวเตอร์ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS และอุปกรณ์เสริม

ต่างๆ รวมทัง้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ 

ตราสินค้าอ่ืนๆ ท่ี่สามารถ น�ามาใช้กบัผลิตภณัฑ์ Apple 

เป็นหลัก เพ่ือท่ีจะรองรับความต้องการของลูกค้าได้ 

ครบวงจร นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ขยายธุรกิจการ บริการ

ให้แก่ลูกค้า โดยมีศูนย์บริการส�าหรับสินค้าภายใต้ 

ตราผลิตภณัฑ์ Apple ในนาม Smart Bar และในระหว่าง

ปี 2559 เปลี่ยนช่ือเป็น iCenter เพ่ือยกระดบัมาตรฐาน

การบริการสู่ Apple Premium Service Provider

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ

ผลติภณัฑ์และบริการหลกัของบริษัทฯ แบ่งออกได้ ดังนี้  

1. ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple

บริษัทฯ ได้รับการแตง่ตัง้จาก Apple South Asia (Thailand) 

Limited ให้เป็นตวัแทนจ�าหนา่ย (Reseller) ผลติภณัฑ์ภาย

ใ ต้ตราสิน ค้า  App le  บ ริ ษัทฯ  ซื อ้สิน ค้า  App le   

ส่วนใหญ่จากตัวแทนค้าส่ง(Distributor) ท่ีได้รับการ 

แต่งตัง้จาก Apple ซึง่สามารถแบ่งสินค้า Apple ได้เป็น  

3 กลุ่ม ดงันี ้

• ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ MAC OS (MAC  

 Operating System): คอมพิวเตอร์ทุกรุ่นภายใต้ตรา 

 สินค้าของ Apple(MAC OS) ประกอบด้วยผลิตภณัฑ์ 

 ประเภทคอมพิวเตอร์ไอแมค (iMac) แมคโปร (Mac Pro)  

รายได้
2561

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

2560 2559

485.41

1,141.62

184.95

1,811.98

247.67

2,059.65

17.66

18.88

2,096.19

471.42

1,587.44

266.82

2,325.68

219.54

2,545.22

15.29

30.95

2,591.46

18.19

61.26

10.30

89.74

8.47

98.22

0.59

1.19

100.00

23.16

54.46

8.82

86.44

11.82

98.26

0.84

0.90

100.00

26.19

51.59

8.78

86.56

11.65

98.21

1.02

0.77

100.00

470.74

927.26

157.89

1,555.89

209.47

1,765.36

18.34

13.76

1,797.46

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

รายได้จากผลิตภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้า 

Apple

• ผลิตภณัฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์

• ผลิตภณัฑ์ประเภท iOS

• ผลิตภณัฑ์ประเภทอปุกรณ์เสริม 

รวมรายได้จากผลิตภณัฑ์ภายใต้

ตราสินค้า Apple

รายได้จากผลิตภณัฑ์ภายใต้

ตราสินค้าอ่ืน 

รวมรายได้จากการขาย

รายได้ค่าบริการ

รายได้อ่ืน

รายได้รวม
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 แมคมินิ (Mac Mini), คอมพิวเตอร์แบบพกพาทัง้ 

 แมคบุ๊ คโปร (MacBook Pro) และแมคบุ๊ คแอร์  

 (MacBook Air)

•  ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS : ผลิตภณัฑ์ประเภทไอแพด  

 (iPad) ไอพอด (iPod) และ Apple Watch ส�าหรับ 

 ไอโฟน (iPhone) เน่ืองจาก Apple แต่งตัง้ผู้ ให้บริการ 

 โทรศพัท์เคลื่อนท่ีเป็นตวัแทนจ�าหน่ายโดยตรง บริษัทฯ  

 จะซือ้จากผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีมาจ�าหน่าย

• ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริมภายใต้ตราสินค้า  

 Apple (Apple Accessories): เช่น ท่ีชาร์จแบตเตอร่ี  

 หูฟัง สายพ่วง เคร่ืองส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต แผน 

 ความคุ้มครอง AppleCare เป็นต้น

2. ผลติภัณฑ์ภายใต้ตราสนิค้าอืน่ (Non-Apple Products)

เพ่ือท่ีจะรองรับความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร 

บริษัทฯ ได้รับการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์

ภายใต้ตราสินค้าอ่ืนๆ ได้แก่

•  ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริม : ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ 

 เก็บข้อมูลส�าหรับงานวีดีโอ ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลแบบ 

 พกพาหูฟัง Case ป้องกันการกระแทก ฟิล์มกันรอย  

 ล�าโพง แบตเตอร่ีส�ารองแบบพกพา และท่ีชาร์จ 

 แบตเตอร่ี

•  ผลิตภัณฑ์ประเภทกราฟิก : ได้แก่ เคร่ืองพิมพ์อิงค์ 

 เจ็ทหน้ากว้าง กระดาษส�าหรับงานพิมพ์ และอปุกรณ์ 

 วดัคณุภาพการพิมพ์

•  ผลิตภัณฑ์ประเภทซอฟต์แวร์ : ได้แก่ Adobe และ  

 EFI (โปรแกรม Colorproof XF)

•  ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ : ได้แก่ คอมพิวเตอร์ 

 ของบริษัท เดลล์ คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากดั เพ่ือ 

 เป็นทางเลือกเสริมส�าหรับลูกค้าท่ีต้องการสินค้า 

 ประเภทคอมพิวเตอร์ภายใต้ตราสินค้าอ่ืน

•  ผลิตภัณฑ์ประเภทสมาร์ทโฟน: ได้แก่ สมาร์ทโฟน  

 ย่ีห้อต่างๆ ได้แก่ ซมัซุง ลาวา วีโว โดยจ�าหน่ายในช่อง 

 ทางร้าน Mobi และ ร้าน AIS

3. งานบริการ

บริษัทฯ ได้รับการแต่งตัง้จาก Apple South Asia  

(Thailand) Limited ให้เป็น Authorized Service Provider  

ท�าให้บริษัทฯ สามารถ เปิดศนูย์บริการภายใต้ช่ือ Smart 

Bar เพ่ือให้บริการต่างๆ ส�าหรับสินค้า Apple ได้ โดย

สามารถซือ้อะไหลต่่างๆ จาก Apple ได้โดยตรง ซึง่เปลี่ยน

ช่ือเป็น iCenter  ในระหว่างปี 2559 โดยปัจจบุนัมีศนูย์

บริการ iCenter จ�านวน 7 แห่ง ได้แก่ท่ี IT Mall Fortune 

Town ชัน้ 3 ศนูย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวฒันะ ชัน้ G อาคาร 

จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม9  ศนูย์การค้าเซน็ทรัล พลาซา่ 

เชียงราย ชัน้ 1 ศนูย์การค้าแพชชัน่ ช้อปปิง้ เดสติเนชัน่ 

ระยอง ชัน้ 2 ศนูย์การค้าโฮมโปร นครปฐม และศนูย์การค้า

โรบินสนั เพชรบรีุ ชัน้ 1 
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การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่าย
บริษัทฯ จ�าหนา่ยสนิค้าของบริษัทฯ ผา่น 2 ชอ่งทางหลกั คือ

1. ช่องทางจ�าหน่ายผ่านร้านค้าปลีก เป็นช่องทาง

จ�าหน่ายโดยตรงกบัลกูค้ารายย่อย ได้แก่ 

•  iStudio / iBeat / iShop / Mobi by SPVi จ�านวน  

 16 สาขา ท่ีตัง้ในศูนย์การค้า และอาคารส�านักงาน  

 ซึง่ร้าน iStudio จะมีกิจกรรมประจ�าในร้าน คือ การสาธิต 

 การใช้งาน (Demo) ให้ลูกค้าได้ทดลองใช้งาน และ 

 สร้างประสบการณ์การใช้สนิค้า Apple และอปุกรณ์เสริม 

  กับ LifeStyle ของลูกค้า เพ่ือสร้างความมั่นใจให้ 

 แก่ลกูค้าก่อนการตดัสินใจ

• AIS Shop / AIS Telewiz / AIS Buddy จ�านวน  

 13 สาขา ซึง่บริษัทฯ ได้รับสทิธิในการบริหารร้านค้า AIS  

 จากบริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค เพ่ือขายสินค้า 

 และให้บริการ อย่างมีคณุภาพและมาตรฐานเดียวกับ 

 ร้านท่ีบริหารโดย AIS เอง

•  U•Store จ�านวน 8 สาขา ซึ่งตัง้อยู่ในมหาวิทยาลยั  

 ลูกค้ากลุ่มนีจ้ะเป็นนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี 

 ของสถาบนัการศกึษา  ซึง่มีจดุประสงค์ในการซือ้สินค้า 

 เพ่ือใช้เป็นสื่อในการศึกษา โดยลูกค้ากลุ่มนีจ้ะได้รับ 

 สิทธิซือ้สินค้า Apple ราคาเพ่ือการศึกษาในร้าน  

 U•Store

2. ช่องทางจ�าหน่ายผ่านส�านักงานใหญ่ เป็นการตดิตอ่

โดยตรงระหวา่งเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายของบริษัทฯ กบักลุม่ลกูค้า

เป้าหมาย ในการเสนอขายสนิค้าและSolution ตา่ง  ๆท่ีบริษัทฯ มี 

เช่น ระบบการจดัการสี  (Color Management System)  

ระบบห้องเรียนอจัฉริยะ(Smart Class Room Solution) รวม

ไปถงึระบบห้องประชมุ (Smart Meeting Room Solution) 

โดยเฉพาะลูกค้าสถานศึกษา  บริษัทฯ มีทีมขายเข้าไป

ติดต่อโดยตรงกบัสถาบนัการศึกษา เข้าไปน�าเสนอ และ

ท�ากิจกรรม เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู มัน่ใจในเทคโนโลยี และวิธี

การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีในการสอน

นอกจากนัน้บริษัทฯ ยงัร่วมท�ากิจกรรมกบัทางโรงเรียนใน

วนัวิชาการของโรงเรียน และช่วยให้นกัเรียนทัง้โรงเรียนได้

เห็นและสมัผสัเทคโนโลยี เป็นการสร้าง Brand SPVi ให้

แก่นกัเรียนและครู ว่า “SPVi เป็นผู้น�าทางด้านเทคโนโลยี

การศกึษา ด้วยเทคโนโลยีของ Apple”

โดยบริษัทฯ มีการท�าโครงการร่วมกับสถานศึกษาต่างๆ  

เรียกวา่ “โครงการหนึง่นกัเรียน หนึง่คอมพิวเตอร์” (One to 

One Project)  ซึง่เป็นการสนบัสนนุให้นกัเรียนมีคอมพิวเตอร์

ของตวัเองท่ีโรงเรียน  และยงัมีโครงการสนบัสนนุสถานศกึษา

ในการเปิดห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์ อาทิเชน่ ห้องปฏิบตัิ

การส�าหรับการเรียนการสอนด้านวิชาภาพยนตร์ ซึง่บริษัทฯ 

เป็นผู้ติดตัง้ระบบให้กบัมหาวิทยาลยักรุงเทพ เพ่ือจดัเก็บ

ไฟล์วิดีโอตา่งๆ บนเคร่ืองแมข่า่ยโดยอตัโนมตั ิและสามารถ

ดแูลเคร่ืองลกูขา่ยโดยอตัโนมตัิ  โดยบริษัทฯ จะให้บริการ 

ในลกัษณะของผู้ส่งมอบ ติดตัง้ และดูแลระบบอุปกรณ์

ภายในสถานศกึษา บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะเน้นการบริการ

ให้กบัลกูค้าสถานศกึษา เพ่ือท่ีจะเพ่ิมสว่นแบง่ทางการตลาด

และผลกัดนัให้บริษัทฯ เป็นท่ีรู้จกัมากย่ิงขึน้
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1.  ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิก 
การแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า  
Apple 
บริษัทฯ ได้รับการแตง่ตัง้จาก Apple South Asia (Thailand) 

Limited เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยสนิค้าของ Apple รวมทัง้เปิด

ศนูย์บริการเพ่ือให้บริการหลงัการขายสินค้า Apple โดย

บริษัทฯ มีสดัสว่นการซือ้สนิค้า Apple คดิเป็นร้อยละ 89.49 

ร้อยละ 88.12 และร้อยละ 86.49 ของยอดสัง่ซือ้ทัง้หมด 

ในปี 2559 - 2561 ตามล�าดบันัน้   หากบริษัทฯ ถกูยกเลกิ

การแตง่ตัง้จาก Apple ในการจ�าหนา่ยสนิค้า Apple จะเกิด

ผลกระทบกบัการด�าเนินธรุกิจของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส�าคญั

ถึงแม้สัญญาในการแต่งตัง้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า  

Apple เป็นสญัญาปีตอ่ปี แตจ่ากการท่ีบริษัทฯ ด�าเนินธรุกิจ

เป็นตวัแทนจ�าหนา่ยสนิค้าให้กบั Apple มากวา่ 20 ปี และ

สร้างยอดขายจ�านวนมาก รวมทัง้ปฏิบตัิตามข้อตกลงใน

สญัญากบั Apple อย่างเคร่งครัด ท�าให้ผู้บริหารเช่ือมัน่

วา่การประกอบธรุกิจของบริษัทฯ จะได้รับการสนบัสนนุและ

ความไว้ใจจาก Apple อยา่งตอ่เน่ือง

2. ความเสีย่งจากการล้าสมัยของสนิค้า
สินค้าของ Apple เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว Apple จึงต้องท�าการพฒันาและ

ออกสนิค้ารุ่นใหม่ๆ  ท่ีมีความทนัสมยัและมีหน้าท่ีการใช้งาน

เพ่ิมเติมให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้าอยู่ตลอดเวลา 

เชน่เดียวกบัสนิค้า IT อ่ืนๆ ท่ีบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ�าหนา่ย 

บริษัทฯ จึงอาจประสบปัญหาในเร่ืองการบริหารสินค้า

คงคลงั กล่าวคือ สินค้าท่ีมีอยู่อาจเสื่อมความนิยมและ 

ล้าสมยั ท�าให้บริษัทฯ ไมส่ามารถจ�าหนา่ยสนิค้าดงักลา่วได้

จากการท่ีผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบธรุกิจจ�าหนา่ยสนิค้า 

Apple มานาน ท�าให้มีความเข้าใจถึงความต้องการของ 

ผู้บริโภคเป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ มีเจ้าหน้าท่ีดูแลสินค้า 

(Product Management) คอยตดิตามสต๊อคสนิค้า คดัเลอืก

สนิค้า และสัง่ซือ้สนิค้าจ�านวนท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกนัความ

เสี่ยงจากสินค้าล้าสมยั ส�าหรับการคดัเลือกสินค้าเข้ามา

จ�าหนา่ย เจ้าหน้าท่ีดแูลสนิค้าจะมีการส�ารวจความคิดเหน็ 

ความต้องการผา่นทางพนกังานหน้าร้าน และผู้จดัการสาขา

อย่างสม�่าเสมอ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยงัได้รับข้อมลู

ขา่วสารตา่งๆ เก่ียวกบัสนิค้าใหม่ๆ  แนวโน้ม หรือเทคโนโลยี

ตา่งๆ จาก Apple รวมทัง้ผู้จดัจ�าหนา่ยรายอ่ืนสง่ผลท�าให้

บริษัทฯ สามารถคดัสรรสนิค้าได้ตรงกบัความต้องการของ

ผู้บริโภคมากท่ีสดุ ในขณะเดียวกนั บริษัทฯ มีการบริหาร

สนิค้าคงคลงัอยา่งมีประสทิธิภาพ ด้วยระบบ Inventory Online 

ท่ีเช่ือมโยงข้อมลูสนิค้าคงคลงัของทกุสาขา โดยทกุสิน้วนัจะ

มีการสุม่ตรวจเช็คสนิค้าคงคลงัของแตล่ะสาขา เพ่ือท�าการ

เปรียบเทียบยอดสนิค้าคงเหลอืกบัรายงานสนิค้าคงคลงัจาก

ระบบ Inventory ของบริษัท ในสาขาท่ีมีการหมนุเวียนสนิค้า

คงเหลือช้า ก็จะด�าเนินการโอนไปยงัสาขาอ่ืนพร้อมทัง้การ

จดักิจกรรมสง่เสริมการขาย (Promotion) เพ่ือช่วยในการ

จ�าหน่ายให้เร็วขึน้หากสาขาใดมีสินค้าไม่พอกับความ

ต้องการ ก็จะสามารถตรวจเช็คสินค้าคงคลงัจากสาขาอ่ืน

ได้ในทนัที ส่งผลท�าให้บริษัทฯ สามารถระบายสินค้าได้

รวดเร็วก่อนท่ีสนิค้าท่ีมีอยูจ่ะเสือ่มความนิยม นอกจากนี ้ใน

กรณีท่ี Apple ออกสนิค้ารุ่นใหมเ่พ่ือทดแทนรุ่นเดมิ บริษัทฯ 

จะได้รับการชดเชยสว่นตา่งราคาตามรุ่น เง่ือนไข และตาม

เวลาท่ีตกลงกนั เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถปรับราคาขายลงมา

เพ่ือให้สามารถแขง่ขนัได้

3. ความเสี่ยงจากการแข่งขัน
การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาด ICT โดยเฉพาะ

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีสมาร์ทโฟน และแทบ็เลต็พีซี สง่ผลท�าให้

มีการแขง่ขนัท่ีสงู โดยเฉพาะในสว่นของผู้ผลติไมว่า่จะเป็น 

Apple, Samsung, Oppo ท่ีจะออกสนิค้ารุ่นใหม่ๆ  ออกมา

อย่างสม�่าเสมอเพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด อย่างไรก็ตาม 

ด้วยเอกลกัษณ์เฉพาะของผลิตภณัฑ์ Apple ไม่วา่จะเป็น

นวตักรรม ระบบปฏิบตักิาร Mac OS Sierra ส�าหรับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์, iOS ส�าหรับโทรศพัท์เคลื่อนท่ี และ Tablet, 

Cloud System, Retina Display ส�าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์

พกพาท่ีแสดงภาพได้คมชดักวา่จอคอมพิวเตอร์ทัว่ไป ความ

หลากหลายของ Application ความปลอดภยัของระบบ 

ประกอบกบัการออกแบบสนิค้าท่ีทนัสมยั และความงา่ยใน

การใช้งานคาดว่าผลิตภณัฑ์ Apple จะยงัคงได้รับความ

นิยมจากผู้บริโภค ในขณะเดียวกนั บริษัทฯ อาจมีความเสีย่ง

จากผู้ประกอบการรายอ่ืนท่ีได้รับการแต่งตัง้จาก Apple  

ให้เป็น Reseller ในประเทศไทยเช่นเดียวกัน ท�าให้ 

ผู้ประกอบการสามารถเปิดร้าน iStudio, iBeat, U•Store 

ปัจจัยเสี่ยง
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หรือ จดุขายสนิค้า Apple ในร้าน Retail ของผู้ประกอบการ

ดงักลา่ว หรือห้างสรรพสนิค้าตา่งๆ ได้เชน่เดียวกบับริษัทฯ 

ตลอดจนร้านค้าบนช่องทางใหม่ๆ อย่างช่องทาง Online 

อยา่งไรก็ตาม แตล่ะศนูย์การค้าหรืออาคารส�านกังาน หรือ  

Community Mall จะไมมี่ร้าน Apple ประเภทเดียวกนัอยู่

ในท่ีเดียวกนั (แตอ่าจมีจดุจ�าหน่ายอ่ืนๆ ท่ีจ�าหน่ายสินค้า 

Apple เชน่ ใน Power Buy หรือ Power Mall) Reseller  

ทุกรายจะต้องบริหารช่องทางการจ�าหน่ายของตนเอง  

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสดุ ดงันัน้ ความส�าเร็จของ 

Reseller คือการมีช่องทางการจ�าหน่ายท่ีเข้าถึงผู้บริโภค 

ได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็วการบริการท่ีมีคุณภาพและ 

ครบวงจร และการบริหารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพ

จากการท่ีบริษัทฯ เป็นร้านตวัแทนจ�าหน่าย Apple ท่ีมี 

ช่องทางการจ�าหน่ายส่วนใหญ่ตัง้อยู่ใน Prime Area  

ทัว่กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ยงัมีศนูย์บริการท่ีมีคณุภาพ

และครบวงจร สามารถให้บริการหลงัการขาย ส�าหรับสนิค้า

ต่างๆ ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ 

ในบรรดาคูแ่ขง่ท่ีเป็น Reseller ของ Apple สว่นใหญ่มุง่เน้น

ท่ีตลาดค้าปลีก โดยการเปิดสาขาเพ่ือครอบคลุมพืน้ท่ี

จ�าหนา่ยทัว่ไป เน่ืองจากผู้บริหารของบริษัทฯ ด�าเนินธรุกิจ

เก่ียวกบั Apple มานาน ท�าให้มีฐานลกูค้าท่ีเป็นองค์กร และ

การศกึษา ประกอบกบับริษัทฯ มีกลยทุธ์ในการน�าสินค้า

ประเภทอ่ืนๆ เข้ามารวมกบัสนิค้า Apple ส�าหรับสร้างเป็น 

Solution ใหม่ๆ  เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านการเรียน

การสอน รวมทัง้บริษัทฯ มีทีมงานท่ีมีประสบการณ์ในการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และประสบความ

ส�าเร็จในการตดิตัง้ระบบตา่งๆ ในโรงเรียนและมหาวิทยาลยั

ชัน้น�าหลายแหง่ ท�าให้บริษัทฯ สามารถรุกตลาดองค์กรและ

การศกึษาได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับสัญญาเช่าพื้นที่
เน่ืองจากบริษัทฯ มีการจ�าหน่ายสนิค้าและให้บริการให้แก่

ลกูค้ารายยอ่ยทัว่ไปโดยผา่นสาขาของบริษัทฯ ทัง้สิน้จ�านวน 

45 สาขา (iStudio 3 สาขา iShop1 สาขา iBeat 7 สาขา 

U•Store 8 สาขา mobi 5 สาขา) ศนูย์บริการ iCenter 7 

สาขา และ AIS Shop by Partner 8 สาขา และร้าน AIS 

Telewiz 5 สาขา และร้าน AIS Buddy 1 สาขา ซึ่ง 

ตัง้อยู่ในศูนย์การค้า อาคารส�านักงาน มหาวิทยาลัย 

ทัว่กรุงเทพมหานคร ดงันัน้บริษัทฯ จะต้องท�าการเชา่พืน้ท่ี

จากผู้ให้เชา่พืน้ท่ีทัง้ในรูปแบบของสญัญาเชา่ระยะสัน้และ

ระยะยาว บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการท่ีไม่สามารถ 

ตอ่สญัญาเชา่พืน้ท่ี หรืออาจมีความเสี่ยงจากการท่ีผู้ให้เชา่

ขอเปลีย่นแปลงเง่ือนไขในการตอ่สญัญาท่ีท�าให้บริษัทต้อง

เสยีคา่ใช้จา่ยสงูกวา่เดมิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ 

มีสาขาท่ีเป็นสญัญาเช่าพืน้ท่ีระยะยาวจ�านวน 1 สาขา  

ซึ่งมีอายุการเช่าคงเหลือ 12 ปี ส�าหรับสาขาท่ีเหลือเป็น

สญัญาเชา่พืน้ท่ีระยะสัน้ ซึง่มีอายสุญัญาไมเ่กิน 1-3 ปี จงึ

อาจมีความเสีย่งจากการท่ีไมส่ามารถตอ่สญัญาเชา่พืน้ท่ีได้ 

แตจ่ากการท่ีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นคูค้่าท่ีดีของผู้ ให้เช่า

พืน้ท่ีมาโดยตลอดกวา่ 10 ปี จงึท�าให้มีความเสี่ยงเก่ียวกบั

ตอ่สญัญาเชา่พืน้ท่ีดงักลา่วคอ่นข้างน้อย
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5. ความเสีย่งจากการเกดิความเสยีหาย
จากการทุจริตของพนักงานระดับ 
ปฏิบติังาน
บริษัทฯ มีความจ�าเป็นท่ีจะต้องมีการกระจายสนิค้าไปตาม

สาขาในพืน้ท่ีต่างๆ ประกอบกบัสินค้ามีมลูคา่ค่อนข้างสงู

เคลือ่นย้ายสะดวกและเป็นท่ีต้องการโดยทัว่ไปจากลกัษณะ

ดงักล่าวบริษัทฯ อาจเผชิญความเสี่ยงจากการทจุริตของ

พนกังานระดบัปฏิบตัิงานบริษัทฯ จึงได้วางระบบควบคมุ

ภายในและระบบสอบทานไว้เป็นอย่างดี รวมทัง้น�าระบบ

สารสนเทศมาช่วยสนับสนุน ในส่วนระบบจัดเก็บสินค้า 

บริษัทฯ มีมาตรการตรวจสอบสินค้าโดยผู้จดัการสาขาจะ

ด�าเนินการสุม่ตรวจสนิค้าทกุวนั โดยเฉพาะสนิค้าท่ีมีมลูคา่

สงู นอกจากนัน้ยงัมีเจ้าหน้าท่ีจากแผนกบญัชีเข้าไปตรวจนบั

สนิค้าในแตล่ะสาขา อยา่งน้อยเดือนละ 1 ครัง้ พนกังานใน

สาขานัน้ๆ จะต้องร่วมกนัรับผิดชอบหากมีสนิค้าสญูหาย โดย

มาตรการตา่งๆ และระบบงานท่ีบริษัทฯ วางไว้จะชว่ยจ�ากดั

ความเสยีหายท่ีจะเกิดขึน้ไว้ในระดบัท่ีไมเ่ป็นสาระส�าคญัตอ่

ผลประกอบการ 

6. ความเสีย่งจากการพึง่พงิทมีผูบ้รหิาร 
ซึง่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบรษิทัฯ
บริษัทฯ พึง่พิงทีมผู้บริหารซึง่เป็นผู้ มีประสบการณ์ในธรุกิจ 

Apple และมีความสมัพนัธ์อนัดีกบั Apple มาเป็นเวลานาน

กว่า 20 ปี จึงอาจท�าให้เกิดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงทีม 

ผู้บริหารดงักลา่ว อย่างไรก็ตามเน่ืองจากทีมผู้บริหารเป็น 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทด้วย ซึง่นา่จะเป็นแรงจงูใจในการ

บริหารงานของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าตอ่ไป นอกจากนี ้

บริษัทฯ มีนโยบายผลกัดนัการบริหารงานเป็นทีมเวิร์คมาก

ขึน้ โดยส่งเสริมให้มีการว่าจ้างบุคลากรมืออาชีพจาก

ภายนอกเข้าร่วมงานมากขึน้ โดยค�านึงถึงการพัฒนา

ประสทิธิภาพและศกัยภาพของบริษัทเป็นส�าคญั อีกทัง้มีการ

ก�าหนดและแบง่แยก ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีไว้อยา่งชดัเจน 

เพ่ือเป็นการป้องกนัการมีอ�านาจเบด็เสร็จ

ปัจจัยเสี่ยง
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล
นโยบายการจา่ยเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก�าไรสทุธิภายหลงั

การหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจก�าหนดให้การจ่าย

เงินปันผลมีอตัราน้อยกวา่อตัราท่ีก�าหนดได้ หากบริษัทฯ มีความจ�าเป็นท่ีจะต้อง

น�าเงินก�าไรสทุธิจ�านวนดงักลา่วมาใช้เพ่ือขยายการด�าเนินงานของบริษัทฯ ตอ่ไป

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ของบริษัทฯ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

ชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวน (หุ้น) % การถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้น

1.   บริษัท ไอที ซิตี ้จ�ากดั (มหาชน)

2.   นายวิโรจน์ โกศลธนวงศ์

3.   นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล 

4.   นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล 

5.   นายเมธา รังสิยาวรานนท์

6.   นางสาวพชัรา เกียรตินนัทวิมล

7.   นายวีระพนัธ์ วรญาณโกศล

8.   นายสมชาย วรญาณโกศล

9.   นางสาววิยะดา อิทธิวิทยาธร

10. นายนราธร วงศ์วิเศษ

11. ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนๆ

      รวม

116,000,000 

65,600,000

33,294,000

25,311,050

15,369,000

6,172,200

4,882,710

4,678,400

4,350,000

4,050,000

120,292,640

400,000,000

29.00

16.40

8.32

6.33

3.84

1.54

1.22

1.17

1.09

1.01

30.07

100.00
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
บรหิารความเส่ียง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการผูจั้ดการ

ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ

บญัชี แผนกสินเชือ่
และการเงนิ

แผนกวิศวกรรม
และบรกิาร แผนกขาย แผนกค้าปลกี 1 แผนกค้าปลกี 2 แผนก

ผลติภัณฑ์

แผนกการตลาด

แผนกทรัพยากรบคุคล

แผนกฝกอบรม

แผนกบรหิารงานทัว่ไป

แผนกกลยทุธ์
และพัฒนา

ฝ่ายปฏิบตักิาร

แผนกตรวจสอบภายใน
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คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ
โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ยอีก 4 ชดุ คือ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดย

รายช่ือกรรมการ ข้อมลูการด�ารงต�าแหนง่ และรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุในปี 2561 ดงันี ้

คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ  ประกอบด้วย กรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีหลากหลายในสาขาตา่งๆ ของ

ธรุกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการ 8 ทา่น 

เลขานุการบริษัทฯ

นางสาวศนัษนีย์ โหรานิคม

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพนับริษัทฯ

นายนราธร วงศ์วิเศษ หรือ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ  ลงลายมือช่ือร่วมกับ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล หรือ  

นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล รวมเป็นสองคนและประทบัตราส�าคญัของบริษัทฯ 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ส�าหรับปี 2561

ในระหวา่งปี 2561 ได้มีการประชมุตามวาระปกต ิซึง่ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ แตล่ะครัง้ ณ ขณะท่ีคณะกรรมการ

จะลงมตใินท่ีประชมุมีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของ

กรรมการแตล่ะทา่นสรุปได้ดงันี ้

กรรมการ /  กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการผู้จดัการ

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายธีระ อภยัวงศ์

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

3. นายนราธร วงศ์วิเศษ

4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล

5. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล

6. นายโสภณ อิงค์ธเนศ

7. นายสจิุน สวุรรณเกต

8. นางสษุมา รัติวานิช

ประธานกรรมการ(กรรมการอิสระ) / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการ /  กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

กรรมการ

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
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รายชื่อกรรมการ
จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม / จ�านวนการจัดประชุมทั้งปี

คณะกรรมการ
บริษัทฯ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร
ความความเส่ียง

1. นายธีระ อภยัวงศ์

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

3. นายนราธร วงศ์วิเศษ

4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล

5. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล

6. นายโสภณ อิงค์ธเนศ

7. นายสจิุน สวุรรณเกต

8. นางสษุมา รัติวานิช
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โครงสร้างการจัดการ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. ปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 

     ด้วยความสจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2. พิจารณาก�าหนดโครงสร้างการบริหารงานมีอ�านาจมอบหมายแตง่ตัง้กรรมการจ�านวนหนึง่ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร 

   เพ่ือด�าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างเพ่ือปฏิบตัิงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

   รวมทัง้มีอ�านาจแต่งตัง้ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ  เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ  

     คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  ตามความเหมาะสม

3. ก�าหนด เป้าหมาย  แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ  ควบคมุดแูลการบริหารและการจดัการ 

     ของคณะกรรมการบริหาร หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯได้ให้ไว้

4. พิจารณาทบทวนและอนมุตัิวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และคา่นิยมของบริษัทฯ

5. พิจารณาทบทวนและอนมุตันิโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนงานการด�าเนินธรุกิจ งบประมาณส�าหรับประกอบธรุกิจประจ�าปี  

     งบประมาณรายจา่ยประจ�าปี โครงการลงทนุขนาดใหญ่ของบริษัทฯ ท่ีเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร

6. ตดิตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามกลยทุธ์แผนงานและงบประมาณอยา่งตอ่เน่ือง

7. พิจารณาและอนมุตัิกิจการอ่ืนๆ ท่ีส�าคญัอนัเก่ียวกบับริษัทฯ หรือท่ีเห็นสมควรจะด�าเนินการนัน้ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ 

     แก่บริษัทฯ

เว้นแตอ่�านาจในการด�าเนินการดงัตอ่ไปนีจ้ะกระท�าได้ก็ตอ่เม่ือได้รับอนมุตัจิาก ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน ทัง้นี ้ก�าหนดให้รายการ

ท่ีกรรมการหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือ  

บริษัทยอ่ย ให้กรรมการซึง่มีสว่นได้เสีย ในเร่ืองนัน้ ไมมี่สทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้
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(ก)   เร่ืองท่ีกฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

(ข)  การท�ารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายท่ีกฎหมายก�าหนด หรือข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ระบ ุ

       ต้องได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

และในกรณีดงัตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับความเหน็ชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีง

ไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ�านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุ และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน

(ก)   การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทัง้หมด หรือบางสว่นท่ีส�าคญั

(ข)   การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ

(ค)  การท�า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เชา่กิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส�าคญั

(ง)  การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่ง 

       ก�าไรขาดทนุกนั

(จ)   การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบั

(ฉ)   การเพ่ิมทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัทฯ

8. กรรมการมีหน้าท่ีแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

    ในสญัญาท่ีบริษัทฯ ท�าขึน้ หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ เพ่ิมขึน้ หรือลดลงในบริษัทฯ

เร่ืองส�าคัญที่สงวนไว้เป็นอ�านาจอนุมัตขิองคณะกรรมการบริษัทฯ

แม้ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กระจายอ�านาจให้แก่ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารระดบัสงู  

คณะกรรมการบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิเร่ืองท่ีมีความส�าคญัไว้เป็นอ�านาจอนมุตัิของคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือรักษาประโยชน์

สงูสดุตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น อาทิ

• กลยทุธ์ แผนธรุกิจ และงบประมาณ

• คา่ใช้จา่ยฝ่ายทนุ และคา่ใช้จา่ยท่ีเกินกวา่วงเงินท่ีคณะกรรมการชดุยอ่ย หรือผู้บริหารได้รับมอบหมายให้อนมุตัไิด้

• โครงสร้างองค์กรและการแตง่ตัง้กรรมการผู้จดัการ

Q1 Q2 Q3 Q4
• พจิารณางบการเงนิและ 
ผลการดำาเนนิงานประจำาปี 2560 
• พจิารณาความเส่ียงและการ
ประเมนิระบบควบคมภุายใน 
• พจิารณาคดัเลือกและแตงตัง้
กรรมการ 
• พจิารณาแตงต้ังผูส้อบบญัชี
และกำาหนดคาสอบบญัชี 
สำาหรบัปี 2561 
• พจิารณาให้ความเหน็ในเรือ่ง
เกีย่วกบัการประชมุสามัญ 
ผูถ้อืหุ้นประจำาปี 2561 กอน
นำาเสนอตอทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น 
• รบัทราบรายงานผลการ 
ดำาเนนิงานของคณะกรรมการ
ชดุยอย 
• รบัทราบผลการประเมนิการ
ปฏบิติังานของคณะกรรมการ
บรษิทั ฯ ประจำาปี 2561

• จดัประชมุสามัญผูถื้อหุน้
ประจำาปี 2561
• พจิารณางบการเงนิและ
ผลการดำาเนนิงานประจำา
ไตรมาส ทีห่นึง่ปี 2561
• พจิารณาทบทวนนโยบาย
การกำากบัดูแลกจิการ
• รบัทราบรายงานผลการ
ดำาเนนิงานของ
คณะกรรมการชุดยอย

• พิจารณางบการเงนิและ
ผลการดำาเนนิงานประจำา
ไตรมาสทีส่องปี 2561 
• รับทราบรายงานผลการ
ดำาเนนิงานของ
คณะกรรมการชุดยอย
• พิจารณาทบทวนนโยบาย
การใช้ข้อมลูภายในและการ
ซ้ือขายหลักทรัพย์ของ
กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังาน

• พิจารณางบการเงนิและ
ผลการดำาเนนิงานประจำา
ไตรมาสทีส่ามปี 2561
• อนมัุตงิบประมาณประจำาปี 
2562 ของบริษัทฯ
• พิจารณาผลประเมนิ
การปฏบิตังิานของคณะ
กรรมการบริษัทประจำาปี 
2561

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องต่างๆ 
สรุปสาระส�าคัญเรื่องที่พิจารณาได้ดังนี้
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ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

2. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล

3. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล

4. นางสาวอษุณีย์ รัตนไพฑูรย์ 

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. น�าเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธรุกิจ รวมถงึกลยทุธ์ทางธรุกิจ และงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการ 

 บริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิ

2. ควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจาก 

 คณะกรรมการบริษัทฯ

3. พิจารณาอนมุตัิการด�าเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทนุหรืองบประมาณท่ีได้รับอนมุตัิจาก 

 คณะกรรมการบริษัทฯ โดยวงเงินส�าหรับแตล่ะรายการเป็นไปตามอ�านาจด�าเนินการท่ีผา่นการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ 

4. น�าเสนอโครงสร้างองค์กร อตัราก�าลงัคน และอ�านาจการบริหารองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุตั ิ

5. พิจารณาปรับเงินเดือน โบนัสของพนักงานระดบัต�่ากว่ากรรมการผู้ จัดการ รวมถึงพิจารณาอนุมัติอตัราก�าลงัคนท่ี 

 ไมอ่ยูใ่นงบประมาณประจ�าปี 

6. มีอ�านาจแตง่ตัง้หรือวา่จ้างท่ีปรึกษาท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานภายในองค์กรเพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ

7.  พิจารณาผลก�าไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ�าปีเพ่ือเสนอ 

 คณะกรรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิ

8.  มีอ�านาจในการมอบอ�านาจให้บคุคลอ่ืนใดหนึง่คนหรือหลายคนปฏิบตักิารอยา่งหนึง่อยา่งใด โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุ 

 ของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ�านาจเพ่ือให้บคุคลดงักลา่ว มีอ�านาจตามท่ีคณะกรรมการบริหารเหน็สมควร และ 

 ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการบริหารอาจยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลง หรือแก้ไข 

 บคุคลท่ีได้รับมอบอ�านาจหรือการมอบอ�านาจนัน้ๆ ได้ตามท่ีเหน็สมควร

9. ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทัง้นี ้การมอบหมายอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไมมี่ลกัษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรือ

มอบอ�านาจชว่งท่ีท�าให้ผู้ รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนมุตัริายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

(ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง

ก�าหนด) มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัท หรือบริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง  

คณะกรรมการบริหารไมมี่อ�านาจอนมุตักิารด�าเนินการในเร่ืองดงักลา่ว โดยเร่ืองดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการ

และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพ่ือพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติ 

และเง่ือนไขการค้าปกตซิึง่เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

และ/หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องก�าหนด

โครงสร้างการจัดการ



บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 033รายงานประจำาปี 2561

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายธีระ อภยัวงศ์*

2. นายสจิุน สวุรรณเกต*

3. นางสษุมา รัติวานิช

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวยภุา เบญจวิกรัย 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ี 

 เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ 

 ในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบั 

 การตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมาย 

 ท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้ เลือกกลบัมาใหม ่ บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  

 ตลอดจนเลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการ 

 เข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนด 

 ของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและ เป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ

6. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซึง่รายงานดงักลา่วต้องลงนาม 

 โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

 (ก)  ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

 (ข)  ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ

 (ค)  ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์  

       หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ

 (ง) ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชีฯ

 (จ)  ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์

 (ฉ) จ�านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น

 (ช) ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎบตัร (charter)

 (ซ) รายการอ่ืนท่ีเหน็วา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย 

  จากคณะกรรมการบริษัทฯ

7. ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหต ุ: * เป็นกรรมการท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีเพียงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้



รายงานประจำาปี 2561
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)034

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อ-นามสกุล

ต�าแหน่ง

ต�าแหน่ง

1. นายนราธร วงศ์วิเศษ

2. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล

3. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล

4. นางสาวอษุณีย์ รัตนไพฑูรย์ 

1. นายธีระ อภยัวงศ์

2. นายสจิุน สวุรรณเกต

3. นางสษุมา รัติวานิช

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

นางสาวศนัษนีย์ โหรานิคม

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

1. น�าเสนอนโยบายบริหารความเสีย่งในด้านตา่งๆ ของบริษัทฯ ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

2. ก�ากบั ดแูล และตดิตามสอบทานกระบวนการบริหารความเสีย่งในด้านตา่ง ๆ  ของบริษัทฯ เพ่ือให้มีการจดัการความเสีย่งให้

อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสีย่ง

3. รายงานความคืบหน้าในการพฒันาและปรับปรุงการด�าเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ตอ่คณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือทราบ  โดยรายงานเป็นประจ�าทกุไตรมาส

4. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ หรือเม่ือปัจจยัเสี่ยงมีการ

เปลีย่นแปลงอยา่งนยัส�าคญั และน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจาณาอนมุตัหิากมีการปรับปรุง/แก้ไขนโยบายฯ

5.  ปฏิบตังิานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายอนัเก่ียวเน่ืองกบัการบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

นางสาวนิพิชฌม์ชา ธญัภทัรนพจิรา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2560   เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560  ได้มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัทฯ จ�านวนทัง้สิน้ 3 ทา่น ดงันี ้

โครงสร้างการจัดการ



บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 035รายงานประจำาปี 2561

ช่ือ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล

2. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล

3. นางสาวอษุณีย์ รัตนไพฑูรย์

4. นางดวงนภา วรญาณโกศล

5. นายพงศกร บุญศรีเมือง

6. นายไพโรจน์ อลุิศนนัท์

กรรมการผู้จดัการ

ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ

ผู้อ�านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการแผนกผลิตภณัฑ์

ผู้จดัการอาวโุสแผนกวิศวกรรมและบริการ

ผู้จดัการอาวโุสแผนกค้าปลีก 1

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

1.  ด้านการสรรหา

 1.1 พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ย รวมถงึคณุสมบตัขิอง 

  กรรมการ ท่ีเหมาะสมกบัขนาดและลกัษณะการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  

  และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจาณาอนมุตัแิล้วแตก่รณี

 1.2 พิจารณาก�าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีเหมาะสมกบับริษัทฯ ในการสรรหาบคุคลเพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการ  

  และกรรมการชดุยอ่ย

 1.3 พิจารณาคดัเลอืกบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสม ให้ด�ารงต�าแหนง่กรรมการ เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 

  ให้ความเหน็ชอบ และเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

 1.4 พิจารณาคดัเลือกกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการชดุย่อย เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

  พิจารณาแตง่ตัง้

 1.5 ดแูลให้บริษัทฯ จดัให้มีการปฐมนิเทศน์ และให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการท่ีได้รับ 

  แตง่ตัง้ใหม่

2.  ด้านพิจารณาคา่ตอบแทน

 2.1 พิจารณาหรือทบทวนรูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนทกุประเภทของกรรมการและกรรมการชดุย่อย 

  เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเหน็ชอบ และเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ

 2.2 พิจารณาก�าหนดเกณฑ์ในการประเมินผลประจ�าปีของผู้บริหารสงูสดุ และน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ

 2.3 พิจารณาก�าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการตามหลกัเกณฑ์การจา่ยฯ เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณา 

  ให้ความเหน็ชอบ และเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ

 2.4 ประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ�าปีของผู้บริหารสงูสดุ และพิจารณาก�าหนดคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมเพ่ือน�าเสนอ 

  ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิ

3.  ด้านอ่ืนๆ

 ปฏิบตังิานอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ผู้บริหาร
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จดัการ

1. ดแูล บริหาร ด�าเนินงาน และปฏิบตังิานประจ�าตามปกตธิรุกิจเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และ 

 ข้อบงัคบับริษัทฯ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีก�าหนดโดยท่ีประชุมคณะกรรมการ  

 และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และขอบเขตอ�านาจซึง่คณะกรรมการก�าหนด

2. ควบคมุดแูลการด�าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ�าวนัของบริษัทฯ

3. จดัท�าและน�าเสนอ นโยบายทางธรุกิจ แผนธรุกิจ เป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน กลยทุธ์ทางธรุกิจ งบประมาณประจ�าปี 

 ของบริษัทฯ ท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ งบประมาณรายจา่ยประจ�าปี และก�าหนดอ�านาจการบริหารงาน เพ่ือน�าเสนอตอ่ 

 คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัทฯ 

4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ มาก�าหนดทิศทาง แนวทาง กลยทุธ์ และเป้าหมายทางธรุกิจ เพ่ือก�าหนดภารกิจหลกั  

 (Mission) ส�าหรับฝ่ายบริหาร และฝ่ายจดัการน�าไปด�าเนินการ 

5. ควบคมุตรวจสอบ ตดิตามผลการด�าเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจดัการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอปุสรรค 

 ตา่งๆ เพ่ือให้ผู้บริหาร และฝ่ายจดัการด�าเนินการตามยทุธศาสตร์ และแผนธรุกิจท่ีวางไว้ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ

6. ตดิตามและประเมินผลการด�าเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจดัการ และรายงานผลการด�าเนินงาน การบริหารจดัการ  

 ความคืบหน้าในการด�าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ บริษัทฯ อยา่งสม�า่เสมอ

7. ออกค�าสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบนัทกึความเข้าใจ เพ่ือให้แนใ่จวา่การด�าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย และเพ่ือ 

 ผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถงึเพ่ือรักษาระเบียบวินยัภายในองค์กร

8. ก�าหนดวิธีการบริหาร โดยให้ครอบคลมุถงึรายละเอียดในการคดัเลอืก การฝึกอบรม การวา่จ้าง และเลกิจ้างพนกังานของ 

 บริษัทฯ และก�าหนดอตัราคา่จ้าง เงินเดือน คา่ตอบแทน โบนสั และสวสัดิการตา่งๆ ส�าหรับพนกังานภายในกรอบท่ีได้ 

 รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ

9. มีอ�านาจแตง่ตัง้และถอดถอนเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ในต�าแหนง่ท่ีต�า่กวา่ต�าแหนง่ผู้อ�านวยการ

10. มีอ�านาจอนมุตัคิา่ใช้จา่ยในการด�าเนินการตามปกตธิรุกิจของบริษัท เชน่ การจดัซือ้ทรัพย์สนิ การใช้จา่ยเงินลงทนุท่ีส�าคญั 

 เพ่ือประโยชน์บริษัท และการท�ารายการอ่ืนเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ซึง่อ�านาจการอนมุตัดิงักลา่วจะเป็นการอนมุตัริายการ 

 ปกตทิัว่ไปทางการค้า โดยมีวงเงินในแตล่ะรายการเป็นไปตามตารางอ�านาจด�าเนินการ (Authority Table) ท่ีได้รับการอนมุตัิ 

 จากคณะกรรมการบริษัทฯ

การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะท�าหน้าท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาทบทวนทกัษะและคณุลกัษณะของ

กรรมการท่ีต้องการ เป็นประจ�าทกุปี เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีองค์ประกอบท่ีเหมาะสมกบัทิศทางในการด�าเนินธรุกิจและ

กลยทุธ์ในปัจจบุนัและอนาคตของบริษัทฯ โดยขัน้ตอนการคดัเลอืกกรรมการของบริษัทฯ มีดงันี ้

1.1  การคดัเลอืกและแตง่ตัง้กรรมการใหม่

 1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จะจดัท�าเป็นตาราง Board Skill Matrix เพ่ือพิจารณาวา่คณะกรรมการ 

  บริษัทฯ ยงัขาดความเช่ียวชาญในเร่ืองใด นอกจากนัน้ ยงัพิจารณาถงึความหลากหลายในด้าน ทกัษะ ประสบการณ์ 

  ความรู้ ความเป็นอิสระ อาย ุและเพศ

 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน พิจารณาสรรหาบคุคลซึง่มีคณุสมบตัติรงเกณฑ์ท่ีสดุจากแหลง่ตา่งๆ ดงันี ้

  • กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้แนะน�า

  • ผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นและมีสทิธิออกเสยีงรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ

  • บริษัทท่ีปรึกษาภายนอก

  • ฐานข้อมลูกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

โครงสร้างการจัดการ
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 3)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะประเมินคุณสมบตัิเบือ้งต้นของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

  และคดัเลอืกให้เหลอืไว้ จ�านวนหนึง่ หลงัจากนัน้จะสมัภาษณ์บคุคลดงักลา่ว

 4)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะส่งรายช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีสดุให้คณะกรรมการบริษัทฯ  

  เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น อนุมัติแต่งตัง้ หรือให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตัง้ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการ 

  วา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากออกตามวาระ

1.2  การแตง่ตัง้กรรมการกลบัเข้าด�ารงต�าแหนง่ 

 ในการพิจารณากรรมการเดมิท่ีมีอยูก่ลบัเข้าด�ารงต�าแหนง่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จะพิจารณาจาก 

 ปัจจยัตา่งๆ เชน่ ผลการปฏิบตังิาน จ�านวนครัง้การเข้าร่วมประชมุ และการมีสว่นร่วมในการประชมุ รวมทัง้การมีสว่นร่วม 

 ในกิจกรรมตา่ง ๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ
องค์ประกอบและการสรรหา แตง่ตัง้ ถอดถอน หรือพ้นจากต�าแหนง่กรรมการของบริษัทฯ นัน้ ได้ก�าหนดไว้ในข้อบงัคบัของ 

บริษัทฯ ซึง่สามารถสรุปสาระส�าคญัได้ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจ�านวนไมน้่อยกวา่ 5 คน และกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการ 

 ทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และต้องมีคณุสมบตัติามกฎหมายก�าหนด

2. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ�านวนหุ้นท่ีตนถือ

 (2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงท่ีมีอยูเ่ลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลอืกตัง้ 

  บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้

 (3) บคุคลท่ีได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ�านวนกรรมการท่ีจะพงึมี 

  หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ ในล�าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ�านวน 

  กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด

3. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ�าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสาม ของจ�านวนกรรมการ 

 ในขณะนัน้ ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสามกรรมการ 

 ท่ีจะต้องออกจากต�าแหนง่ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการ 

 คนท่ีอยูใ่นต�าแหนง่นานท่ีสดุนัน้ เป็นผู้ออกจากต�าแหนง่ กรรมการท่ีจะออกตามวาระอาจถกูเลอืกเข้ามารับต�าแหนง่ใหมก็่ได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหนง่ให้ย่ืนใบลาออกตอ่บริษัทฯ การลาออกมีผลนบัแตว่นัท่ีใบลาออกไปถงึบริษัทฯ

5. ในกรณีท่ีต�าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการ อาจเลอืกบคุคลซึง่มีคณุสมบตั ิ 

 และไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ�ากดั และ/หรือกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการจะเหลอืน้อยกวา่ 2 เดือน บคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการ 

 แทนดงักลา่ว จะอยูใ่นต�าแหนง่กรรมการได้เพียงแคว่าระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนแทน มตขิองคณะกรรมการต้อง 

 ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ�านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู่

6. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากต�าแหนง่ก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 

 สามในสีข่องจ�านวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ�านวนหุ้นท่ีถือ 

 โดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
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องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกนัพิจารณาเบือ้งต้นถงึคณุสมบตัขิองบคุคลท่ีจะมาด�ารงต�าแหนง่เป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณา

จากคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญัติมหาชนจ�ากัด กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ รวมถงึประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้

คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคดัเลอืกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคณุวฒิุ ประสบการณ์การท�างาน และความเหมาะสมด้าน

อ่ืนๆ ประกอบกนั จากนัน้จะน�าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ตอ่ไป ทัง้นี ้บริษัทฯ  

มีนโยบายในการแตง่ตัง้กรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด และต้องมีจ�านวนไมน้่อยกวา่ 3 ทา่น

คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ โดยนบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคมุ 

 ของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ

3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบดิามารดา คูส่มรส 

 พ่ีน้อง และบตุร  รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการ เสนอให้ 

 เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคมุของบริษัทฯ

4. ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวาง 

 การใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับแตง่ตัง้ 

 เป็นกรรมการ

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง และไมเ่ป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช ่

 กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของส�านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมี 

 ความขดัแย้งสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 

 ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกว่า 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีผู้ ให้บริการ 

 ทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน 

 ผู้จดัการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับ 

 แตง่ตัง้เป็นกรรมการ

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็น 

 ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท�าให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด�าเนินงานของบริษัทฯ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 3 ทา่น โดย 

แตง่ตัง้จากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่ีมีคณุสมบตัติามท่ีกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถงึประกาศ 

ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก�าหนด นอกจากนี ้กรรมการอิสระท่ีด�ารงต�าแหนง่กรรมการ

ตรวจสอบต้องมีคณุสมบตัเิพ่ิมเตมิดงันี ้

1. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย  

 บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล�าดบัเดียวกนั หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

โครงสร้างการจัดการ
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2. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยล�าดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน

3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบ 

 อย่างน้อยหนึ่งคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของ 

 งบการเงินได้

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด�ารงต�าแหนง่นบัตัง้แตแ่ตง่ตัง้จนถงึเวลาสิน้สดุวาระของการ

เป็นกรรมการบริษัท

ทัง้นี ้เม่ือครบวาระการด�ารงต�าแหนง่ดงักลา่ว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบท่ีพ้นจากต�าแหนง่ตามวาระ

อาจได้รับการแตง่ตัง้ให้กลบัเข้าด�ารงต�าแหนง่ได้อีก

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนหลกัเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 

บริษัทฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ย และน�าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาเหน็ชอบ และน�าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญั

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 โดยวนัท่ี 4 เมษายน 2561 ผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตักิารก�าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2561 โดยมี

อตัราโครงสร้างคา่ตอบแทนดงันี ้

1. คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน

กรรมการ
ค่าตอบแทนในรูปตัวเงิน (บาท)

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุมต่อครั้ง โบนัส

คณะกรรมการ

• ประธานกรรมการ

• กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

• ประธานกรรมการ

• กรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ

• ประธานกรรมการ

• กรรมการ

 

130,000

40,000

20,000

10,000

-

-

 

5,000

5,000

-

-

5,000

5,000

 

-

-

-

-

หมายเหต ุ: 1) กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร/พนกังานของบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ
2) กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร/พนกังานของบริษัทไม่ได้รับค่าเบีย้ประชุมในฐานะกรรมการชุดย่อย
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2. คา่ตอบแทนอ่ืน

ไมมี่สทิธิประโยชน์อ่ืนๆ นอกจากคา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ และโบนสัประจ�าปี

ในปี 2561 บริษัทฯ จา่ยคา่ตอบแทนกรรมการจ�านวนรวม 5,325,000 บาท (รวมเงินโบนสัจากผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2560 

จ�านวน  700,000 บาท) เพ่ิมขึน้ 650,000  บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 13.90 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2560 ท่ีมีจ�านวน 4,675,000 

บาท โดยมีรายละเอียดการจา่ยเป็นรายบคุคล ดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ การจา่ยคา่ตอบแทนผู้บริหาร โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน จะเป็นผู้ พิจารณาทบทวนคา่ตอบแทนของกรรมการผู้จดัการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ  พิจารณาอนมุตั ิ 

ซึง่ค่าตอบแทนดงักลา่วมีการก�าหนดอย่างเหมาะสม ตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทฯ รวมทัง้พิจารณาจากผลการ 

ปฏิบตังิานและสอดคล้องกบัภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายด้วย

กรรมการผู้จดัการจะเป็นผู้ พิจารณาความเหมาะสมในการก�าหนดค่าตอบแทน และการปรับค่าจ้างประจ�าปีของผู้บริหาร 

ระดบัผู้อ�านวยการ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตังิาน และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกบัผลการปฏิบตังิานตาม

เป้าหมายท่ีได้ก�าหนดไว้ลว่งหน้า 

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง
ค่าตอบแทนรวม (บาท)

2561 2560

1. นายธีระ อภยัวงศ์

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

3. นายนราธร วงศ์วิเศษ

4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล

5. นางเพช็รรัตน์ วรญาณโกศล

6. นายสจิุน สวุรรณเกต

7. นางสษุมา รัตวิานิช

8. นายโสภณ อิงค์ธเนศ

รวม

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคา่ตอบแทน

กรรมการ /
ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ /
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง

กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการผู้จดัการ

กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสีย่ง

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและ พิจารณาคา่ตอบแทน

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและ พิจารณาคา่ตอบแทน

กรรมการ

2,025,000

600,000

620,000

20,000

20,000

725,000

720,000

595,000

5,325,000

1,830,000

505,000

525,000

25,000

25,000

630,000

630,000

505,000

4,675,000

โครงสร้างการจัดการ



บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 041รายงานประจำาปี 2561

ในปี 2560 และ ปี 2561  บริษัทฯ จา่ยคา่ตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจ�านวน 15.66  ล้านบาท และจ�านวน 16.93 ล้านบาท  

ตามล�าดบั ทัง้นี ้คา่ตอบแทนดงักลา่วรวมถงึ เงินเดือน โบนสั และสวสัดกิารอ่ืนๆ 

บุคคลากร
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีพนกังานรวมทัง้สิน้จ�านวน 442 คน (ไมน่บัรวมผู้บริหารจ�านวน 6 คน) แบง่เป็นพนกังานประจ�า

จ�านวน 426 คน และพนกังานรายวนัจ�านวน 16 คน ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ปี 2560ปี 2561
จ�านวนผูบ้ริหาร

(ราย)
จ�านวนผูบ้ริหาร

(ราย)
ค่าตอบแทน

(บาท)
ค่าตอบแทน

(บาท)

เงินเดือน 

โบนสั

สวสัดกิารอ่ืนๆ

รวม

6

6

6

6

6

6

11,967,502.00

954,200.00

4,011,425.00

16,933,127.41

11,699,316.00

276,170.00

3,680,982.40

15,656,468.40

แผนก พนกังานประจ�า
(คน)

พนักงานรายวัน
(คน)

รวม
(คน)

1. แผนกบญัชี

2. แผนกการเงิน

3. แผนกการตลาด

4. แผนกขาย

5. แผนกค้าปลีก 1 , 2

6. แผนกวิศวกรรมและบริการ

7. แผนกผลิตภณัฑ์

8. แผนกกลยุทธ์และพฒันา

9.  แผนกทรัพยากรบุคคล

10. แผนกฝึกอบรม

11. แผนกบริหารงานทัว่ไป

12. แผนกตรวจสอบภายใน

รวม

13

11

10

35

251

56

26

6

6

3

6

3

426

-

-

-

-

16

-

-

-

-

-

-

-

16

13

11

10

35

267

56

26

6

6

3

6

3

442
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นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ ให้ความส�าคญัตอ่การฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน จงึได้มีการจดัตัง้แผนกฝึกอบรม ส�าหรับดแูลในเร่ืองเก่ียวกบัการ

อบรมพนกังานโดยเฉพาะ  ซึง่มีเป้าหมายหลกัในการพฒันาความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ ของพนกังาน ในด้านความรู้เฉพาะทาง 

ความรู้ทางด้านเทคนิค  ความรู้ความสามารถเหลา่นีเ้ป็นรากฐานท่ีส�าคญัของการพฒันาบคุลากร ชว่ยให้พนกังานสามารถปฏิบตัิ

งานลลุว่งตามท่ีได้รับมอบหมาย และเตรียมความพร้อมให้พนกังานมุง่สูเ่ป้าหมายในอาชีพการงานของตน ซึง่การพฒันาบคุลากร

นีใ้นท่ีสดุก็จะสง่ผลถงึความแข็งแกร่งของการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ

โดยหลกัสตูรท่ีบริษัทฯ จดัอบรมให้แก่พนกังานนัน้ ได้แก่

หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่ : เพ่ือเตรียมความพร้อมในการท�างานแก่พนกังานใหม่

 •  ปฐมนิเทศพนกังานใหมเ่พ่ือให้ความรู้เก่ียวกบับริษัทฯ

 •  การอบรมทกัษะการขาย ได้แก่ เทคนิคการบริการลกูค้า และเทคนิคการสร้างประสบการณ์การท่ีดีแก่ลกูค้า

 •  ความรู้เก่ียวกบัผลติภณัฑ์ และการสาธิตผลติภณัฑ์ รวมถงึการให้ความรู้เก่ียวกบันวตักรรมของสนิค้า

 •  การฝึกงานจากสถานการณ์จริง

หลักสูตรอบรมอย่างต่อเน่ือง : เพ่ือทบทวนความรู้ให้แก่พนกังานแตล่ะต�าแหนง่

 •  การฝึกอบรมส�าหรับพนกังานฝึกอบรม

 •  การฝึกอบรมส�าหรับพนกังานเก็บเงิน

 •  การฝึกอบรมส�าหรับพนกังานสาธิตสนิค้า

นอกเหนือไปจากนัน้ บริษัทฯ ยงัสนบัสนนุให้พนกังานได้รับการอบรมจากภายนอก และสนบัสนนุให้มีการสอบวฒิุบตัร ซึง่จดั

โดยเจ้าของผลติภณัฑ์ เชน่ Apple เพ่ือเป็นการพฒันาความรู้ความสามารถเฉพาะทางในสายวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง และชว่ย

พฒันาความสามารถทางการแขง่ขนัของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยงัเลง็เหน็และให้ความส�าคญักบัแผนการสบืทอดต�าแหนง่ของบคุลากร โดยเฉพาะผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ เพ่ือ

สร้างความมัน่ใจได้วา่บริษัทฯ มีความพร้อม ในการเตรียมบคุคลากรเพ่ือทดแทน เม่ือมีต�าแหนง่วา่งหรือส�าหรับรองรับการขยาย

ธรุกิจในอนาคต  โดยในต�าแหนง่ผู้บริหารระดบัสงู ตัง้แตร่ะดบัผู้จดัการอาวโุสแผนกขึน้ไป จะระบตุวับคุคลท่ีจะท�าหน้าท่ีแทน 

 ในกรณีท่ียงัไมมี่ตวับคุคลท่ีสามารถรองรับได้ทนัทีได้ จะจดัให้มีระบบพฒันาบคุลากรในล�าดบัรองลงมา เพ่ือเตรียมความพร้อม 

รวมทัง้สรรหาจากภายนอก

บริษัทฯ ได้ด�าเนินการจดัให้ผู้บริหารและพนกังานได้รับการฝึกอบรม ทัง้การจดัอบรมภายในและภายนอกบริษัท โดยในปี 2561 

ผู้บริหารและพนกังานได้รับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 86 ของลกูจ้างเฉลี่ยในระหวา่งปี ซึง่ครบตามสดัสว่นหรือมากกวา่ 

ร้อยละ 50 ของลกูจ้างเฉลีย่ และมีจ�านวนชัว่โมงฝึกอบรมพนกังานทัง้หมด 2,706 ชัว่โมงตอ่ปี คดิเฉลีย่เป็น  7.39 ชัว่โมง/คน/ปี 

โครงสร้างการจัดการ
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คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจ 

ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมกบัผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย  

ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

ด้วยเช่ือมัน่วา่ระบบและการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เป็นปัจจยั

สําคญัตอ่การดําเนินธรุกิจ จงึได้กําหนดนโยบายการกํากบั

ดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท โดยมีเนือ้หาครอบคลมุหลกัการ

สําคัญในเร่ือง สิทธิของผู้ ถือหุ้ น การปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ น 

อย่างเท่าเทียมกนั การคํานงึถึงบทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย 

การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย 

การกํากบัดแูลกิจการของบริษัท ลา่สดุเม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 

2561 เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริษัทฯ โดย

อ้างอิงจาก หลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัท 

จดทะเบียน ปี 2555 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ

สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (CG Code) ของ

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

ซึง่บริษัทฯ ได้เปิดเผยเนือ้หารายละเอียดไว้บนเวบ็ไซต์ของ

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

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดี สรุปได้ดงันี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความสําคญัในสิทธิพืน้ฐานตา่งๆ 

ของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ สทิธิการซือ้ขายหรือโอนหุ้น สทิธิในการ

ท่ีจะได้รับสว่นแบง่กําไรของกิจการ สทิธิในการได้รับข้อมลู

ขา่วสารของกิจการอยา่งเพียงพอ สทิธิในการเข้าร่วมประชมุ

เพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือแต่งตัง้ 

หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองท่ีมี 

ผลกระทบตอ่บริษัทฯ เชน่ การจดัสรรเงินปันผล การกําหนด

หรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทนุ

หรือเพ่ิมทนุ เป็นต้น 

นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ  

ยังได้ดําเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมและ 

อํานวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้นเพ่ิมเตมิ ดงันี ้

ก่อนการประชมุ

1. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระ 

การประชมุและเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับพิจารณาเลอืกตัง้เป็น

กรรมการได้ลว่งหน้าตัง้แตว่นัท่ี 1 – 31 ธนัวาคม 2561 โดย

ได้ประกาศและเผยแพร่หลกัเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่าน

เวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์และเวบ็ไซต์บริษัทฯ ทัง้นี ้เม่ือ

ถึงกําหนดการปิดรับ ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองดงั

กลา่วแตอ่ยา่งใด

2. จัดทําหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบแก่ 

ผู้ ถือหุ้ นล่วงหน้า รวมทัง้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

ท่ี www.spvi.co.th/investor-relations/ ลว่งหน้า 30 วนัก่อน

วนัประชมุ นอกจากนีไ้ด้จดัสง่ชดุเอกสารให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า 

21 วันก่อนวันประชุม เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นได้ศึกษาข้อมูล 

ประกอบการประชมุ

หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีข้อมลูท่ีถกูต้อง 

เพียงพอ และชดัเจน ดงันี ้

 •  หนงัสอืเชิญประชมุแตล่ะวาระระบอุยา่งชดัเจนวา่เป็น 

   เร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบหรือเพ่ือพิจารณา รวมทัง้ 

    ข้อเทจ็จริงและเหตผุล ความเหน็ของคณะกรรมการ

 • แนบแบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีมีหมายเลขบาร์โค้ด 

      ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็ว 

     ในการลงทะเบียนให้กบัผู้ ถือหุ้น

 • แนบหนังสือมอบฉันทะทัง้ 3 แบบคือ แบบ ก. ข.  

   และ ค. เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ตามแบบท่ี 

     เหมาะสม

 •  สําเนารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ก่อน

 • ข้อมูลของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็น 

  กรรมการบริษัท โดยระบุรายละเ อียด ไ ด้แก่  

     ช่ือ-นามสกลุ อาย ุประวตักิารศกึษา ประวตักิารทํางาน  

   ประวัติการอบรมจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน 

   กรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเภทของกรรมการท่ี 

    เสนอ วนัเร่ิมต้นดํารงตําแหนง่ในบริษัท

 • ข้อมลูของกรรมการผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น ซึง่มี  

   3 ทา่นและทกุทา่นเป็นกรรมการอิสระเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น 

   สามารถพิจารณามอบฉันทะให้เข้าประชุมและ 

    ออกเสียงลงคะแนนแทน

การกำากับดูแลกิจการ



รายงานประจำาปี 2561
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)044

 •  ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุ 

    ผู้ ถือหุ้น

 •  แผนท่ีแสดงสถานท่ีสาํหรับประชมุสาํหรับการเดนิทาง 

    โดยรถยนต์สว่นบคุคลหรือรถประจําทาง

 

ในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น

1. บริษัทฯ จัดประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจําปีในวันท่ี  

4 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมเอสิค ชัน้ 34 อาคาร 

เอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ  ซึง่มีห้องประชมุท่ีมีขนาดเหมาะสม 

สามารถรองรับผู้ เข้าร่วมประชมุได้อยา่งเพียงพอ และเปิด

รับลงทะเบียนก่อนเร่ิมประชมุลว่งหน้าเป็นเวลา 2 ชัว่โมง 

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรับลงทะเบียนมีเวลาพอเพียงต่อการ 

ตรวจสอบเอกสารของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและ

ผู้ รับมอบฉนัทะ เพ่ือให้การลงทะเบียนเป็นไปอยา่งถกูต้อง

และรวดเร็ว บริษัทฯ ได้จดัเจ้าหน้าท่ีและโต๊ะลงทะเบียน

ในจํานวนท่ีเหมาะสมและเม่ือลงทะเบียนเสร็จแล้วผู้ ถือหุ้น

จะได้รับบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระเพ่ือใช้ลงคะแนนใน

ห้องประชมุ

2. ก่อนเร่ิมการประชุม เลขานุการท่ีประชุมชีแ้จงวิธีการ 

ออกเสียงลงคะแนนตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยผู้ ถือหุ้น

สามัญของบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการลงคะแนนหนึ่งหุ้ น 

ตอ่หนึง่เสียง ซึง่การลงคะแนนและนบัคะแนนเป็นไปอยา่ง

เปิดเผยโดยบริษัทฯ ได้นําระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนบั

คะแนนเสียง ซึ่งช่วยให้ขัน้ตอนการประมวลผลคะแนน 

เป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยํา และเม่ือทราบผลการ 

ลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ บริษัทฯ ได้แสดงผลดงักลา่ว

ขึน้หน้าจอภาพให้ผู้ ถือหุ้นทราบโดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง 

ท่ีเหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย และงดออกเสียง

3. ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  และ

กรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัต่อการ

ประชมุผู้ถือหุ้นเป็นอยา่งมากโดยเข้าร่วมประชมุ และบริษัทฯ 

ยังได้ เ ชิญผู้ สอบบัญชี และท่ีปรึกษากฎหมายของ 

บริษัทฯ เข้าร่วมประชมุด้วยเพ่ือให้ข้อมลูหรือ ตอบข้อซกัถาม

ของผู้ถือหุ้นอยา่งเตม็ท่ี  

4. สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุมหลงัจากท่ีบริษัทฯ  

ได้เร่ิมดําเนินการประชุมไปแล้วนัน้ ยังสามารถเข้าร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ในระเบียบวาระท่ี 

อยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไมไ่ด้ลงมต ิ

5. การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ดําเนินไปตามวาระท่ี 

กําหนดไว้ตามลําดับและไม่มีการพิจารณาวาระอ่ืนใด 

นอกเหนือจากท่ีได้ กําหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ

6. ประธานท่ีประชุมมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ  

แจ้งผลคะแนนแต่ละวาระและมติของท่ีประชมุให้ผู้ ถือหุ้น

ทราบภายในช่วงการจัดประชุมทันที โดยไม่มีผู้ ถือหุ้ น 

ทา่นใดยกมือคดัค้านหรือไมเ่หน็ด้วยกบัมตนิัน้

 

การดําเนินการภายหลงัการประชมุผู้ ถือหุ้น

1. บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมผลการ 

ลงคะแนนภายในวนัเดียวกนัผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย

2. เลขานกุารบริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น

และจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและเผยแพร่รายงานการประชมุดงักลา่วไว้บน

เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั หลงัจากวนัประชมุ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน 
บริษัทฯ ให้ความสําคญัและตระหนกัในสิทธิของผู้ ถือหุ้น 

ทกุราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นท่ี 

ไมเ่ป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือแม้แตผู่้ ถือหุ้นรายยอ่ย 

จงึไมก่ระทําการใดๆ ท่ีถือเป็นการเลอืกปฏิบตัหิรือก่อให้เกิด

ความไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมาย

ท่ีเก่ียวข้อง โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดําเนินการดงันี ้

1. การประชมุผู้ ถือหุ้น

 •  บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะทัง้สามแบบให้กบั 

    ผู้ ถือหุ้นทกุคน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเลอืกใช้ในแบบ 

    ท่ีตรงกบัความต้องการมากท่ีสดุ 

การกำากับดูแลกิจการ
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 • ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้ามาเข้าร่วมการประชมุ 

   ได้ บริษัทฯ ได้เสนอช่ือกรรมการอิสระและกรรมการ 

   ตรวจสอบ จํานวน 3 คน เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับ 

    ผู้ ถือหุ้นในการพิจารณามอบฉนัทะให้กรรมการคนใด 

    คนหนึง่เข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทน

2. การดําเนินการเก่ียวกบักรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ 

กําหนดแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมลูภายในอย่าง

เคร่งครัดโดยกําหนดไว้เป็น ลายลกัษณ์อกัษร โดยในปี 2561 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการทบทวนเพ่ือความยตุธิรรมและ

เสมอภาค ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย  ดงันี ้

 •  แจ้งกฎเกณฑ์ และนโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ข้อมลู 

     ภายในให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานได้รับทราบ  

    เพ่ือให้มัน่ใจวา่กฎเกณฑ์ และนโยบายดงักลา่วเป็นท่ี 

    รับทราบ และปฏิบตัิตาม 

 • ห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อน 

     เปิดเผยงบการเงินตอ่สาธารณชน 30 วนั โดยเลขานกุาร 

     บริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารได้ทราบชว่งเวลา 

    การห้ามซือ้ขาย (Silent Period)

 • กําหนดบคุคลท่ีมีตําแหนง่หรือหน้าท่ีซึง่สามารถลว่งรู้  

   หรือครอบครองข้อมลูภายใน ได้มากกว่าพนักงาน 

   ทั่วไปให้ถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีความสุ่มเสี่ยง  

    จงึห้ามซือ้ขาย โอน และรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  

    ในชว่งเวลา 30 วนัก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจํา 

   ไตรมาสและประจําปี (Black out Period) รวมทัง้ 

   ให้มีการรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลง 

   หลกัทรัพย์ของตนเอง คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรล ุ 

   นิตภิาวะ ตอ่เลขานกุารบริษัท ทกุครัง้ ภายใน 3 วนั 

    ทําการ นบัแตว่นัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว

 • รายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 2561 เป็น 

    รายการท่ีเป็นไปอยา่งบริสทุธ์ิ ยตุธิรรม และเป็นไปตาม 

    ธรุกิจปกตกิารค้า

 

หมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของ
ผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสีย 

และปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมต่อผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย โดยมี 

รายละเอียดดงันี ้

พนักงาน : บริษัทฯ มุ่งเสริมสร้างพฒันาและฝึกอบรม 

ทัง้ด้านทกัษะและประสบการณ์แก่พนกังานอย่างตอ่เน่ือง 

โดยจัดให้มีการฝึกอบรมรายตําแหน่งทัง้การจัดอบรม

ภายในบริษัท และสง่ไปเข้ารับการอบรมภายนอกบริษัทฯ 

โดยเจ้าของผลติภณัฑ์ 

ในด้านสวัสดิการ บริษัทฯ มีนโยบายท่ีมุ่งเน้นในเร่ือง

คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานและปฏิบัติกับ

พนักงานอย่างเท่าเทียมกัน จึงจัดให้มีการประกันชีวิต 

และประกนัสขุภาพพนกังาน กองทนุสํารองเลีย้งชีพ และ

ตรวจสขุภาพประจําปีให้กบัพนกังานทกุคน และบริษัทฯ  

ยังได้ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ จัดให้มีสวัสดิการสินเช่ือ 

อตัราพิเศษสําหรับพนกังาน ตลอดจนมีการดแูลและสร้าง

สภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีดี และคํานึงถึงสวสัดิภาพ

ของพนกังานให้เกิดความปลอดภยั

จากข้อมลูการเกิดอบุตัเิหต ุการหยดุงาน ในปี 2561 พบวา่

สถิติการเกิดอบุตัิเหตหุรืออตัราการหยดุงานจากการเจ็บ

ป่วยเน่ืองจากการทํางานเทา่กบัศนูย์ 

คู่ค้าและเจ้าหนี ้ : บริษัทฯ ยดึถือแนวทางการปฏิบตัิท่ีดี

ตามเง่ือนไขทางการค้าและ/หรือข้อตกลง อย่างเป็นธรรม

ตอ่คูค้่าและเจ้าหนี ้ ไมว่า่จะเป็นการชําระหนีต้รงตามเวลา 

การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์คํา้ประกัน และเร่ืองอ่ืนใด  

ท่ีได้ให้ข้อตกลงไว้กบัเจ้าหนี ้ ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิ

ตามเง่ือนไขได้บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี ้ ทราบโดยเร็ว 

เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข โดยใช้หลกัความ 

สมเหตสุมผล

ลูกค้า : บริษัทฯ มุง่มัน่สร้างความพงึพอใจและความมัน่ใจ

ให้กับลูกค้าท่ีจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีดี รวมทัง้

รักษาสัมพันธภาพท่ีดี มุ่งเน้นการทําการค้าด้วยความ

ซ่ือสตัย์และเป็นธรรม

ในปี 2561 ร้าน iStudio และ iBeat ของบริษัทฯ ได้รับการ

สุม่ตรวจสอบจาก Mystery Shopper จากภายนอกอยา่ง

สม่ําเสมอ และบริษัทฯ ยงัได้รับการประเมินความพงึพอใจ

ของลกูค้าศนูย์บริการ iCenter ซึง่ดําเนินการประเมินโดย 
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Apple เป็นประจําทกุเดือน พบว่าความพงึพอใจโดยรวม

แตล่ะสาขาไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 81 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้รับทราบ

ข้อบกพร่อง แล้วนําไปปรับปรุงแก้ไข เพ่ือยกระดบัคณุภาพ

บริการให้กบัลกูค้าให้ดีย่ิงขึน้ตอ่ไป

คู่แข่ง : บริษัทฯ ปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทางการค้าให้สอดคล้อง 

กับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเก่ียวกับหลัก

ปฏิบตัิการแข่งขนัทางการค้าและยดึกติกาของการแข่งขนั

อย่างเสรีและเป็นธรรม และไม่มีนโยบายในการแข่งขัน

ทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลคู่แข่งขัน

อยา่งผิดกฎหมายและขดัตอ่จริยธรรม

ชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ตระหนกัถงึความรับผิดชอบ 

ท่ีพึงมีต่อชุมชนและสงัคม ทัง้การจดักิจกรรม และเข้ามี 

ส่วนร่วม เพ่ือสาธารณะประโยชน์ และบริการสงัคม เช่น 

กิจกรรมด้านการศกึษา เป็นต้น

 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงักําหนดให้มีแนวปฏิบตัแิละระบบการ

ควบคมุภายในท่ีดีเพ่ือป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ในองค์กร 

และยงัเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสีย เพ่ือช่วยกนั

ตรวจสอบความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ การประพฤต ิ

ตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ตลอดจนแนวปฏิบตัิ

เร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยผู้ ท่ีพบเห็นการ

ละเมิดสามารถแจ้งการพบเห็นดงักลา่วต่อคณะกรรมการ

บริษัทผ่านเลขานกุารบริษัท หรือแผนกตรวจสอบภายใน 

ทัง้นีเ้ร่ืองท่ีถกูแจ้งเข้ามาจะถกูนําเข้าสู่กระบวนการตรวจ

สอบข้อเท็จจริงต่อไปและผู้ รายงานจะได้รับ การคุ้มครอง 

จากบริษัทฯ อยา่งดีท่ีสดุ

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

1. บริษัทฯ จะเก็บข้อมลูและตวัตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือ 

 ผู้ ร้องเรียน และผู้ถกูร้องเรียน เป็นความลบั 

2.  บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมลูเทา่ท่ีจําเป็น โดยคํานงึถงึความ 

 ปลอดภยั และความเสียหายของผู้ รายงานแหล่งท่ีมา 

 ของข้อมลู หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง

3. ผู้ ท่ีได้รับความเสียหาย จะได้รับการบรรเทาความ 

 เสียหายด้วยกระบวนการท่ีเหมาะสม และเป็นธรรม

4. บริษัทฯ จะไม่กระทําการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้ แจ้ง 

 เบาะแสหรือผู้ ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการปลี่ยนแปลง 

 ตําแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานท่ีทํางาน สัง่พกังาน  

 เลกิจ้าง หรือกระทําการอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเป็นการปฏิบตั ิ

 อย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ แจ้ง เบาะแสหรือผู้ ร้องเรียน  

 หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการแจ้ง

เบาะแสการกระทาํผิดหรือข้อร้องเรียน

(1) สง่โดยตรงท่ีเลขานกุารบริษัท

 บริษัท เอส พี วี ไอ จํากดั(มหาชน)

  1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา 

 แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 

 กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ

 ทางอีเมล์ : companysecretary@spvi.co.th

(2) สง่โดยตรงท่ีแผนกตรวจสอบภายใน

 นางสาวยพุา เบญจวิกรัย

 บริษัท เอส พี วี ไอ จํากดั(มหาชน)

 1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา 

 แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 

 กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ

 ทางอีเมล์ : yupa@spvi.co.th

การดาํเนินการเม่ือได้รับข้อร้องเรียน

เม่ือได้รับเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทําผิดท่ีสง่เข้า

มาตามชอ่งทางการร้องเรียนของบริษัทฯ เลขานกุารบริษัท 

หรือแผนกตรวจสอบภายใน  ดาํเนินการรวบรวมข้อเทจ็จริง 

และแผนกตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบ ก่อนนําส่ง

เร่ืองร้องเรียนให้หวัหน้าสายงานท่ีก่ียวข้องทราบ พร้อมนํา

เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาตา่งๆ โดยยดึหลกัความโปร่งใส 

และเป็นธรรมแก่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย 

การตรวจสอบข้อเทจ็จริง แผนกตรวจสอบภายใน พิจารณา

จดัทํารายงานผลการตรวจสอบข้อเทจ็จริง พร้อมความเหน็

และข้อเสนอแนะ เสนอกรรมการผู้จดัการพิจารณาสัง่การตาม

ความเหมาะสม รวมทัง้ รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ

รับทราบ

การกำากับดูแลกิจการ



บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 047รายงานประจำาปี 2561

โดยในปี 2561 ท่ีผา่นมาไมมี่การร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ทจุริตและคอร์รัปชนั สําหรับการร้องเรียนด้านอ่ืน ได้แก้ไข

แล้ว ซึง่ได้สง่ตอ่ให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องรับทราบ 

การอบรมและส่ือสาร 

บริษัทฯ ส่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้พนักงาน

ตระหนกัถึงความสําคญัของการต่อต้านทจุริต คอร์รัปชนั 

โดยในปี 2561 พนักงานของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมอบรม 

รายละเอียดโครงการ แนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action 

Coalition CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ

ทจุริต ซึง่จดัโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสาํคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลู

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้รายงานข้อมูล

ทางการเงินและข้อมลูทัว่ไปตามหลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ

ตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนข้อมลูท่ีสําคญัท่ีมีผลกระทบตอ่

ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึง่มีผลกระทบตอ่กระบวนการ 

ตดัสินใจของผู้ลงทุนและผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพ่ือ 

ให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ทัง้หมดได้รับทราบ ข้อมลูอยา่ง

เท่าเทียมกัน  โดยทําการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของ

บริษัทตอ่ผู้ ถือหุ้น และสาธารณชนผา่นชอ่งทางและสือ่การ

เผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ และเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ

รายงานงบการเงินท่ีมีข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และ

สมเหตสุมผล งบการเงินของบริษัทฯ จดัทําขึน้ตามมาตรฐาน

การบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะ

สมและถือปฏิบตัิอย่างสมํ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่าง

ระมดัระวงั โดยแสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการตอ่รายงานทางการเงินควบคูก่บัรายงานของผู้สอบ

บญัชี ไว้ในแบบแสดงรายงานประจําปี (56-1) และรายงาน

ประจําปี (56-2) และได้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าท่ี 

ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ  

จํานวนครัง้ของการประชมุและจํานวนครัง้ท่ีกรรมการแตล่ะ

ท่านเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ในปีท่ีผ่านมา 

นอกจากนัน้ยงักําหนดให้มีการรายงานการเปลีย่นแปลงการ

ถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารในการประชมุ

คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครัง้ โดยมีข้อมลูการถือครอง 

หลกัทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารบริษัทฯ ในปี 2561 ดงันี ้

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ในรอบปีที่ผ่านมา (ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2561)

กรรมการ / ผู้บริหาร
จํานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)

31 ธ.ค. 2560 ซื้อ(+) / ขาย(-) 31  ธ.ค. 2561

1.  นายธีระ  อภยัวงศ์
     ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
     คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ
2.  นายมินทร์  อิงค์ธเนศ
     กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
     คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ
3.  นายนราธร  วงศ์วิเศษ
     กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
     คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ
4.  นายไตรสรณ์  วรญาณโกศล
     กรรมการและกรรมการผู้จดัการ
     คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ
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รายงานประจำาปี 2561
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)048

   

บริษัทฯ จดัให้มีหนว่ยงานท่ีให้ข้อมลูสารสนเทศและสือ่สาร

กบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุตลอดจนนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ ซึง่

สามารถตดิตอ่ขอข้อมลูบริษัทตามท่ีอยูด้่านลา่งนี ้

 ทางโทรศพัท์ : 0 2559 2901-9

 ทางอีเมล์    : ir@spvi.co.th

นอกจากนีน้ักลงทุนยังสามารถศึกษาข้อมูลผ่านทาง 

 เวบ็ไซต์ www.spvi.co.th

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม mai FORUM 2018 

ซึง่ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (mai) ได้ร่วมมือกบัสมาคม

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) 

จัดงานขึน้เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ให้กับนกัลงทุน นกัวิเคราะห์ 

หลกัทรัพย์ สื่อมวลชน และผู้ ท่ีสนใจ ได้รับทราบข้อมลูของ

บริษัทต่างๆ ตลอดจนทราบถึง นโยบาย แนวทาง และ 

ผลการดําเนินงานท่ีผา่นมา ของบริษัทนัน้ ซึง่บริษัทฯ ได้รับ

การตอบรับเป็นอยา่งดีจากนกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น และผู้ ท่ีสนใจ

เป็นจํานวนมาก

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน เพ่ือทําหน้าท่ีสรรหากรรมการของบริษัทฯ เพ่ือ

สามารถให้ความมัน่ใจได้ว่าคณะกรรมการท่ีทําหน้าท่ี ใน

ปัจจบุนันัน้ประกอบไปด้วยบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ 

ทกัษะ และประสบการณ์เป็นท่ียอมรับ และมีความเข้าใจ

ในบทบาทหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบเป็นอยา่งดี  

กรรมการ / ผู้บริหาร
จํานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)

31 ธ.ค. 2560 ซื้อ(+) / ขาย(-) 31  ธ.ค. 2561

5.  นางเพ็ชรรัตน์  วรญาณโกศล
     กรรมการและผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการ
     คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ
6.  นายสจิุน  สวุรรณเกต
     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
     คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ
7.  นางสษุมา  รัติวานิช
     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
     คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ
8.  นายโสภณ อิงค์ธเนศ
     กรรมการ
     คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ
9.  นางสาวอษุณีย์ รัตรไพฑูรย์ 
     ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน
     คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ
10.นางดวงนภา วรญาณโกศล
     ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการแผนกผลิตภณัฑ์
     คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ
11.นายพงศกร บุญศรีเมือง
     ผู้ จดัการอาวโุสแผนกวิศวกรรมและบริการ
     คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ
12.นายไพโรจน์ อลุิศนนัท์
     ผู้ จดัการอาวโุสแผนกค้าปลีก 1 
     คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ
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1. โครงสร้างกรรมการ

 1.1   ปัจจบุนัคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน 8 คน ประกอบด้วย 

  (ก)  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร (Executive Director) 2 คน 

  (ข) กรรมการท่ีมิได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) 6 คน (รวมประธานกรรมการบริษัท) ในจํานวนนี ้

        มีกรรมการอิสระ 3 คน   

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัได้แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ

ชดุตา่งๆ เพ่ือชว่ยในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ดงันี ้

คณะกรรมการบริหาร : เป็นผู้ กําหนดแนวทางและ 

กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ี

กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และเพ่ือให้การบริหารงาน

เป็นไปอยา่งคลอ่งตวั 

คณะกรรมการตรวจสอบ : ปฏิบตัิหน้าท่ีเฉพาะเร่ืองและ

เสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบ 

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมีสทิธิหน้าท่ีตามท่ีได้กําหนดไว้

ในอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้กรรมการ

ตรวจสอบอยา่งน้อย 1 ทา่น จะต้องมีความรู้และประสบการณ์

ด้านบญัชีเพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในการสอบทาน

ความนา่เช่ือถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้

25%

37.5%

37.5%

สดัส่วนของกรรมการอสิระ
ในคณะกรรมการบรษิทั

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารกรรมการอสิระ

ชาย / หญิง

2 คน

6 คน

ระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ

1 คน0-4 ปี

4-7 ปี

7 ปี

3 คน

4 คน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ปฏิบตัิหน้าท่ีในการ

ช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาความเสี่ยงในเร่ือง

ตา่งๆ อาทิเชน่ ความเสี่ยงด้านนการปฏิบตัิการ ความเสี่ยง

ด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการตลาด เพ่ือให้มั่นใจว่า

สามารถบริหารจัดการให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ 

ท่ียอมรับได้  รวมถึงเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท่ี

เปลี่ยนแปลงไป 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน : ปฏิบตัิ

หน้าท่ีในการสรรหาและพิจารณา คา่ตอบแทนให้แก่กรรมการ 

บริษัทฯ และผู้บริหารระดบัสงูสดุ เพ่ือช่วยคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ในการทําให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ มีการดําเนินการเร่ือง

กระบวนการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนอย่าง

เหมาะสม
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คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้ประธานกรรมการและ

กรรมการผู้ จดัการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพ่ือให้เกิด

ความชดัเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกําหนด

นโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา ทัง้นี ้

บริษัทฯ  ได้แบง่แยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหวา่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ  กบัผู้บริหารอยา่งชดัเจน โดยคณะ

กรรมการบริษัทฯ ทําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและ

กํากบัดแูลการดําเนินงานของผู้บริหาร   ขณะท่ีผู้บริหารทํา

หน้าท่ีบริหารงานของบริษัทฯ ในด้านตา่งๆ ให้เป็นไปตาม

นโยบายท่ีกําหนด

2. บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบตัติามข้อพงึปฏิบตัท่ีิ

ดีสาํหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) 

ตามแนวทางของ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย 

คณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าท่ี และ 

ความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบตัหิน้าท่ีให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจน 

มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตและคํานึงถึง

ประโยชน์ ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้ นเป็นสําคัญ ทัง้นี ้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กําหนดนโยบาย เป้าหมายการ

ดําเนินธรุกิจ แผนธรุกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ  

และกํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย 

แผนงาน และงบประมาณท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและ

ประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น 

โดยรวม 

3. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชมุ

อยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ ซึง่กําหนดวนัประชมุไว้ลว่งหน้า

ตลอดทัง้ปี และอาจมีการประชมุพิเศษเพ่ิมเติมตามความ

จําเป็น โดยการประชมุแต่ละครัง้ได้มีการกําหนดวาระใน

การประชุมอย่างชดัเจน และมีการส่งหนังสือนดัประชุม

พร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วนั เพ่ือให้คณะกรรมการ 

บริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วม

ประชมุ รวมทัง้ได้มีการจดบนัทึกรายงานการประชมุเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร และจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่าน 

การรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการ 

บริษัทฯ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

โดยในปี 2561 มีการประชุมทัง้สิ น้ จํานวน 4 ครัง้  

โดยกําหนดการประชุมจะถูกพิจารณา กําหนดล่วงหน้า 

ตลอดทัง้ปี เพ่ือให้มัน่ใจว่ากรรมการทุกท่านจะสามารถ

จดัสรรเวลาเข้าร่วมประชมุ ได้อย่างพร้อมเพรียงกนั และ

จํานวนกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ ปรากฎในหวัข้อ “โครงสร้าง

การจดัการ”

  

ประธานกรรมการ

•  ทําหน้าท่ีเป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการ 

บริษทัฯ การประชมุผูถ้อืหุน้ และการประชมุของกรรม

การท่ีไม่เป็นผู้บรหิาร

•  เรียกประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ หรอืมอบหมาย

ให้บคุคลอืน่ดําเนนิการแทน

• สนบัสนนุให้กรรมการได้อภปิราย ต้งัคาํถามและ 

แสดงความเหน็ในประเดน็ต่างๆ ระหว่างการประชมุ

• เป็นผูล้งคะแนนช้ีขาดในกรณีทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการ 

มกีารลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีงทัง้สองฝ่าย 

เท่ากัน

กรรมการผู้จัดการ

• จัดทํานโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย 

แผนการดาํเนนิงาน กลยทุธ์ทางธรุกจิ งบประมาณ

ประจาํปีของบรษิทัฯ เสนอให้ คณะกรรมการบริษทัฯ 

พจิารณาอนมุตัิ

  -  ดแูล บริหาร ดาํเนนิงาน และปฏบิตังิานประจาํตาม

ปกตธิรุกิจ เพือ่ประโยชน์ของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตาม

นโยบายและแผนท่กีาํหนดได้รบัอนมัุต ิ และรายงาน 

ให้คณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบเป็นประจํา

  -  ส่งเสรมิให้ท่วัทัง้องค์กรมมีาตรฐานด้านความ 

ซือ่สตัย์และ จรยิธรรม ตลอดจนมาตรฐานด้านความ

รับผิดชอบต่อสงัคม

การกำากับดูแลกิจการ
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4. การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดให้กรรมการท่ีไม่เป็น 

ผู้บริหารประชมุร่วมกนัอยา่งน้อย 1 ครัง้  โดยไมมี่กรรมการ

ท่ีเป็นผู้บริหารเข้าร่วมการประชมุ เพ่ือให้กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้

บริหารได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและพิจารณาประเด็น

ตา่งๆ ทัง้ท่ีเก่ียวกบัธรุกิจของบริษัทฯ และเร่ืองท่ีอยูใ่นความ

สนใจ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุม 

ดงักลา่ว เพ่ือพิจารณาประเมินการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ การนําหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี สาํหรับบริษัท

จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ และเร่ืองอ่ืนๆ 

5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารใน

ระดบัท่ีเหมาะสมและเป็นอตัรา ท่ีเพียงพอสาํหรับการรักษา

กรรมการและผู้บริหารท่ีมีคณุภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่า

ตอบแทนท่ีมากเกินควร และอยู่ในระดบัท่ีสามารถเทียบ

เคียงได้กบับริษัทในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั ปัจจยัท่ีจะ

นํามาพิจารณา ประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี 

ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทัง้นี ้ การจ่าย 

คา่ตอบแทน ของกรรมการจะต้องผา่นการพิจารณาอนมุตัจิาก

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสว่นของคา่ตอบแทน ของ 

ผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการ 

บริษัทฯ กําหนดไว้ ซึง่จะพิจารณาจาก ภาระหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบ ผลการปฏิบตังิานของผู้บริหารแตล่ะทา่น ประกอบ

กบัผลการดําเนินงาน ของบริษัทฯ 

6. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการปฐมนิเทศ

กรรมการใหม ่ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และ

การดําเนินการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพ่ือเตรียมความ

พร้อมในการ ปฏิบตัหิน้าท่ีของกรรมการ

7. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมและอํานวยความ

สะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องใน

ระบบการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ซึง่รวมถงึ กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัทฯ เพ่ือ

ให้มีการปรับปรุงการปฏิบตังิานงานอยา่งตอ่เน่ือง

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง หลักสูตร

1. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล

2. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล

กรรมการ / กรรมการบริหาร / 

กรรมการบริหารความเสี่ยง / 

กรรมการผู้จดัการ

กรรมการ / กรรมการบริหาร / 

กรรมการบริหารความเสี่ยง / 

ผู้ อํานวยการฝ่ายบฏิบตัิการ

• สมันาเชิงวิชาการ “ศลิปะในการสือ่สาร 

   กบัสือ่มวลชนสาํหรับนกับริหาร”

• สมันาเชิงวิชาการ “ศลิปะในการสือ่สาร 

  กบันกัวิเคราะห์ ให้เกิดคณุคา่กบับริษัท 

  จดทะเบียนอยา่งสงูสดุ”

• Risk Management

• Business Model Canvas (การวางแผน 

   ธรุกิจด้วย กระดาษแผน่เดียว)

• 360 degree Marketing Program   
   (โปรแกรมการตลาดพืน้ฐานแบบ 360 องศา)

ในปี 2561 กรรมการ 2 ท่าน ได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ดังนี้ 
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8. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีการประเมินตนเองของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้คณะ กรรมการแตล่ะทา่น และ

คณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะชดุ  เพ่ือประเมินผลการปฏิบตัิ

งาน ทัง้ยงัเป็นการทบทวน ประมวลผลข้อคดิเหน็ในประเดน็

ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัทและการปฏิบตัิ

หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ อนัจะก่อให้เกิดการพฒันา 

การกํากบัดแูลกิจการ

 •  การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิ

งานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะประจําปี 2561 ซึ่ง

แบบประเมินคลอบคลมุในเร่ืองตา่ง ดงันี ้

  1.  โครงสร้างของคณะกรรมการ

  2.  การกําหนดกลยทุธ์ิและทิศทางบริษัท

  3.  ความรับผิดชอบหน้าท่ีของคณะกรรมการ

  4.  การกํากบัดแูลกิจการของบริษัท

  5.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการและฝ่าย 

      จดัการ

โดยผลการประเมินการปฎิบตังิานของคณะกรรมการบริษัท

ทัง้คณะ ในรอบปี 2561 ท่ีผา่นมาในภาพรวม 5 หวัข้อ อยู่

ในระดบัดีเย่ียม คดิเป็นร้อยละ 97.78 

 

 •  การประเมินตนเองของกรรมการรายบคุคล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิ

งานของกรรมการแต่ละท่าน ประจําปี 2561 ซึ่งแบบ 

ประเมินคลอบคลมุในเร่ืองตา่ง ดงันี ้

  1.  โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ

  2.  การประชมุของคณะกรรมการ

  3. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ 

       คณะกรรมการ

โดยผลการประเมินการปฎิบตังิานของกรรมการแตล่ะทา่น 

ในรอบปี 2561 ท่ีผา่นมา ในภาพรวม 3 หวัข้อ อยูใ่นระดบั

ดีเย่ียม คดิเป็นร้อยละ 95.78 

 •  การประเมินตนเองของคณะกรรมการชดุยอ่ย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิ

งานของคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะชดุ ประจําปี 2561 ซึง่

แบบประเมินคลอบคลมุในเร่ืองตา่ง ดงันี ้

  1.  โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ

  2.  การประชมุของคณะกรรมการ

  3.  บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ

       คณะกรรมการ

โดยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย  

ปี 2560 ทกุชดุ อยูใ่นระดบั ดีเย่ียม สามารถสรุปได้ดงันี ้

คณะกรรมการชุดย่อย ผลการประเมิน (ร้อยละ)

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

97.92

97.36

95.59

 •  ขัน้ตอนในการประเมิน 

เลขานุการบริษัทฯ จะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการ 

ทกุท่านประเมินตนเองในทกุสิน้ปี จากนัน้จะนํารวบรวม

และรายงานสรุปผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

เพ่ือรับทราบรวมทัง้หารือถงึแนวทางในการพฒันาตอ่ไป 

การกำากับดูแลกิจการ
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 • การประเมินผลงานประจําปีของกรรมการผู้จดัการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้จดัให้มี

การประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ เพ่ือ 

นําไปใช้ในการพิจารณาคา่ตอบแทน โดยใช้แบบประเมินท่ี

ได้รับการอนมุตัิจาก คณะกรรมการบริษัทฯ โดยประเมิน

ครอบคลมุในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

  1. ความเป็นผู้ นํา

  2. การกําหนดและปฏิบตัิตามแผนกลยทุธ์

  3. การวางแผนและผลปฏิบตัทิางการเงิน

  4. ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ

  5. การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร

  6. การสืบทอดตําแหนง่

  7. ความรู้ด้านผลติภณัฑ์และบริการ

ผลการประเมินกรรมการผู้จดัการในรอบปี 2561 ท่ีผา่นมา

ในภาพรวม 7 หวัข้อ อยูใ่นระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 98.15

การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ 

บริษัทฯ นําความลบั และ/หรือข้อมลูภายในของ บริษัทฯ  

ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือ

ประโยชน์แก่บคุคลอ่ืนใดไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม 

และไมว่า่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก็่ตาม

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร  พนกังาน และลกูจ้างของ 

บริษัทฯ รวมถึงคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของ

บคุคลดงักลา่ว ใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ท่ีมีหรืออาจมี

ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ของ 

บริษัทฯ ซึง่ยงัมิได้เปิดเผยตอ่สาธารณชน เพ่ือทําการซือ้ ขาย 

เสนอซือ้ เสนอขาย หรือชกัชวนให้บคุคลอ่ืนซือ้ ขาย เสนอซือ้

หรือเสนอขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือ 

ทางอ้อม ก่อนท่ีข้อมลูนัน้จะได้มีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน  

ไมว่า่การกระทําดงักลา่วจะกระทําเพ่ือประโยชน์ตอ่ตนเอง

หรือผู้ อ่ืน หรือเพ่ือให้ผู้ อ่ืนกระทําดังกล่าวโดยตนได้รับ

ประโยชน์ตอบแทน ผู้ ใดฝ่าฝืนจะถกูลงโทษตามมาตรการ

ทางวินยัของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ดําเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและรับทราบ

ภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ใน

บริษัทฯ ของตนเอง คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ 

ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง  

หลกัทรัพย์ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

พ.ศ. 2535

บริษัทฯ ได้กําหนดมิให้กรรมการ ผู้ บริหาร พนักงาน  

และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่ 

บรรลนิุติภาวะของบคุคลดงักล่าว ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ 

บริษัทฯ ในชว่งระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน

ให้แก่สาธารณชนทราบ 

ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และ

ลกูจ้างของบริษัทฯ ทราบเก่ียวกบัข้อกําหนดข้างต้น

การแต่งตัง้และพจิารณาค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคณุสมบตัแิละการปฏิบตังิาน

ของผู้สอบบญัชี และเสนอตอ่คณะกรรมการในการแตง่ตัง้ 

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในแตล่ะปี รวมถงึคา่ตอบแทนของ

ผู้สอบบญัชี เพ่ือเสนอขออนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

ในรอบปี 2561 คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประกอบด้วย

 1. คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee)

     ในปี 2561  บริษัทฯ ได้จา่ยคา่ตอบแทนการสอบบญัชี  

     (Audit Fee) ให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้แก่  

      นางสาวสาธิดา รัตนานรัุกษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

   เลขท่ี 4753 แห่งบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  

     เป็นจํานวนเงิน 1,100,000 บาท

 2. คา่บริการอ่ืน (Non-audit Service)

    ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอ่ืนท่ีต้องชําระ 

    ให้กบั สํานกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั และ 

    บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับผู้ สอบบัญชีหรือ 

     สํานกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั 
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บริษัทฯ ให้ความส�าคญัในการด�าเนินธรุกิจภายใต้การก�ากบั

กิจการท่ีดีและยึดหลกัจริยธรรมควบคู่ไปกบั การมีส�านึก 

รับผิดชอบต่อสังคม โดยค�านึงถึงผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย  

ท่ีเก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ตัง้แต่ผู้ ถือหุ้น 

พนกังาน ลกูค้า ตลอดจนสงัคมวงกว้าง เพ่ือน�าไปสู่การ

พฒันาธรุกิจอยา่งยัง่ยืน

การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ 

โดยคณะกรรมการได้จดัให้มีคูมื่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ธุรกิจ ส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ  

ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบตัิ ในการท�างานด้วยความซ่ือสตัย์ 

สจุริต มีคณุภาพ คณุธรรม และเป็นธรรม โดยครอบคลมุ 

ในเร่ืองของการดแูลผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น 

พนกังาน ลกูค้า คูแ่ขง่ คูค้่า เจ้าหนี ้โดยได้เปิดเผยจริยธรรม

ธรุกิจดงักลา่วไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ http://www.spvi.

co.th/investor-relations/

การต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่
บริษัทฯ ตระหนกัถงึความส�าคญัของการด�าเนินธรุกิจอยา่งมี 

คุณธรรม โดยยึดมั่นใน หลักบรรษัทภิบาลท่ีดี มีความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปลอดคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ 

คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิการ

ตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ ท่ีครอบคลมุถงึประเดน็ตา่งๆ คือ การให้

ของขวัญและค่าใช้จ่ายการเลีย้งรับรอง การสนับสนุน

กิจกรรมทางการเมือง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการ 

จัดซือ้จัดจ้างกับภาครัฐ การแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด 

หรือข้อร้องเรียน รวมทัง้กระบวนการในจดัการกบัเร่ืองท่ีถกู

ร้องเรียน และคุ้ มครองผู้ แจ้งเร่ืองร้องเรียนและบุคคล 

ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ 

บริษัทฯ น�าไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้าน

คอร์รัปชัน่ 

การเคารพสทิธิมนษุยชน
บริษัทฯ ยดึหลกัความเสมอภาคและความเทา่เทียมกนัใน

เร่ืองของสทิธิมนษุยชน และน�ามาใช้เป็นแนวความคดิหลกั 

ในการขบัเคลื่อนองค์กร  โดยให้ความส�าคญักบัพนกังาน

ทกุระดบัอย่างเท่าเทียมกนั ไม่เลือกปฏิบตัิต่อบคุคลหนึ่ง

บคุคลใด เน่ืองจากเชือ้ชาต ิศาสนา เพศ อาย ุสถานภาพ 

การสมรส ความทุพพลภาพ และไม่มีนโยบายการจ้าง 

แรงงานเดก็ และแรงงานผิดกฎหมายโดยเดด็ขาด ซึง่บริษัทฯ 

ได้จดัท�าแนวปฏิบตัิไว้ในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ธรุกิจ ในสว่นความรับผิดชอบตอ่พนกังาน 

การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ ตระหนกัอยูเ่สมอวา่พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีส�าคญั

อย่างย่ิงท่ีจะช่วยขบัเคลื่อนและน�าพาบริษัทฯ ไปสู่ความ

ส�าเร็จของการบรรลเุป้าหมายของบริษัทฯ จึงให้การดแูล

และปฏิบตัิตามกฎหมาย ตลอดจนการปฏิบตัิท่ีเป็นธรรม 

ทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแตง่ตัง้ โยกย้าย และการ

พฒันาศกัยภาพ โดยยดึหลกัปฏิบตัดิงันี ้

 (1)  ปฏิบตัติอ่พนกังานด้วยความสภุาพและให้เกียรติ

 (2)  ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมตอ่พนกังาน

 (3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มี 

      ความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังาน 

        อยูเ่สมอ

 (4) การแต่งตัง้และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวลัและ 

     การลงโทษพนักงาน กระท�าด้วยความสุจริตใจ  

     และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรู้ ความสามารถ  

       และความเหมาะสมของพนกังานนัน้

 (5)  ให้ความส�าคญัตอ่การพฒันาความรู้ความสามารถ 

       ของพนกังาน

 (7)  ปฏิบตัติามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

       กบัพนกังาน อยา่งเคร่งครัด

 (8) หลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรมซึ่งอาจ 

     มีผลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าท่ีการงานของ 

       พนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อ 

       สภาพจิตใจของพนกังาน 

นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยังจัดให้สวัสดิการต่างๆ ให้กับ

พนกังาน ได้แก่ ประกนัชีวิตหมู ่ กองทนุส�ารองเลีย้งชีพ มี

การตรวจสขุภาพประจ�าปี 

ความรบัผดิชอบต่อผูบ้ริโภค
บริษัทฯ มุ่งมัน่สร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กบั

ลูกค้าท่ีจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีดี รวมทัง้รักษา

สมัพนัธภาพท่ีดีมุง่เน้นการท�าการค้าด้วยความซ่ือสตัย์และ

เป็นธรรมโดยมีแนวทางปฏิบตัดิงันี ้

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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 (1)  มุง่มัน่ท่ีจะจดัหาสนิค้า และพฒันาบริการให้มีความ 

       ทนัสมยัอยูเ่สมอเพ่ือสนองความต้องการของลกูค้า

 (2) จ�าหน่ายสนิค้าและบริการท่ีมีคณุภาพให้กบัลกูค้า 

       ในราคาท่ีเป็นธรรม

 (3) ให้ข้อมลูข่าวสารท่ีถูกต้องแก่ลกูค้า โดยไม่มีการ 

     กลา่วเกินความเป็นจริงอนัเป็นเหตใุห้ลกูค้าเข้าใจ 

  ผิดเก่ียวกบัคณุภาพปริมาณหรือเง่ือนไขใดๆ ของ 

       สนิค้าหรือบริการนัน้ๆ

 (4)  จดัให้มีบริการหลงัการขายเพ่ืออ�านวยความสะดวก 

        ให้กบัลกูค้าอยา่งมีประสทิธิภาพ  

การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีต่อ 

สิง่แวดล้อมจงึได้ยดึหลกัปฏิบตัดิงันี ้

 (1) คัดเลือกสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 

        ปลอดภยัตอ่ลกูค้า 

 (2) ดแูลป้องกนัมิให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้ 

      เกิดความเสยีหายตอ่คณุภาพชีวิตของชมุชนสงัคม 

       และสิง่แวดล้อม

บริษัทฯ ยงัสง่เสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ ดงันี ้

  • น�าหลอดไฟ LED ซึ่งเป็นหลอดไฟประเภท 

ประหยดัพลงังานและมีความทนทาน ไมต้่องเปลีย่นหลอด

บอ่ยมาใช้ในร้านค้าสาขาทกุแหง่ตลอดจนส�านกังานใหญ่

  • ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง 

ประหยดัและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ เช่น การรีไซเคิล 

วสัดตุา่งๆ เชน่ กระดาษ การใช้น�า้อยา่งประหยดั

การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม
บริษัทฯ ตระหนกัอยูเ่สมอวา่บริษัทฯ อยูร่อดและเตบิโตได้

ก็ด้วยอาศยัสงัคมและสว่นรวม ดงันัน้เพ่ือธ�ารงรักษาไว้ซึง่

สงัคมและสว่นรวมท่ีดีบริษัทฯ จงึได้ยดึหลกัปฏิบตัดิงันี ้

 (1)  มีสว่นร่วมทางสงัคมในการให้การสนบัสนนุกิจกรรม 

     ทางด้านการศึกษา การพฒันาความรู้แก่ทุกเพศ 

       ทกุวยั 

 (2) ด�าเนินธุรกิจท่ีไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียม และจารีต 

    ประเพณีอันดีงาม หรือไม่เกิดความเสียหายต่อ 

       สงัคม 

ส�าหรับปี 2561 บริษัทฯ ยงัคงจดักิจกรรม สนบัสนนุโครงการ

ด้านการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ทัง้ส�าหรับอาจารย์ใน

มหาวิทยาลยั และบคุคลากรทางด้านการศกึษา ตลอดจน

เยาวชน อนัได้แก่

  •  โครงการ Learning with iPad เพ่ือให้ครูสามารถ

ใช้ iPad ประยกุต์ในการสอนกบัโรงเรียน และนกัเรียนใช้ 

iPad ประกอบการเรียน กบัโรงเรียนประสาทวิทยานนทบรีุ 

โรงเรียนวดัท่าเกวียน (สยัอุทิศ) จ.ฉะเชิงเทรา โรงเรียน 

สระกระโจมโสภณพิทยา จ.สพุรรณบรีุ  โรงเรียนอสัสมัชญั

คอนแวนต์ จ.ลพบรีุ และโรงเรียนสนัตริาษฎร์วิทยาลยั

  •   โครงการคา่ยหนงัสัน้ ส�าหรับเยาวชนภาคตะวนัออก  

กบัส�านกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยับรูพา

นอกจากนัน้บริษัทฯ ยงัได้เข้าร่วมสนบัสนนุโครงการของ

มลูนิธิสร้างเสริมไทย ซึง่ด�าเนินกิจกรรมตา่งๆ เพ่ือสง่เสริม

และผลักดันให้เกิดภูมิปัญญา ได้แก่ โครงการจัดสร้าง

อาคารศูนย์การเรียนรู้พร้อมอุปกรณ์และสื่อการศึกษา 

โรงเรียนชมุชนบ้านแก่งเสอืเต้น จ.ลพบรีุ และโครงการการ์ด

นีเ้พ่ือน้อง เพ่ือเป็นเวทีให้เดก็พิการและเดก็ด้อยโอกาส ได้

แสดงความสามารถ ถ่ายทอดความฝัน ความหวังและ

จินตนาการผา่นปลายพูก่นั

ตลอดจนเข้าร่วมโครงการ SET Social Impact GYM by 

mai Executives ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (mai) และสมาคมบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (maiA) ร่วมกนัเพ่ือ

พฒันาศกัยภาพให้กบัธรุกิจเพ่ือสงัคม (social enterprise: SE) 

เพ่ือสร้างการเตบิโตอยา่งแขง็แกร่งและยัง่ยืนให้กบั SE โดย

ร่วมเป็นจิตอาสาเเบง่ปันความรู้ ความสามารถประสบการณ์
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การบริหารความเสีย่ง
บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายให้การบริหารความเสีย่งเป็นสว่นหนึง่ของการด�าเนินธรุกิจของบริษัทฯ และมีคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึง่ได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี 6 

พฤษภาคม 2557 ท�าหน้าท่ีในการจดัท�านโยบาย ก�ากบั ดแูล และติดตามสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง ให้มี 

การจดัการความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้  และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบอยา่งสม�่าเสมอ 

การควบคมุภายใน 

บริษัทฯ ให้ความส�าคญัตอ่การควบคมุภายในซึง่เป็นสิง่ส�าคญัท่ีมีสว่นชว่ยป้องกนัความเสยีหายท่ีอาจเกิดจากการปฏิบตังิาน

และการแสวงหาผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนกังานโดยมิชอบ

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือ 12 กมุภาพนัธ์ 2562 ซึง่มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุ

ด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัท ตามแบบประเมินท่ีจดัท�าขึน้โดยคณะกรรมการ

ก�ากบัตลาดทนุทัง้ 5 ด้าน คือ องค์ประกอบและสภาพแวดล้อมการควบคมุ การบริหารความเสีย่ง การควบคมุการปฏิบตังิานของ 

ฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู และระบบตดิตามประเมินผล แล้วเหน็วา่ บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน 

ท่ีดีเพียงพอและมีประสทิธิผล ทัง้นี ้ไมพ่บข้อบกพร่องท่ีมีสาระส�าคญั เก่ียวกบัระบบควบคมุภายใน 

การตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ได้จดัตัง้แผนกตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระหน่วยงานหนึ่งในบริษัทฯ ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการ 

ตรวจสอบและรายงานด้านการบริหารตอ่กรรมการผู้จดัการ มีหน้าท่ีในการให้ค�าปรึกษาและตรวจสอบ ประเมินระบบควบคมุ

ภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงและ การก�ากบัดแูลกิจการ เพ่ือให้แนใ่จวา่ระบบควบคมุภายในได้จดัให้มีขัน้อยา่งพอเพียง 

มีประสทิธิภาพตรงตามวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้ 

การต่อต้านคอร์รปัชัน่ 

บริษัทฯ ยดึมัน่ท่ีจะด�าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์  โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบตอ่สงัคมและผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ตาม 

หลกัการบรรษัทภิบาลท่ีดี ด้วยตระหนกัดีวา่การให้สนิบนหรือการคอร์รัปชัน่นัน้  เป็นภยัร้ายแรงท่ีท�าลายการแขง่ขนัอยา่งเสรี

และเป็นธรรม รวมทัง้ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายและแนวทาง

ปฏิบตักิารตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ ซึง่เปิดเผยเนือ้ หารายละเอียดของนโยบายการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ ไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ท่ี  

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

การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
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รายช่ือของกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ลกัษณะความสมัพันธ์ 

ข้อมลูรายการระหวา่งกนัรวมถงึนโยบายในการก�าหนดราคา

ตามประเภทรายการค้า ได้ถูกเปิดเผยไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินประจ�าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ภายใต้หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 6 : รายการธุรกิจ

กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน โดยบริษัทฯ ได้ด�าเนินการตาม

นโยบาย ดงัตอ่ไปนี ้ 

ความจ�าเป็นและความสมเหตสุมผล
ของรายการระหว่างกนั
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมลูท่ี

เก่ียวข้องกนักบัรายการระหวา่งกนัและมีความเหน็วา่ การท�า

รายการระหวา่งกนัเป็นความจ�าเป็น และมีความสมเหตสุมผล

ของการท�ารายการ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 

ถือวา่เป็นไปตามลกัษณะการประกอบธรุกิจทัว่ไป 

ขัน้ตอนการอนุมตัิ
การท�ารายการระหว่างกนั
บริษัทฯ มีการก�าหนดมาตรการในการเข้าท�ารายการระหวา่ง

กนัของบริษัทฯ กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยจะจดัให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัความ

จ�าเป็นของการเข้าท�ารายการ ความสมเหตสุมผล และความ

เหมาะสมด้านราคาของรายการนัน้ โดยพิจารณาจากเง่ือนไข

ตา่งๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด�าเนินการค้าปกตใินราคา

ตลาด ซึง่สามารถเปรียบเทียบได้กบัราคาท่ีเกิดขึน้กบับคุคล

ภายนอก  ภายใต้เง่ือนไขการค้าทัว่ไป (Arm’s legth basis) 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมี่ความช�านาญในการ

พิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะให้บคุคล

ท่ีมีความรู้ความช�านาญพิเศษ เชน่ ผู้สอบบญัชี ผู้ประเมิน

ราคาทรัพย์สนิ ส�านกักฎหมาย เป็นต้น ท่ีเป็นอิสระจากบริษัทฯ 

และบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบั

รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เพ่ือน�าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจ

ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบ

น�าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแตก่รณี 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีการก�าหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร 

หรือผู้ มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนมุตัิ

รายการท่ีตนเองมีส่วนได้เสียทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม 

รายการระหว่างกัน

และคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดแูลให้บริษัทฯ ปฏิบตัใิห้

เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

และข้อบงัคบั ประกาศ ค�าสัง่ หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการ 

ก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

รวมตลอดถงึการปฏิบตัติามข้อก�าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผย

ข้อมลูการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจ�าหนา่ย

ไปซึง่ทรัพย์สนิท่ีส�าคญัของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย รวมทัง้

ปฏิบตัติามมาตรฐานบญัชีท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีและ

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย และจะท�าการเปิดเผย

รายการระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับ

การตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ

แนวโน้มการท�ารายการ
ระหว่างกันในอนาคต
บริษัทฯ อาจมีการท�ารายการระหว่างกนัในอนาคตอย่าง 

ตอ่เน่ือง ซึง่จะเป็นไปตามลกัษณะการท�าธรุกิจการค้าทัว่ไป 

และจะมีการก�าหนดนโยบายการเข้าท�ารายการระหวา่งกนั

อยา่งชดัเจน โดยเป็นราคาและเง่ือนไขการค้าตามปกตขิอง

ธุรกิจเช่นเดียวกับท่ีก�าหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัท 

ท่ีไม่เก่ียวข้องกนั เช่น การขายสินค้า การซือ้สินค้าการให้ 

หรือรับบริการต่างๆ เป็นต้น โดยรายการระหว่างกนัท่ีจะ 

เกิดขึน้นัน้เป็นไปเพ่ือความจ�าเป็นในการด�าเนินธุรกิจ 

ของบริษัทฯ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ทัง้นี ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบตัิ

ตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผล 

ของรายการท่ีเกิดขึน้ทกุไตรมาส 

ส�าหรับรายการระหว่างกันท่ีมิได้เป็นไปตามธุรกิจปกติท่ี 

อาจเกิดขึน้ในอนาคต บริษัทฯ จะจดัให้มีคณะกรรมการ 

ตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 

และแสดงเหตผุลในการท�ารายการดงักล่าวก่อนท่ีบริษัทฯ 

จะเข้าท�ารายการนัน้ๆ  โดยจะด�าเนินการตามมาตรการ 

และขัน้ตอนการอนมุตักิารท�ารายการระหวา่งกนัตามท่ีระบุ

ข้างต้น อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกนัท่ีอาจก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต  

คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ 

ประกาศ ค�าสัง่ หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการตลาดทนุ
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และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการ

ปฏิบัติตามข้อก�าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�า

รายการเก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่ง

รายการระหว่างกัน

ทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย ตลอดจนการปฏิบตัิ

ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีและ

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย

สรุปรายชื่อกรรมการและผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง :

รายชื่อ บริษัท
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

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

นายธีระ อภยัวงศ์

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

นายนราธร วงศ์วิเศษ

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล

นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล

นายสจิุน สวุรรณเกต

นางสษุมา รัติวานิช

นายโสภณ อิงค์ธเนศ

นางสาวอษุณีย์ รัตนไพฑูรย์

นางดวงนภา วรญาณโกศล

นายพงศกร บุญศรีเมือง

นายไพโรจน์ อลุิศนนัท์
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หมายเหต ุ X     =  ประธานกรรมการ  C    =  ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานคณะผู้บริหาร  
 AC  =  กรรมการตรวจสอบ  /     =   กรรมการ  
 //     =  กรรมการบริหาร  ///   =   กรรมการผู้จดัการ
 *      =  ผู้อ�านวยการ  **   =   ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ  

1. บริษัท เอส พี วี ดิจิตอล เซอร์วิส จ�ากดั 
2. บริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จ�ากดั
3. บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ�ากดั 
4. บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จ�ากดั
5. บริษัท ดีทู ซิสเต็มส์ จ�ากดั
6. บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ�ากดั
7. บริษัท ข้อมลูเครดิตแห่งชาติ จ�ากดั
8. บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ�ากดั (มหาชน)
9. บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชนันลั จ�ากดั

10. บริษัท เวนเจอร์ โพรไฟล์ จ�ากดั 
11. บริษัท เอเน็ต จ�ากดั
12. บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จ�ากดั
13. บริษัท เอส.พี.เอ็น เอ็นเตอร์ไพร์ส จ�ากดั
14. บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติง้ คอนซลัแตนท์ จ�ากดั
15. บริษัท เออาร์ไอที จ�ากดั
16. บริษัท เออาร์ไอพี จ�ากดั (มหาชน)
17. บริษัท ไอที ซิตี ้จ�ากดั (มหาชน)
18. บริษัท ทชั ปรินท์ติง้ รีพบัลิค จ�ากดั



บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 059รายงานประจำาปี 2561

สรปุผลการด�าเนนิงานส�าหรบัปี 2561
รายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2561 มีจ�านวน 2,591.46 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 495.27 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึน้ร้อยละ 23.63  

เม่ือเทียบกบัปี 2560 ซึง่มีรายได้รวมอยูท่ี่  2,096.19 ล้านบาท รายได้รวมประกอบด้วย รายได้จากการขาย รายได้จากการ

ให้บริการ และรายได้อ่ืน โดยคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 98.22 ร้อยละ 0.59 และร้อยละ 1.19 ตามล�าดบั รายได้จากการขาย 

ของบริษัทฯ สามารถแบ่งเป็น รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ ภายใต้ตราสินค้า Apple และรายได้จากผลิตภณัฑ์ภายใต้ 

ตราสินค้าอ่ืน โดยรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ ภายใต้ตราสินค้า Apple ในปี 2561 และ 2560 เป็นจ�านวน 2,325.68  

ล้านบาท และ 1,811.98 ล้านบาท ตามล�าดบั เพ่ิมขึน้ 513.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนเพ่ิมขึน้ร้อยละ 28.35  

สาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมชอ่งทาง การจ�าหนา่ยสนิค้า เชน่ AIS Shop by Partner, AIS Buddy และ AIS Telewiz และ 

การเตบิโตของรายได้ ผา่นชอ่งทางการจ�าหนา่ยเดมิ เชน่ U•Store  จากการมีผลติภณัฑ์รุ่นใหม ่เชน่ iPad 9.7 นิว้ ซึง่สนบัสนนุ

การใช้ ปากกา Apple Pencil และการมีผลติภณัฑ์ใหมอ่ื่นจ�าหนา่ยในระหวา่งปีเชน่  Apple Watch Series 4, iPhone XR, 

iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPad Pro รุ่นใหม ่และ MacBook Air เป็นต้น 

รายได้จากการบริการ ส�าหรับปี 2561 ลดลงเลก็น้อยจากปี 2560 จ�านวน 2.37 ล้านบาท หรือลดลงคดิเป็นร้อยละ 13.42

ในปี 2561 บริษัทฯ มีสดัส่วนการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้าอ่ืน เช่นผลิตภณัฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน  

และอปุกรณ์เสริม โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้าอ่ืน เป็นจ�านวน 219.54 ล้านบาท 

เม่ือเทียบกบัปี 2560 อยูท่ี่ 247.67 ล้านบาท ลดลง 28.13 ล้านบาท หรือคดิเป็นลดลงร้อยละ 11.36

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในปี 2561 และ ปี 2560 จ�านวน 298.87 ล้านบาท และจ�านวน 248.18  

ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 50.69 ล้านบาท เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบั การเติบโตของรายได้ และจากการ 

ขยายสาขาใหม ่เชน่ การเพ่ิมจ�านวนพนกังานตามการขยายสว่นงาน การเพ่ิมขึน้ของคา่ใช้จา่ยด้านคา่ธรรมเนียมบตัรเครดติ 

และการเพ่ิมขึน้ของอตัราคา่เชา่และบริการพืน้ท่ี ตามสญัญาเชา่ของพืน้ท่ีเดมิ และจากการขยายสาขาท่ีเพ่ิมขึน้ 

ผลประกอบการในปี 2561 และ ปี 2560 บริษัทฯ มีก�าไรส�าหรับปี จ�านวน 45.22 ล้านบาท และจ�านวน 30.47  ล้านบาท  

เพ่ิมขึน้ 14.75 ล้านบาท โดยคดิเป็นอตัราก�าไรสทุธิร้อยละ 1.74 และ ร้อยละ 1.45 ตามล�าดบั

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมจ�านวน 601.65 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 108.74 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 

22.06 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ซึง่มีจ�านวน 492.91 ล้านบาท เน่ืองจากมีเงินสด และรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้จ�านวน 

11.93 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน จ�านวน 34.30 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 

และกิจกรรมจดัหาเงิน จ�านวน 6.38 ล้านบาท และจ�านวน 15.99 ล้านบาทตามล�าดบั  ณ สิน้ปี 2561 บริษัทฯ มีลกูหนีก้าร

ค้า จ�านวน 59.27 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ซึง่มีจ�านวน 32.29 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จ�านวน 26.98 ล้านบาท หรือ

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 83.56 และสนิค้าคงเหลือ จ�านวน 295.49 ล้านบาทเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ซึง่มีจ�านวน 217.21 ล้านบาท 

เพ่ิมขึน้จ�านวน 78.28 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 36.04 เน่ืองจากบริษัทฯ มีการเตบิโตของรายได้ และมีจ�านวนสาขาท่ีเปิด

ใหมเ่พ่ิมขึน้  

    

คำาอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำาปี 2561
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หนี้สินรวม

หนีส้ินรวมของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจ�านวนทัง้สิน้ 272.94 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จ�านวน 81.51 ล้านบาท  

หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 42.58 เม่ือเทียบกบัปี 2560 ซึง่มีจ�านวน 191.43 ล้านบาท  โดยบริษัทฯ มีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  

ณ สิน้ปี 2561 จ�านวน 253.43 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมา ซึง่มีจ�านวน 177.86 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จ�านวน  

75.57 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 42.49    

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีมลูคา่ทนุจดทะเบียนทัง้หมดเทา่กบั 200 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั จ�านวน 400 ล้านหุ้น โดยมีมลูคา่ท่ี 

ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ช�าระเต็มมลูค่าแล้ว  และ ณ 31 ธันวาคม 2561 สว่นของผู้ ถือหุ้นมีจ�านวน 328.72 ล้านบาท  

เพ่ิมขึน้ 27.24 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.03 จากปี 2560 ซึง่มีจ�านวน 301.48 ล้านบาท โดยมีมลูคา่ตามบญัชีเทา่กบั 

0.82 บาทตอ่หุ้น และบริษัทไมมี่การเพ่ิมทนุในระหวา่งปี 2561

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเพ่ิมขึน้จาก 0.63 เทา่ในปี 2560 เป็น 0.83 เทา่ในปี 2561 ซึง่เป็นผลโดยตรงจากการ 

เพ่ิมขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้าของบริษัทฯ

คำาอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำาปี 2561
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คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากดั (มหาชน) รวมถงึข้อมลูสารสนเทศทางการ

เงินท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงินดงักลา่วจดัท�าขึน้ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ี

เหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสม�่าเสมอ และใช้ดลุพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสดุในการจดัท�า รวมทัง้ให้มี

การเปิดเผยข้อมลูท่ีส�าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพ่ือให้เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไป

อยา่งโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบบริหารความเสี่ยง รวมถงึให้มีและด�ารงรักษาไว้ซึง่ระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่ข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะด�ารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สนิ ตลอดจนเพ่ือไมใ่ห้เกิด

การทจุริตหรือการด�าเนินการท่ีผิดปกตอิยา่งมีสาระส�าคญั

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือท�าหน้าท่ีสอบทานนโยบายบญัชีและคณุภาพของรายงาน

ทางการเงิน สอบทานระบบการควบคมุภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมลูรายการ

ระหวา่งกนั โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดง

ไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท ส�านกังาน อีวาย จ�ากดั ในการตรวจสอบนัน้

ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สนบัสนนุข้อมลูเอกสารตา่งๆ เพ่ือให้ผู้สอบบญัชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเหน็ได้ตาม

มารตฐานการสอบบญัชี โดยความเหน็ของผู้สอบบญัชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบญัชีซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเหน็วา่ระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมอยูร่ะดบัท่ีนา่พอใจ และสร้างความเช่ือมัน่

อยา่งมีเหตผุลได้วา่งบการเงินของบริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากดั (มหาชน) ส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีความถกูต้อง 

เช่ือถือได้ โดยถือปฏิบตัติามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และปฏบตัติามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

    (นายธีระ อภัยวงศ์)        (นายมิทร์ อิงค์ธเนศ)
      ประธานกรรมการ    ประธานกรรมการบริหาร

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน



รายงานประจำาปี 2561
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)062

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู จ�านวน 4 ทา่น ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธาน

กรรมการบริหาร นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล นางเพช็รรัตน์ วรญาณโกศล และนางสาวอษุณีย์ รัตนไพฑรูย์ กรรมการบริหาร 

ซึง่ได้ปฏิบตัหิน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ี และตามรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อยา่งครบถ้วนด้วยความรอบคอบ 

และเตม็ความสามารถ เพ่ือประโยชน์โดยรวมตอ่บริษัทฯ และ ผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสม โดยมีสาระส�าคญัของการปฎิบตัหิน้าท่ี 

ดงัตอ่ไปนี ้

 1.  พิจารณากลัน่กรองแผนกลยทุธ์ิทางธรุกิจ และงบประมาณประจ�าปี และน�าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณา 

     อนมุตั ิ

 2. ติดตามผลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือให้ด�าเนินงานบรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้ และน�าเสนอรายงานดงักล่าว 

     ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 

 3. พิจารณาหลกัเกณฑ์ในการก�าหนดอตัราการขึน้เงินเดือนประจ�าปีและนโยบายการจา่ยโบนสั พิจารณาปรับเงินเดือน  

     โบนสัของพนกังานระดบัต�่ากวา่กรรมการผู้จดัการ 

 4. กลัน่กรองเร่ืองตา่งๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร มีความมุง่มัน่ท่ีจะปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความระมดัระวงัรอบคอบและซ่ือสตัย์สจุริต อยา่งเตม็ความสามารถ 

โดยค�านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย รวมทัง้ดแูลให้บริษัท 

มีระบบการด�าเนินงานท่ีมีประสทิธิภาพ ถกูต้องตามกฎหมาย วตัถปุะสงค์ ข้อบงัคบับริษัท เพ่ือบรรลเุป้าหมาย ซึง่จะไปสู่

ความยัง่ยืนทางธรุกิจตอ่ไป

             (นายมินทร์ อิงค์ธเนศ)
                      ประธานกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการบริหาร



บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 063รายงานประจำาปี 2561

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้  
 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากดั (มหาชน) ได้รับแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
จ�านวน 3 ทา่น  ซึง่ทกุทา่นเป็นผู้ทรงคณุวฒิุ และมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามประกาศของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์  ซึง่มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้
 1. นายธีระ  อภยัวงศ์          ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. นายสจิุน  สวุรรณเกต    กรรมการตรวจสอบ
 3. นางสษุมา  รัตวิานิช       กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางสาวยพุา  เบญจวิกรัย ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน  ท�าหน้าท่ีเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบตัหิน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทท่ีระบไุว้ในกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบ  โดยได้มีการจดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน 4 ครัง้  และคณะกรรมการตรวจสอบยงัได้เชิญ 
ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชมุด้วยตามความเหมาะสม  และมีการรายงานผลการด�าเนินงานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส สาระส�าคญัสรุปได้ดงันี ้

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส  รายงวดบญัชีและประจ�าปีร่วมกบัผู้สอบบญัชีและผู้บริหารฝ่ายการบญัชีเพ่ือพิจารณารายงาน
ทางการเงิน การเปิดเผยข้อมลูประกอบงบ นโยบายทางการบญัชี  รวมถงึรับทราบข้อสงัเกต และข้อเสนอแนะของผู้สอบบญัชี  
เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีการปฎิบตับิญัชีท่ีถกูต้องตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  และมีการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอยา่งเพียงพอและ
เช่ือถือได้  ซึง่ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเหน็ไว้ในรายงานท่ีได้น�าเสนอตอ่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ทัง้นีผู้้สอบบญัชีได้ปฎิบตัหิน้าท่ี 
และแสดงความเหน็อยา่งเป็นอิสระ

พิจารณา เสนอแนะ และสอบทานแผนงานและผลการตรวจสอบของระบบการควบคมุภายใน  เพ่ือประเมินความเพียงพอ  
ความเหมาะสมและประสทิธิภาพของระบบการควบคมุภายใน รวมถงึการชีแ้นะเพ่ือให้มีการก�ากบัดแูล และการตรวจสอบภายใน 
มีประสทิธิภาพมากขึน้  และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีบริษัทได้ก�าหนดไว้ ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วา่  
บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และมีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง

สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้มัน่ใจวา่เป็นไปตามเง่ือนไข
ปกตทิางธรุกิจและไมมี่รายการใดท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัทฯอยา่งมีนยัส�าคญั โดยยดึหลกัความสมเหตสุมผล ความโปร่งใส  รวมถงึ
การเปิดเผยข้อมลูของรายการดงักลา่วอยา่งเพียงพอ ตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและประโยชน์สงูสดุของ 
บริษัทฯ เป็นแนวทาง

ตดิตามความคืบหน้าเก่ียวกบัการปฎิบตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตามมาตรฐานท่ีก�าหนดไว้  เพ่ือให้ระบบการควบคมุ
ภายในของบริษัทมีประสทิธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอกบัสภาพแวดล้อมทางธรุกิจท่ีเปลีย่นแปลงไป

พิจารณาคดัเลอืก  เสนอแตง่ตัง้ และเสนอคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีโดยพิจารณาถงึความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ 
ความนา่เช่ือถือเป็นหลกั และน�าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือน�าเสนอขออนมุตัติอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบตัหิน้าท่ีครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการ
บริษัทด�าเนินการด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ  และมีความเหน็วา่คณะกรรมการบริษัทตลอดจนผู้บริหารของบริษัท มีความ 
มุง่มัน่ท่ีจะปฎิบตัหิน้าท่ีเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของบริษัท อยา่งมีคณุภาพ  และได้ให้ความส�าคญัตอ่การด�าเนินงานภายใต้ระบบ 
การควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิผล มีการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีความโปร่งใส และเช่ือถือได้ตามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี
สอดคล้องกบัข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

                    (นายธีระ  อภัยวงศ์)
             ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



รายงานประจำาปี 2561
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)064

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการ และผู้บริหารระดบัสงู ได้แก่  
นายนราธร วงศ์วิเศษ ท�าหน้าท่ีประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่  
นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล นางเพช็รรัตน์ วรญาณโกศล และนางสาวอษุณีย์ รัตนไพฑรูย์ โดยมีนางสาวศนัษนีย์ โหรานิคม 
ท�าหน้าท่ีเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจดัให้มีการประชมุรวม 4 ครัง้ เพ่ือติดตามและพิจารณา เร่ืองส�าคญัท่ีได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดงันี ้
 1. พิจารณาปัจจยัความเสี่ยงท่ีมีผลตอ่การบรรลเุป้าหมายของบริษัทฯ โดยพิจารณาความเสี่ยง อยา่งละเอียดรอบคอบ 
    ทัง้ความเสี่ยงจากภายนอกและความเสี่ยงจากภายใน พร้อมให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ เพ่ือลดปัจจยัเสี่ยงให้ 
      อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้
 2.  ให้ข้อเสนอแนะ ตดิตามการด�าเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดบัจดัการเพ่ือน�าไปด�าเนินการให้บรรล ุเป้าหมาย 
 3.  ก�าหนดให้รายงานผลการด�าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นประจ�าทกุไตรมาส

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีความมุง่มัน่ท่จีะด�าเนินการให้บริษัทฯ มีการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีการบริหารความเสีย่ง
อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งสามารถควบคุมความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจให้อยู่ในขอบเขตท่ีก�าหนด มีการควบคุมภายใน 
ท่ีเหมาะสมเพียงพอกบัการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมไว้อย่างรอบด้านเป็นการล่วงหน้า  
เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถด�าเนินธรุกิจได้ตามเป้าหมายและ มีประสทิธิภาพ

       

         (นายนราธร วงศ์วิเศษ)
            ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้มีมตแิตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของ บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากดั (มหาชน) 
เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560  ซึง่ประกอบด้วยกรรมอิสระทัง้หมดเพ่ือให้การท�าหน้าท่ีเป็นอิสระอยา่งแท้จริง จ�านวน 3 ทา่น 
ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้
 1. นายธีระ อภยัวงศ์             กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
 2. นายสจิุน สวุรรณเกต        กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
 3. นางสษุมา รัตวิานิช          กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
โดยมี นางสาวนิพิชฌม์ชา ธญัภทัรนพจิรา ผู้จดัการแผนกทรัพยากรบคุคล  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน

ในปี 2561 ท่ีผา่นมา มีการประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนรวม 1 ครัง้ โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทนทกุทา่นได้ให้ความส�าคญัในการเข้าร่วมประชมุ พร้อมกบัมีข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การด�าเนินงาน
ในด้านตา่งๆ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้จดัการประชมุเพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัทฯ อยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั สมเหตสุมผล โปร่งใส และเป็นอิสระ โดยค�านงึถงึผลประโยชน์สงูสดุของ 
บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเป็นส�าคญั ภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีก�าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ซึง่สอดคล้องกบัข้อก�าหนดและแนวทางปฏิบตัิตามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  โดยได้มีการพิจารณาในเร่ืองท่ีส�าคญั  ดงันี ้
 1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
     บริษัทฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ย  รวมถงึคณุสมบตัขิองกรรมการ  ท่ีเหมาะสมกบัขนาดและลกัษณะธรุกิจของบริษัทฯ
 2. หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาบคุคลเพ่ือด�ารงต�าแหนง่กรรมการ
   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาทบทวนหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบคุคล 
   เพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  รวมถึงคณุสมบตัิของกรรมการ  ท่ีเหมาะสมกบัขนาด และลกัษณะการ 
     ด�าเนินธรุกิจของบริษัทฯ
 3. หลกัเกณฑ์ในการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ย
     คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจา่ยคา่ตอบแทนทกุประเภท 
   ของกรรมการให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ  และเทียบเคียงกบับริษัทอ่ืนๆ ท่ี 
     อยูใ่นกลุม่ธรุกิจประเภทเดียวกนัในตลาดหลกัทรัพย์ MAI                          
 4. เกณฑ์ในการประเมินผลประจ�าปีของผู้บริหารสงูสดุ
   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนเกณฑ์ในการประเมินผลประจ�าปี ของผู้บริหาร 
     สงูสดุ เพ่ือให้ครอบคลมุและสะท้อนผลการปฏิบตังิานอยา่งแท้จริง
 5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้สง่เสริม สนบัสนนุ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยมีสว่นในการ 
       ดแูลกิจการ และให้ความเหน็ เก่ียวกบัการด�าเนินกิจการ การเสนอวาระและเสนอช่ือบคุคลเข้าเป็นกรรมการ แทนกรรมการ 
     ท่ีครบวาระ เป็นการลว่งหน้า ประจ�าปี 2561 ตัง้แตว่นัท่ี 1–31 ธนัวาคม 2561 ผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ

 
         (นายธีระ  อภัยวงศ์)
          ประธานคณะกรรมสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

                                                                

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)066

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอส พี วี ไอ จ�ำกดั (มหำชน)

ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท เอส พี วี ไอ จ�ำกดั (มหำชน) (บริษัทฯ) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 งบก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ส�ำหรับ

ปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมถงึหมำยเหตสุรุปนโยบำย กำรบญัชีท่ีส�ำคญั

ข้ำพเจ้ำเหน็วำ่งบกำรเงินข้ำงต้นนีแ้สดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส�ำหรับ

ปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท เอส พี วี ไอ จ�ำกดั (มหำชน) โดยถกูต้องตำมท่ีควรในสำระส�ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กลำ่วไว้ในวรรค ควำมรับผิดชอบ

ของผู้สอบบญัชีตอ่กำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกบริษัทฯตำมข้อก�ำหนดจรรยำ

บรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก�ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำ 

ได้ปฏิบตัติำมข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณอ่ืนๆตำมท่ีระบใุนข้อก�ำหนดนัน้ด้วย ข้ำพเจ้ำเช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีข้ำพเจ้ำ

ได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ
เร่ืองส�ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองตำ่งๆ ท่ีมีนยัส�ำคญัท่ีสดุตำมดลุยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำ ในกำรตรวจสอบ

งบกำรเงินส�ำหรับงวดปัจจบุนั ข้ำพเจ้ำได้น�ำเร่ืองเหลำ่นีม้ำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยรวมและในกำร

แสดงควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำ ทัง้นี ้ข้ำพเจ้ำไมไ่ด้แสดงควำมเหน็แยกตำ่งหำกส�ำหรับเร่ืองเหลำ่นี ้

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตังิำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีได้กลำ่วไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีตอ่กำรตรวจสอบงบกำรเงิน 

ในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึง่ได้รวมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหลำ่นีด้้วย กำรปฏิบตังิำนของข้ำพเจ้ำได้รวมวิธีกำรตรวจสอบ

ท่ีออกแบบมำเพ่ือตอบสนองตอ่กำรประเมินควำมเสีย่งจำกกำรแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสำระส�ำคญัในงบกำรเงิน 

ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึง่ได้รวมวิธีกำรตรวจสอบส�ำหรับเร่ืองเหลำ่นีด้้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเหน็

ของข้ำพเจ้ำตอ่งบกำรเงินโดยรวม

เร่ืองส�ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส�ำหรับแตล่ะเร่ืองมีดงัตอ่ไปนี ้

การรับรู้รายได้
รำยได้ถือเป็นรำยกำรบญัชีท่ีมีสำระส�ำคญัและสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ก�ำไรขำดทนุของบริษัทฯ ประกอบกบับริษัทฯ มีสำขำ

เป็นจ�ำนวนมำก อีกทัง้บริษัทฯยงัมีสว่นลดและกำรสง่เสริมกำรขำยท่ีได้รับจำกผู้ขำย ดงันัน้จงึมีควำมเสีย่งเก่ียวกบัมลูคำ่และ

ระยะเวลำในกำรรับรู้รำยได้และส่วนลดและกำรส่งเสริมกำรขำยท่ีได้รับจำกผู้ขำย ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมส�ำคญัเป็นพิเศษ 

ตอ่กำรรับรู้รำยได้ของบริษัทฯ

งบการเงิน
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ข้ำพเจ้ำตรวจสอบกำรรับรู้รำยได้ของบริษัทฯโดยกำรประเมินและทดสอบระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทฯท่ีเก่ียวข้องกบั

วงจรรำยได้ สุม่ตวัอย่ำงรำยกำรขำยท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำงปีและชว่งใกล้สิน้รอบระยะเวลำรำยงำน เพ่ือตรวจสอบกบัเอกสำร

ประกอบรำยกำรขำย และสอบทำนใบลดหนีท่ี้บริษัทฯออกภำยหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ประกอบกบัได้วิเครำะห์

เปรียบเทียบข้อมลูบญัชีรำยได้แบบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพ่ือสอบทำนควำมผิดปกตท่ีิอำจเกิดขึน้ของรำยกำร

ขำยตลอดรอบระยะเวลำบญัชี โดยเฉพำะรำยกำรบญัชีท่ีท�ำผำ่นใบส�ำคญัทัว่ไป นอกจำกนีข้้ำพเจ้ำตรวจสอบกำรรับรู้สว่นลด

และกำรสง่เสริมกำรขำยท่ีได้รับจำกผู้ขำย โดยสุม่ตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรสว่นลดและกำรสง่เสริมกำรขำย

สินค้าคงเหลือ
เน่ืองจำกคอมพิวเตอร์และโทรศพัท์เคลือ่นท่ีเป็นผลติภณัฑ์กลุม่เทคโนโลยีท่ีมีกำรพฒันำเปลีย่นแปลงตลอดเวลำ กำรเปลีย่นแปลง

ทำงเทคโนโลยีอำจสง่ผลกระทบตอ่มลูคำ่สนิค้ำคงเหลอื กำรประมำณกำรมลูคำ่สทุธิท่ีคำดวำ่จะได้รับของสนิค้ำคงเหลอืตำม 

ท่ีเปิดเผยไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 5 และ 10 ต้องอำศยัดลุยพินิจของฝ่ำยบริหำรคอ่นข้ำงมำก โดยเฉพำะอยำ่งย่ิง

กำรประมำณกำรคำ่เผ่ือกำรลดลงของมลูค่ำสนิค้ำคงเหลือส�ำหรับสนิค้ำท่ีล้ำสมยัหรือเสื่อมสภำพซึง่ขึน้อยูก่บักำรวิเครำะห์ 

ในรำยละเอียดเก่ียวกบัวงจรอำยขุองสนิค้ำกำรแขง่ขนัทำงกำรตลำด สภำพเศรษฐกิจและอตุสำหกรรม ซึง่มีผลตอ่จ�ำนวนคำ่ 

เผ่ือกำรลดลงของมลูคำ่สนิค้ำคงเหลอื

ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและท�ำควำมเข้ำใจระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทฯท่ีเก่ียวข้องกบักำรประเมินคำ่เผ่ือกำรลดลงของมลูคำ่

สนิค้ำคงเหลอื โดยกำรสอบถำมผู้ รับผิดชอบ นอกจำกนี ้ ข้ำพเจ้ำได้ท�ำควำมเข้ำใจเกณฑ์ท่ีใช้ในกำรพิจำรณำคำ่เผ่ือกำรลดลง

ของมลูคำ่สนิค้ำคงเหลือ รวมถงึสอบทำนควำมสม�่ำเสมอของกำรใช้เกณฑ์ดงักลำ่ว ข้ำพเจ้ำได้วิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมลู 

ระยะเวลำกำรถือครองและกำรเคลือ่นไหวของสนิค้ำคงเหลอืเพ่ือระบถุงึกลุม่สนิค้ำท่ีมีข้อบง่ชีว้ำ่มีกำรหมนุเวียนของสนิค้ำท่ีช้ำ

กวำ่ปกต ิและวิเครำะห์เปรียบเทียบจ�ำนวนเงินสทุธิท่ีกิจกำรได้รับจำกกำรขำยสนิค้ำภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงินกบัรำคำทนุของ

สนิค้ำคงเหลอื

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหำรเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูอ่ืน ซึง่รวมถงึข้อมลูท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯ (แตไ่มร่วมถงึ งบกำรเงินและ

รำยงำนของผู้สอบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนัน้)

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลมุถึงข้อมลูอ่ืนและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ข้อสรุปในลกัษณะกำรให้ ควำมเช่ือมัน่ 

ในรูปแบบใด ๆ ตอ่ข้อมลูอ่ืนนัน้

ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอำ่นและพิจำรณำวำ่ข้อมลูอ่ืนนัน้มีควำมขดัแย้ง 

ท่ีมีสำระส�ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรือไม ่หรือปรำกฏวำ่ข้อมลูอ่ืนแสดงขดัตอ่ 

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสำระส�ำคญัหรือไม ่หำกในกำรปฏิบตังิำนดงักลำ่ว ข้ำพเจ้ำสรุปได้วำ่ข้อมลูอ่ืนแสดงขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็น

สำระส�ำคญัแล้ว ข้ำพเจ้ำจะต้องรำยงำนข้อเทจ็จริงนัน้ ทัง้นี ้ข้ำพเจ้ำไมพ่บวำ่มีเร่ืองดงักลำ่วท่ีต้องรำยงำน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท�ำและน�ำเสนองบกำรเงินเหลำ่นีโ้ดยถกูต้องตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง 

กำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคมุภำยในท่ีผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ�ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถจดัท�ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำก 

กำรแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสำระส�ำคญัไมว่ำ่จะเกิดจำกกำรทจุริตหรือข้อผิดพลำด
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ในกำรจดัท�ำงบกำรเงิน ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษัทฯในกำรด�ำเนินงำนตอ่เน่ือง กำรเปิดเผย

เร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด�ำเนินงำนตอ่เน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักลำ่ว และกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชีส�ำหรับกิจกำรท่ีด�ำเนินงำนตอ่เน่ือง

เว้นแตผู่้บริหำรมีควำมตัง้ใจท่ีจะเลกิบริษัทฯหรือหยดุด�ำเนินงำนหรือไมส่ำมำรถด�ำเนินงำนตอ่เน่ืองอีกตอ่ไปได้

ผู้ มีหน้ำท่ีในกำรก�ำกบัดแูลมีหน้ำท่ีในกำรสอดสอ่งดแูลกระบวนกำรในกำรจดัท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตสุมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำรแสดง

ข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสำระส�ำคญัหรือไม ่ไมว่ำ่จะเกิดจำกกำรทจุริตหรือข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผู้สอบบญัชี

ซึง่รวมควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำอยูด้่วย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตสุมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสงูแตไ่มไ่ด้เป็นกำรรับประกนัวำ่ 

กำรปฏิบตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสำระส�ำคญัท่ีมีอยู่ 

ได้เสมอไป ข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทจุริตหรือข้อผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส�ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุ

สมผลได้ว่ำรำยกำรท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทกุรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ ใช้ 

งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหลำ่นี ้

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ข้ำพเจ้ำใช้ดลุยพินิจและกำรสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชำชีพ

ตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตังิำนดงัตอ่ไปนีด้้วย

 •  ระบแุละประเมินควำมเสีย่งท่ีอำจมีกำรแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสำระส�ำคญัในงบกำรเงิน ไมว่่ำจะเกิดจำก 

  กำรทจุริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตัิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง ตอ่ควำมเสี่ยงเหลำ่นัน้ และ 

  ได้หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำ ควำมเสีย่งท่ีไมพ่บ 

  ข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส�ำคญัซึง่เป็นผลมำจำก กำรทจุริตจะสงูกว่ำควำมเสี่ยงท่ีเกิดจำกข้อผิดพลำด  

  เน่ืองจำกกำรทจุริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตัง้ใจละเว้นกำรแสดงข้อมลู  

  กำรแสดงข้อมลูท่ีไมต่รงตำมข้อเทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคมุภำยใน

 •  ท�ำควำมเข้ำใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคมุภำยในท่ีเก่ียวข้องกบักำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบให้เหมำะสม 

  กบัสถำนกำรณ์ แตไ่มใ่ชเ่พ่ือวตัถปุระสงค์ในกำรแสดงควำมเหน็ตอ่ควำมมีประสทิธิผลของกำรควบคมุภำยในของบริษัทฯ 

 

 •  ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตสุมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและกำร 

  เปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหำรจดัท�ำ

 • สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชีส�ำหรับกิจกำรท่ีด�ำเนินงำนตอ่เน่ืองของผู้บริหำร และสรุปจำก 

  หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีได้รับวำ่มีควำมไมแ่นน่อนท่ีมีสำระส�ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตกุำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหต ุ

  ให้เกิดข้อสงสยัอยำ่งมีนยัส�ำคญัตอ่ควำมสำมำรถของบริษัทฯในกำรด�ำเนินงำนตอ่เน่ืองหรือไม ่หำกข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุป 

  วำ่มีควำมไมแ่นน่อนท่ีมีสำระส�ำคญั ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรำยงำนของผู้สอบบญัชีของข้ำพเจ้ำถงึกำรเปิดเผย 

  ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องในงบกำรเงิน หรือหำกเหน็วำ่กำรเปิดเผยดงักลำ่วไมเ่พียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเหน็ท่ีเปลีย่นแปลง 

  ไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึน้อยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีได้รับจนถงึวนัท่ีในรำยงำนของผู้สอบบญัชีของข้ำพเจ้ำ อยำ่งไร 

  ก็ตำม เหตกุำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตใุห้บริษัทฯต้องหยดุกำรด�ำเนินงำนตอ่เน่ืองได้
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 •  ประเมินกำรน�ำเสนอ โครงสร้ำงและเนือ้หำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถงึกำรเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนประเมิน 

  วำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตกุำรณ์ท่ีเกิดขึน้โดยถกูต้องตำมท่ีควรหรือไม่

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกบัผู้ มีหน้ำท่ีในกำรก�ำกบัดแูลในเร่ืองต่ำง ๆ ซึง่รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ีได้

วำงแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนยัส�ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนยัส�ำคญัในระบบกำรควบคมุภำยในหำก

ข้ำพเจ้ำได้พบในระหวำ่งกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้ มีหน้ำท่ีในกำรก�ำกบัดแูลวำ่ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตัติำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวข้องกบัควำมเป็น

อิสระและได้สื่อสำรกบัผู้ มีหน้ำท่ีในกำรก�ำกบัดแูลเก่ียวกบัควำมสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซึง่ข้ำพเจ้ำเช่ือวำ่มีเหตผุล

ท่ีบคุคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบตอ่ควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรท่ีข้ำพเจ้ำใช้เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้ข้ำพเจ้ำ

ขำดควำมเป็นอิสระ

จำกเร่ืองทัง้หลำยท่ีสือ่สำรกบัผู้ มีหน้ำท่ีในกำรก�ำกบัดแูล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเร่ืองตำ่ง ๆ  ท่ีมีนยัส�ำคญัท่ีสดุในกำรตรวจสอบ

งบกำรเงินในงวดปัจจบุนัและก�ำหนดเป็นเร่ืองส�ำคญัในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเร่ืองเหลำ่นีไ้ว้ในรำยงำนของผู้สอบ

บญัชี เว้นแตก่ฎหมำยหรือข้อบงัคบัห้ำมไมใ่ห้เปิดเผยเร่ืองดงักลำ่วตอ่สำธำรณะ หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดขึน้ ข้ำพเจ้ำ

พิจำรณำวำ่ไมค่วรสื่อสำรเร่ืองดงักลำ่วในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท�ำดงักลำ่วสำมำรถคำดกำรณ์ได้อยำ่งสมเหตุ

สมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผู้ มีสว่นได้เสียสำธำรณะจะได้จำกกำรสื่อสำรดงักลำ่ว

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้ รับผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน�ำเสนอรำยงำนฉบบันี ้

สำธิดำ รัตนำนรัุกษ์

ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขทะเบียน 4753

บริษัท ส�ำนกังำน อีวำย จ�ำกดั

กรุงเทพฯ: 12 กมุภำพนัธ์ 2562



รายงานประจำาปี 2561
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)070

สนิทรัพย์ 

สนิทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 

เงินลงทนุชัว่ครำว 

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น 

สนิค้ำคงเหลอื 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เงินลงทนุระยะยำวอ่ืน 

อปุกรณ์ 

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 

สทิธิกำรเชำ่ 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 

สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอตดับญัชี 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

รวมสนิทรัพย์

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้

 45,274,027 

 81,358,135 

 59,271,056 

 295,492,489 

 10,922,161 

 492,317,868 

 10,000,000 

 42,975,419 

 20,818,094 

 6,948,840 

 21,262,969 

 7,332,332 

 109,337,654 

 601,655,522 

2561

7

8

6, 9

10

11

12

13

14

15

16

22

หมายเหตุ

 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 

2560

(หนว่ย:บำท)

บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 071รายงานประจำาปี 2561

หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืห้นุ 

หนีส้นิหมุนเวียน

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

เงินปันผลค้ำงจำ่ย 

ภำษีเงินได้ค้ำงจำ่ย 

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน 

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 

รวมหนีส้นิ 

ส่วนของผู้ถอืห้นุ 

ทนุเรือนหุ้น

    ทนุจดทะเบียน

    หุ้นสำมญั 400,000,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 0.50 บำท  

    ทนุออกจ�ำหนำ่ยและช�ำระเตม็มลูคำ่แล้ว

    หุ้นสำมญั 400,000,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 0.50 บำท 

สว่นเกินมลูคำ่หุ้นสำมญั 

ก�ำไรสะสม

    จดัสรรแล้ว - ส�ำรองตำมกฎหมำย 

    ยงัไมไ่ด้จดัสรร 

รวมส่วนของผู้ถอืห้นุ 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถอืห้นุ

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้

 

253,430,855 

 70,955 

 3,826,611 

 804,458 

 258,132,879 

 14,803,521 

 14,803,521 

 272,936,400 

 200,000,000 

 200,000,000 

 39,809,592 

 14,550,117 

 74,359,413 

328,719,122

601,655,522

2561

6.17

18

19

หมายเหตุ

 

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

2560

(หนว่ย:บำท)

บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)  
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



รายงานประจำาปี 2561
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)072

ก�ำไรขำดทนุ 

รำยได้ 

รำยได้จำกกำรขำย 

รำยได้จำกกำรบริกำร 

รำยได้อ่ืน 

รวมรำยได้ 

ค่ำใช้จ่ำย 

ต้นทนุขำย 

ต้นทนุบริกำร 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและจดัจ�ำหนำ่ย 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร 

รวมค่ำใช้จ่ำย 

ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 

คำ่ใช้จำ่ยทำงกำรเงิน 

ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้

คำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้ 

ก�ำไรส�ำหรับปี

ก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน:

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 

ผลขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

หกั: ผลกระทบของภำษีเงินได้ 

รำยกำรท่ีจะไมถ่กูบนัทกึในสว่นของก�ำไรหรือขำดทนุ

   ในภำยหลงั - สทุธิจำกภำษีเงินได้ 

ก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส�ำหรับปี

ก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวมส�ำหรับปี

ก�ำไรต่อห้นุขั้นพืน้ฐำน

ก�ำไร

จ�ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน�ำ้หนกั (หุ้น)

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้

 2,545,218,797 

 15,291,286 

 30,953,315 

 2,591,463,398 

2,232,887,763 

 3,140,844 

 233,298,799 

 65,572,248 

 2,534,899,654 

 56,563,744 

 (867,705)

 55,696,039 

 (10,475,524)

 45,220,515 

 (2,482,373)

 496,474 

 (1,985,899)

 (1,985,899)

 43,234,616 

0.11

400,000,000

2561

20

22

23

หมายเหตุ

 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

2560

(หนว่ย:บำท)

บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 073รายงานประจำาปี 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวำคม 2559 

ก�ำไรส�ำหรับปี  

ก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส�ำหรับปี  

ก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวมส�ำหรับปี  

เงินปันผลจำ่ย 

โอนก�ำไรสะสมท่ียงัไมจ่ดัสรรเป็น

   ส�ำรองตำมกฎหมำย 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 

ก�ำไรส�ำหรับปี  

ก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส�ำหรับปี  

ก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวมส�ำหรับปี  

เงินปันผลจำ่ย 

โอนก�ำไรสะสมท่ียงัไมจ่ดัสรรเป็น

   ส�ำรองตำมกฎหมำย 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

 25,239,486 

 30,468,153 

 - 

 30,468,153 

 (4,799,480)

 (1,523,408)

 49,384,751 

 49,384,751 

 45,220,515 

 (1,985,899)

 43,234,616  

(15,998,928)

 (2,261,026)

 74,359,413 

 10,765,683 

 - 

 - 

 - 

 - 

 1,523,408 

 12,289,091 

 12,289,091 

 - 

 - 

 - 

 - 

 2,261,026 

 14,550,117 

 39,809,592 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 39,809,592 

 39,809,592 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 39,809,592 

275,814,761 

 30,468,153 

 - 

 30,468,153 

 (4,799,480)

 -  

301,483,434 

 

301,483,434 

 45,220,515 

 (1,985,899)

 43,234,616  

(15,998,928)

 -  

328,719,122 

200,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 -  

200,000,000 

 

200,000,000 

 - 

 - 

 - 

 - 

 -  

200,000,000 

26

19

26

19

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้

หมายเหตุ

ทนุเรือนหุน้ 
ทีอ่อกและ
ช�าระแล้ว 

ส่วนเกนิ
มลูค่าหุน้
สามญั รวม

ก�าไรสะสม
จดัสรรแล้ว

ส�ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร

(หนว่ย:บำท)

บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



รายงานประจำาปี 2561
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)074

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด�ำเนินงำน 

ก�ำไรก่อนภำษี 

รำยกำรปรับกระทบก�ำไรก่อนภำษีเป็นเงินสดรับ(จำ่ย)

   จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน: 

   คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ�ำหนำ่ย 

   คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพ่ิมขึน้ 

   ตดัจ�ำหนำ่ยหนีส้ญู 

   กำรปรับลดสนิค้ำเป็นมลูคำ่สทุธิท่ีจะได้รับเพ่ิมขึน้(ลดลง)   

   ขำดทนุจำกกำรจ�ำหนำ่ย/ตดัจ�ำหนำ่ยอปุกรณ์ 

   คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ของอปุกรณ์เพ่ิมขึน้ 

   ตดัจ�ำหนำ่ยสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 

   คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่เงินมดัจ�ำจำกสญัญำเชำ่ 

   ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 

   ก�ำไรจำกกำรจ�ำหนำ่ยเงินลงทนุชัว่ครำวในหลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ  

   ก�ำไรจำกกำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่เงินลงทนุชัว่ครำว

   ในหลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ 

   ดอกเบีย้รับ

   คำ่ใช้จำ่ยดอกเบีย้ 

ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลงใน   

   สนิทรัพย์และหนีส้นิด�ำเนินงำน 

สนิทรัพย์ด�ำเนินงำน(เพ่ิมขึน้)ลดลง:

   ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น  

   สนิค้ำคงเหลอื 

   สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  

   สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน

หนีส้นิด�ำเนินงำนเพ่ิมขึน้(ลดลง):

   เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

   หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 

เงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 

ดอกเบีย้รับ 

จำ่ยภำษีเงินได้ 

เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด�ำเนินงำน

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้

 

55,696,039 

 22,837,343 

 24,695 

 7,200 

 6,136,622 

 1,716,087 

 638,518 

 949,358 

 160,528 

 1,515,334 

 (625,881)

 (29,398)

 (370,509)

 62 

 88,655,998 

 (27,010,062)

 (85,554,235)

 (4,489,367)

 (3,000,528)

 75,572,906 

 (84,091)

 44,090,621 

 367,714 

 (10,161,825)

 34,296,510 

2561

 

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 

2560

(หนว่ย: บำท)

บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)  
งบกระแสเงินสด 
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 075รายงานประจำาปี 2561

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทนุ 

เงินลงทนุชัว่ครำวลดลง(เพ่ิมขึน้) 

เงินสดรับจำกกำรจ�ำหนำ่ยอปุกรณ์ 

ซึอ้อปุกรณ์ 

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนเพ่ิมขึน้ 

สทิธิกำรเชำ่เพ่ิมขึน้ 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทนุ 

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค�ำ้ประกนัลดลง 

จำ่ยดอกเบีย้ 

เงินปันผลจำ่ย 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงนิ 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้สุทธิ 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดต้นปี 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยปี  

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ 

รำยกำรท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัเงินสด

   เงินปันผลค้ำงจำ่ย 

   โอนสนิค้ำคงเหลอืเป็นอปุกรณ์ 

   โอนสนิค้ำคงเหลอืเป็นสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน  

   ตดับญัชีลกูหนีก้ำรค้ำเป็นหนีส้ญู

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้

 22,576,473 

 73,285 

 (19,001,539)

 (8,024,474)

 (2,000,000)

 (6,376,255)

 - 

 (62)

 (15,987,358)

 (15,987,420)

 11,932,835 

 33,341,192 

 45,274,027 

 70,955 

 1,099,021 

 33,300 

 3,210 

2561

 

(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 

 - 

 - 
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(หนว่ย: บำท)

บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)  
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทั่วไป
 บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) จดัตัง้ขึน้เป็นบริษัทจ�ำกดัตำมกฎหมำยไทยเม่ือวนัท่ี 6 มกรำคม 2554 

 และได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกดัตำมกฎหมำยวำ่ด้วยบริษัทมหำชน จ�ำกดั เม่ือวนัท่ี 10 เมษำยน  

 2556 และมีภูมิล�ำเนำในประเทศไทย โดยมีบริษัท ไอที ซิตี ้ จ�ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตัง้ 

 ในประเทศไทยเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ บริษัทฯด�ำเนินธุรกิจหลกัในกำรจ�ำหน่ำยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โทรศพัท์เคลื่อนท่ี  

 อปุกรณ์เสริมและให้บริกำรท่ีเก่ียวข้อง ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนคือเลขท่ี 1213/58-59 ซอยลำดพร้ำว 94 ถนนศรีวรำ  

 แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษัทฯมีสำขำท่ีเปิดให้บริกำรแล้วเป็นจ�ำนวน 45 สำขำ (2560: 40 สำขำ)

2.  เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
 งบกำรเงินนีจ้ดัท�ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก�ำหนดในพระรำชบญัญตัวิิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดย 

 แสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก�ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ ลงวนัท่ี 11 ตลุำคม 2559 ออกตำม 

 ควำมในพระรำชบญัญตักิำรบญัชี พ.ศ. 2543

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษ 

 แปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยนี ้

 งบกำรเงินนีไ้ด้จดัท�ำขึน้โดยใช้เกณฑ์รำคำทนุเดมิเว้นแตจ่ะได้เปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี

3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่เร่ิมมีผลบงัคับใช้ในปีปัจจุบนั

 ในระหวำ่งปี บริษัทฯได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง  

 (ปรับปรุง 2560) รวมถงึแนวปฏิบตัทิำงบญัชีฉบบัใหม ่ซึง่มีผลบงัคบัใช้ส�ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน 

 หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบตั ิมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักลำ่วได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้ 

 เพ่ือให้มีเนือ้หำเทำ่เทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำย 

 ให้ชดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน กำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักลำ่วมำ 

 ถือปฏิบตันีิไ้มมี่ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส�ำคญัตอ่งบกำรเงินของบริษัทฯ

ข.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่จะมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบกำรเงนิที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลังวันที่ 1 มกรำคม 2562

 ในระหวำ่งปีปัจจบุนั สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน 

 ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม ่รวมถงึแนวปฏิบตัทิำงบญัชี จ�ำนวนหลำยฉบบั ซึง่มีผลบงัคบัใช้ 

 ส�ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักลำ่ว 

 ได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพ่ือให้มีเนือ้หำเทำ่เทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดย 

 สว่นใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัทิำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบตัทิำงบญัชีกบัผู้ใช้มำตรฐำน
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 ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯเช่ือวำ่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่ำวสว่นใหญ่จะไมมี่ผลกระทบอย่ำง 

 เป็นสำระส�ำคญัตอ่งบกำรเงินเม่ือน�ำมำถือปฏิบตั ิอยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหมซ่ึง่ได้มีกำร 

 เปลี่ยนแปลงหลกักำรส�ำคญั สำมำรถสรุปได้ดงันี ้

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำที่ท�ำกับลูกค้ำ

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีเก่ียวข้อง 

 ตอ่ไปนี ้

 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560)    เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง

 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)    เร่ือง รำยได้

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560)   เร่ือง รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยน

          เก่ียวกบับริกำรโฆษณำ

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้ำ

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญำส�ำหรับกำรก่อสร้ำง

          อสงัหำริมทรัพย์

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรโอนสนิทรัพย์จำกลกูค้ำ

 กิจกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสญัญำท่ีท�ำกบัลกูค้ำทกุสญัญำ ยกเว้นสญัญำท่ีอยูใ่น 

 ขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบันีไ้ด้ก�ำหนดหลกักำร 5 ขัน้ตอนส�ำหรับกำรรับรู้รำยได้ท่ีเกิดขึน้ 

 จำกสญัญำท่ีท�ำกบัลกูค้ำ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยได้ในจ�ำนวนเงินท่ีสะท้อนถงึสิง่ตอบแทนท่ีกิจกำรคำดวำ่จะมีสทิธิได้รับ 

 จำกกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำหรือบริกำรท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลกูค้ำ และก�ำหนดให้กิจกำรต้องใช้ดลุยพินิจและพิจำรณำ 

 ข้อเทจ็จริงและเหตกุำรณ์ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแตล่ะขัน้ตอน

 ปัจจบุนัฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีตอ่งบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน�ำมำตรฐำนดงักลำ่ว 

 มำถือปฏิบตัิ

ค.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงนิที่จะมีผลบงัคับใช้ส�ำหรับงบกำรเงนิที่มีรอบระยะ 

 เวลำบญัชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563

 ในระหว่ำงปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

 ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ�ำนวน 5 ฉบบั ได้แก่

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ

 ฉบบัท่ี 7  กำรเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทำงกำรเงิน

 ฉบบัท่ี 9  เคร่ืองมือทำงกำรเงิน

 มำตรฐำนกำรบญัชี

 ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
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 กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ

 ฉบบัท่ี 16  กำรปอ้งกนัควำมเสี่ยงของเงินลงทนุสทุธิในหนว่ยงำนตำ่งประเทศ

 ฉบบัท่ี 19  กำรช�ำระหนีส้นิทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทนุ

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวข้ำงต้น ก�ำหนดหลกักำรเก่ียวกับกำรจดัประเภทและกำรวดัมลูค่ำ 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมหรือรำคำทนุตดัจ�ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน  

 ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสญัญำและแผนธรุกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค�ำนวณ 

 กำรด้อยคำ่ของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคดิของผลขำดทนุด้ำนเครดติท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้ และหลกักำรเก่ียวกบั 

 กำรบญัชีปอ้งกนัควำมเสี่ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำน 

 กำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุม่นีมี้ผลบงัคบัใช้ จะท�ำให้มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบตัิ 

 ทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้อยูใ่นปัจจบุนัถกูยกเลกิไป

 ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน�ำมำตรฐำนกลุ่ม 

 ดงักลำ่วมำถือปฏิบตัิ

4.  นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
4.1  กำรรับรู้รำยได้

	 ขายสินค้า

 รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำรับรู้เม่ือบริษัทฯได้โอนควำมเสีย่งและผลตอบแทนท่ีเป็นนยัส�ำคญัของควำมเป็นเจ้ำของสนิค้ำ 

 ให้กบัผู้ ซือ้แล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมลูคำ่ตำมรำคำในใบก�ำกบัสนิค้ำโดยไมร่วมภำษีมลูคำ่เพ่ิม ส�ำหรับสนิค้ำท่ีได้ 

 สง่มอบหลกัจำกหกัสว่นลดแล้ว

	 รายได้ค่าบริการ

 รำยได้คำ่บริกำรรับรู้เม่ือได้ให้บริกำรแล้วโดยพิจำรณำถงึขัน้ควำมส�ำเร็จของงำน

	 ดอกเบีย้รับ

 ดอกเบีย้รับถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนงึถงึอตัรำผลตอบแทนท่ีแท้จริง

4.2  เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดหมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทนุระยะสัน้ท่ีมีสภำพคล่องสงู  

 ซึง่ถงึก�ำหนดจำ่ยคืนภำยในระยะเวลำไมเ่กิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีได้มำ และไมมี่ข้อจ�ำกดัในกำรเบกิใช้

4.3  ลูกหนีก้ำรค้ำ

 ลกูหนีก้ำรค้ำแสดงมลูค่ำตำมจ�ำนวนมลูค่ำสทุธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯบนัทึกค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส�ำหรับผลขำดทุน 

 โดยประมำณท่ีอำจเกิดขึน้จำกกำรเก็บเงินจำกลกูหนีไ้ม่ได้ ซึง่โดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและ 

 กำรวิเครำะห์อำยหุนี ้

4.4  เงนิลงทนุ

 เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้ำแสดงตำมมลูคำ่ยตุธิรรม กำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่ยตุธิรรมของหลกัทรัพย์บนัทกึในสว่น 

 ของก�ำไรหรือขำดทนุ
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4.5  สินค้ำคงเหลือ

 สนิค้ำส�ำเร็จรูปแสดงมลูคำ่ตำมรำคำทนุ (ตำมวิธีเข้ำก่อนออกก่อน) หรือมลูคำ่สทุธิท่ีจะได้รับแล้วแตร่ำคำใดจะต�่ำกวำ่

 มลูค่ำสทุธิท่ีจะได้รับของสินค้ำประมำณจำกรำคำท่ีคำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติของธุรกิจหกัด้วยคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย 

 สนิค้ำนัน้

 คำ่เผ่ือกำรลดลงของมลูคำ่สนิค้ำคงเหลือจะตัง้ขึน้ส�ำหรับสนิค้ำท่ีล้ำสมยั เคลื่อนไหวช้ำหรือเสื่อมสภำพ

4.6  อุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ

 อปุกรณ์แสดงมลูคำ่ตำมรำคำทนุหกัคำ่เสื่อมรำคำสะสมและคำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์ (ถ้ำมี)

 คำ่เสื่อมรำคำของอปุกรณ์ค�ำนวณจำกรำคำทนุของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรให้ประโยชน์โดยประมำณ 

 ดงันี ้

  สว่นปรับปรุงอำคำรเชำ่   -  5 ปี

  คอมพิวเตอร์    -  3 ปี

  อปุกรณ์ส�ำนกังำน   -  5 ปี

  เคร่ืองตกแตง่และตดิตัง้   -  5 ปี

  ยำนพำหนะ    -  5 ปี

 คำ่เสื่อมรำคำรวมอยูใ่นกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

 ไมมี่กำรคดิคำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับสนิทรัพย์ระหวำ่งตดิตัง้

 บริษัทฯตดัรำยกำรอปุกรณ์ออกจำกบญัชี เม่ือจ�ำหนำ่ยสนิทรัพย์หรือคำดวำ่จะไมไ่ด้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคต 

 จำกกำรใช้หรือกำรจ�ำหนำ่ยสินทรัพย์ รำยกำรผลก�ำไรหรือขำดทนุจำกกำรจ�ำหนำ่ยสินทรัพย์ จะรับรู้ในสว่นของก�ำไร 

 หรือขำดทนุเม่ือบริษัทฯตดัรำยกำรสนิทรัพย์นัน้ออกจำกบญัชี

4.7  สินทรัพย์ไม่มีตวัตน

 สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนแสดงมลูคำ่ตำมรำคำทนุหกัคำ่ตดัจ�ำหนำ่ยสะสมและคำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่สะสม (ถ้ำมี) ของสนิทรัพย์นัน้

 บริษัทฯตดัจ�ำหนำ่ยสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนท่ีมีอำยกุำรให้ประโยชน์จ�ำกดัอยำ่งมีระบบตลอดอำยกุำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

 ของสนิทรัพย์นัน้ และจะประเมินกำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์ดงักลำ่วเม่ือมีข้อบง่ชีว้ำ่สนิทรัพย์นัน้เกิดกำรด้อยคำ่ บริษัทฯ จะ 

 ทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ�ำหนำ่ยและวิธีกำรตดัจ�ำหนำ่ยของสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนดงักลำ่วทกุสิน้ปีเป็นอยำ่งน้อย คำ่ตดั 

 จ�ำหนำ่ยรับรู้เป็นคำ่ใช้จำ่ยในสว่นของก�ำไรหรือขำดทนุ

 สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนท่ีมีอำยกุำรให้ประโยชน์จ�ำกดัมีดงันี ้

        อำยุกำรให้ประโยชน์

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์       5 ปี

 คำ่สทิธิท่ีจะใช้ช่ือและด�ำเนินธรุกิจ    ตำมอำยสุญัญำ (5 ปี)

4.8  สิทธิกำรเช่ำ

 บริษัทฯตดัจ�ำหนำ่ยสทิธิกำรเชำ่โดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสญัญำเชำ่
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4.9  รำยกำรธุรกจิกับบุคคลหรือกจิกำรที่เก่ียวข้องกัน

 บคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนักบับริษัทฯ หมำยถงึ บคุคลหรือกิจกำรท่ีมีอ�ำนำจควบคมุบริษัทฯหรือถกูบริษัทฯควบคมุ 

 ไมว่ำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยูภ่ำยใต้กำรควบคมุเดียวกนักบับริษัทฯ

 

 นอกจำกนีบ้คุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัยงัหมำยรวมถงึบคุคลหรือกิจกำรท่ีมีสทิธิออกเสยีงโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

 ซึง่ท�ำให้มีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส�ำคญักบับริษัทฯ ผู้บริหำรส�ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษัทฯ ท่ีมีอ�ำนำจในกำร 

 วำงแผนและควบคมุกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ

4.10 สัญญำเช่ำระยะยำว

 สญัญำเชำ่อปุกรณ์ท่ีควำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของสว่นใหญ่ไมไ่ด้โอนไปให้กบัผู้เชำ่ถือเป็นสญัญำเชำ่ 

 ด�ำเนินงำน จ�ำนวนเงินท่ีจำ่ยตำมสญัญำเชำ่ด�ำเนินงำนรับรู้เป็นคำ่ใช้จำ่ยในสว่นของก�ำไรหรือขำดทนุตำมวิธีเส้นตรงตลอด 

 อำยขุองสญัญำเชำ่

4.11 เงนิตรำต่ำงประเทศ

 บริษัทฯแสดงงบกำรเงินเป็นสกลุเงินบำทซึง่เป็นสกลุเงินท่ีใช้ในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำตำ่งประเทศแปลงคำ่เป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร สนิทรัพย์และหนีส้นิ 

 ท่ีเป็นตวัเงินซึง่อยูใ่นสกลุเงินตรำตำ่งประเทศได้แปลงคำ่เป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน

 ก�ำไรและขำดทนุท่ีเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอตัรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่นกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

4.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯจะท�ำกำรประเมินกำรด้อยคำ่ของอปุกรณ์หรือสนิทรัพย์ท่ีไมมี่ตวัตนของบริษัทฯ 

 หำกมีข้อบง่ชีว้ำ่สินทรัพย์ดงักลำ่วอำจด้อยคำ่ บริษัทฯรับรู้ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่เม่ือมลูคำ่ท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของ 

 สนิทรัพย์มีมลูคำ่ต�ำ่กวำ่มลูคำ่ตำมบญัชีของสนิทรัพย์นัน้ ทัง้นีม้ลูคำ่ท่ีคำดวำ่จะได้รับคืนหมำยถงึมลูคำ่ยตุธิรรมหกัต้นทนุ 

 ในกำรขำยของสนิทรัพย์หรือมลูคำ่จำกกำรใช้สนิทรัพย์แล้วแตร่ำคำใดจะสงูกวำ่

 บริษัทฯจะรับรู้รำยกำรขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ในสว่นของก�ำไรหรือขำดทนุ

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงำน

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน

 บริษัทฯรับรู้ เงินเดือน คำ่จ้ำง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคำ่ใช้จำ่ยเม่ือเกิดรำยกำร

	 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

 โครงกำรสมทบเงิน

 บริษัทฯและพนกังำนได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส�ำรองเลีย้งชีพ ซึง่ประกอบด้วยเงินท่ีพนกังำนจำ่ยสะสมและเงินท่ีบริษัทฯ 

 จำ่ยสมทบให้เป็นรำยเดือน สนิทรัพย์ของกองทนุส�ำรองเลีย้งชีพได้แยกออกจำกสนิทรัพย์ของบริษัทฯ เงินท่ีบริษัทฯ จำ่ย 

 สมทบกองทนุส�ำรองเลีย้งชีพบนัทกึเป็นคำ่ใช้จำ่ยในปีท่ีเกิดรำยกำร
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	 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

 บริษัทฯมีภำระส�ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่ำ 

 เงินชดเชยดงักลำ่วเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส�ำหรับพนกังำน

 บริษัทฯค�ำนวณหนีส้นิตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดยใช้วิธีคดิลดแตล่ะหนว่ยท่ีประมำณกำร 

 ไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เช่ียวชำญอิสระได้ท�ำกำรประเมินภำระผกูพนัดงักลำ่วตำมหลกัคณิตศำสตร์ 

 ประกนัภยั

 ผลก�ำไรหรือขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) ส�ำหรับ 

 โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

4.14 ประมำณกำรหนีส้ิน

 บริษัทฯจะบนัทกึประมำณกำรหนีส้นิไว้ในบญัชีเม่ือภำระผกูพนัซึง่เป็นผลมำจำกเหตกุำรณ์ในอดีตได้เกิดขึน้แล้ว และ 

 มีควำมเป็นไปได้คอ่นข้ำงแนน่อนวำ่บริษัทฯจะเสยีทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปลือ้งภำระผกูพนันัน้ และบริษัทฯ 

 สำมำรถประมำณมลูคำ่ภำระผกูพนันัน้ได้อยำ่งนำ่เช่ือถือ

4.15 ภำษีเงนิได้

 ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี

 ภำษีเงนิได้ปัจจุบนั

 บริษัทฯบนัทกึภำษีเงินได้ปัจจบุนัตำมจ�ำนวนท่ีคำดวำ่จะจำ่ยให้กบัหนว่ยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค�ำนวณจำกก�ำไร 

 ทำงภำษีตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก�ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร

 ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชี

 บริษัทฯบนัทึกภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์และหนีส้ิน  

 ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีเก่ียวข้องนัน้ โดยใช้อตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช้  

 ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน

 บริษัทฯรับรู้หนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกตำ่งชัว่ครำวท่ีต้องเสยีภำษีทกุรำยกำร แตรั่บรู้สนิทรัพย์ภำษีเงินได้ 

 รอกำรตดับญัชีส�ำหรับผลแตกตำ่งชัว่ครำวท่ีใช้หกัภำษี รวมทัง้ผลขำดทนุทำงภำษีท่ียงัไมไ่ด้ใช้ในจ�ำนวนเทำ่ท่ีมีควำม 

 เป็นไปได้คอ่นข้ำงแนท่ี่บริษัทฯจะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกตำ่งชัว่ครำวท่ีใช้หกัภำษี 

 และผลขำดทนุทำงภำษีท่ียงัไมไ่ด้ใช้นัน้

 บริษัทฯจะทบทวนมลูคำ่ตำมบญัชีของสนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทกุสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนและจะท�ำกำร 

 ปรับลดมลูคำ่ตำมบญัชีดงักลำ่ว หำกมีควำมเป็นไปได้คอ่นข้ำงแน่วำ่บริษัทฯจะไม่มีก�ำไรทำงภำษีเพียงพอตอ่กำรน�ำ 

 สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทัง้หมดหรือบำงสว่นมำใช้ประโยชน์

 บริษัทฯจะบนัทกึภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัสว่นของผู้ ถือหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดขึน้เก่ียวข้องกบัรำยกำรท่ีได้ 

 บนัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผู้ ถือหุ้น
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4.16 กำรวัดมูลค่ำยุตธิรรม

 มลูคำ่ยตุธิรรม หมำยถงึ รำคำท่ีคำดวำ่จะได้รับจำกจำกกำรขำยสนิทรัพย์หรือเป็นรำคำท่ีจะต้องจำ่ยเพ่ือโอนหนีส้นิให้ 

 ผู้ อ่ืนโดยรำยกำรดงักลำ่วเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึน้ในสภำพปกติระหวำ่งผู้ ซือ้และผู้ขำย (ผู้ ร่วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมลูคำ่  

 บริษัทฯ ใช้รำคำเสนอซือ้ขำยในตลำดท่ีมีสภำพคลอ่งในกำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์และหนีส้นิซึง่มำตรฐำนกำร 

 รำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องก�ำหนดให้ต้องวดัมลูค่ำด้วยมลูคำ่ยตุิธรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคลอ่ง 

 ส�ำหรับสนิทรัพย์หรือหนีส้นิท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไมส่ำมำรถหำรำคำเสนอซือ้ขำยในตลำดท่ีมีสภำพคลอ่งได้ บริษัทฯ 

 จะประมำณมลูคำ่ยตุิธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมลูคำ่ท่ีเหมำะสมกบัแตล่ะสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมลูท่ี 

 สำมำรถสงัเกตได้ท่ีเก่ียวข้องกบัสนิทรัพย์หรือหนีส้นิท่ีจะวดัมลูคำ่ยตุธิรรมนัน้ให้มำกท่ีสดุ

 ล�ำดบัชัน้ของมลูคำ่ยตุธิรรมท่ีใช้วดัมลูคำ่และเปิดเผยมลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์และหนีส้นิในงบกำรเงินแบง่ออกเป็น 

 สำมระดบัตำมประเภทของข้อมลูท่ีน�ำมำใช้ในกำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรม ดงันี ้

 ระดบั 1  ใช้ข้อมลูรำคำเสนอซือ้ขำยของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคลอ่ง

 ระดบั 2  ใช้ข้อมลูอ่ืนท่ีสำมำรถสงัเกตได้ของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิ ไมว่ำ่จะเป็นข้อมลูทำงตรงหรือทำงอ้อม

 ระดบั 3  ใช้ข้อมลูท่ีไมส่ำมำรถสงัเกตได้ เชน่ ข้อมลูเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณขึน้

 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯจะประเมินควำมจ�ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล�ำดบัชัน้ของมลูคำ่ยตุธิรรม 

 ส�ำหรับสนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีถืออยู ่ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรมแบบเกิดขึน้ประจ�ำ

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบญัชีที่ส�ำคัญ

 ในกำรจดัท�ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดลุยพินิจและกำรประมำณกำร 

 ในเร่ืองท่ีมีควำมไมแ่นน่อนเสมอ กำรใช้ดลุยพินิจและกำรประมำณกำรดงักลำ่วนีส้ง่ผลกระทบตอ่จ�ำนวนเงินท่ีแสดงใน 

 งบกำรเงินและตอ่ข้อมลูท่ีแสดงในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดขึน้จริงอำจแตกตำ่งไปจำกจ�ำนวนท่ีประมำณกำร 

 ไว้ กำรใช้ดลุยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส�ำคญัมีดงันี ้

 สัญญำเช่ำ

 ในกำรพิจำรณำประเภทของสญัญำเช่ำว่ำเป็นสญัญำเช่ำด�ำเนินงำนหรือสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ 

 ดลุยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสญัญำเพ่ือพิจำรณำว่ำบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนควำมเสี่ยงและ 

 ผลประโยชน์ในสนิทรัพย์ท่ีเชำ่ดงักลำ่วแล้วหรือไม่

 ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในกำรประมำณค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดลุยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทนุท่ี 

 คำดวำ่จะเกิดขึน้จำกลกูหนีแ้ตล่ะรำย โดยพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยขุองหนีท่ี้คงค้ำงและสภำวะ 

 เศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนัน้ เป็นต้น

 ค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ

 ในกำรประมำณคำ่เผ่ือกำรลดลงของมลูคำ่สินค้ำคงเหลือ ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดลุยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทนุท่ี 

 คำดวำ่จะเกิดขึน้จำกสินค้ำคงเหลือนัน้ โดยคำ่เผ่ือกำรลดลงของมลูคำ่สทุธิท่ีจะได้รับ พิจำรณำจำกรำคำท่ีคำดวำ่จะ 

 ขำยได้ตำมปกตขิองธรุกิจหกัด้วยคำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยสนิค้ำนัน้ และคำ่เผ่ือส�ำหรับสนิค้ำเก่ำล้ำสมยั เคลือ่นไหวช้ำหรือ 

 เสื่อมคณุภำพพิจำรณำจำกอำยโุดยประมำณของสนิค้ำแตล่ะชนิด
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 อุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ

 ในกำรค�ำนวณคำ่เสือ่มรำคำของอปุกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องท�ำกำรประมำณอำยกุำรให้ประโยชน์และมลูคำ่คงเหลอื 

 เม่ือเลกิใช้งำนของอปุกรณ์ และต้องทบทวนอำยกุำรให้ประโยชน์และมลูคำ่คงเหลอืใหมห่ำกมีกำรเปลีย่นแปลงเกิดขึน้

 นอกจำกนี ้ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยคำ่ของอปุกรณ์ในแตล่ะชว่งเวลำและบนัทกึขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ 

 หำกคำดวำ่มลูคำ่ท่ีคำดวำ่จะได้รับคืนต�ำ่กวำ่มลูคำ่ตำมบญัชีของสนิทรัพย์นัน้ ในกำรนีฝ่้ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดลุยพินิจ 

 ท่ีเก่ียวข้องกบักำรคำดกำรณ์รำยได้และคำ่ใช้จำ่ยในอนำคตซึง่เก่ียวเน่ืองกบัสนิทรัพย์นัน้

 สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชี

 บริษัทฯจะรับรู้สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส�ำหรับผลแตกตำ่งชัว่ครำวท่ีใช้หกัภำษีและขำดทนุทำงภำษีท่ีไมไ่ด้ใช้ 

 เม่ือมีควำมเป็นไปได้คอ่นข้ำงแนว่ำ่บริษัทฯจะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกตำ่งชัว่ครำว 

 และขำดทนุนัน้ ในกำรนีฝ่้ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องประมำณกำรวำ่บริษัทฯควรรับรู้จ�ำนวนสนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

 เป็นจ�ำนวนเทำ่ใด โดยพิจำรณำถงึจ�ำนวนก�ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแตล่ะชว่งเวลำ

 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์

 หนีส้ินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนประมำณขึน้ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซึง่ต้อง 

 อำศยัข้อสมมตฐิำนตำ่ง ๆในกำรประมำณกำรนัน้ เชน่ อตัรำคดิลด อตัรำกำรขึน้เงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และ 

 อตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนกังำน เป็นต้น

6.  รำยกำรธุรกจิกับกจิกำรที่เก่ียวข้องกัน

 ในระหวำ่งปี บริษัทฯมีรำยกำรธรุกิจท่ีส�ำคญักบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั รำยกำรธรุกิจดงักลำ่วเป็นไปตำมเง่ือนไข 

 ทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหวำ่งบริษัทฯและบคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัเหลำ่นัน้ซึง่เป็นไปตำมปกต ิ

 ธรุกิจโดยสำมำรถสรุปได้ดงันี ้

รำยกำรธุรกจิกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
 (บริษัท ไอที ซตีิ ้จ�ำกดั (มหำชน))

เงินปันผลจำ่ย

รำยกำรธุรกจิกับกจิกำรที�เกี�ยวข้องกัน
ขำยสนิค้ำ  

ซือ้สนิค้ำ  

คำ่บริกำรจำ่ย  

คำ่บริหำรจดักำรสนิค้ำ 

5

1

1

7

6

1

2

1

9

6

ตำมอตัรำท่ีประกำศจำ่ย

รำคำตลำด

รำคำตลำด

รำคำท่ีตกลงร่วมกนั

รำคำท่ีตกลงร่วมกนั

(หนว่ย: ล้ำนบำท)

2561 2560 นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 เงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกประจ�ำ มีอตัรำดอกเบีย้ระหวำ่งร้อยละ 0.10 ถงึ 0.50 ตอ่ปี  

 (2560: ร้อยละ 0.10 ถงึ 1.00 ตอ่ปี)

 ยอดคงค้ำงระหวำ่งบริษัทฯและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียดดงันี ้

 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
 ในระหวำ่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีคำ่ใช้จำ่ยผลประโยชน์พนกังำนท่ีให้แก่กรรมกำรและ 

 ผู้บริหำร ดงัตอ่ไปนี ้

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เก่ียวข้องกัน (หมำยเหตุ 9)
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั (มีผู้ ถือหุ้นและมีกรรมกำรร่วมกนั)

รวมลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เก่ียวข้องกัน (หมำยเหตุ 17)
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั (มีผู้ ถือหุ้นและมีกรรมกำรร่วมกนั)

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั

ผลประโยชน์ระยะสัน้  

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 

รวม 

เงินสด  

เงินฝำกธนำคำร 

รวม 

311

311

1,554

1,554

22.3

1.2

23.5

3,036

42,238

45,274

268

268

2,976

2,976

20.7

0.6

21.3

5,231

28,110

33,341

(หนว่ย: พนับำท)

(หนว่ย: ล้ำนบำท)

(หนว่ย: พนับำท) 

2561

2561

2561

2560

2560

2560
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8.  เงินลงทุนชั่วคราว

ล�ำดบัชัน้ของมลูคำ่ยตุธิรรมท่ีใช้วดัมลูคำ่และเปิดเผยมลูคำ่ยตุธิรรมของเงินลงทนุชัว่ครำวในหลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ อยูใ่นระดบั

ท่ี 2 คือ ใช้ข้อมลูอ่ืนท่ีสำมำรถสงัเกตได้ของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิ ไมว่ำ่จะเป็นข้อมลูทำงตรงหรือทำงอ้อม

(หนว่ย: พนับำท)

เงินลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรี

ตรำสำรเพ่ิมทรัพย์

รวม

5,030

5,030

81,358

81,358

81,329

81,329

103,255

103,255

103,279

103,279

3,914

3,914

จ�านวนหน่วย 
(พนัหน่วย)

จ�านวนหน่วย 
(พนัหน่วย)ราคาทนุ ราคาทนุ

2561 2560

มลูค่า
ยตุธิรรม

มลูค่า
ยตุธิรรม

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เก่ียวข้องกัน

อำยหุนีค้งค้ำงนบัจำกวนัท่ีถงึก�ำหนดช�ำระ

ยงัไมถ่งึก�ำหนดช�ำระ

รวมลกูหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่ไม่เก่ียวข้องกัน

อำยหุนีค้งค้ำงนบัจำกวนัท่ีถงึก�ำหนดช�ำระ

ยงัไมถ่งึก�ำหนดช�ำระ

ค้ำงช�ำระ

 ไมเ่กิน 3 เดือน

  3 - 6 เดือน

 6 - 12 เดือน

 มำกกวำ่ 12 เดือน

รวม

หกั: คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู

รวมลกูหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั, สทุธิ

รวมลกูหนีก้ำรค้ำ - สทุธิ

ลูกหนีอ่ื้น

ลกูหนีอ่ื้น - กิจกำรท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั

รวมลกูหนีอ่ื้น

รวมลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ

311

311

48,862

6,464

429

59

425

56,239

(360)

55,879

56,190

3,081

3,081

59,271

268

268

26,613

3,287

74

148

190

30,312

(338)

29,974

30,242

2,048

2,048

32,290

(หนว่ย: พนับำท)

2561 2560

9.  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น



รายงานประจำาปี 2561
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)086

10.  สินค้าคงเหลือ

 ในระหวำ่งปีปัจจบุนั บริษัทฯบนัทกึรำยกำรปรับลดรำคำทนุของสนิค้ำคงเหลือให้เป็นมลูคำ่สทุธิท่ีจะได้รับเป็นจ�ำนวน  

 6.1 ล้ำนบำท โดยแสดงเป็นสว่นหนึง่ของต้นทนุขำย (2560: โอนกลบัรำยกำรปรับลดรำคำทนุของสนิค้ำคงเหลอืให้เป็น 

 มูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับเป็นจ�ำนวน 0.7 ล้ำนบำท โดยน�ำไปหักจำกมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยใน 

 ระหวำ่งปี)

สนิค้ำส�ำเร็จรูป

หกั: รำยกำรปรับลดรำคำทนุให้เป็นมลูคำ่สทุธิท่ีจะได้รับ

สนิค้ำคงเหลือ - สทุธิ

315,175

(19,683)

295,492

230,753

(13,546)

217,207

(หนว่ย: พนับำท)

2561 2560

11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษัทฯมีเงินลงทนุระยะยำวอ่ืนจ�ำนวน 10 ล้ำนบำท (2560: 10 ล้ำนบำท) ในรูปเงินฝำก 
 ประจ�ำท่ีมีอำยเุกินกวำ่ 1 ปี ซึง่มีอตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 2.25 ตอ่ปี (2560: ร้อยละ 2.25 ตอ่ปี)

 ยอดคงเหลือของสนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียดดงันี ้

ภำษีซือ้และภำษีมลูคำ่เพ่ิมรอเรียกคืน

เงินจำ่ยลว่งหน้ำคำ่ซือ้สนิค้ำ

อ่ืน ๆ

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน

7,900

289

2,733

10,922

3,391

904

2,138

6,433

(หนว่ย: พนับำท)

2561 2560
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯมีอปุกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตดัค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วแต่ยงัใช้งำนอยู่ มลูค่ำตำมบญัชี 

ก่อนหกัคำ่เสื่อมรำคำสะสมของสนิทรัพย์ดงักลำ่วมีจ�ำนวนเงินประมำณ 45 ล้ำนบำท (2560: 39 ล้ำนบำท)

(หนว่ย: พนับำท)

13.  อุปกรณ์

รำคำทนุ

1 มกรำคม 2560

ซือ้เพ่ิม

จ�ำหนำ่ยและตดัจ�ำหนำ่ย

โอนเข้ำ(ออก)

31 ธนัวำคม 2560

ซือ้เพ่ิม

จ�ำหนำ่ยและตดัจ�ำหนำ่ย

โอนเข้ำ(ออก)

31 ธนัวำคม 2561

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม

1 มกรำคม 2560

คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับปี

คำ่เสือ่มรำคำสะสมส�ำหรับสว่นท่ีจ�ำหนำ่ยและตดัจ�ำหนำ่ย

31 ธนัวำคม 2560 

คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับปี

คำ่เสือ่มรำคำสะสมส�ำหรับสว่น ท่ีจ�ำหนำ่ยและตดัจ�ำหนำ่ย

31 ธนัวำคม 2561

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ

1 มกรำคม 2560

เพ่ิมขึน้ระหวำ่งปี

31 ธนัวำคม 2560

เพ่ิมขึน้ระหวำ่งปี 

31 ธนัวำคม 2561

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี

31 ธนัวำคม 2560

31 ธนัวำคม 2561

ค่ำเส่ือมรำคำส�ำหรับปี
2560 (จ�ำนวน 13.2 ล้ำนบำท รวมอยูใ่นคำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยสว่นท่ีเหลือรวมอยูใ่นคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร)
2561 (จ�ำนวน 13.4 ล้ำนบำท รวมอยูใ่นคำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยสว่นท่ีเหลือรวมอยูใ่นคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร)

64,223

1,138

(2,719)

7,703

70,345

1,061

(10,579)

10,807

71,634

36,608

9,275

(1,921)

43,962

9,364

(8,867)

44,459

443

579

1,022

639

1,661

25,361

25,514

20,187

3,654

(9)

138

23,970

4,663

(583)

2,109

30,159

8,648

3,395

(6)

12,037

4,128

(522)

15,643

-

-

-

-

-

11,933

14,516

13,540

595

(442)

932

14,625

970

(1,149)

976

15,422

10,480

1,819

(136)

12,163

1,761

(1,134)

12,790

-

-

-

-

-

2,462

2,632

845

-

-

-

845

-

-

-

845

821

24

-

845

-

-

845

-

-

-

-

-

-

-

5

8,640

(5)

(7,841)

799

12,307

-

(12,793)

313

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

799

313

100,800

14,027

(3,175)

932

112,584

19,001

(12,311)

1,099

120,373

57,982

14,913

(2,063)

70,832

15,428

(10,523)

75,737

 

443

579

1,022

639

1,661

40,730

42,975

14,913
15,428

2,000

-

-

-

2,000

-

-

-

2,000

1,425

400

-

1,825

175

-

2,000

-

-

-

-

-

175

-

ส่วนปรบัปรงุ
อาคารเช่า

อปุกรณ์
ส�านกังาน

เคร่ืองตกแต่ง 
และตดิตัง้ ยานพาหนะ

สนิทรัพย์
ระหว่างตดิตัง้คอมพวิเตอร์ รวม
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14.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

15.  สิทธิการเช่า

 มลูคำ่ตำมบญัชีของสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดงันี ้

 เม่ือวนัท่ี 9 กมุภำพนัธ์ 2554 บริษัทฯได้ท�ำสญัญำรับโอนสทิธิกำรเชำ่พืน้ท่ีในศนูย์กำรค้ำเอสพละนำดจำกบริษัท เอส พี วี  

 คอมรีเทล จ�ำกดั สญัญำมีผลตัง้แตว่นัท่ี 11 กมุภำพนัธ์ 2554 ถงึ 4 สงิหำคม 2574 รวมระยะเวลำ 20 ปี 5 เดือน 24 วนั  

 และเม่ือวนัท่ี 3 มกรำคม 2561 บริษัทฯได้ท�ำสญัญำรับโอนสิทธิกำรเช่ำพืน้ท่ีในศนูย์กำรค้ำไอทีมอลล์ฟอร์จนูทำวน์ 

 จำกกองทนุรวมสทิธิกำรเชำ่อสงัหำริมทรัพย์ ซี.พี.ทำวเวอร์ โกรท สญัญำมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภำพนัธ์ 2561 ถงึวนัท่ี 30  

 เมษำยน 2563 รวมระยะเวลำ 2 ปี 3 เดือน โดยบริษัทฯได้จำ่ยเงินเพ่ือให้ได้สทิธิกำรเชำ่พืน้ท่ีดงักลำ่วตลอดอำยขุองสญัญำ 

 เป็นจ�ำนวน 11.4 ล้ำนบำท และจะตดัจ�ำหนำ่ยสทิธิกำรเชำ่โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสญัญำ

 กำรกระทบยอดมลูคำ่ตำมบญัชีของสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนส�ำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดงันี ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561:

รำคำทนุ

หกั: คำ่ตดัจ�ำหนำ่ยสะสม 

มลูคำ่ตำมบญัชี - สทุธิ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560:

รำคำทนุ

หกั: คำ่ตดัจ�ำหนำ่ยสะสม

มลูคำ่ตำมบญัชี - สทุธิ

17,792

(10,555)

7,237

23,434

(12,859)

10,575

18,769

(5,188)

13,581

11,586

(2,314)

9,272

36,561

(15,743)

20,818

35,020

(15,173)

19,847

(หนว่ย: พนับำท)

ค่ำสิทธิที่จะใช้ช่ือและ
ด�ำเนินธุรกจิ

ซอฟต์แวร์
คอมพวิเตอร์

รวม

มลูคำ่ตำมบญัชีต้นปี 

ซือ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์   

โอนเข้ำจำกสนิค้ำคงเหลือ

ตดัจ�ำหนำ่ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คำ่สทิธิท่ีจะใช้ช่ือและด�ำเนินธรุกิจเพ่ิมขึน้

คำ่ตดัจ�ำหนำ่ยส�ำหรับปี

มลูคำ่ตำมบญัชีปลำยปี

19,847

841

33

(949)

7,183

(6,137)

20,818

20,486

464

-

-

4,586

(5,689)

19,847

(หนว่ย: พนับำท)

2561 2560
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16.  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

17.  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

18.  ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
 จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซึง่เป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำนแสดงได้ดงันี ้

 ยอดคงเหลือของสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 คือเงินมดัจ�ำทัง้จ�ำนวน

 กำรกระทบยอดมลูคำ่ตำมบญัชีของสทิธิกำรเชำ่ส�ำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดงันี ้

สทิธิกำรเชำ่ - รำคำทนุ

หกั: คำ่ตดัจ�ำหนำ่ยสะสม

มลูคำ่ตำมบญัชี - สทุธิ

มลูคำ่ตำมบญัชีต้นปี 

รับโอนสทิธิกำรเชำ่ระหวำ่งปี

คำ่ตดัจ�ำหนำ่ยส�ำหรับปี

มลูคำ่ตำมบญัชีปลำยปี

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั

เจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั

เจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี
สว่นท่ีรับรู้ในก�ำไรหรือขำดทนุ:
   ต้นทนุบริกำรในปัจจบุนั
   ต้นทนุดอกเบีย้
สว่นท่ีรับรู้ในก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน:
   (ก�ำไร) ขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั
   สว่นท่ีเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมตด้ิำนประชำกรศำสตร์
   สว่นท่ีเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมตทิำงกำรเงิน
   สว่นท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี

11,377

(4,428)

6,949

6,221

2,000

(1,272)

6,949

10

234,606

1,544

17,271

253,431

10,806

1,224
292

2,854
680

(1,052)
14,804

9,377

(3,156)

6,221

6,679

-

(458)

6,221

135

159,681

2,841

15,201

177,858

9,527

1,022
257

-
-
-

10,806

(หนว่ย: พนับำท)

(หนว่ย: พนับำท)

(หนว่ย: พนับำท)

(หนว่ย: พนับำท)

2561

2561

2561

2561

2560

2560

2560

2560
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 คำ่ใช้จำ่ยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนรับรู้ในรำยกำรตอ่ไปนีใ้นสว่นของก�ำไรหรือขำดทนุ

 บริษัทฯคำดวำ่จะไมมี่กำรจำ่ยช�ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีข้ำงหน้ำ

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ระยะเวลำเฉลีย่ถ่วงน�ำ้หนกัในกำรจำ่ยช�ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนของบริษัทฯ 

 ประมำณ 11 ปี (2560: 11 ปี)

 สมมตฐิำนท่ีส�ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปได้ดงันี ้

 ผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงสมมตฐิำนท่ีส�ำคญัตอ่มลูคำ่ปัจจบุนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดงันี ้

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและจดัจ�ำหนำ่ย

คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร

รวมค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในก�ำไรหรือขำดทนุ

อตัรำคดิลด

อตัรำกำรขึน้เงินเดือน 

อตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนกังำน 

อตัรำคดิลด

อตัรำกำรขึน้เงินเดือน

อตัรำกำรหมนุเวียนของพนกังำน

อตัรำคดิลด

อตัรำกำรขึน้เงินเดือน

อตัรำกำรหมนุเวียนของพนกังำน

315

1,201

1,516

(ร้อยละตอ่ปี)

2.85

4.00 - 7.00

5.00 - 50.00

เพิ่มขึน้ 1%

(1.1)

1.2

เพิ่มขึน้ 20%

(0.9)

เพิ่มขึน้ 1%

(0.6)

0.9

เพิ่มขึน้ 20%

(0.7)

(ร้อยละตอ่ปี)

2.70

4.00 - 6.50

10.00 - 50.00

ลดลง 1%

1.2

(1.0)

ลดลง 20%

(1.1)

ลดลง 1%

0.7

(0.8)

ลดลง 20%

1.0

37

1,242

1,279

(หนว่ย: พนับำท)

(หนว่ย: ล้ำนบำท)

(หนว่ย: ล้ำนบำท)

2561

2561

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2561

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2560

2560

2560



บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 091รายงานประจำาปี 2561

 เม่ือวนัท่ี 13 ธันวำคม 2561 สภำนิติบญัญัติแห่งชำติได้มีมติผ่ำนร่ำงพระรำชบญัญัติคุ้มครองแรงงำนฉบบัใหม ่ 

 ซึง่กฎหมำยดงักลำ่วอยูใ่นระหวำ่งรอประกำศในรำชกิจจำนเุบกษำ พระรำชบญัญตัคิุ้มครองแรงงำนฉบบัใหมนี่ก้�ำหนด 

 อตัรำคำ่ชดเชยเพ่ิมเตมิกรณีนำยจ้ำงเลกิจ้ำง ส�ำหรับลกูจ้ำงซึง่ท�ำงำนตดิตอ่กนัครบ 20 ปีขึน้ไปให้มีสทิธิได้รับคำ่ชดเชย 

 ไมน้่อยกวำ่คำ่จ้ำงอตัรำสดุท้ำย 400 วนั กำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่วถือเป็นกำรแก้ไขโครงกำรส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ 

 หลงัออกจำกงำน และมีผลกระทบให้บริษัทฯมีหนีส้นิส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนเพ่ิมขึน้ 4.5 ล้ำนบำท  

 บริษัทฯจะบนัทกึผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ต้นทนุบริกำรในอดีตเป็นค่ำใช้จ่ำยทนัทีในสว่นของ 

 ก�ำไรหรือขำดทนุของงวดท่ีกฎหมำยดงักลำ่วมีผลบงัคบัใช้

รำยได้คำ่สนบัสนนุกำรขำย

รำยได้คำ่สง่เสริมกำรขำย

รำยได้คำ่นำยหน้ำ

ก�ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน

ก�ำไรจำกกำรจ�ำหนำ่ยเงินลงทนุชัว่ครำวในหลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ  

ดอกเบีย้รับ

อ่ืนๆ

รวม

23,850

2,667

1,005

604

650

371

1,806

30,953

14,410

1,258

698

1,029

529

591

368

18,883

(หนว่ย: พนับำท)

2561 2560

19.  ส�ารองตามกฎหมาย

20.  รายได้อื่น

 ภำยใต้บทบญัญตัขิองมำตรำ 116 แหง่พระรำชบญัญตับิริษัทมหำชนจ�ำกดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจดัสรรก�ำไรสทุธิ 

 ประจ�ำปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส�ำรองไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 5 ของก�ำไรสทุธิประจ�ำปี หกัด้วยยอดขำดทนุสะสมยกมำ (ถ้ำมี)  

 จนกวำ่ทนุส�ำรองนีจ้ะมีจ�ำนวนไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ส�ำรองตำมกฎหมำยดงักลำ่วไมส่ำมำรถน�ำ 

 ไปจำ่ยเงินปันผลได้

 ในระหวำ่งปี 2561 บริษัทฯได้จดัสรรก�ำไรสทุธิส�ำหรับปี 2561 ไปเป็นส�ำรองตำมกฎหมำยรวมเป็นจ�ำนวน 2.3 ล้ำนบำท  

 (2560: บริษัทฯได้จดัสรรก�ำไรสทุธิส�ำหรับปี 2560 ไปเป็นส�ำรองตำมกฎหมำยจ�ำนวน 1.5 ล้ำนบำท)



รายงานประจำาปี 2561
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)092

ซือ้สนิค้ำส�ำเร็จรูป

กำรเปลี่ยนแปลงในสนิค้ำส�ำเร็จรูป

เงินเดือน คำ่แรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน

คำ่เชำ่จำ่ยตำมสญัญำเชำ่ด�ำเนินงำนและคำ่บริกำรอำคำรสว่นกลำง

คำ่ธรรมเนียมบตัรเครดิต

คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ�ำหนำ่ย

คำ่บริหำรจดักำรสนิค้ำ

คำ่บริกำรสำธำรณปูโภค

คำ่วสัดสุ�ำนกังำน

ขำดทนุจำกกำรจ�ำหนำ่ย/ตดัจ�ำหนำ่ยสนิทรัพย์

ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์

ภำษีเงนิได้ปัจจุบนั:

ภำษีเงินได้นิติบคุคลส�ำหรับปี

ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชี:

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกตำ่งชัว่ครำว

   และกำรกลบัรำยกำรผลแตกตำ่งชัว่ครำว  

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวกบัผลขำดทนุจำกกำรประมำณกำร

ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั

2,308,544

(84,422)

151,739

52,182

33,683

22,837

6,328

5,602

2,719

2,665

799

12,174

(1,698)

10,476

(496)

1,871,868

(63,282)

122,034

44,935

26,677

21,060

5,455

4,762

2,293

996

579

7,155

(255)

6,900

-

(หนว่ย: พนับำท)

(หนว่ย: พนับำท)

(หนว่ย: พนับำท)

2561

2561

2561

2560

2560

2560

21.  ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

22.  ภาษีเงินได้

 รำยกำรคำ่ใช้จำ่ยแบง่ตำมลกัษณะประกอบด้วยรำยกำรคำ่ใช้จำ่ยท่ีส�ำคญัดงัตอ่ไปนี ้

 คำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดงันี ้

 จ�ำนวนภำษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกบัสว่นประกอบแตล่ะสว่นของก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม  

 2561 และ 2560 สรุปได้ดงันี ้



บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 093รายงานประจำาปี 2561

ก�ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินได้นิตบิคุคล

อตัรำภำษีเงินได้นิตบิคุคล

ก�ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินได้นิตบิคุคลคณูอตัรำภำษี

ผลกระทบทำงภำษีส�ำหรับ:

   คำ่ใช้จำ่ยต้องห้ำม

   คำ่ใช้จำ่ยท่ีมีสทิธิหกัได้เพ่ิมขึน้

รวม

คำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยูใ่นงบก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชี

   คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู

   คำ่เผ่ือกำรลดลงของมลูคำ่สนิค้ำคงเหลือ

   คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ของอปุกรณ์

   คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่เงินประกนัคำ่เชำ่

   ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน

รวม

หนีส้ินภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชี 

   ก�ำไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจำกหลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ  

รวม

สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ 

55,696

20%

11,139

139

(802)

(663)

10,476

72

3,936

332

32

2,961

7,333

1

1

7,332

37,368

20%

7,474

237

(811)

(574)

6,900

68

2,709

204

-

2,161

5,142

4

4

5,138

(หนว่ย: พนับำท)

(หนว่ย: พนับำท)

2561

2561
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

2560

2560

23.  ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 ก�ำไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำนค�ำนวณโดยหำรก�ำไรส�ำหรับปี (ไมร่วมก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน) ด้วยจ�ำนวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�ำ้หนกั 

 ของหุ้นสำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี

 รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก�ำไรทำงบญัชีกบัคำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้มีดงันี ้

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีและหนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีประกอบด้วยรำยกำร 

 ดงัตอ่ไปนี ้
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บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)094

24.  ข้อมูลทางการเงนิจ�าแนกตามส่วนงาน
 ข้อมลูส่วนงำนด�ำเนินงำนท่ีน�ำเสนอนีส้อดคล้องกบัรำยงำนภำยในของบริษัทฯท่ีผู้ มีอ�ำนำจตดัสินใจสงูสดุด้ำนกำร 

 ด�ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอยำ่งสม�่ำเสมอเพ่ือใช้ในกำรตดัสนิใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัสว่นงำนและประเมิน 

 ผลกำรด�ำเนินงำนของสว่นงำน ทัง้นีผู้้ มีอ�ำนำจตดัสนิใจสงูสดุด้ำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทคือกรรมกำรผู้จดักำร

 บริษัทฯด�ำเนินธรุกิจหลกัในสว่นงำนด�ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงสว่นงำนเดียว คือ กำรจ�ำหนำ่ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โทรศพัท์ 

 เคลือ่นท่ี อปุกรณ์เสริมและให้บริกำรท่ีเก่ียวข้อง และด�ำเนินธรุกิจในเขตภมิูศำสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมิน 

 ผลกำรปฏิบตังิำนของสว่นงำนโดยพิจำรณำจำกก�ำไรหรือขำดทนุจำกกำรด�ำเนินงำนซึง่วดัมลูคำ่โดยใช้เกณฑ์เดียวกบั 

 ท่ีใช้ในกำรวดัก�ำไรหรือขำดทนุจำกกำรด�ำเนินงำนในงบกำรเงิน ดงันัน้ รำยได้ ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน และสนิทรัพย์ 

 ทัง้หมดท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงิน จงึถือเป็นกำรรำยงำนตำมสว่นงำนด�ำเนินงำนและเขตภมิูศำสตร์แล้ว

25. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
 บริษัทฯและพนกังำนบริษัทฯได้ร่วมกันจดัตัง้กองทุนส�ำรองเลีย้งชีพขึน้ตำมพระรำชบญัญัติกองทุนส�ำรองเลีย้งชีพ  

 พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทนุเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทนุ 

 ส�ำรองเลีย้งชีพนีบ้ริหำรโดยบริษัท หลกัทรัพย์จดักำรกองทนุกสกิรไทย จ�ำกดั และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำน 

 นัน้ออกจำกงำนตำมระเบียบวำ่ด้วยกองทนุของบริษัทฯ ในระหวำ่งปี 2561 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดงักลำ่วเป็นคำ่ใช้จำ่ย 

 จ�ำนวน 2.0 ล้ำนบำท (2560: 1.7 ล้ำนบำท)

26.  เงินปันผล
 เม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2560 ท่ีประชมุสำมญัประจ�ำปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนมุตัิให้จ่ำยเงินปันผลส�ำหรับผลกำร 

 ด�ำเนินงำนของปี 2559 ในอตัรำหุ้นละ 0.012 บำท เป็นจ�ำนวนทัง้สิน้ 4.8 ล้ำนบำท บริษัทฯได้จำ่ยเงินปันผลดงักลำ่ว 

 แล้วในเดือนเมษำยน 2560

 เม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2561 ท่ีประชมุสำมญัประจ�ำปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนมุตัิให้จ่ำยเงินปันผลส�ำหรับผลกำร 

 ด�ำเนินงำนของปี 2560 ในอตัรำหุ้นละ 0.04 บำท เป็นจ�ำนวนทัง้สิน้ 16.0 ล้ำนบำท บริษัทฯได้จำ่ยเงินปันผลดงักลำ่ว 

 แล้วในเดือนเมษำยน 2561

27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
27.1 ภำระผูกพนัเก่ียวกับสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนและสัญญำบริกำร

 27.1.1 บริษัทฯได้เข้ำท�ำสญัญำวำ่จ้ำงทำงด้ำนกำรบริหำรงำนและกำรจดักำรเก่ียวกบัสนิค้ำกบับริษัท ท่ีเก่ียวข้องกนั 

       แหง่หนึง่ ภำยใต้เง่ือนไขของสญัญำดงักลำ่ว บริษัทฯมีภำระผกูพนัท่ีต้องจำ่ยคำ่ตอบแทนตำมเกณฑ์และอตัรำ 

     สญัญำดงักล่ำวมีอำย ุ 1 ปี และจะต่ออำยสุญัญำออกไปอีกครำวละ 1 ปี จนกว่ำจะมีกำรบอกเลิกสญัญำ 

       โดยฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่

 27.1.2 บริษัทฯได้เข้ำท�ำสญัญำเชำ่ด�ำเนินงำนและสญัญำบริกำรท่ีเก่ียวข้องกบักำรเช่ำอำคำรส�ำนกังำน คลงัสนิค้ำและ 

       พืน้ท่ีสำขำ อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำตัง้แต ่1 ถงึ 21 ปี

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษัทฯ มีจ�ำนวนเงินขัน้ต�่ำท่ีต้องจำ่ยในอนำคตทัง้สิน้ภำยใต้สญัญำเชำ่ด�ำเนินงำน 

  และสญัญำบริกำรท่ีบอกเลกิไมไ่ด้ ดงันี ้
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จ่ำยช�ำระภำยใน

   ภำยใน 1 ปี   

   มำกกวำ่ 1 แตไ่มถ่งึ 5 ปี   

   มำกกวำ่ 5 ปี

57.2

54.4

2.0

38.4

28.9

5.5

(หนว่ย: ล้ำนบำท)

2561 2560

27.2 กำรค�ำ้ประกัน

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษัทฯมีหนงัสือค�ำ้ประกนัท่ีออกโดยธนำคำรในนำมบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจ�ำนวน 36.5  

 ล้ำนบำท (2560: 29.2 ล้ำนบำท) ซึง่เก่ียวเน่ืองกบัภำระผกูพนัเพ่ือกำรค�ำ้ประกนักำรซือ้สนิค้ำและบริกำรซึง่เป็นไปตำม 

 ปกตธิรุกิจของบริษัทฯ

28.  เครื่องมือทางการเงิน
28.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส�ำคญัของบริษัทฯตำมท่ีนิยำมอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 “กำรแสดงรำยกำรและกำร 

 เปิดเผยข้อมลูส�ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด เงินลงทนุชัว่ครำว ลกูหนี ้

 กำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น เงินลงทนุระยะยำวอ่ืน และเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น บริษัทฯมีควำมเสีย่งท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือ 

 ทำงกำรเงินดงักลำ่ว และมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสีย่งดงันี ้

 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ

 บริษัทฯมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สนิเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น ฝ่ำยบริหำรควบคมุควำมเสี่ยงนีโ้ดย 

 กำรก�ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคมุสนิเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันัน้บริษัทฯจงึไมค่ำดว่ำจะได้รับควำมเสยีหำย 

 ท่ีเป็นสำระส�ำคญัจำกกำรให้สนิเช่ือ นอกจำกนี ้กำรให้สนิเช่ือของบริษัทฯไมมี่กำรกระจกุตวัเน่ืองจำกบริษัทฯมีฐำนของ 

 ลกูค้ำท่ีหลำกหลำยและมีอยูจ่�ำนวนมำกรำย จ�ำนวนเงินสงูสดุท่ีบริษัทฯอำจต้องสญูเสยีจำกกำรให้สนิเช่ือคือมลูค่ำตำม 

 บญัชีของลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้นท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน

 ควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบีย้

 บริษัทฯมีควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบีย้ท่ีส�ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม สินทรัพย์ทำง 

 กำรเงินดงักลำ่วสว่นใหญ่มีอตัรำดอกเบีย้ท่ีปรับขึน้ลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบีย้คงท่ีซึง่ใกล้เคียงกบัอตัรำ 

 ตลำดในปัจจบุนั

 สินทรัพย์และหนีส้ินทำงกำรเงินท่ีส�ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบีย้ และส�ำหรับสินทรัพย์และหนีส้ินทำง 

 กำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบีย้คงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก�ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก�ำหนดอตัรำดอกเบีย้ใหม ่(หำกวนัท่ีมี 

 กำรก�ำหนดอตัรำดอกเบีย้ใหมถ่งึก่อน) ได้ดงันี ้



รายงานประจำาปี 2561
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)096

(หนว่ย: ล้ำนบำท)

(หนว่ย: ล้ำนบำท)

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 

เงินลงทนุชัว่ครำว

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น

เงินลงทนุระยะยำวอ่ืน

หนีส้ินทำงกำรเงนิ

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 

เงินลงทนุชัว่ครำว

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น

เงินลงทนุระยะยำวอ่ืน

หนีส้ินทำงกำรเงนิ

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น

-

-

-

10

10

-

-

-

-

-

10

10

-

-

29

-

-

-

29

-

-

20

-

-

-

20

-

-

16

81

59

-

156

253

253

13

103

32

-

148

178

178

45

81

59

10

195

253

253

33

103

32

10

178

178

178

0.10 - 0.50

-

-

2.25

-

0.10 - 1.00

-

-

2.25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ภายใน 
1 ปี

ภายใน 
1 ปี

มากกว่า 
1 ปี

มากกว่า 
1 ปี

อตัรา
ดอกเบีย้ปรบั

ขึน้ลงตาม
ราคาตลาด

อตัรา
ดอกเบีย้ปรบั

ขึน้ลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มี
อตัรา

ดอกเบีย้

ไม่มี
อตัรา

ดอกเบีย้

อตัรา
ดอกเบีย้
ทีแ่ท้จรงิ

อตัรา
ดอกเบีย้
ทีแ่ท้จรงิ

(ร้อยละต่อปี)

(ร้อยละต่อปี)

อตัราดอกเบีย้คงที่

อตัราดอกเบีย้คงที่

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560

รวม

รวม

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
บริษัทฯมีควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนท่ีส�ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซือ้สนิค้ำเป็นเงินตรำตำ่งประเทศ
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32.8472

39.3938

32.6148

37.4884

11

3

33

-

เหรียญสหรัฐอเมริกำ

ยโูร

2561
(พนั)

2561
(บาทต่อหน่วยเงนิตรา

ต่างประเทศ)

2560
(บาทต่อหน่วยเงนิตรา

ต่างประเทศ)

2560
(พนั)

สกลุเงนิ
หนีสิ้นทางการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม
อตัราขายถวัเฉลีย่ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม

28.2 มูลค่ำยุตธิรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินสว่นใหญ่ของบริษัทฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้และเงินลงทนุระยะยำวอ่ืนมีอตัรำดอกเบีย้ 

 ใกล้เคียงกบัอตัรำดอกเบีย้ในตลำด บริษัทฯจงึประมำณมลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์และหนีส้นิทำงกำรเงินใกล้เคียงกบั 

 มลูคำ่ตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

29.  การบริหารจัดการทุน
 วตัถปุระสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทนุท่ีส�ำคญัของบริษัทฯ คือกำรจดัให้มีซึง่โครงสร้ำงทนุท่ีเหมำะสมเพ่ือสนบัสนนุกำร 

 ด�ำเนินธรุกิจของบริษัทฯและเสริมสร้ำงมลูคำ่กำรถือหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้น โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษัทฯมีอตัรำสว่น 

 หนีส้นิตอ่ทนุเทำ่กบั 0.83:1 (2560: 0.63:1)

30. เหตุการณ์ภายหลังรอบระเวลารายงาน
 เม่ือวนัท่ี 12 กมุภำพนัธ์ 2562 ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯครัง้ท่ี 1/2562 ได้มีมตอินมุตักิำรจำ่ยเงินปันผลส�ำหรับ 

 ผลกำรด�ำเนินงำนปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.06 บำท รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 24 ล้ำนบำท ทัง้นีบ้ริษัทฯ 

 จะน�ำเสนอให้ท่ีประชมุสำมญัประจ�ำปีผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตักิำรจำ่ยเงินปันผลดงักลำ่วตอ่ไป

31.  การอนุมัติงบการเงิน
 งบกำรเงินนีไ้ด้รับอนมุตัใิห้ออกโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯเม่ือวนัท่ี 12 กมุภำพนัธ์ 2562

บริษัทฯมียอดคงเหลือของหนีส้นิทำงกำรเงินท่ีเป็นสกลุเงินตรำตำ่งประเทศ ดงันี ้
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SPVi Branches

ชัน้ 4 ศนูย์กำรค้ำเซน็ทรัล พลำซำ่ แจ้งวฒันะ ปำกเกร็ด จ.นนทบรีุ (02-101-0890-1)

ชัน้ G อำคำรซีคอนสแควร์ (02-720-2988-9)

ชัน้ 4 ศนูย์กำรค้ำเซน็ทรัลพระรำม 9 (02-108-3241-2)

ชัน้ 2 อำคำรเอสพลำนำด (02-660-9259-61)

ชัน้ 4 อำคำรฟอร์จนูทำว์น (02-642-0634-5)

ชัน้ 1 ศนูย์กำรค้ำเกตเวย์ เอกมยั (02-108-2844-5)

ชัน้ 1 ศนูย์กำรค้ำเซน็ทรัล พลำซำ่ เชียงรำย (052-020-822-3)

อำคำรเทสโก้ โลตสั สำขำ มหำชยั2 (034-866-358-9)

ชัน้ 2 ศนูย์กำรค้ำเซน็ทรัล พลำซำ่ ระยอง (038-942- 676) 

ชัน้ 2 ศนูย์กำรค้ำโรบนิสนั สำขำก�ำแพงเพชร (055-867-203)                                                            

ศนูย์หนงัสือ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์รังสติ (095-372-5532)

ศนูย์หนงัสือ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ทำ่พระจนัทร์ (02-623-5800)

ชัน้ G อำคำร ABAC Plaza มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั (02-705-5190)

ชัน้ 1 อำคำร 10  คณะบริหำรธรุกิจ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ (02-955-1590-1)

อำคำรหอสมดุและคลงัควำมรู้ มหำวิทยำลยัมหิดล   ศำลำยำ (02-800-2558-9)

อำคำรอเนกประสงค์ข้ำงอำคำร 10 มหำวิทยำลยักรุงเทพ วิทยำเขตรังสติ (02-902-0606-7)

ชัน้ 1 อำคำร 7 มหำวิทยำลยัธรุกิจบณัฑิต (02-954-9878-9)

ด้ำนหน้ำอำคำรศนูย์ปฏิบตักิำรโรงแรมเทำทอง มหำวิทยำลยับรูพำ (095-372-5542)

ชัน้ 3 พนัธ์ทิพย์พลำซำ่ (02-256-0397-8)

ชัน้ 1  เจริญภณัฑ์ดีพำร์ทเม้นท์สโตร์ พะเยำ (095-372-553)

ชัน้1อำคำรบิก๊ซี ซเูปอร์เซน็เตอร์ สำขำล�ำพนู (096-8814318)

อำคำรเทสโก้ โลตสั สำขำ ยโสธร (063-207-0599)

ชัน้ 3 ศนูย์กำรค้ำโชว์ ดีซี (063-207-0597)

ชัน้ 4 ศนูย์กำรค้ำ ทอปส์ พลำซำ่ พิจิตร (063-207-5324)

อำคำรเทสโก้ โลตสั สำขำ ระยอง (098-819-9776)

ชัน้ 1 อำคำรบิก๊ซี ซเูปอร์เซน็เตอร์ สำขำ อรัญประเทศ (089-899-5395)

ชัน้ 1 ศนูย์กำรค้ำโรบนิสนั จ.จนัทบรีุ (093-138-8157)

อำคำรเทสโก้ โลตสั สำขำ บ้ำนฉำง (062-423-9979)

ชัน้ 2  ศนูย์กำรค้ำโรบนิสนั สำขำก�ำแพงเพชร (080-834-7899)

ศนูย์กำรค้ำบิก๊ซีซปุเปอร์เซน็เตอร์ สำขำสตัหีบ อ.สตัหีบ จ.ชลบรีุ (06 5519 3826)

อำคำรเทสโก้ โลตสั สำขำเพชรบรูณ์ ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบรูณ์ (06 5519 3825)

ศนูย์กำรค้ำโรบนิสนัไลฟ์สไตล์ ชลบรีุ  อ.เมืองชลบรีุ จ.ชลบรีุ (06 5519 3822)

อำคำรเทสโก้ โลตสั สำขำ โรจนะ (063-207-0596)

ศนูย์กำรค้ำ บิก๊ซี ซเูปอร์เซน็เตอร์ สำขำ วิเชียรบรีุ เพชรบรูณ์ (097-918-9226)

อำคำรเทสโก้ โลตสั สำขำ หลม่สกั (097-918-9228)

ตลำดวงัน้อย ต.ล�ำไทร อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยธุยำ 

อำคำรเทสโก้ โลตสั สำขำอูต่ะเภำ  ต.พลตูำหลวง อ.สตัหีบ จ.ชลบรีุ (065-512-5803)

ชัน้ 1 ศนูย์กำรค้ำ ทอปส์ ซปูเปอร์สโตร์ พะเยำ (063-207-5329)

ชัน้ 3 อำคำรฟอร์จนูทำว์น ถนนรัชดำภิเษก ดนิแดง กรุงเทพฯ

(02-642-0828 ตอ่ 11-14, 095-372-5562 , 095-372-5563 )

ชัน้ G ศนูย์กำรค้ำเซน็ทรัลพลำซำ แจ้งวฒันะ กรุงเทพฯ (02-835-3993-4, 095-372-5592)

ชัน้ B อำคำร จี ทำวเวอร์ แกรนด์ พระรำม9 ห้วยขวำง กรุงเทพฯ 

(02-117-4903-4, 095-372-5558)

ชัน้ 2 Passione Shopping Destination จ.ระยอง (038-010-909, 095-372-5530)

ชัน้ 1 ศนูย์กำรค้ำเซน็ทรัล พลำซำ่ จ.เชียงรำย (052-020-866, 095-372-5557)

ชัน้ 1ห้ำงโฮมโปรนครปฐม จ.นครปฐม (034-900-815-6, 095-372-5573)

ชัน้ 2  ศนูย์กำรค้ำโรบนิสนั สำขำเพชรบรีุ (032-491-752-3, 063-207-0592)

4th Floor Central Plaza Chaengwattana, Pak Kret, Nonthaburi

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)

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 Center Burapha 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

Big C Sattahip, Sattahip, Chon Buri

Tesco Lotus Phetchabun, Sadiang, Mueang Phetchabun, Phetchabun

Robinson Lifestyle Chonburi, Mueang Chonburi, Chonburi

Tesco Lotus Rojana, Ayutthaya

Big C Wachian Buri, Phetchabun

Tesco Lotus Lhomsak, Phetchabun

Wang Noi Market, Lam Sai, Wang Noi, Phra Nakhon Si Ayutthaya

Tesco Lotus U-Ta Pao, Phlu Ta Luang, Sattahip, Chon Buri

1st Tops Superstore

2st Floor IT Mall Fortune Tower, Ratchadaphisek Rd., 

Dindang, Bangkok

Gth Floor Central Plaza Chaengwattana

Bth Floor G Tower Grand Rama 9

2th Floor Central Plaza Chiangrai

1th Floor Central Plaza Chiangrai

1th Floor Homepro Nakornphatom 

1st Floor Robinson Phetchaburi
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