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ในช่่วงตลอดปีี 2562 ภาวะเศรษฐกิิจซบเซาได้ขยายตวัไปีทั่ั�วโลกิ 
กิารกีิดกินัทั่างกิารค้้าระหวา่งปีระเทั่ศส่ง่ผลให้ภาวะกิารค้้าถดถอย 
ซ่�งปีระเทั่ศไทั่ยต้องได้รับผลกิระทั่บอย่างหลีกิเลี�ยงไม่่ได้ ผลผลิต 
ม่วลรวม่ของปีระเทั่ศมี่กิารขยายตวัในอตัราลดลงกิว่าทีั่�ค้าดกิารณ์์ 
กิารลงทัุ่นในภาค้ธุุรกิิจเป็ีนไปีด้วยค้วาม่ระม่ัดระวังและมี่จำากิัด  
อีกิทั่ั �งกิารแข่งขนัในธุุรกิิจ,บริกิาร ซ่�งอาศยัเค้ร่�องม่่อทั่าง IT และ 
เทั่ค้โนโลยีกิารส่่�อส่ารเป็ีนไปีอยา่งเข้ม่ข้นและรุนแรง 

ในทั่่าม่กิลางส่ถานกิารณ์์ดังกิล่าว บริษัทั่ฯ ได้ทั่ำากิารจัดวาง 
ยุทั่ธุศาส่ตร์ในกิารดำาเนินธุุรกิิจให้มี่กิารเน้นกิลุ่ม่ลูกิค้้าเปี้าหม่าย 
ให้ช่ดัเจนศก่ิษาค้วาม่ต้องกิารของตลาดอย่างรอบค้อบ ทั่ั �งในด้าน 
ของกิารใช้่อปุีกิรณ์์หลกัิ อปุีกิรณ์์เส่ริม่ กิารใช้่โปีรแกิรม่ Software  
เพ่ื่�อส่นับส่นุนกิารเพิื่�ม่คุ้ณ์ค้่าของกิารใช้่เทั่ค้โนโลยีกิารขยาย 
ช่่องทั่างกิารดำาเนินธุุรกิิจและกิารติดต่อส่่�อส่ารกิับลูกิค้้า เพ่ื่�อให้ 
ตอบส่นองค้วาม่ต้องกิารและกิารบริกิารลูกิค้้าทีั่�มี่ค้วาม่ส่ะดวกิ 
รวดเร็ว อีกิทั่ั �งได้พิื่จารณ์าทั่บทั่วนจุดขายต่างๆ เพ่ื่�อให้ส่าม่ารถ 
ค้รอบค้ลมุ่กิลุม่่ลกูิค้้าได้อย่างส่ม่บรูณ์์ข่ �น ในขณ์ะเดียวกินับริษัทั่ฯ  
ก็ิได้ทั่ำากิารปีรับปีรุงกิารปีฎิิบตัิงานภายในอย่างตอ่เน่�อง กิารจดัหา 
ส่ินค้้าทีั่�เหม่าะส่ม่และกิารบริหารส่ินค้้าค้งค้ลงั เพ่ื่�อให้รองรับกิาร 
ขยายธุุรกิิจอยา่งม่ั�นค้งปีลอดภยั โดยมี่กิารลงทั่นุทั่างด้านบคุ้ลากิร 
และกิารปีฏิิบตังิานทีั่�เหม่าะส่ม่ 

สารจากประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

จากิกิารดำาเนินกิารดงักิล่าวข้างต้นส่่งผลให้กิารปีระกิอบกิารของ 
บริษัทั่ฯ มี่กิารเติบโต อย่างน่าพื่อใจ โดยจากิงบกิำาไรขาดทัุ่น 
ของบริษัทั่ฯ ปีระจำาปีีส่ิ �นส่ดุวนัทีั่� 31 ธุนัวาค้ม่ 2562 บริษัทั่ฯ มี่รายได้ 
รวม่ 3,609.9 ล้านบาทั่ เพิื่�ม่จากิปีี 2561 ร้อยละ 39.3 กิำาไรส่ทุั่ธิุหลงั 
หกัิภาษีเงินได้ 75.7 ล้านบาทั่ เพิื่�ม่จากิ ปีี 2561 ร้อยละ 67.4 มี่กิำาไร 
ตอ่หุ้น 0.19 บาทั่เพิื่�ม่จากิปีี 2561ร้อยละ 72.7 

ท้ั่ายส่ดุนี � บริษัทั่ฯ ขอขอบคุ้ณ์ทั่่านผู้ ถ่อหุ้น ลกูิค้้าผู้ มี่อุปีกิารคุ้ณ์ 
พื่นัธุมิ่ตรทั่างธุุรกิิจ ตลอดจนค้ณ์ะกิรรม่กิารผู้บริหารและพื่นกัิงาน 
ทั่กุิทั่่านทีั่�ได้ให้กิารส่นบัส่นนุกิารดำาเนินงานของบริษัทั่ฯ ด้วยโดย 
ตลอดม่า เราขอย่นยนัว่าจะดำาเนินธุุรกิิจด้วยค้วาม่รอบค้อบรัดกิมุ่ 
โปีร่งใส่ มี่ธุรรม่าภิบาล รวม่ทั่ั �งกิารส่นบัส่นนุกิารพื่ฒันาเศรษฐกิิจ 
และส่งัค้ม่ของปีระเทั่ศ เพ่ื่�อกิารพื่ฒันา เติบโตทีั่�ม่ั�นค้ง ยั�งย่นและ 
ส่ร้างผลตอบแทั่นทีั่�ดีให้แก่ิผู้ มี่ส่่วนได้ส่่วนเสี่ยในทัุ่กิภาค้ส่่วน 
ตลอดไปี 
 

เรียน ท่่านผู้้�ถืือห้�น

(นายธีีระ อภััยวงศ์์)
ประธีานกรรมการ

(นายมินทร์ อิงค์์ธีเนศ์)
ประธีานกรรมการบริหาร
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9.51% 12.12%

ข�อม้ลท่างการเงินโดยสร้ป

เปรียบเท่ียบรายได� 

88.80% 86.09%

รายได้จาก
ผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตรา

สินค้า Apple

รายได้จาก
ผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตรา

สินค้า Apple

รายได้จาก
ผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตรา
สินค้าอื่นๆ

รายได้จาก
ผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตรา
สินค้าอื่นๆ

รายได้
ค่าบริการ

รายได้
ค่าบริการ

รายได้อื่น รายได้อื่น

        สำำ�หรัับปีี สำ้�นสำุดวัันที่่� 31 ธัันวั�คม 2562 2561 2560

(1) 
กิำาไรต่อหุ้นขั �นพ่ื่ �นฐานค้ำานวณ์โดยหารกิำาไรส่ำาหรับปีี (ไม่่รวม่กิำาไรขาดทัุ่นเบ็ดเส่ร็จอ่�น) ด้วยจำานวนถัวเฉลี�ยถ่วงนำ �าหนกัิของหุ้นส่าม่ญั 

    ทีั่�ออกิอยู่ในระหว่างปีี

(หน่วย : ล้านบาทั่)

  ส่ินทั่รัพื่ย์รวม่

  หนี �ส่ินรวม่

  ส่่วนของผู้ ถ่อหุ้น

  รายได้รวม่

  ค้่าใช้่จ่ายรวม่

  กิำาไรส่ทุั่ธิุ

 อัตราส่วนการเงิน 

  อตัรากิำาไรส่ทุั่ธิุ (ร้อยละ)

  อตัราส่่วนหนี �ส่ินต่อส่่วนของผู้ ถ่อหุ้น (เทั่่า)

  อตัราผลตอบแทั่นจากิส่ินทั่รัพื่ย์ (ร้อยละ)

  อตัราผลตอบแทั่นผู้ ถ่อหุ้น (ร้อยละ)

 ข�อม้ลต่อห้�น 
 (1) กิำาไรส่ทุั่ธิุต่อหุ้นขั �นพ่ื่ �นฐาน (บาทั่)

     จำานวนหุ้นส่าม่ญั-ทั่นุทีั่�ออกิและเรียกิช่ำาระแล้ว (ล้านหุ้น) 

     ม่ลูค้่าทีั่�ตราไว้ต่อหุ้น (บาทั่) 

0.53% 0.59%1.17% 1.19%

2562 2561

492.91

191.43

301.48

2,096.19

2,065.72

30.47

1.45

0.63

8.55

10.56

0.08

400

0.50
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272.93

328.72

2,591.46

2,546.24

45.22

1.74

0.83

10.33

14.35

0.11

400

0.50

728.70

349.73

378.97
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2.10

0.92
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21.39
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	 นายธีระ	อภัยวงศ์
 ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

	 นายมินทร์	อิงค์ธเนศ
 กรรมการ 
 (กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
 ประธานกรรมการบริหาร

	 นายนราธร	วงศ์วิเศษ 

 กรรมการ 
 (กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 นางสุษมา	รัติวานิช 

 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 นางเพ็ชรรัตน์	วรญาณโกศล 

 กรรมการ 
 (กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ

	 นายสุจิน	สุวรรณเกต
 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 นายไตรสรณ์	วรญาณโกศล
 กรรมการ 
 (กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 กรรมการผู้จัดการ

	 นายโสภณ	อิงค์ธเนศ
 กรรมการ

คณะกรรมการบริษทั่

2.

7.

3.

6.

8.

1.

4. 5.
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	 นางดวงนภา	วรญาณโกศล 

 ผู้ช่วยผู้อำานวยการแผนกผลิตภัณฑ์
	 นางสาวอุษณีย	์รัตนไพฑูรย ์

 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

	 นายไพโรจน์	อุลิศนันท	์
 ผู้จัดการอาวุโสแผนกค้าปลีก 1

	 นายพงศกร	บุญศรีเมือง
 ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรมและบริการ

คณะผู้้�บริหาร

2.

4.

6.

3.

5.

	 นางเพ็ชรรัตน	์วรญาณโกศล 

 กรรมการ 
 (กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ

	 นายไตรสรณ์	วรญาณโกศล
 กรรมการ 
 (กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 กรรมการผู้จัดการ

1.
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ประวัติกรรมการและผู้้�บริหาร

การศึ์กษา :
 
•  ปริญญาโทวศิ์วกรรมค์อมพิวเตอร์ University of New South Wales, Australia
•  ประกาศ์นียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 5/2001
•  ประกาศ์นียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นท่ี 377                                                                                             
 

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2555-ปัจจุบัน ประธีานกรรมการ, ประธีานกรรมการตรวจสอบ,
 ประธีานกรรมการสรรหา และพิจารณาค์่าตอบแทน 
 บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2560-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาค์ณะกรรมการ 
 บริษัท ข้อมูลเค์รดิตแห่งชาติ จำากัด
2560-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาค์ณะกรรมการ 
 สำานักงานพัฒนาการธุีรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์์กรมหาชน) 
 กระทรวงเทค์โนโลยีสารสนเทศ์และการสื่อสาร 
2559-ปัจจุบัน ประธีานกรรมการ
 บริษัท อินโฟแมกซ์ ซิสเต็ม โซลูชั่นส์และบริการ จำากัด
2559-2560 กรรมการผู้ทรงค์ุณวุฒิ
 สำานักงานพัฒนาการธุีรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์์กรมหาชน) 
 กระทรวงเทค์โนโลยีสารสนเทศ์และการสื่อสาร
2557-2559   กรรมการผู้ทรงค์ุณวุฒิในค์ณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน  
 ธีนาค์ารแห่งประเทศ์ไทย

การศึ์กษา : 

•   ปริญญานิตศิ์าสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศ์ักดิ์ Dominican University of California 
 ประเทศ์สหรัฐอเมริกา
•   ปริญญาวิทยาศ์าสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศ์ักดิ์  สาขาระบบสารสนเทศ์เพื่อการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยมหาสารค์าม  
•   ปริญญาตรีกิตติมศ์ักดิ์ วิทยาศ์าสตร์บัณฑิต (วิทยาการค์อมพิวเตอร์) ค์ณะวิศ์วกรรม
   และเทค์โนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยเทค์โนโลยีราชมงค์ลธีัญบุรี
•   ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศ์าสตร์  Fu Hsing Institute of Technology ประเทศ์ไต้หวัน
•  หลักสูตรวิทยาการประกันภััยระดับสูง รุ่นที่1 สำานักค์ณะกรรมการกำากับและส่งเสริม
    การประกอบธีุรกิจประกันภััย (ค์ปภั.) ปี 2554
•   ประกาศ์นียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 36/2005
•   ประกาศ์นียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 12/2005                                                                                            
 

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2554-ปัจจุบัน    กรรมการ และประธีานกรรมการบริหาร
                       บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)
2556-2560       กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
                       บริษัท เอส วี โอ เอ จำากัด (มหาชน)
2539-2562    กรรมการและประธีานกรรมการบริหาร 
                       บริษัท ไอที ซิติ้ จำากัด (มหาชน)
2538-ปัจจุบัน    กรรมการและประธีานกรรมการบริหาร 
                       บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำากัด (มหาชน)
2532-ปัจจุบัน    กรรมการและประธีานกรรมการบริหาร
                       บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2551-ปัจจุบัน    กรรมการ 
                       บริษัท เอบคิ์ส์ ดีเวลลอปเมนต์ จำากัด
2549-ปัจจุบัน    ประธีานกรรมการ 
                      บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศ์ไทย) จำากัด
2543-ปัจจุบัน    กรรมการ 
                       บริษัท ข้อมูลเค์รดิตแห่งชาติ จำากัด
2538-ปัจจุบัน    กรรมการและประธีานกรรมการบริหาร
                       บริษัท ค์อร์ แอนด์ พคี์ จำากัด
2530-ปัจจุบัน    กรรมการ 
                       บริษัท กลุ่มแอดวานซ์  ริเสิร์ช จำากัด

นายธีีระ อภััยวงศ์์
อายุ 73 ปี

ประธานกรรมการ	/	กรรมการอิสระ,	ประธานกรรมการตรวจสอบ,	
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันทีไ่ด้รับแต่งตั�งเป็นกรรมการ 29 ตุลาคม 2555/ 7 ปี
สัดส่วนการถืือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562) 0.10%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

นายมินทร์ อิงค์์ธีเนศ์
อายุ 65 ปี

กรรมการ	(กรรมการผูู้�มีอำานาจลงนามผูู้กพันบริษัทฯ)	
และประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั�งเป็นกรรมการ 6 มกราคม 2554 / 8 ปี
สัดส่วนการถืือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562) 0.08%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร : 
บิดานายโสภณ อิงค์ธเนศ
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ประวัติกรรมการและผู้้�บริหาร

การศึ์กษา : 

•  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.
•  ประกาศ์นียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2004
                                                                                             
 

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

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

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2562-ปัจจุบัน     กรรมการ 
 ค์ณะกรรมการพัฒนาเทค์โนโลยีสารสนเทศ์
 สำานักงานค์ณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
2562-ปัจจุบัน     ประธีาน ค์ณะอนุกรรมการพัฒนาเทค์โนโลยีสารสนเทศ์  
                      สำานักงานค์ณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
2559-ปัจจุบัน     กรรมการผู้ทรงค์ุณวุฒิ (ด้านการเงินการค์ลัง) 
 ค์ณะกรรมการสถาบันค์ุ้มค์รองเงินฝาก 
2555-ปัจจุบัน     ประธีานกรรมการ 
 บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำากัด
2554-ปัจจุบัน     ที่ปรึกษา 
 บริษัท กลุ่มแอดวานซ์  รีเสิร์ช จำากัด

การศึ์กษา : 

•  ปริญญาโท บริหารธีุรกิจ University of New Haven, U.S.A.
•  ประกาศ์นียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นพิเศ์ษ 
 SET 2012                                                                                             
 

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2554-ปัจจุบัน     2554-ปัจจุบัน   กรรมการ กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารค์วามเสี่ยง 
 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

นายนราธีร วงศ์์วิเศ์ษ
อายุ  66 ปี

กรรมการ	(กรรมการผูู้�มีอำานาจลงนามผูู้กพันบริษัทฯ)	
และประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง

วันที่แต่งตั�งเป็นกรรมการ 6 มกราคม 2554 / 8  ปี

สัดส่วนการถืือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562) 1.01%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร : - ไม่มี -

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศ์ล
อายุ  58 ปี

กรรมการ	(กรรมการผูู้�มีอำานาจลงนามผูู้กพันบริษัทฯ)	
กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเสี�ยง	
และกรรมการผูู้�จัดการ

วันที่แต่งตั�งเป็นกรรมการ 6 มกราคม 2554 / 8 ปี

สัดส่วนการถืือหุน้ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562) 6.33%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 

สามีนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล
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การศึ์กษา :
 
•  ปริญญาโท บริหารธุีรกิจ (การเงิน) University of New Haven, U.S.A.
•  ปริญญาโท Computer Information System University of New Haven, U.S.A.
•  ประกาศ์นียบตัร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นพิเศ์ษ 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

การศ์ึกษา : 

•   ปริญญาโท บริหารธีุรกิจ Long Island University, U.S.A.
•  ประกาศ์นียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นพิเศ์ษ SET 2012                                                                                            
 

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

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

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

นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศ์ล
อายุ  59 ปี

กรรมการ	(กรรมการผูู้�มีอำานาจลงนามผูู้กพันบริษัทฯ)	
กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเสี�ยง	
และผูู้�อำานวยการฝ่่ายปฏิิบัติการ

วันที่แต่งตั�งเป็นกรรมการ 6 มกราคม 2554 / 8 ปี

สัดส่วนการถืือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562) 7.99%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร : 

ภรรยานายไตรสรณ์ วรญาณโกศล

นายสุจิน สุวรรณเกต
อายุ  69 ปี

กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัดส่วนการถืือหุน้ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562) 0.08%

วันที่แต่งตั�งเป็นกรรมการ 29 ตุลาคม 2555 / 7 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -
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ประวัติกรรมการและผู้้�บริหาร

นางสุษมา รัติวานิช
อายุ  42 ปี

กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

สัดส่วนการถืือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562) 0.08%

วันทีแ่ต่งตั�งเป็นกรรมการ 29 ตุลาคม 2555 / 7 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร : - ไม่มี -

นายโสภัณ อิงค์์ธีเนศ์
อายุ  37 ปี

กรรมการ

สัดส่วนการถืือหุน้ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562) – ไม่มี -

วันที่แต่งตั�งเป็นกรรมการ 31 มีนาคม 2558 / 4 ปี 9 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 

บุตรนายมินทร์ อิงค์ธเนศ

การศึ์กษา : 

•  ปริญญาโท Information Systems, American University, USA
•  ประกาศ์นียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นพิเศ์ษ SET 2012
                                                                                             
 

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

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

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2560-ปัจจุบัน   ผู้จัดการฝ่ายรายการ
 บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด

การศ์ึกษา : 

•  ปริญญาโท เศ์รษฐศ์าสตร์และการธีนาค์าร The University of Sydney, NSW, 
   Australia
•  ปริญญาตรี เศ์รษฐศ์าสตร์และการเงิน The University of Sydney, NSW, Australia
•  ประกาศ์นียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2013
•  หลักสูตรวิทยาการประกันภัยัระดับสูง ปี 2556สถาบันวิทยาการประกันภัยัระดับสูง                                                                                           
 

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2558-ปัจจุบัน    กรรมการ 
 บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)
2562-ปัจจุบัน    กรรมการ และกรรมการผู้อำานวยการ 
 บริษัท ไอที ซิตี้ จำากัด (มหาชน)
2561-2562       รองกรรมการผู้อำานวยการ ฝ่ายการตลาดและผลิตภััณฑ์ 
 บริษัท ไอที ซิตี้ จำากัด (มหาชน)
2559-2561       ผู้จัดการทั่วไป 
 บริษัท ไอที ซิตี้ จำากัด (มหาชน)
2553-2559    ผู้จัดการฝ่ายผลิตภััณฑ์ 
 บริษัท ไอที ซิตี้ จำากัด (มหาชน)
2557              กรรมการ  
 บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2559-ปัจจุบัน    กรรมการ 
 บริษัท ทัช ปรินท์ติ้ง รีพับลคิ์ จำากัด
2559-2561 กรรมการ 
 บริษัท ยูอิท๊อกซ์ (ประเทศ์ไทย) จำากัด
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นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์
อายุ  59 ปี

กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเสี�ยง	
และผูู้�อำานวยการฝ่่ายบัญชีและการเงิน

สัดส่วนการถืือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562) – ไม่มี -

วันที่แต่งตั�งเป็นผู้บริหาร  3 พฤศจิกายน 2558/ 4 ปี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร : - ไม่มี -

นางดวงนภัา วรญาณโกศ์ล
อายุ  54 ปี

ผูู้�ช่วยผูู้�อำานวยการแผู้นกผู้ลิตภัณฑ์

สัดส่วนการถืือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562) 0.39%

วันที่แต่งตั�งเป็นผู้บริหาร 1 มีนาคม 2554 / 8 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 

น้องสะใภ้นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล

การศึ์กษา :
 
•  ปริญญาโทบริหารธุีรกิจ มหาวิทยาลัยธีรรมศ์าสตร์
•  ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธีรรมศ์าสตร์                                                                                           
 

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

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

การศึ์กษา : 

•   ปริญญาตรี สาขาวิทยาการค์อมพิวเตอร์ ค์ณะวิทยาศ์าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                                                   
 

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

2555-ปัจจุบัน   ผู้ช่วยผู้อำานวยการแผนกผลิตภััณฑ์ 
                      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
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ประวัติกรรมการและผู้้�บริหาร

นายพงศ์กร บุญศ์รีเมือง
อายุ  49 ปี

ผูู้�จัดการอาวุโสแผู้นกวิศวกรรมและบริการ

สัดส่วนการถืือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562) 0.21%

วันทีแ่ต่งตั�งเป็นผู้บริหาร 1 มีนาคม 2554 / 8 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร : - ไม่มี -

นายไพโรจน์ อุลิศ์นันท์
อายุ  51 ปี

ผูู้�จัดการอาวุโสแผู้นกค�าปลีก	1

สัดส่วนการถืือหุน้ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562) -ไม่มี-

วันที่แต่งตั�งเป็นผูบ้ริหาร 1 มีนาคม 2554 / 8 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

การศึ์กษา : 

•  ปริญญาโท สาขาโทรค์มนาค์ม ค์ณะวิศ์วกรรมศ์าสตร์ 
 สถาบันเทค์โนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุ์ณทหารลาดกระบัง                                                                                             

  

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

2555-ปัจจุบัน   ผู้จัดการอาวุโสแผนกวศิ์กรรมและบริการ 
                      บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)
2554-2555      ผู้จัดการแผนกวศิ์กรรมและบริการ 
                     บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด

การศ์ึกษา : 

•  ประกาศ์นียบตัรวชิาชีพ สาขาไฟฟ้า ค์ณะไฟฟ้ากำาลัง วิทยาลัยเทค์นิค์จันทบุรี                                                                                           
 

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

2555-ปัจจุบัน   ผู้จัดการอาวุโสแผนกค์้าปลีก1 
                      บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)
2554-2555      ผู้จัดการแผนกค์้าปลีก 
                      บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด
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วิิสััยทััศน์์ 
เป็็นผู้้�นำ�โซลู้ช่ั่�นแลูะสร้� �งป็ร้ะสบก�ร้ณ์์สำ�หร่้บชีั่วิิตยุุคดิิจิิทั่ลูให�ก่บทัุกว่ิยุ

พััน์ธกิิจ
1.  มุ่่�งมุ่่�นท่ี่�จะสรรหาบริการท่ี่�ด่ีและนวั่ตกรรมุ่ใหมุ่�ๆ อั่นเป็็นป็ระโยชน์ต�อัการดีำาเนินช่วิัตท่ี่�ต้อังการใช้เที่คโนโลย่อัย�าง 

 สร้างสรรค์

2.  สร้างป็ระสบการณ์์การใช้เที่คโนโลย่ สำาหร่บช่วิัตป็ระจำาวัน่ให้กบ่ที่ก่วัย่

3. เข้้าเป็็นส�วันหน่�งในการพัฒ่นาการเร่ยนการสอัน เพ่ั�อัให้ครูและนก่เร่ยนสามุ่ารถใช้เที่คโนโลย่ ในการช�วัยวิัเคราะห์  

 สร้างสรรค์ วัางแผน ค้นหาควัามุ่รู้ แก้ป่็ญหา ที่ำางานร�วัมุ่กน่ และนำาเสนอัผลงาน เพ่ั�อัเข้้าสู�การเร่ยนรู้ตลอัดีช่วิัต (Life long  

 learning)

4.  มุ่่�งพัฒ่นาบค่ลากร สร้างวัฒ่นธรรมุ่ในการที่ำางานข้อังพันก่งาน เพ่ั�อัมุ่อับบริการอัย�างมุ่่อัอัาช่พัให้แก�ลกูค้า พัร้อัมุ่ให้ควัามุ่ 

 สำาคญ่ในการพัฒ่นาควัามุ่รู้แก�พันก่งาน ให้ก้าวัที่น่กบ่นวัต่กรรมุ่ท่ี่�เป็ล่�ยนแป็ลงตลอัดีเวัลา เพ่ั�อัก�อัให้เกิดีป็ระสิที่ธิภาพั 

 สงูสด่ีแก�อังค์กร

ค่่าน์ิยม
S P V I : Digital Experience and Solutions for all generations

S - Service Excellence ให้บริการด้ีวัยควัามุ่ใส�ใจ สรรหาบริการท่ี่�ด่ี เพ่ั�อัช่วิัตในยค่ติจิตอัล (Digital Lifestyle)

P - People ดีแูล ส�งเสริมุ่และพัฒ่นาพันก่งานให้เตบิโตไป็ด้ีวัยกน่

V - Value ส�งมุ่อับคณ่์ค�า ให้แก�ลกูค้า พันก่งาน ตลอัดีจนผู้ มุ่่ส�วันได้ีเส่ย

I - Integration ผสมุ่ผสานสนิค้าและบริการอัย�างสร้างสรรค์ เพ่ั�อัส�งมุ่อับ Solution ท่ี่�มุ่่คณ่์ค�ากบ่ที่ก่วัย่

VISION MISSION
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ช่ั่�อบริ้ษ่ัทั บริษ่ัที่ เอัส พ่ั ว่ั ไอั จำากด่ี (มุ่หาชน)

ลู่กษัณ์ะก�ร้ป็ร้ะกอบธุุร้กิจิ ป็ระกอับธ่รกิจหลก่เป็็นตว่ัแที่นจำาหน�ายผลิตภณ่์ฑ์์ภายใต้ตราสินค้า Apple  

  ที่่ �งคอัมุ่พิัวัเตอัร์  ผลิตภณ่์ฑ์์ป็ระเภที่ iOS (iPod, iPad, iPhone) และอัป่็กรณ์์ 

  เสริมุ่ต�างๆ รวัมุ่ที่่ �งเป็็นตว่ัแที่นจำาหน�ายผลิตภณ่์ฑ์์ภายใต้ตราสินค้าอ่ั�น ๆ  เพ่ั�อั 

  ใช้งานร�วัมุ่กบ่สินค้า Apple เป็็นหลก่  เพ่ั�อัรอังร่บควัามุ่ต้อังการข้อังลกูค้า เช�น 

  ฮาร์ดีดีิสก์เก็บข้้อัมุู่ลสำาหร่บงานว่ัด่ีโอั  ฮาร์ดีดีิสก์เก็บข้้อัมุู่ลแบบพักพัา   

  ผลิตภณ่์ฑ์์ป็ระเภที่สิ�งพิัมุ่พ์ัและกราฟิิก รวัมุ่ถ่งอัป่็กรณ์์ต�อัพั�วังสำาหร่บสินค้า 

  ป็ระเภที่ iOS (iPod, iPad, iPhone) เช�น ลำาโพังหฟู่ิง รวัมุ่ที่่ �ง Case ป็้อังกน่ 

  การกระแที่ก และฟิิล์มุ่กน่รอัย เป็็นต้น

ทัี�ต่ �งสำ�น่กง�นใหญ่่ 1213/58-59 ซอัยลาดีพัร้าวั 94 ถนนศร่วัรา แข้วังพัลบ่พัลา เข้ตวัง่ที่อังหลาง  

  กร่งเที่พัมุ่หานคร

เลูขทัะเบียุนบริ้ษ่ัทั 0107556000264

เวิ็บไซต์ www.spvi.co.th

โทัร้ศ่ัพท์ั	 0-2559-2901-10

โทัร้ส�ร้ 0-2559-2488

ทุันจิดิทัะเบียุน 200,000,000 บาที่

แบ่งออกเป็็นทัุนทัี�ออกแลูะชั่ำ�ร้ะแลู�วิ 200,000,000 บาที่

มู้ลูค่�หุ�นทัี�ตร้�ไวิ�หุ�นลูะ 0.50บาที่

ชั่นิดิแลูะจิำ�นวินหุ�นทัี�จิำ�หน่�ยุแลู�วิ ห่้นสามุ่ญ่ จำานวัน 400,000,000 ห่้น

บุุค่ค่ลอ้้างอ้ิง
1.	น�ยุทัะเบียุนหุ�น

 บริษ่ัที่ ศนูย์ร่บฝากหลก่ที่ร่พัย์ (ป็ระเที่ศไที่ย) จำากด่ี

 เลข้ท่ี่� 93 อัาคารตลาดีหลก่ที่ร่พัย์แห�งป็ระเที่ศไที่ย

 ถนนร่ชดีาภิเษัก  แข้วังดีินแดีง

 เข้ตดีินแดีง  กร่งเที่พัมุ่หานคร  10400

 โที่รศพ่ัท์ี่ : 0-2009-9000 โที่รสาร :  0-2009-9991

2.	 ผู้้�สอบบ่ญ่ชีั่

 นางสาวัสาธิดีา ร่ตนานร่่กษ์ั

 ผู้สอับบญ่ช่ร่บอันญ่าตเลข้ท่ี่� 4753

 บริษ่ัที่ สำานก่งาน อ่ัวัาย จำากด่ี

 ช่ �น 33  อัาคารเลคร่ชดีา  193/136-137 ถนนร่ชดีาภิเษัก

 แข้วังคลอังเตย  เข้ตคลอังเตย  กร่งเที่พัมุ่หานคร  10110

 โที่รศพ่ัท์ี่ : 0-2264-9090   โที่รสาร : 0-2264-0789-90

โป็รดีดีขู้้อัมุ่ลูข้อังบริษ่ัที่เพิั�มุ่เติมุ่ได้ีจากแบบแสดีงรายการข้้อัมุ่ลูป็ระจำาป่็ (แบบ 56-1) ท่ี่�แสดีงไว้ับนเวับ็ไซต์ข้อังบริษ่ัที่ (www.spvi.co.th) เวับ็ไซต์ข้อัง 
สำานก่งานคณ์ะกรรมุ่การกำากบ่หลก่ที่ร่พัย์และตลาดีหลก่ที่ร่พัย์ (www.sec.or.th) และเวับ็ไซต์ข้อังตลาดีหลก่ที่ร่พัย์แห�งป็ระเที่ศไที่ย (www.set.or.th)

ติิดติ่อ้สั่วิน์งาน์น์ักิลงทัุน์สััมพััน์ธ์
นายไตรสรณ์์ วัรญาณ์โกศล กรรมุ่การผู้จด่ีการ

นางสาวัศน่ษัน่ย์ โหรานิคมุ่  เลข้านก่ารบริษ่ัที่

ข้อ้มูลท่ััวิไป
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บริษ่ัที่ เอัส พ่ั ว่ั ไอั จำากด่ี (มุ่หาชน) ป็ระกอับธร่กิจหลก่ 

เป็็นตว่ัแที่นจำาหน�ายผลิตภณ่์ฑ์์ภายใต้ตราสินค้า Apple 

ที่่ �งคอัมุ่พิัวัเตอัร์(iMac, MacBook Pro, MacBook Air) 

ผลิตภ่ณ์ฑ์์ป็ระเภที่ iOS( iPod,  iPad,  iPhone) 

และอัป่็กรณ์์เสริมุ่ต�าง  ๆรวัมุ่ที่่ �งเป็็นตว่ัแที่นจำาหน�ายผลติภณ่์ฑ์์ 

ภายใต้ตราสินค้าอ่ั�นๆ ท่ี่�สามุ่ารถนำามุ่าใช้กบ่ผลิตภณ่์ฑ์์ 

Apple เช�น ฮาร์ดีดีิสก์เก็บข้้อัมุู่ลสำาหร่บงานว่ัด่ีโอั  

ฮาร์ดีดีสิก์เก็บข้้อัมุ่ลูแบบพักพัา  ผลติภณ่์ฑ์์ป็ระเภที่สิ�งพิัมุ่พ์ั 

และกราฟิิก รวัมุ่ถ่งอัป่็กรณ์์ต�อัพั�วังสำาหร่บสนิค้าป็ระเภที่ 

iOS  (iPod, iPad, iPhone) เช�น ลำาโพัง หฟู่ิง  รวัมุ่ที่่ �ง Case 

ป็อ้ังกน่การกระแที่ก และฟิิล์มุ่กน่รอัย เป็็นต้น  เพ่ั�อัท่ี่�จะ 

รอังร่บควัามุ่ต้อังการข้อังลกูค้าได้ีครบวังจรที่่ �งในกล่�มุ่ลกูค้า 

รายย�อัยที่่�วัไป็ โดียผ�านช�อังที่างร้านค้า iStudio by SPVi, 

iBeat by SPVi, U•Store by SPVi, Mobi และลกูค้า อังค์กร 

ที่่ �งลกูค้าสถานศก่ษัาและลกูค้าบริษ่ัที่และร่ฐวัิสาหกิจ

นอักจากน่ �น บริษ่ัที่ฯ ยง่มุ่่ศนูย์บริการลกูค้าตามุ่มุ่าตรฐาน 

Apple ท่ี่�ได้ีร่บแต�งต่ �งเป็็น Authorized Apple Service 

Provider ภายใต้ช่�อั  iCenter  ซ่�งมุ่่ช�างท่ี่�ผ�านร่บรอังจาก 

Apple ป็ระจำาอัยู�ที่ก่สาข้า คอัยให้บริการและให้คำาป็ร่กษัา 

น์โยบุายและทิัศทัางอ้งค์่กิร
บริษ่ัที่ฯ มุ่่แผนกลยท่ี่ธ์ในการสร้างการเติบโตอัย�างย่�งย่น 

ผสมุ่ผสานสนิค้าและบริการเพ่ั�อัเพิั�มุ่คณ่์ค�าให้กบ่ลกูค้าและ 

สง่คมุ่ รวัมุ่ที่่ �งสนบ่สนน่วัฒ่นธรรมุ่การเร่ยนรู้และพัฒ่นา ข้อัง 

พันก่งาน ด้ีวัยค�านิยมุ่อังค์กร วัิสย่ที่ศ่น์ และ พัน่ธกิจ ดีง่น่ �

ค่่านิ์ยม 
S P V I : Digital Experience and Solution for 
all generations
•   Service Excellence : ให้บริการด้ีวัยควัามุ่ใส�ใจสรรหา 

 บริการท่ี่�ด่ี เพ่ั�อัช่วิัตในยค่ติจิตอัล (Digital Lifestyle)

•   People : ดีแูล ส�งเสริมุ่และพัฒ่นาพันก่งานให้เตบิโต 

 ไป็ด้ีวัยกน่

•  Value : ส�งมุ่อับคณ่์ค�า ให้แก�ลกูค้า พันก่งาน ตลอัดีจน 

 ผู้ มุ่่ส�วันได้ีเส่ย

•  Integration : ผสมุ่ผสานสินค้าและบริการอัย�าง 

 สร้างสรร เพ่ั�อัส�งมุ่อับ Solution ท่ี่�มุ่่คณ่์ค�ากบ่ที่ก่วัย่

วิิสััยทััศน์์
เป็็นผู้นำาโซลชู่�นและสร้างป็ระสบการณ์์สำาหร่บช่วิัตยค่ดีจิิที่ล่ 

ให้กบ่ที่ก่วัย่

พััน์ธกิิจ
1. มุ่่�งมุ่่�นท่ี่�จะสรรหาบริการท่ี่�ด่ีและนวัต่กรรมุ่ใหมุ่�ๆ  อัน่เป็็น 

 ป็ระโยชน์ต�อัการดีำาเนินช่วิัตท่ี่�ต้อังการใช้เที่คโนโลย่ 

 อัย�างสร้างสรรค์

2.  สร้างป็ระสบการณ์์การใช้เที่คโนโลย่ สำาหร่บช่วิัตป็ระจำาวัน่ 

 ให้กบ่ที่ก่วัย่ 

3. เข้้าเป็็นส�วันหน่�งในการพัฒ่นาการเร่ยนการสอัน เพ่ั�อัให้ 

 ครูและนก่เร่ยนสามุ่ารถใช้เที่คโนโลย่ ในการช�วัยวิัเคราะห์  

 สร้างสรรค์ วัางแผน ค้นหาควัามุ่รู้ แก้ป่็ญหา ที่ำางานร�วัมุ่กน่  

 และนำาเสนอัผลงาน เพั่�อัเข้้าสู�การเร่ยนรู้ตลอัดีช่วัิต  

 (Life long learning) 

4.  มุ่่�งพัฒ่นาบค่คลากร สร้างวัฒ่นธรรมุ่ในการที่ำางานข้อัง 

 พัน่กงาน เพ่ั�อัมุ่อับบริการอัย�างมุ่่อัอัาช่พัให้แก�ลูกค้า  

 พัร้อัมุ่ให้ควัามุ่สำาคญ่ในการพัฒ่นาควัามุ่รู้แก�พันก่งาน  

 ให้ก้าวัที่น่กบ่นวัต่กรรมุ่ท่ี่�เป็ล่�ยนแป็ลงตลอัดีเวัลา เพ่ั�อั 

 ก�อัให้เกิดีป็ระสทิี่ธิภาพัสงูสด่ีแก�อังค์กร

เป้าหมายใน์กิารดำาเนิ์น์ธุรกิิจใน์ 3 - 5 ปี

  สัร้างกิารเรียน์รู้เชิิง Creative Learning 
ด้วิยเทัค่โน์โลยีอ้ย่างสัร้างสัรรค์่ 

 สัร้างประสับุกิารณ์์กิารใช้ิเทัค่โน์โลยี
ให้กัิบุทุักิวัิย  

 มุ่งสู่ัผูู้้น์ำาด้าน์ IT เพ่่ัอ้กิารศึกิษา 
ด้วิย Apple Education Solution 

 ขยายฐาน์ลูกิค้่าสู่ักิลุ่มอ้งค์่กิรอ่่้น์ 
ด้วิย Solution IT  

บริษ่ัที่ฯ มุ่่เป็า้หมุ่ายในการเป็็นผู้นำาด้ีาน IT เพ่ั�อัการศก่ษัาและ 

การพัฒ่นาแบบครบวังจร ด้ีวัย Apple Education Solution  

เพ่ั�อัสร้างให้เกิดีการเร่ยนรู้ในเชิง Creative Learning 

โดียบริษ่ัที่ฯ จะเน้นในเร่�อัง Edutivity ค่อัการที่ำากิจกรรมุ่เพ่ั�อั 

การศก่ษัา ในการสร้างรูป็แบบข้อังการเร่ยนรู้ข้อังคนร่�นใหมุ่� 

ภาพัรวิมกิารประกิอ้บุธุรกิิจ
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ซ่�งจะเป็็นการต�อัยอัดีการเร่ยนรู้อัย�างไมุ่�มุ่่วั่นสิ �นส่ดีด้ีวัย 

ป็ระสบการณ์์ข้อังท่ี่มุ่บริหาร ท่ี่มุ่ข้าย และท่ี่มุ่ Solution 

Engineer ข้อังบริษ่ัที่ฯ และร้าน U•Store ท่ี่�ต่ �งอัยู�ใน 

มุ่หาวิัที่ยาล่ยช่ �นนำา จะที่ำาให้บริษ่ัที่ฯสามุ่ารถเข้้าถ่ง 

กล่�มุ่เป็้าหมุ่าย น่บต่ �งแต� น่กเร่ยนในโรงเร่ยน น่กศ่กษัา 

อัาจารย์ในมุ่หาวิัที่ยาลย่ อังค์กรเอักชน และบค่คลที่่�วัไป็ 

โดียบริษ่ัที่ฯ จะที่ำาการตอักยำ �าควัามุ่เป็็นผู้นำากบ่กล่�มุ่เป็า้หมุ่าย 

ที่ก่ระดีบ่ ที่ก่วัิชาช่พัซ่�งถ่อัเป็็นช�อังที่างการตลาดีท่ี่�สามุ่ารถ

ข้ยายตว่ัตามุ่แนวัโน้มุ่ข้อังเศรษัฐกิจโลก รวัมุ่ที่่ �งการเติบโต

ข้อังเคร่อัข้�ายอิันเที่อัร์เน็ต และการก้าวัเข้้าสู� Internet of 

Everything (IoE) ข้อังป็ระเที่ศไที่ย ท่ี่�สร้างควัามุ่สามุ่ารถ 

ด้ีานการเช่�อัมุ่ต�อั ที่่ �งอัป่็กรณ์์ส่�อัสาร คอัมุ่พิัวัเตอัร์แที่บ็เลต็ 

สมุ่าร์ที่โฟิน อั่ป็กรณ์์สวัมุ่ใส� (wearables) Mobility  

ระบบควัามุ่ป็ลอัดีภย่ เข้้าด้ีวัยกน่ได้ี และการเช่�อัมุ่ต�อัในการ 

เข้้าถ่งอังค์ควัามุ่รู้และข้้อัมุ่ลูต�างๆ ท่ี่�เคยมุ่่ข้้อัจำากด่ีได้ีง�าย 

และรวัดีเร็วัข้่ �น  โดียกล่�มุ่เป็า้หมุ่าย ที่่ �งในระดีบ่บค่คล  และ

อังค์กรซ่�งต�างมุ่่ควัามุ่ต้อังการท่ี่�จะพั่ฒนาศ่กยภาพัข้อัง 

ตนเอังอัยู�ตลอัดีเวัลา โดียเฉพัาะวัิชาช่พัต�างๆท่ี่�ต้อังพั่�งพัา 

เที่คโนโลย่ในการป็ระกอับอัาช่พั และรวัมุ่ที่่ �งบ่คคลที่่�วัไป็ 

ท่ี่�จะต้อังใช้เที่คโนโลย่อัย�างสร้างสรรค์ตลอัดีช�วังช่วิัต  

(Creative Life Long Learning) บริษ่ัที่ฯ ยง่มุ่่เป็า้หมุ่ายท่ี่� 

จะข้ยายฐานลูกค้าสู�กล่�มุ่อังค์กรอ่ั�นๆ เพิั�มุ่มุ่ากข้่ �นด้ีวัย 

ผลติภณ่์ฑ์์ และ Solution ต�างๆ ท่ี่�บริษ่ัที่ฯ มุ่่ เช�น ระบบการ 

จด่ีการส่  (Color Management System) ระบบห้อังเร่ยน 

อั่จฉริยะ(Smart Class Room Solution)รวัมุ่ไป็ถ่ง 

ระบบห้อังป็ระชมุ่่ (Smart Meeting Room Solution) เป็็นต้น

 เพ่ิัมยอ้ดขาย 
จากิกิารเพ่ิัมช่ิอ้งทัางจำาหน่์าย 

และกิารขยายสัาขา 

นอักจากน่ � บริษ่ัที่ฯ มุ่่เป็้าหมุ่ายท่ี่�จะเพิั�มุ่ 

ยอัดีข้ายโดียการเพิั�มุ่ช�อังที่างการจำาหน�าย

สินค้าและการบริการหล่งการข้าย ใน 

รูป็แบบการข้ยายสาข้าและศูนย์บริการ 

สนิค้าที่่ �งการเปิ็ดีร้าน iBeat และ ศนูย์บริการ  

iCenter รวัมุ่ที่่ �งการเปิ็ดีร้าน AIS ท่ี่� บริษ่ัที่ฯ 

ได้ีร่บสทิี่ธิ บริหารร้าน จาก บริษ่ัที่ แอัดีวัานซ์ 

ไวัร์เลส เน็ที่เวัอัร์ค จำากด่ี

แผู้น์กิารขยายสัาขาใน์ปี 2563-2567
บริษ่ัที่ฯ มุ่่แผนการข้ยายสาข้าที่่ �งร้าน iBeat , U•Store และ 

ร้าน AIS Shop 3-5 สาข้าต�อัป่็ รวัมุ่ถง่การป็ร่บป็ร่งร้านค้า 

ท่ี่�ดีำาเนินการอัยู�แล้วั สำาหร่บแผนการเปิ็ดีสาข้าใหมุ่�ในอันาคต 

น่ �นสามุ่ารถป็ร่บเป็ล่�ยนได้ีตามุ่สถานการณ์์และตามุ่สภาวัะ 

เศรษัฐกิจและโอักาสในการลงที่น่

ในป่็ 2562 บริษ่ัที่ฯ มุ่่สาข้าที่่ �งหมุ่ดีจำานวัน 48 สาข้า สามุ่ารถ 

แบ�งได้ีเป็็น iStudio จำานวัน 3 สาข้า iBeat จำานวัน 6 สาข้า 

U•Store จำานวัน 11 สาข้า iShop จำานวัน 1 สาข้า Mobi 

จำานวัน 4 สาข้า ศนูย์บริการ iCenter จำานวัน 5 สาข้า  ร้าน 

AIS Shop by Partner จำานวัน 9 สาข้า ร้าน AIS Telewiz 

จำานวัน 7 สาข้า และร้าน AIS Buddy 1 สาข้า รวัมุ่ที่่ �งเปิ็ดี 

ร้าน iSolution 1 สาข้า เพ่ั�อัสร้างป็ระสบการณ์์ให้แก� 

ลูกค้าได้ีที่ดีลอังใช้ Solution ต�างๆ ท่ี่�บริษ่ัที่ฯ มุ่่ เช�น  

ระบบ ห้อังป็ระชมุ่่ (Smart Meeting Room) เคร่�อังพิัมุ่พ์ั 

Multi function เคร่�อังพิัมุ่พ์ั 3D สำาหร่บสร้างโมุ่เดีลในการ 

จำาลอังชิ �นส�วันต�างๆ ตลอัดีจนการใช้งานMac OS หร่อั iOS 

ร�วัมุ่กบ่ระบบป็ฏิิบต่กิารอ่ั�นๆ เป็็นต้น
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แป็ร้สภ�พเป็็นบริ้ษ่ัทัมูห�ชั่น	แลูะเข��ทัำ�
ก�ร้ซ่ �อข�ยุในตลู�ดิหลู่กทัร่้พย์ุ	เอม็ู	เอ	ไอ	

เมู่�อว่ินทัี�	19	ธุ่นวิ�คมู	2556

มีูส�ข�ทั่ �งหมูดิ	31	ส�ข�
• เปิ็ดีสาข้าใหมุ่� 4 สาข้า ได้ีแก� ร้าน iBeat 1 สาข้า , 
 ศนูย์บริการ Smart Bar 2 สาข้า , Mobi 1 สาข้า 
•  ได้ีร่บสทิี่ธิบริหารร้าน AIS Shop by partner 
 2 แห�ง
• ยกเลกิจด่ีจำาหน�ายสนิค้า Apple ใน IT City 
 ที่่ �งหมุ่ดี

มีูส�ข�ทั่ �งหมูดิ	40	ส�ข�
• เปิ็ดีสาข้าใหมุ่� 9 สาข้า ได้ีแก� ร้าน iBeat 1 สาข้า, 
 Mobi 3 สาข้า, ศนูย์บริการ iCenter 2 สาข้า ,  
 AIS Shop by partner 1 สาข้า และ AIS Telewiz 
 2 สาข้า

มีูส�ข�ทั่ �งหมูดิ	48	ส�ข�
• เปิ็ดีสาข้าใหมุ่� 6 สาข้า ได้ีแก� ร้าน AIS Shop 
 by partner 1  สาข้า ,  AIS Telewiz 2 สาข้า 
 และ U•Store 3 สาข้า

มีูส�ข�ทั่ �งหมูดิ	20	ส�ข�	54	จุิดิจิำ�หน่�ยุ
• เปิ็ดีเพิั�มุ่ภายในป่็ 3 สาข้า ได้ีแก� ร้าน U•Store, 
 ศนูย์บริการ Smart Bar และร้าน iStudio

มีูส�ข�ทั่ �งหมูดิ	25	ส�ข�	23	จุิดิจิำ�หน่�ยุ 
• เปิ็ดีเพิั�มุ่ภายในป่็ 6 สาข้า ได้ีแก� ร้าน iBeat 
 2 สาข้า, Mobi 4 สาข้า
• ยกเลกิจด่ีจำาหน�ายสนิค้า Apple ใน Big C 
 ที่่ �งหมุ่ดี และศนูย์บริการ Smart Bar 
 ท่ี่�สำานก่งานใหญ�

มีูส�ข�ทั่ �งหมูดิ	33	ส�ข�
• เปิ็ดีสาข้าใหมุ่� 5 สาข้า ได้ีแก� ร้าน Mobi 2 สาข้า , 
 ศนูย์บริการ 2 สาข้า , AIS Shop by partner 
 1 สาข้า
• ปิ็ดีสาข้า Mobi 3 สาข้า
• เป็ล่�ยนช่�อัศนูย์บริการ Smart Bar เป็็น iCenter

มีูส�ข�ทั่ �งหมูดิ	45	ส�ข�
•  เปิ็ดีสาข้าใหมุ่� 10 สาข้า ได้ีแก� ร้าน AIS Shop by partner 
 4  สาข้า ,  AIS Telewiz 3 สาข้า ,  AIS Buddy 1 สาข้า,
 ศนูย์บริการ iCenter 1 สาข้า และศนูย์ป็ระสบการณ์์ 
 iSolution
• ปิ็ดีสาข้า  U•Store 1 สาข้า, iStudio 1 สาข้า และศนูย์บริการ  
 iCenter 3 สาข้า

เหตุิกิารณ์์สัำาค่ัญขอ้งบุริษทัั

จิด่ิต่ �งบริ้ษ่ัทั	เอส	พ	ีวีิ	ไอ	จิำ�ก่ดิ  
ด้ีวัยที่น่จดีที่ะเบ่ยน 120,000,000 บาที่ จากการร�วัมุ่ที่น่ระหวั�าง 
บริษ่ัที่ เอัส พ่ั ว่ั แอัดีวัานซ์ จำากด่ี และ บริษ่ัที่ไอัท่ี่ซต่ิ � จำากด่ี (มุ่หาชน)
•  ร่บโอันสาข้าจากบริษ่ัที่ เอัส พ่ั ว่ั แอัดีวัานซ์ จำากด่ี  ได้ีแก� iStudio  
 4 สาข้า , iBeat 1 สาข้า , iShop 1 สาข้า , U•Store 7 สาข้า 
 และศนูย์บริการSmart Bar 2 สาข้า 
•  เปิ็ดีสาข้าใหมุ่� U•Store 2 สาข้า และเปิ็ดีจด่ีจำาหน�าย
 สนิค้า Apple ในร้าน IT City 28 สาข้า และ Big C 26 สาข้า
ร้วิมูมีูส�ข�ทั่ �งหมูดิ	17	ส�ข�	54	จุิดิจิำ�หน่�ยุ

2554

2556

2558

2560

2562

2555

2557

2559

2561
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ผู้ลิติภัณ์ฑ์์และบุริกิาร
บริษ่ัที่ฯ ป็ระกอับธ่รกิจหลก่เป็็นหน่�งในตว่ัแที่นจำาหน�าย 

(Rese l le r )  ผลิตภ่ณ์ฑ์์ภายใ ต้ตราสิน ค้า  App le  

ท่้ี่งคอัมุ่พิัวัเตอัร์ ผลติภณ่์ฑ์์ป็ระเภที่ iOS และอัป่็กรณ์์เสริมุ่ 

ต�างๆ รวัมุ่ที่่ �งเป็็นต่วัแที่นจำาหน�ายผลิตภ่ณ์ฑ์์ภายใต้ 

ตราสินค้าอ่ั�นๆ ท่ี่�สามุ่ารถ นำามุ่าใช้กบ่ผลิตภณ่์ฑ์์ Apple 

เป็็นหล่ก เพ่ั�อัท่ี่�จะรอังร่บควัามุ่ต้อังการข้อังลูกค้าได้ี 

ครบวังจร นอักจากน่ � บริษ่ัที่ฯ ยง่ได้ีข้ยายธร่กิจการบริการ 

ให้แก�ลูกค้า โดียมุ่่ศูนย์บริการสำาหร่บสินค้าภายใต้ตรา 

ผลิตภ่ณ์ฑ์์ Apple ในนามุ่ Smart Bar และในระหวั�าง 

ป่็ 2559 เป็ล่�ยนช่�อัเป็็น iCenter เพ่ั�อัยกระดีบ่มุ่าตรฐาน 

การบริการสู� Apple Premium Service Provider

โค่รงสัร้างรายได้ขอ้งบุริษัทัฯ

ผลิิตภััณฑ์์แลิะบริิการิหลัิกของบริิษััทฯ  แบ่งออกได้้ 
ดั้งน้ี้� 
1.	ผู้ลูิตภณ่์ฑ์์ภ�ยุใต�ตร้�สินค��	Apple

บริษ่ัที่ฯ ได้ีร่บการแต�งต่ �งจาก Apple South Asia  

(Thailand) Limited ให้เป็็นตว่ัแที่นจำาหน�าย (Reseller)

ผลิตภณ่์ฑ์์ ภายใต้ ตราสินค้า Apple บริษ่ัที่ฯ ซ่ �อัสินค้า 

Apple ส�วันใหญ� จากตว่ัแที่นค้าส�ง(Distributor) ท่ี่�ได้ีร่บ 

การแต�งต่ �ง จาก Apple ซ่�งสามุ่ารถแบ�งสนิค้า Apple ได้ีเป็็น 

3 กล่�มุ่ ดีง่น่ �

•	 ผู้ลูิตภ่ณ์ฑ์์ป็ร้ะเภทัคอมูพิวิเตอร์้	 MAC	 OS	 (MAC	 

	 Operating	 System):  คอัมุ่พิัวัเตอัร์ที่่กร่�นภายใต้ 

 ตราสนิค้าข้อัง Apple (MAC OS) ป็ระกอับด้ีวัยผลติภณ่์ฑ์์ 

 ป็ระเภที่คอัมุ่พิัวัเตอัร์ไอัแมุ่ค (iMac) แมุ่คโป็ร (Mac Pro)  

 แมุ่คมิุ่นิ (Mac Mini), คอัมุ่พิัวัเตอัร์แบบพักพัาที่่ �งแมุ่คบ่�คโป็ร  

 (MacBook Pro) และแมุ่คบ่�คแอัร์ (MacBook Air)

รายได้
2562

ล้าน์บุาทั ล้าน์บุาทั ล้าน์บุาทัร้อ้ยละ ร้อ้ยละ ร้อ้ยละ

2561 2560

471.42

1,492.85

266.82

2,231.09

314.13

2,545.22

15.29

30.95

2,591.46

489.83

2,318.49

397.23

3,205.55

343.18

3,548.73

19.09

42.09

3,609.91

18.19

57.61

10.30

86.09

12.12

98.22

0.59

1.19

100.00

13.57

64.23

11.00

88.80

9.51

98.31

0.53

1.17

100.00

23.16

54.46

8.82

86.44

11.82

98.26

0.84

0.90

100.00

485.41

1,141.62

184.95

1,811.98

247.67

2,059.65

17.66

18.88

2,096.19

รายได้ีจากผลิตภณ่์ฑ์์ภายใต้ตราสินค้า 

Apple

• ผลิตภณ่์ฑ์์ป็ระเภที่คอัมุ่พิัวัเตอัร์

• ผลิตภณ่์ฑ์์ป็ระเภที่ iOS

• ผลิตภณ่์ฑ์์ป็ระเภที่อัป่็กรณ์์เสริมุ่ 

รวัมุ่รายได้ีจากผลิตภณ่์ฑ์์ภายใต้

ตราสินค้า Apple

รายได้ีจากผลิตภณ่์ฑ์์ภายใต้

ตราสินค้าอ่ั�น 

รวัมุ่รายได้ีจากการข้าย

รายได้ีค�าบริการ

รายได้ีอ่ั�น

รายได้ีรวัมุ่

ลักิษณ์ะกิารประกิอ้บุธุรกิิจ
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•		ผู้ลูติภณ่์ฑ์์ป็ร้ะเภทั	iOS	: ผลติภณ่์ฑ์์ป็ระเภที่ไอัแพัดี (iPad)  

 ไอัพัอัดี (iPod) และ Apple Watch สำาหร่บไอัโฟิน  

 (iPhone) เน่�อังจาก Apple แต�งต่ �งผู้ ให้บริการโที่รศพ่ัท์ี่ 

 เคล่�อันท่ี่� เป็็นตว่ัแที่นจำาหน�ายโดียตรง บริษ่ัที่ฯจะซ่ �อัจาก 

 ผู้ ให้บริการโที่รศพ่ัท์ี่ เคล่�อันท่ี่�มุ่าจำาหน�าย

•		ผู้ลูิตภ่ณ์ฑ์์ป็ร้ะเภทัอุป็กร้ณ์์เสริ้มูภ�ยุใต�ตร้�สินค��	 

	 Apple	(Apple	Accessories)	:	เช�น ท่ี่�ชาร์จแบตเตอัร่� หฟู่ิง  

 สายพั�วัง เคร่�อังส�งส่ญญาณ์อิันเตอัร์เน็ตแผนควัามุ่ 

 ค่้มุ่ครอัง AppleCare เป็็นต้น

2.	ผู้ลูติภณ่์ฑ์์ภ�ยุใต�ตร้�สนิค��อ่�น	(Non-Apple	Products)

เพ่ั�อัท่ี่�จะรอังร่บควัามุ่ต้อังการข้อังลกูค้าได้ีครบวังจรบริษ่ัที่ฯ 

ได้ีร่บการแต�งต่ �งเป็็นต่วัแที่นจำาหน�ายผลิตภ่ณ์ฑ์์ภายใต้ 

ตราสนิค้าอ่ั�นๆ ได้ีแก�

•	 ผู้ลูิตภ่ณ์ฑ์์ป็ร้ะเภทัอุป็กร้ณ์์เสริ้มู	 : ได้ีแก� ฮาร์ดีดีิสก์ 

 เก็บข้้อัมุู่ลสำาหร่บงานว่ัด่ีโอั ฮาร์ดีดีิสก์เก็บข้้อัมุู่ลแบบ 

 พักพัาหูฟ่ิง Case ป็้อังก่นการกระแที่ก ฟิิล์มุ่ก่นรอัย  

 ลำาโพัง แบตเตอัร่�สำารอังแบบพักพัา และท่ี่�ชาร์จแบตเตอัร่�

•	ผู้ลูิตภณ่์ฑ์์ป็ร้ะเภทักร้�ฟิิก	:	ได้ีแก�เคร่�อังพิัมุ่พ์ัอิังค์เจ็ที่ 

 หน้ากว้ัาง กระดีาษัสำาหร่บงานพิัมุ่พ์ัและอั่ป็กรณ์์วั่ดี 

 คณ่์ภาพัการพิัมุ่พ์ั

-	ผู้ลิูตภณ่์ฑ์์ป็ร้ะเภทัซอฟิต์แวิร์้	: ได้ีแก� Adobe และ EFI  

 (โป็รแกรมุ่ Colorproof XF)

•		ผู้ลูิตภณ่์ฑ์์ป็ร้ะเภทัคอมูพวิิเตอร์้	: ได้ีแก� คอัมุ่พิัวัเตอัร์  

 ข้อังบริษ่ัที่ เดีลล์ คอัมุ่พิัวัเตอัร์ (ป็ระเที่ศไที่ย) จำาก่ดี  

 เพ่ั�อัเป็็น ที่างเล่อักเสริมุ่สำาหร่บลูกค้าท่ี่�ต้อังการสินค้า 

 ป็ระเภที่คอัมุ่พิัวัเตอัร์ภายใต้ตราสนิค้าอ่ั�น

•		ผู้ลิูตภ่ณ์ฑ์์ป็ร้ะเภทัสมู�ร์้ทัโฟิน: ได้ีแก� สมุ่าร์ที่โฟิน  

 ย่�ห้อัต�างๆ ได้ีแก� ซมุ่่ซง่ ลาวัา ว่ัโวั โดียจำาหน�ายในช�อัง 

 ที่างร้าน Mobi และ ร้าน AIS

3.	ง�นบริ้ก�ร้

บริษ่ัที่ฯ ได้ีร่บการแต�งต่ �งจาก Apple South Asia (Thailand) 

Limited ให้เป็็น Authorized Service Provider ที่ำาให้บริษ่ัที่ฯ 

สามุ่ารถ เปิ็ดีศูนย์บริการภายใต้ช่�อั Smart Bar เพ่ั�อัให้ 

บริการต�างๆ สำาหร่บสินค้า Apple ได้ี โดียสามุ่ารถซ่ �อั 

อัะไหล�ต�างๆ จาก Apple ได้ีโดียตรง ซ่�งเป็ล่�ยนช่�อัเป็็น 

iCenter ในระหวั�างป่็ 2559 โดียป่็จจบ่น่มุ่่ศนูย์บริการ iCenter 

จำานวัน 5 แห�ง ได้ีแก� ท่ี่� ศนูย์การค้าเซน็ที่ร่ล แจ้งวัฒ่นะ ช่ �น G 

อัาคาร จ่ ที่าวัเวัอัร์ แกรนด์ี พัระรามุ่ 9  ศนูย์การค้าเซน็ที่ร่ล 

พัลาซ�า เช่ยงราย ช่ �น 1 ศนูย์การค้าแพัชช่�น ช้อัป็ปิ็ �ง เดีสตเินช่�น 

ระยอัง ช่ �น 2 และศนูย์การค้าโฮมุ่โป็ร นครป็ฐมุ่ 
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กิารจำาหน่์ายและช่ิอ้งทัางกิารจำาหน่์าย
บริษ่ัที่ฯ จำาหน�ายสนิค้าข้อังบริษ่ัที่ฯ ผ�าน 2 ช�อังที่างหลก่ ค่อั

 1.	 ช่ั่องทั�งจิำ�หน่�ยุผู่้�นร้� �นค��ป็ลีูก	 เป็็นช�อังที่าง 

จำาหน�าย โดียตรงกบ่ลกูค้ารายย�อัย ได้ีแก� 

•			iStudio	/	iBeat	/	iShop	/	Mobi	by	SPVi	จิำ�นวิน	15	ส�ข�	 

 ท่ี่�ต่ �งในศนูย์การค้า และอัาคารสำานก่งาน ซ่�งร้าน iStudio  

 จะมุ่่กิจกรรมุ่ป็ระจำาในร้าน ค่อั การสาธิตการใช้งาน  

 (Demo) ให้ลกูค้าได้ีที่ดีลอังใช้งานและสร้างป็ระสบการณ์์  

 การใช้สนิค้า Appleและอัป่็กรณ์์เสริมุ่ กบ่ LifeStyle ข้อัง  

 ลกูค้า เพ่ั�อัสร้างควัามุ่มุ่่�นใจให้แก�ลกูค้าก�อันการตด่ีสนิใจ

•		AIS	Shop	/	AIS	Telewiz	/	AIS	Buddy	จิำ�นวิน	17	ส�ข�  

 ซ่�งบริษ่ัที่ฯ ได้ีร่บสิที่ธิในการบริหารร้านค้า AIS จาก 

 บริษ่ัที่ แอัดีวัานซ์ ไวัร์เลส เน็ที่เวัอัร์คเพ่ั�อัข้ายสนิค้าและ 

 ให้บริการ อัย�างมุ่่ค่ณ์ภาพัและมุ่าตรฐานเด่ียวัก่บร้าน 

 ท่ี่�บริหารโดีย AIS เอัง

•			U•Store	 จิำ�นวิน	 11	 ส�ข� ซ่�งต่ �งอัยู�ในมุ่หาวัิที่ยาลย่  

 ลกูค้ากล่�มุ่น่ �จะเป็็นนก่ศก่ษัา อัาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี่�ข้อัง 

 สถาบ่นการศ่กษัา ซ่�งมุ่่จ่ดีป็ระสงค์ในการซ่ �อัสินค้า 

 เพ่ั�อั ใช้เป็็นส่�อัในการศ่กษัา โดียลูกค้ากล่�มุ่น่ �จะได้ี 

 ร่บสิที่ธิซ่ �อัสินค้า Apple ราคาเพ่ั�อัการศ่กษัาในร้าน  

 U•Store

2.		ช่ั่องทั�งจิำ�หน่�ยุผู่้�นสำ�น่กง�นใหญ่่	เป็็นการติดีต�อั

โดียตรงระหวั�างเจ้าหน้าท่ี่�ฝ� ายข้ายข้อังบริษ่ัที่ฯ ก่บกล่�มุ่ 

ลกูค้าเป็า้หมุ่าย ในการเสนอัข้ายสินค้าและ Solution ต�างๆ 

ท่ี่�บริษ่ัที่ฯ มุ่่ เช�น ระบบการจด่ีการส่  (Color Management 

System) ระบบห้อังเร่ยนอัจ่ฉริยะ (Smart Class Room 

Solution) รวัมุ่ไป็ถ่งระบบห้อังป็ระช่มุ่ (Smart Meeting 

Room Solution) 

โดียเฉพัาะลกูค้าสถานศก่ษัา  บริษ่ัที่ฯ มุ่่ท่ี่มุ่ข้ายเข้้าไป็ตดิีต�อั 

โดียตรงกบ่สถาบน่การศก่ษัา เข้้าไป็นำาเสนอั และที่ำากิจกรรมุ่ 

เพ่ั�อัให้ผู้บริหาร ครู มุ่่�นใจในเที่คโนโลย่ และวิัธ่การป็ระยก่ต์

ใช้เที่คโนโลย่ในการสอัน

นอักจากน่ �นบริษ่ัที่ฯ ย่งร�วัมุ่ที่ำากิจกรรมุ่ก่บที่างโรงเร่ยน 

ในวัน่วัิชาการข้อังโรงเร่ยน และช�วัยให้นก่เร่ยนที่่ �งโรงเร่ยน 

ได้ีเหน็และสมุ่่ผส่เที่คโนโลย่ เป็็นการสร้าง Brand SPVi ให้แก� 

น่กเร่ยนและครู วั�า “SPVi เป็็นผู้นำาที่างด้ีานเที่คโนโลย่ 

การศก่ษัา ด้ีวัยเที่คโนโลย่ข้อัง Apple”

โดียบริษ่ัที่ฯ มุ่่การที่ำาโครงการร�วัมุ่ก่บสถานศ่กษัาต�างๆ  

เ ร่ยกวั�า “โครงการหน่�งน่กเร่ยน หน่�งคอัมุ่พิัวัเตอัร์”  

(One to One  Project) ซ่�งเป็็นการสนบ่สนน่ให้นก่เร่ยนมุ่่ 

คอัมุ่พิัวัเตอัร์ ข้อังต่วัเอังท่ี่�โรงเร่ยน และย่งมุ่่โครงการ 

สนบ่สนน่สถานศก่ษัาในการเปิ็ดีห้อังป็ฏิิบติ่การคอัมุ่พิัวัเตอัร์ 

อัาทิี่เช�น ห้อังป็ฏิิบต่ิการสำาหร่บการเร่ยนการสอันด้ีานวิัชา

ภาพัยนตร์ ซ่�งบริษ่ัที่ฯ เป็็นผู้ตดิีต่ �งระบบให้กบ่มุ่หาวัทิี่ยาลย่

กร่งเที่พั เพ่ั�อัจด่ีเก็บไฟิล์วัิด่ีโอัต�างๆบนเคร่�อังแมุ่�ข้�ายโดีย 

อั่ตโนมุ่่ติ และสามุ่ารถดีูแลเคร่�อังลูกข้�ายโดียอั่ตโนมุ่่ติ  

โดียบริษ่ัที่ฯ จะให้บริการในลก่ษัณ์ะข้อังผู้ส�งมุ่อับ ติดีต่ �ง  

และดีแูลระบบอัป่็กรณ์์ภายในสถานศก่ษัา บริษ่ัที่ฯ มุ่่นโยบาย

ท่ี่�จะเน้นการบริการให้กบ่ลกูค้าสถานศก่ษัา เพ่ั�อัท่ี่�จะเพิั�มุ่ 

ส�วันแบ�งที่างการตลาดีและผลก่ดีน่ให้บริษ่ัที่ฯ เป็็นท่ี่�รู้จก่ 

มุ่ากยิ�งข้่ �น
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1. ความเสี่่�ยงจากการถููกยกเลิิกการ 
แต่่งต้่�งเป็็นต้่วแทนจำาหน่ายสิี่นค้า Apple
บริิษััทฯ ได้้รัิบการิแต่ง่ต่ั �งจาก Apple South Asia (Thailand) 

Limited เป็็นต่วัแทนจำาหน่ายสิินค้้าของ Apple ริวมทั �ง 

เปิ็ด้ศููนย์บริิการิเพ่ื่�อให้บริิการิหลังัการิขายสิินค้้า Apple 

โด้ยบริิษััทฯ มีสิัด้สิ่วนการิซ่ื้ �อสิินค้้า Apple ค้ิด้เป็็น 

ร้ิอยลัะ 88.12 ร้ิอยลัะ 86.49 แลัะร้ิอยลัะ 89.33 ของยอด้สิั�ง 

ซ่ื้ �อทั �งหมด้ ในปี็ 2560 – 2562 ต่ามลัำาด้บันั �น   หากบริิษััทฯ 

ถูกูยกเลัิกการิ แต่่งต่ั �งจาก Apple ในการิจำาหน่ายสิินค้้า 

Apple จะเกิด้ผลักริะทบกบัการิด้ำาเนินธุุริกิจของบริิษััทฯ 

อย่างมีนยัสิำาค้ญั ถูึงแม้สิญัญาในการิแต่่งต่ั �งเป็็นต่วัแทน 

จำาหน่ายสิินค้้า Apple เป็็นสิัญญาปี็ต่่อปี็แต่่จากการิที� 

บริิษััทฯ ด้ำาเนินธุุริกิจเป็็นต่ัวแทนจำาหน่ายสิินค้้าให้กับ  

Apple มากวา่ 20 ปี็ แลัะสิร้ิางยอด้ขายจำานวนมาก ริวมทั �ง 

ป็ฏิิบตั่ิต่ามข้อต่กลังในสิญัญากบั Apple อย่างเค้ร่ิงค้รัิด้  

ทำาให้ผู้ บริิหาริเช่ื่�อมั�นว่าการิป็ริะกอบธุุริกิจของบริิษััทฯ  

จะได้้รัิบการิสินับสินุนแลัะค้วามไว้ใจจาก Apple อย่าง 

ต่อ่เน่�อง

2. ความเส่ี่�ยงจากการล้ิาสี่ม้ยของสิี่นค้า
สิินค้้าของ Apple เป็็นผลัิต่ภััณฑ์์ที�มีการิเป็ลัี�ยนแป็ลัง 

เทค้โนโลัยีอย่างริวด้เร็ิว Apple จึงต้่องทำาการิพื่ฒันาแลัะ 

ออกสิินค้้ารุ่ินใหม่ๆที�มีค้วามทันสิมัยแลัะมีหน้าที�การิ 

ใช้ื่งานเพิื่�มเต่ิมให้ต่ริงกับค้วามต้่องการิของลัูกค้้าอยู ่

ต่ลัอด้เวลัา เชื่น่เดี้ยวกบัสินิค้้า IT อ่�นๆ ที�บริิษััทฯ เป็็นต่วัแทน 

จำาหนา่ย บริิษััทฯ จงึอาจป็ริะสิบปั็ญหาในเร่ิ�องการิบริิหาริ 

สิินค้้าค้งค้ลังั กลั่าวค่้อ สิินค้้าที�มีอยู่อาจเสิ่�อมค้วามนิยม 

แลัะล้ัาสิมัย ทำาให้บริิษััทฯ ไม่สิามาริถูจำาหน่ายสิินค้้า 

ด้งักลัา่วได้้

จากการิที�ผู้บริิหาริของบริิษััทฯ ป็ริะกอบธุรุิกิจจำาหนา่ยสินิค้้า 

Apple มานาน ทำาให้มีค้วามเข้าใจถูึงค้วามต้่องการิของ 

ผู้บริิโภัค้เป็็นอย่างดี้ โด้ยบริิษััทฯ มีเจ้าหน้าที�ดู้แลัสิินค้้า 

(Product Management) ค้อยต่ดิ้ต่ามสิต๊่อค้สินิค้้า ค้ดั้เลัอ่ก 

สินิค้้า แลัะสิั�งซ่ื้ �อสินิค้้าจำานวนที�เหมาะสิม เพ่ื่�อป็อ้งกนัค้วาม 

เสิี�ยงจากสิินค้้าล้ัาสิมยั สิำาหรัิบการิค้ดั้เลั่อกสิินค้้าเข้ามา 

จำาหนา่ย เจ้าหน้าที�ด้แูลัสินิค้้าจะมีการิสิำาริวจค้วามค้ิด้เหน็ 

ค้วามต้่องการิผา่นทางพื่นกังานหน้าร้ิานแลัะผู้จดั้การิสิาขา 

อย่างสิมำ�าเสิมอ ในขณะเด้ียวกันบริิษััทฯ ยงัได้้รัิบข้อมูลั 

ขา่วสิาริต่า่งๆ เกี�ยวกบัสินิค้้าใหม่ๆ  แนวโน้ม หร่ิอเทค้โนโลัยี 

ต่า่งๆ จาก Apple ริวมทั �งผู้จดั้จำาหนา่ยริายอ่�นสิง่ผลัทำาให้ 

บริิษััทฯ สิามาริถูค้ดั้สิริริสินิค้้าได้้ต่ริงกบัค้วามต้่องการิของ

ผู้บริิโภัค้มากที�สิดุ้ ในขณะเดี้ยวกนั บริิษััทฯมีการิบริิหาริสินิค้้า

ค้งค้ลังัอยา่งมีป็ริะสิทิธิุภัาพื่ ด้้วยริะบบ Inventory Online 

ที�เช่ื่�อมโยงข้อมลูัสิินค้้าค้งค้ลังัของทกุสิาขา โด้ยทกุสิิ �นวนั 

จะมีการิสิุม่ต่ริวจเชื่็ค้สิินค้้าค้งค้ลังัของแต่ล่ัะสิาขา เพ่ื่�อทำา 

การิเป็รีิยบเทียบยอด้สิินค้้าค้งเหลั่อกับริายงานสิินค้้าค้ง 

ค้ลัังจากริะบบ Inventory ของบริิษััท ในสิาขาที�มีการิ 

หมนุเวียนสินิค้้าค้งเหลั่อช้ื่า ก็จะด้ำาเนินการิโอนไป็ยงัสิาขา

อ่�นพื่ร้ิอมทั �งการิจดั้กิจกริริมสิง่เสิริิมการิขาย (Promotion) 

เพ่ื่�อชื่่วยในการิจำาหน่ายให้เร็ิวขึ �นหากสิาขาใด้มีสิินค้้าไม ่

พื่อกบัค้วามต้่องการิ ก็จะสิามาริถูต่ริวจเช็ื่ค้สิินค้้าค้งค้ลังั 

จากสิาขาอ่�นได้้ในทนัที สิง่ผลัทำาให้บริิษััทฯ สิามาริถูริะบาย 

สิินค้้าได้้ริวด้เร็ิวก่อนที�สิินค้้าที�มีอยู่จะเสิ่�อมค้วามนิยม 

นอกจากนี � ในกริณีที� Apple ออกสินิค้้ารุ่ินใหมเ่พ่ื่�อทด้แทน

รุ่ินเด้ิม บริิษััทฯ จะได้้รัิบการิชื่ด้เชื่ยสิ่วนต่่างริาค้าต่ามรุ่ิน 

เง่�อนไข แลัะต่ามเวลัาที�ต่กลังกนั เพ่ื่�อให้บริิษััทฯ สิามาริถูป็รัิบ 

ริาค้าขายลังมาเพ่ื่�อให้สิามาริถูแขง่ขนัได้้

3. ความเส่ี่�ยงจากการแข่งข้น
การิเจริิญเติ่บโต่อย่างริวด้เร็ิวของต่ลัาด้ ICT โด้ยเฉพื่าะ 

โทริศูพัื่ท์เค้ลั่�อนที�สิมาร์ิทโฟน แลัะแทบ็เลัต็่พีื่ซีื้ สิง่ผลัทำาให้ 

ป็ัจจ้ยเสี่่�ยง
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มีการิแขง่ขนัที�สิงู โด้ยเฉพื่าะในสิว่นของผู้ผลัติ่ไมว่า่จะเป็็น 

Apple, Samsung, Oppo ที�จะออกสินิค้้ารุ่ินใหม่ๆ  ออกมา 

อย่างสิมำ�าเสิมอเพ่ื่�อแย่งชิื่งสิ่วนแบ่งต่ลัาด้ อย่างไริก็ต่าม 

ด้้วยเอกลักัษัณ์เฉพื่าะของผลัิต่ภัณัฑ์์ Apple ไม่วา่จะเป็็น 

นวตั่กริริม ริะบบป็ฏิิบตั่ิการิ Mac OS Catalina สิำาหรัิบ 

เค้ร่ิ�อง ค้อมพิื่วเต่อร์ิ, iOS สิำาหรัิบโทริศูพัื่ท์เค้ลั่�อนที� แลัะ 

Tablet, Cloud System, Retina Display สิำาหรัิบเค้ร่ิ�อง 

ค้อมพิื่วเต่อร์ิ พื่กพื่าที�แสิด้งภัาพื่ได้้ค้มชื่ดั้กวา่จอค้อมพิื่วเต่อร์ิ 

ทั�วไป็ ค้วามหลัากหลัายของ Application ค้วามป็ลัอด้ภัยั 

ของริะบบป็ริะกอบกบัการิออกแบบสิินค้้าที�ทนัสิมยั แลัะ 

ค้วามงา่ยในการิใช้ื่งานค้าด้วา่ผลัติ่ภัณัฑ์์ Apple จะยงัค้งได้้ 

รัิบค้วามนิยม จากผู้บริิโภัค้ในขณะเดี้ยวกนั บริิษััทฯ อาจมี

ค้วามเสิี�ยงจากผู้ป็ริะกอบการิริายอ่�นที�ได้้รัิบการิแต่ง่ต่ั �งจาก 

Apple ให้เป็็น Reseller ในป็ริะเทศูไทยเช่ื่นเดี้ยวกนัทำาให้ 

ผู้ป็ริะกอบการิสิามาริถูเปิ็ด้ร้ิาน iStudio, iBeat, U•Store 

หร่ิอ จดุ้ขายสินิค้้า Apple ในร้ิาน Retail ของผู้ป็ริะกอบการิ 

ด้งักลัา่ว หร่ิอ ห้างสิริริพื่สินิค้้าต่า่งๆ ได้้เชื่น่เดี้ยวกบับริิษััทฯ 

ต่ลัอด้จน ร้ิานค้้าบนชื่่องทางใหม่ๆ อย่างชื่่องทาง Online 

อยา่งไริก็ต่าม แต่ล่ัะศูนูย์การิค้้าหร่ิออาค้าริสิำานกังาน หร่ิอ 

Community Mall จะไมมี่ร้ิาน Apple ป็ริะเภัทเดี้ยวกนัอยูใ่น 

ที�เดี้ยวกัน (แต่่อาจมีจุด้จำาหน่ายอ่�นๆ ที�จำาหน่ายสิินค้้า 

Apple เชื่น่ ใน Power Buy หร่ิอ Power Mall) Reseller  

ทุกริายจะต้่องบริิหาริชื่่องทางการิจำาหน่ายของต่นเอง  

เพ่ื่�อให้เกิด้ป็ริะสิิทธิุภัาพื่มากที�สิดุ้ ด้งันั �น ค้วามสิำาเร็ิจของ 

Reseller ค่้อการิมีชื่่องทางการิจำาหน่ายที�เข้าถูึงผู้บริิโภัค้ 

ได้้อย่างทั�วถูึง แลัะริวด้เร็ิวการิบริิการิที�มีคุ้ณภัาพื่แลัะ 

ค้ริบวงจริ แลัะการิบริิหาริจดั้การิที�มีป็ริะสิทิธิุภัาพื่

จากการิที�บริิษััทฯ เป็็นร้ิานต่วัแทนจำาหน่าย Apple ที�มี 

ชื่่องทางการิจำาหน่ายสิ่วนใหญ่ต่ั �งอยู่ใน Prime Area 

ทั�วกรุิงเทพื่มหานค้ริ บริิษััทฯ ยงัมีศูนูย์บริิการิที�มีค้ณุภัาพื่ 

แลัะค้ริบวงจริ สิามาริถูให้บริิการิหลังัการิขายสิำาหรัิบสินิค้้า

ต่่างๆ ของบริิษััทฯ ได้้อย่างมีป็ริะสิิทธิุภัาพื่ นอกจากนี � 

ในบริริด้าคู้่แข่งที�เป็็น Reseller ของ Apple สิ่วนใหญ่ 

มุ่งเน้นที�ต่ลัาด้ค้้าป็ลัีก โด้ยการิเปิ็ด้สิาขาเพ่ื่�อค้ริอบค้ลัมุ 

พ่ื่ �นที�จำาหน่ายทั�วไป็ เน่�องจากผู้บริิหาริของบริิษััทฯ ด้ำาเนิน 

ธุรุิกิจเกี�ยวกบั Apple มานานทำาให้มีฐานลักูค้้าที�เป็็นองค์้กริ 

แลัะการิศูึกษัา ป็ริะกอบกับบริิษััทฯ มีกลัยุทธ์ุในการินำา 

สินิค้้าป็ริะเภัทอ่�นๆ เข้ามาริวมกบัสินิค้้า Apple สิำาหรัิบสิร้ิาง 

เป็็น Solution ใหม่ๆ เพ่ื่�อต่อบสินองค้วามต้่องการิด้้าน 

การิเรีิยนการิสิอน ริวมทั �งบริิษััทฯ มีทีมงานที�มีป็ริะสิบการิณ์

ในการิป็ริะยุกต์่ใช้ื่เทค้โนโลัยีเพ่ื่�อการิศูึกษัา แลัะป็ริะสิบ 

ค้วามสิำาเร็ิจในการิติ่ด้ต่ั �งริะบบต่่างๆ ในโริงเรีิยน แลัะ 

มหาวิทยาลัยัชื่ั �นนำาหลัายแห่ง ทำาให้บริิษััทฯ สิามาริถูรุิก 

ต่ลัาด้องค์้กริแลัะการิศูกึษัาได้้อยา่งมีป็ริะสิทิธิุภัาพื่
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4. ความเส่ี่�ยงเก่�ยวก้บส้ี่ญญาเช่่าพ้ื้�นท่�
เน่�องจากบริิษััทฯ มีการิจำาหน่ายสิินค้้าแลัะให้บริิการิให้ 

แก่ลักูค้้าริายย่อยทั�วไป็โด้ยผ่านสิาขาของบริิษััทฯ ทั �งสิิ �น 

จำานวน 48 สิาขา (iStudio 3 สิาขา iShop1 สิาขา iBeat  

7 สิาขา U•Store 11 สิาขา Mobi 4 สิาขา) ศูนูย์บริิการิ 

iCenter 5 สิาขา แลัะ AIS Shop by Partner 9 สิาขา แลัะ 

ร้ิาน AIS Telewiz 7 สิาขา แลัะร้ิาน AIS Buddy 1 สิาขา 

ซื้ึ�งต่ั �งอยู่ในศูนูย์การิค้้า อาค้าริสิำานกังานมหาวิทยาลัยัทั�ว 

กรุิงเทพื่มหานค้ริ ด้งันั �นบริิษััทฯ จะต้่องทำาการิเชื่่าพ่ื่ �นที� 

จากผู้ให้เชื่า่พ่ื่ �นที�ทั �งในรูิป็แบบของสิญัญาเชื่า่ริะยะสิั �นแลัะ

ริะยะยาว บริิษััทฯ อาจมีค้วามเสิี�ยงจากการิที�ไม่สิามาริถู 

ต่อ่สิญัญาเชื่า่พ่ื่ �นที� หร่ิออาจมีค้วามเสิี�ยงจากการิที�ผู้ให้เชื่า่

ขอเป็ลัี�ยนแป็ลังเง่�อนไขในการิต่อ่สิญัญาที�ทำาให้บริิษััทต้่อง

เสิยีค้า่ใช้ื่จา่ยสิงูกวา่เด้มิ ณ วนัที� 31 ธุนัวาค้ม 2562 บริิษััทฯ 

มีสิาขาที�เป็็นสิญัญาเชื่า่พ่ื่ �นที�ริะยะยาวจำานวน 1 สิาขา ซื้ึ�งมี 

อายกุาริเชื่า่ค้งเหลั่อ 11 ปี็ สิำาหรัิบสิาขาที�เหลั่อเป็็นสิญัญา

เชื่า่พ่ื่ �นที�ริะยะสิั �น ซื้ึ�งมีอายสุิญัญาไมเ่กิน 1-3 ปี็ จงึอาจมี 

ค้วามเสิี�ยงจากการิที�ไม่สิามาริถูต่่อสิัญญาเชื่่าพ่ื่ �นที�ได้้ 

แต่จ่ากการิที�ผู้บริิหาริของบริิษััทฯ เป็็นคู้ค้่้าที�ดี้ของผู้ ให้เชื่า่

พ่ื่ �นที�มาโด้ยต่ลัอด้กวา่ 10 ปี็ จงึทำาให้มีค้วามเสิี�ยงเกี�ยวกบั

ต่อ่สิญัญาเชื่า่พ่ื่ �นที�ด้งักลัา่วค้อ่นข้างน้อย

5. ความเส่ี่�ยงจากการเกิดความเส่ี่ยหาย 
จากการทุจร ิต่ของพื้น้กงานระด ้บ 
ป็ฏิิบ้ติ่งาน
บริิษััทฯ มีค้วามจำาเป็็นที�จะต้่องมีการิกริะจายสินิค้้าไป็ต่าม

สิาขาในพ่ื่ �นที�ต่่างๆป็ริะกอบกบัสิินค้้ามีมลูัค้่าค้่อนข้างสิงู 

เค้ลั่�อนย้ายสิะด้วกแลัะเป็็นที�ต้่องการิโด้ยทั�วไป็จากลักัษัณะ 

ด้งักลั่าวบริิษััทฯ อาจเผชิื่ญค้วามเสิี�ยงจากการิทจุริิต่ของ 

พื่นกังานริะด้บัป็ฏิิบตั่งิาน บริิษััทฯ จงึได้้วางริะบบค้วบค้มุ 

ภัายในแลัะริะบบสิอบทานไว้เป็็นอย่างดี้ ริวมทั �งนำา 

ริะบบสิาริสินเทศูมาชื่่วยสินับสินุนในสิ่วนริะบบจัด้เก็บ 

สิินค้้า บริิษััทฯ มีมาต่ริการิต่ริวจสิอบสิินค้้าโด้ยผู้จดั้การิ 

สิาขาจะด้ำาเนินการิสิุม่ต่ริวจสิินค้้าทกุวนัโด้ยเฉพื่าะสิินค้้า 

ที�มีมลูัค้่าสิูง นอกจากนั �นยงัมีเจ้าหน้าที�จากแผนกบญัชีื่ 

เข้าไป็ต่ริวจนับสิินค้้าในแต่่ลัะสิาขา อย่างน้อยเด่้อนลัะ  

1 ค้รัิ �ง พื่นกังานในสิาขานั �นๆ จะต้่องร่ิวมกันรัิบผิด้ชื่อบ 

หากมี สินิค้้า สิญูหาย โด้ยมาต่ริการิต่า่งๆ แลัะริะบบงาน 

ที�บริิษััทฯ วางไว้ จะชื่่วยจำากดั้ค้วามเสีิยหายที�จะเกิด้ขึ �น 

ไว้ในริะด้บัที�ไมเ่ป็็นสิาริะสิำาค้ญัต่อ่ผลัป็ริะกอบการิ 

6. ความเส่ี่�ยงจากการพ่ื้�งพิื้งท่มผูู้้บริหาร
ซ่ึ่�งเป็็นผูู้้ถู้อหุ้นรายใหญ่ของบริษ้ัทฯ
บริิษััทฯ พื่ึ�งพิื่งทีมผู้บริิหาริซื้ึ�งเป็็นผู้ มีป็ริะสิบการิณ์ในธุรุิกิจ 

Apple แลัะมีค้วามสิมัพื่นัธ์ุอนัดี้กบั Apple มาเป็็นเวลัา 

นานกวา่ 20 ปี็ จงึอาจทำาให้เกิด้ค้วามเสิี�ยงจากการิพื่ึ�งพิื่ง 

ทีมผู้บริิหาริด้งักลั่าว อย่างไริก็ต่ามเน่�องจากทีมผู้บริิหาริ 

เป็็นผู้ ถู่อหุ้นริายใหญ่ของบริิษััทด้้วยซื้ึ�งน่าจะเป็็นแริงจงูใจ 

ในการิบริิหาริงานของบริิษััทฯ ให้เจริิญก้าวหน้าต่่อไป็ 

นอกจากนี � บริิษััทฯ มีนโยบายผลักัด้นัการิบริิหาริงานเป็็น 

ทีมเวิร์ิค้มากขึ �น โด้ยสิ่งเสิริิมให้มีการิว่าจ้างบุค้ลัากริ 

ม่ออาชีื่พื่จากภัายนอกเข้าร่ิวมงานมากขึ �น โด้ยค้ำานึงถูึง 

การิพื่ฒันาป็ริะสิทิธิุภัาพื่แลัะศูกัยภัาพื่ของบริิษััทเป็็นสิำาค้ญั 

อีกทั �งมีการิกำาหนด้แลัะแบ่งแยก ขอบเขต่อำานาจหน้าที� 

ไว้อยา่งชื่ดั้เจน เพ่ื่�อเป็็นการิป็อ้งกนัการิมีอำานาจเบด็้เสิร็ิจ
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นโยบายการจ่ายเงินปั็นผู้ลิ
นโยบายการิจา่ยเงินปั็นผลัในอตั่ริาไมน้่อยกวา่ร้ิอยลัะ 40 ของกำาไริสิทุธิุภัายหลังัการิหกัภัาษีัเงินได้้นิต่ิบคุ้ค้ลั อยา่งไริก็ต่าม 

บริิษััทฯ อาจกำาหนด้ให้การิจ่ายเงินปั็นผลัมีอตั่ริาน้อยกว่าอตั่ริาที�กำาหนด้ได้้ หากบริิษััทฯ มีค้วามจำาเป็็นที�จะต้่องนำาเงิน 

กำาไริสิทุธิุจำานวนด้งักลัา่วมาใช้ื่เพ่ื่�อขยายการิด้ำาเนินงานของบริิษััทฯ ต่อ่ไป็

รายชื่่�อผู้้�ถื่อหุ้้�น 10 รายแรก ของบริษััทฯ ณ วัันท่� 30 ธัันวัาคม 2562 ประกอบด้�วัย

ช่้�อผูู้้ถู้อหุ้น จำานวน (หุ้น) % การถู้อหุ้น

1.   บริิษััท ไอที ซื้ิตี่ � จำากัด้ (มหาชื่น)

2.   นายวิโริจน์ โกศูลัธุนวงศ์ู

3.   นางเพื่็ชื่ริรัิต่น์ วริญาณโกศูลั 

4.   นายไต่ริสิริณ์ วริญาณโกศูลั 

5. บริิษััท ไทยเอ็นวีดี้อาร์ิ

6. นายวิบูลัย์ โกศูลัธุนวงศ์ู

7. นางสิาวพื่ชัื่ริา เกียริต่ินนัทวิมลั

8. นายวีริะพื่นัธ์ุ วริญาณโกศูลั

9. นายสิมชื่าย วริญาณโกศูลั

10. นายนริาธุริ วงศ์ูวิเศูษั

11. ผู้ ถู่อหุ้นริายอ่�นๆ

      รวม

116,000,000 

65,600,000

31,994,000

25,311,050

11,205,800

6,741,500

6,172,200

4,846,410

4,278,400

4,050,000

123,800,640

400,000,000

29.00

16.40

7.99

6.33

2.80

1.69

1.54

1.21

1.07

1.01

30.95

100.00

โครงสี่ร้างการถู้อหุ้น
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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

โครงสร้างการจัดการ
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คณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อย่ของบริษัทฯ
โครงสร้างการจััดการของบริษััทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษััทฯ และคณะกรรมการชุุดย่อยอีก 4 ชุุด คือ 

คณะกรรมการตรวจัสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิิจัารณา 

คา่ตอบแทน โดยรายชืุ�อกรรมการ ข้อมลูการดำารงตำาแหนง่ และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมุในปี 2562 ดงันี �

คณะกรรมการบริษััทฯ
คณะกรรมการบริษััทฯ  ประกอบด้วย กรรมการที�มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที�หลากหลายในสาขาต่างๆ 

ของธุรุกิจั ณ วนัที� 31 ธุนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริษััทประกอบด้วย กรรมการ 8 ทา่น 

เลขานุุการบริษััทฯ

นางสาวศันัษันีย์ โหรานิคม

กรรมการผู้้�มีอำำานุาจลงนุามผู้้กพันัุบริษััทฯ

นายนราธุร วงศ์ัวเิศัษั หรือ นายมินทร์ อิงค์ธุเนศั  ลงลายมือชืุ�อร่วมกบั นายไตรสรณ์ วรญาณโกศัล หรือ 

นางเพิช็ุรรัตน์ วรญาณโกศัล รวมเป็นสองคนและประทบัตราสำาคญัของบริษััทฯ 

การเข�าร่วมประชุุมคณะกรรมการบริษััทฯ  และคณะกรรมการชุุดย่่อำย่ต่่างๆ สำำาหรับปี 2562

ในระหวา่งปี 2562 ได้มีการประชุมุตามวาระปกต ิซึ่่�งในการประชุมุคณะกรรมการบริษััทฯ แตล่ะครั �ง ณ ขณะที�คณะกรรมการ 

จัะลงมติในที�ประชุมุมีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจัำานวนกรรมการทั �งหมด โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมุ 

ของกรรมการแตล่ะทา่นสรุปได้ดงันี �

กรรมการ /  กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี�ยง /กรรมการผูู้้จัดัการ

ชืุ่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายธีุระ อภัยัวงศ์ั

2. นายมินทร์ อิงค์ธุเนศั

3. นายนราธุร วงศ์ัวิเศัษั

4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศัล

5. นางเพิ็ชุรรัตน์ วรญาณโกศัล

6. นายโสภัณ อิงค์ธุเนศั

7. นายสจิุัน สวุรรณเกต

8. นางสษุัมา รัติวานิชุ

ประธุานกรรมการ(กรรมการอิสระ) / ประธุานกรรมการตรวจัสอบ / 
ประธุาน กรรมการสรรหาและพิิจัารณาค่าตอบแทน

กรรมการ /  กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี�ยง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจัสอบ / กรรมการสรรหาและพิิจัารณาคา่ตอบแทน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจัสอบ / กรรมการสรรหาและพิิจัารณาคา่ตอบแทน

กรรมการ

กรรมการ / ประธุานกรรมการบริหารความเสี�ยง

กรรมการ / ประธุานกรรมการบริหาร
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ราย่ชุื่อกรรมการ
จ�านวนครั้งที่เข้าประชุุม / จ�านวนการจัดประชุุมทั้งปี

คณะกรรมการ
บริษัทฯ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา 
และพิิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ีย่ง

1. นายธีุระ อภัยัวงศ์ั

2. นายมินทร์ อิงค์ธุเนศั

3. นายนราธุร วงศ์ัวิเศัษั

4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศัล

5. นางเพิ็ชุรรัตน์ วรญาณโกศัล

6. นายโสภัณ อิงค์ธุเนศั

7. นายสจิุัน สวุรรณเกต

8. นางสษุัมา รัติวานิชุ

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

4/5

5/5

5/5

4/4

-

-

-

-

-

4/4

4/4

-

-

4/4

4/4

4/4

-

-

-

2/2

-

-

-

-

-

2/2

2/2

ขอำบเขต่อำำานุาจหนุ�าที�ขอำงคณะกรรมการบริษััทฯ

1. ปฏิิบตัิหน้าที�ให้เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษััทฯ  ตลอดจันมติของที�ประชุมุผูู้้ ถือหุ้นด้วย 

 ความสจุัริต และระมดัระวงัรักษัาผู้ลประโยชุน์ของบริษััทฯ

2. พิิจัารณากำาหนดโครงสร้างการบริหารงานมีอำานาจัมอบหมายแตง่ตั �งกรรมการ จัำานวนหน่�งให้เป็นคณะกรรมการบริหาร 

 เพืิ�อดำาเนินการอยา่งหน่�งอยา่งใดหรือหลายอยา่งเพืิ�อปฏิิบตังิานตามที�ได้รับมอบหมายจัากคณะกรรมการบริษััทฯ รวมทั �ง  

 มีอำานาจัแตง่ตั �งประธุานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดุยอ่ยอื�นๆ  เชุน่ คณะกรรมการตรวจัสอบ คณะกรรมการ 

 สรรหาและพิิจัารณาคา่ตอบแทน  ตามความเหมาะสม

3. กำาหนด เปา้หมาย  แนวทาง นโยบาย แผู้นงาน และงบประมาณของบริษััทฯ  ควบคมุดแูลการบริหารและการจัดัการ 

 ของคณะกรรมการบริหาร หรือบคุคลที�ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที�คณะกรรมการบริษััทฯได้ให้ไว้

4. พิิจัารณาทบทวนและอนมุตัิวิสยัทศััน์ พินัธุกิจั และคา่นิยมของบริษััทฯ

5. พิิจัารณาทบทวนและอนมุตัินโยบาย ทิศัทาง กลยุทธ์ุ แผู้นงานการดำาเนินธุุรกิจั งบประมาณสำาหรับประกอบธุุรกิจั 

 ประจัำาปี งบประมาณรายจัา่ยประจัำาปี โครงการลงทนุขนาดใหญ่ของบริษััทฯ ที�เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร

6. ตดิตามผู้ลการดำาเนินงานให้เป็นไปตามกลยทุธ์ุ แผู้นงาน และงบประมาณอยา่งตอ่เนื�อง

7. พิิจัารณาและอนมุตัิกิจัการอื�นๆ ที�สำาคญัอนัเกี�ยวกบับริษััทฯ หรือที�เห็นสมควรจัะดำาเนินการนั �นๆ เพืิ�อให้เกิดประโยชุน์ 

 แก่บริษััทฯ

เว้นแตอ่ำานาจัในการดำาเนินการดงัตอ่ไปนี �จัะกระทำาได้ก็ตอ่เมื�อได้รับอนมุตัจิัาก ที�ประชุมุผูู้้ ถือหุ้นก่อน ทั �งนี � กำาหนดให้รายการ 

ที�กรรมการหรือบคุคลที�อาจัมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจัมีความขดัแย้งทางผู้ลประโยชุน์อื�นใดกบับริษััทฯ หรือ 

บริษััทยอ่ย ให้กรรมการซึ่่�งมีสว่นได้เสีย ในเรื�องนั �น ไมมี่สทิธิุออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั �น

โครงสร้างการจัดการ
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(ก) เรื�องที�กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้มติที�ประชุมุผูู้้ ถือหุ้น

(ข)  การทำารายการที�กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที�กฎหมายกำาหนด หรือข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรัพิย์ระบ ุ

       ต้องได้รับอนมุตัิจัากที�ประชุมุผูู้้ ถือหุ้น

และในกรณีดงัตอ่ไปนี �จัะต้องได้รับความเหน็ชุอบจัากที�ประชุมุคณะกรรมการบริษััทฯ และที�ประชุมุผูู้้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีง 

ไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจัำานวนเสียงทั �งหมดของผูู้้ ถือหุ้นที�เข้าประชุมุ และมีสทิธิุออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขาย หรือโอนกิจัการของบริษััทฯ ทั �งหมด หรือบางสว่นที�สำาคญั

(ข) การซืึ่ �อหรือรับโอนกิจัการของบริษััทอื�น หรือบริษััทเอกชุนมาเป็นของบริษััทฯ

(ค)  การทำา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเกี�ยวกบัการให้เชุา่กิจัการของบริษััทฯ ทั �งหมดหรือบางสว่นที�สำาคญั

(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื�นเข้าจัดัการธุุรกิจัของบริษััทฯ หรือการรวมกิจัการกบับุคคลอื�นโดยมีวตัถปุระสงค์จัะแบ่ง 

       กำาไรขาดทนุกนั

(จั) การแก้ไขเพิิ�มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิุ หรือข้อบงัคบั

(ฉ) การเพิิ�มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษััทฯ

8. กรรมการมีหน้าที�แจ้ังให้บริษััทฯ ทราบถ่งการมีส่วนได้เสียของตน หรือบุคคลที�เกี�ยวข้องไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

    ในสญัญาที�บริษััทฯ ทำาข่ �น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ เพิิ�มข่ �น หรือลดลงในบริษััทฯ

เร่�อำงสำำาคัญที�สำงวนุไว�เป็นุอำำานุาจอำนุุมัต่ขิอำงคณะกรรมการบริษััทฯ

แม้ว่าคณะกรรมการบริษััทฯ ได้กระจัายอำานาจัให้แก่ คณะกรรมการชุุดย่อย กรรมการผูู้้จัดัการ และผูู้้บริหารระดบัสงู  

คณะกรรมการบริษััทฯ สงวนสทิธิุ�เรื�องที�มีความสำาคญัไว้เป็นอำานาจัอนมุตัขิองคณะกรรมการบริษััทฯ เพืิ�อรักษัาประโยชุน์สงู

สดุตอ่บริษััทฯ และผูู้้ ถือหุ้น อาทิ

• กลยทุธ์ุ แผู้นธุรุกิจั และงบประมาณ

• คา่ใชุ้จัา่ยฝ่่ายทนุ และคา่ใชุ้จัา่ยที�เกินกวา่วงเงินที�คณะกรรมการชุดุยอ่ย หรือผูู้้บริหารได้รับมอบหมายให้อนมุติัได้

• โครงสร้างองค์กรและการแตง่ตั �งกรรมการผูู้้จัดัการ

•  พิิจารณางบการเงินและผลการ 
 ดำำาเนินงานประจำาปี 2561
•  พิิจารณาความเสี่ี�ยงและการ 
 ประเมินระบบควบคมุภายใน 
•  พิิจารณาคดัำเลือกและแต่ง่ต่ั �ง 
 กรรมการ 
•  พิิจารณาแต่ง่ต่ั �งผ้�สี่อบบญัชีี  
 และกำาหนดำคา่สี่อบบญัชีี  
 สี่ำาหรับปี2562 
 • พิิจารณาให�ความเหน็ในเรื�อง 
 เกี�ยวกบัการประชีมุสี่ามญั 
 ผ้� ถืือหุ�นประจำาปี 2562 ก่อน 
 นำาเสี่นอต่อ่ทีี่�ประชีมุผ้� ถืือหุ�น 
 • รับที่ราบรายงานผล
 การดำำาเนินงานของคณะกรรมการ 
 ชีดุำยอ่ย 
• รับที่ราบผลการประเมินการ
 ปฏิิบตั่งิานของคณะกรรมการ 
 บริษััที่ ฯ ประจำาปี 2561

• จดัำประชีมุสี่ามญัผ้� ถืือหุ�นประจำาปี  
 2562
•  พิิจารณางบการเงินและผล
 การดำำาเนินงานประจำาไต่รมาสี่ 
 ทีี่�หน่�งปี 2562
• รับที่ราบรายงานผลการดำำาเนินงาน 
 ของคณะกรรมการชีดุำยอ่ย

• พิิจารณางบการเงินและผลการ 
 ดำำาเนินงานประจำาไต่รมาสี่  
 ทีี่�สี่องปี 2562 
•  รับที่ราบรายงานผลการดำำาเนินงาน 
 ของคณะกรรมการชีดุำยอ่ย
•  พิิจารณาที่บที่วนนโยบาย
 การกำากบัดำแ้ลกิจการ

• พิิจารณางบการเงินและผล
 การดำำาเนินงานประจำาไต่รมาสี่  
 ทีี่�สี่ามปี 2562
• อนมุติั่งบประมาณประจำาปี2563  
 ของบริษััที่ฯ
• พิิจารณาที่บที่วนและอนมุตั่ิ 
 วิสี่ยัที่ศัน์และพินัธกิจบริษััที่
 ประจำาปี 2563
• พิิจารณาผลประเมินการ 
 ปฏิิบติั่งานของคณะกรรมการ  
 บริษััที่ประจำาปี 2562

การประชุุมคณะกรรมการบริษััทฯ ในปี 2562 คณะกรรมการพิิจารณาเร่�องต่่างๆ 
สรุปสาระส�าคัญเร่�องที�พิิจารณาได้ดังนี้

Q1



รายงานประจำาปี 2562 : บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มห�ชน)032

ชืุ่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายมินทร์ อิงค์ธุเนศั

2. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศัล

3. นางเพิ็ชุรรัตน์ วรญาณโกศัล

4. นางสาวอษุัณีย์ รัตนไพิฑููรย์ 

ประธุานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

ขอำบเขต่อำำานุาจหนุ�าที�ขอำงคณะกรรมการบริหาร

1. นำาเสนอเปา้หมาย นโยบาย แผู้นธุรุกิจั รวมถง่กลยทุธ์ุทางธุรุกิจั และงบประมาณประจัำาปีของบริษััทฯ ให้คณะกรรมการ 

 บริษััทฯ พิิจัารณาอนมุตัิ

2. ควบคุมดูแลการดำาเนินธุุรกิจัของบริษััทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผู้นงาน และงบประมาณที�ได้รับอนุมัติจัาก 

 คณะกรรมการบริษััทฯ

3. พิิจัารณาอนมุตัิการดำาเนินงานที�เป็นธุุรกรรมปกติธุุรกิจัของบริษััทฯ ตามงบลงทนุหรืองบประมาณที�ได้รับอนมุตัิจัาก 

 คณะกรรมการบริษััทฯ โดยวงเงนิสำาหรับแตล่ะรายการเป็นไปตามอำานาจัดำาเนินการที�ผู้า่นการอนมุตัจิัากคณะกรรมการบริษััทฯ 

4. นำาเสนอโครงสร้างองค์กร อตัรากำาลงัคน และอำานาจัการบริหารองค์กรให้คณะกรรมการบริษััทฯ พิิจัารณาอนมุติั 

5. พิิจัารณาปรับเงินเดือน โบนัสของพินักงานระดบัตำ�ากว่ากรรมการผูู้้ จััดการ รวมถ่งพิิจัารณาอนุมัติอตัรากำาลงัคนที� 

 ไมอ่ยูใ่นงบประมาณประจัำาปี 

6. มีอำานาจัแตง่ตั �งหรือวา่จ้ัางที�ปร่กษัาที�เกี�ยวข้องกบัการบริหารงานภัายในองค์กรเพืิ�อให้เกิดประสทิธิุภัาพิสงูสดุ

7.  พิิจัารณาผู้ลกำาไรและขาดทุนของบริษััทฯ การเสนอจ่ัายเงินปันผู้ลระหว่างกาลหรือเงินปันผู้ลประจัำาปีเพืิ�อเสนอ 

 คณะกรรรมการบริษััทฯ พิิจัารณาอนมุตัิ

8.  มีอำานาจัในการมอบอำานาจัให้บคุคลอื�นใดหน่�งคนหรือหลายคนปฏิิบตักิารอยา่งหน่�งอยา่งใด โดยอยูภ่ัายใต้การควบคมุ 

 ของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจัมอบอำานาจัเพืิ�อให้บคุคลดงักลา่ว มีอำานาจัตามที�คณะกรรมการบริหารเหน็สมควร และ 

 ภัายในระยะเวลาที�คณะกรรมการบริหารเหน็สมควร ซึ่่�งคณะกรรมการบริหารอาจัยกเลกิ เพิิกถอน เปลี�ยนแปลง หรือแก้ไข 

 บคุคลที�ได้รับมอบอำานาจัหรือการมอบอำานาจันั �นๆ ได้ตามที�เหน็สมควร

9. ปฏิิบติัหน้าที�อื�นๆ ตามที�คณะกรรมการบริษััทฯ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั �งนี � การมอบหมายอำานาจัหน้าที�และความรับผิู้ดชุอบของคณะกรรมการบริหารนั �น จัะไมมี่ลกัษัณะเป็นการมอบอำานาจั หรือ 

มอบอำานาจัชุว่งที�ทำาให้ผูู้้ รับมอบอำานาจัจัากคณะกรรมการบริหารสามารถอนมุตัริายการที�ตนหรือบคุคลที�อาจัมีความขดัแย้ง 

(ตามนิยามประกาศัคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพิย์แหง่ประเทศัไทย และ/หรือหนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง 

กำาหนด) มีสว่นได้เสีย หรืออาจัมีความขดัแย้งทางผู้ลประโยชุน์อื�นใดกบับริษััท หรือบริษััทยอ่ย และ/หรือบริษััทที�เกี�ยวข้อง  

คณะกรรมการบริหารไมมี่อำานาจัอนมุตักิารดำาเนินการในเรื�องดงักลา่ว โดยเรื�องดงักลา่วจัะต้องเสนอตอ่ที�ประชุมุคณะกรรมการ 

และ/หรือที�ประชุมุผูู้้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพืิ�อพิิจัารณาอนมุตัิตอ่ไป ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการที�เป็นไปตามธุุรกิจัปกติ 

และเงื�อนไขการค้าปกตซิึ่่�งเป็นไปตามประกาศัของคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพิย์แหง่ประเทศัไทย 

และ/หรือหนว่ยงานที�เกี�ยวข้องกำาหนด

โครงสร้างการจัดการ
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ชืุ่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายธีุระ อภัยัวงศ์ั*

2. นายสจิุัน สวุรรณเกต*

3. นางสษุัมา รัติวานิชุ

ประธุานกรรมการตรวจัสอบ

กรรมการตรวจัสอบ

กรรมการตรวจัสอบ

คณะกรรมการต่รวจสอบ

เลขานุุการคณะกรรมการต่รวจสำอำบ

นางสาวยภุัา เบญจัวกิรัย 

ขอำบเขต่อำำานุาจหนุ�าที�ขอำงคณะกรรมการต่รวจสำอำบ

1. สอบทานให้บริษััทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพีิยงพิอ

2. สอบทานให้บริษััทฯ มีระบบการควบคมุภัายใน (Internal Control) และระบบการตรวจัสอบภัายใน (Internal Audit) ที� 

 เหมาะสมและมีประสิทธิุผู้ล และพิิจัารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจัสอบภัายใน ตลอดจันให้ความเห็นชุอบ 

 ในการพิิจัารณาแตง่ตั �ง โยกย้าย เลิกจ้ัางหวัหน้าหน่วยงานตรวจัสอบภัายใน หรือหน่วยงานอื�นใดที�รับผิู้ดชุอบเกี�ยวกบั 

 การตรวจัสอบภัายใน 

3. สอบทานให้บริษััทฯ ปฏิิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพิย์และตลาดหลกัทรัพิย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรัพิย์ และกฎหมาย 

 ที�เกี�ยวข้องกบัธุรุกิจัของบริษััทฯ

4. พิิจัารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตั �ง เลือกกลบัมาใหม ่ บคุคลซึ่่�งมีความเป็นอิสระเพืิ�อทำาหน้าที�เป็นผูู้้สอบบญัชีุของบริษััทฯ  

 ตลอดจันเลิกจ้ัาง และเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทั �งเข้าร่วมประชุมุกบัผูู้้สอบบญัชีุโดยไม่มีฝ่่ายจัดัการ 

 เข้าร่วมประชุมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครั �ง 

5. พิิจัารณารายการที�เกี�ยวโยงกนั หรือรายการที�อาจัมีความขดัแย้งทางผู้ลประโยชุน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำาหนด 

 ของตลาดหลกัทรัพิย์ ทั �งนี � เพืิ�อให้มั�นใจัวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผู้ลและ เป็นประโยชุน์สงูสดุตอ่บริษััทฯ

6. จัดัทำารายงานของคณะกรรมการตรวจัสอบโดยเปิดเผู้ยไว้ในรายงานประจัำาปีของบริษััทฯ ซึ่่�งรายงานดงักลา่วต้องลงนาม 

 โดยประธุานคณะกรรมการตรวจัสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี �

 (ก)  ความเหน็เกี�ยวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที�เชืุ�อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษััทฯ

 (ข)  ความเหน็เกี�ยวกบัความเพีิยงพิอของระบบควบคมุภัายในของบริษััทฯ

 (ค)  ความเหน็เกี�ยวกบัการปฏิิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพิย์และตลาดหลกัทรัพิย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรัพิย์  

       หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัธุรุกิจัของบริษััทฯ

 (ง) ความเหน็เกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูู้้สอบบญัชีุฯ

 (จั)  ความเหน็เกี�ยวกบัรายการที�อาจัมีความขดัแย้งทางผู้ลประโยชุน์

 (ฉ) จัำานวนการประชุมุคณะกรรมการตรวจัสอบ และการเข้าร่วมประชุมุของกรรมการตรวจัสอบแตล่ะทา่น

 (ชุ) ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจัสอบได้รับจัากการปฏิิบตัหิน้าที�ตามกฎบตัร (charter)

 (ซึ่) รายการอื�นที�เหน็วา่ผูู้้ ถือหุ้นและผูู้้ลงทนุทั�วไปควรทราบภัายใต้ขอบเขตหน้าที�และความรับผิู้ดชุอบที�ได้รับมอบหมาย 

  จัากคณะกรรมการบริษััทฯ

7. ปฏิิบตักิารอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบริษััทฯ มอบหมายด้วยความเหน็ชุอบจัากคณะกรรมการตรวจัสอบ

หมายเหตุ ุ: * เป็็นกรรมการท่ี่�ม่ความร้� และป็ระสบการณ์์ท่ี่�เพ่ียงพีอท่ี่�จะสามารถที่ำาหน�าท่ี่�ในการสอบที่านความน่าเช่ื่�อถ่อของงบการเงินได้�
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ชุื่อ-นามสกุล

ชุื่อ-นามสกุล

ต�าแหน่ง

ต�าแหน่ง

1. นายนราธุร วงศ์ัวิเศัษั

2. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศัล

3. นางเพิ็ชุรรัตน์ วรญาณโกศัล

4. นางสาวอษุัณีย์ รัตนไพิฑููรย์ 

1. นายธีุระ อภัยัวงศ์ั

2. นายสจิุัน สวุรรณเกต

3. นางสษุัมา รัติวานิชุ

ประธุานกรรมการบริหารความเสี�ยง

กรรมการบริหารความเสี�ยง

กรรมการบริหารความเสี�ยง

กรรมการบริหารความเสี�ยง

ประธุานกรรมการสรรหาและพิิจัารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิิจัารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิิจัารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง

เลขานุุการคณะกรรมการบริหารความเสีำ�ย่ง

นางสาวศันัษันีย์ โหรานิคม

ขอำบเขต่อำำานุาจหนุ�าที�ขอำงคณะกรรมการบริหารความเสีำ�ย่ง

1. นำาเสนอนโยบายบริหารความเสี�ยงในด้านตา่งๆ ของบริษััทฯ ตอ่คณะกรรมการบริษััทเพืิ�อพิิจัารณาอนมุตัิ

2. กำากบั ดแูล และตดิตามสอบทานกระบวนการบริหารความเสี�ยงในด้านตา่ง ๆ  ของบริษััทฯ เพืิ�อให้มีการจัดัการความเสี�ยงให้ 

 อยูใ่นระดบัที�ยอมรับได้ สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสี�ยง

3. รายงานความคืบหน้าในการพิฒันาและปรับปรุงการดำาเนินงานเพืิ�อลดความเสี�ยงของบริษััทฯ ตอ่คณะกรรมการบริษััท 

 เพืิ�อทราบ  โดยรายงานเป็นประจัำาทกุไตรมาส

4. พิิจัารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการบริหารความเสี�ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั �ง หรือเมื�อปัจัจัยัเสี�ยงมีการ 

 เปลี�ยนแปลง อยา่งนยัสำาคญั และนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษััทพิิจัาณาอนมุติัหากมีการปรับปรุง/แก้ไขนโยบายฯ

5. ปฏิิบติังานอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษััทมอบหมายอนัเกี�ยวเนื�องกบัการบริหารความเสี�ยงของบริษััทฯ

เลขานุุการคณะกรรมการสำรรหาและพัจิารณาค่าต่อำบแทนุ

นางสาวนิพิิชุฌม์ชุา ธุญัภัทัรนพิจิัรา

คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่าต่อบแทน
ที�ประชุมุคณะกรรมการบริษััทฯ ครั �งที� 2/2560 เมื�อวนัที� 2 พิฤษัภัาคม 2560  ได้มีมติแต่งตั �งคณะกรรมการสรรหาและ 

พิิจัารณาคา่ตอบแทนของบริษััทฯ จัำานวนทั �งสิ �น 3 ทา่น ดงันี �

โครงสร้างการจัดการ
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ชุื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศัล

2. นางเพิ็ชุรรัตน์ วรญาณโกศัล

3. นางสาวอษุัณีย์ รัตนไพิฑููรย์

4. นางดวงนภัา วรญาณโกศัล

5. นายพิงศักร บุญศัรีเมือง

6. นายไพิโรจัน์ อลุิศันนัท์

กรรมการผูู้้จัดัการ

ผูู้้อำานวยการฝ่่ายปฏิิบตัิการ

ผูู้้อำานวยการฝ่่ายบญัชีุและการเงิน

ผูู้้ชุ่วยผูู้้อำานวยการแผู้นกผู้ลิตภัณัฑ์ู

ผูู้้จัดัการอาวโุสแผู้นกวิศัวกรรมและบริการ

ผูู้้จัดัการอาวโุสแผู้นกค้าปลีก 1

ขอำบเขต่อำำานุาจหนุ�าที�ขอำงคณะกรรมการสำรรหาและพัจิารณาค่าต่อำบแทนุ

1.  ด�านุการสำรรหา

 1.1 พิิจัารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษััทฯ และคณะกรรมการชุดุยอ่ย รวมถง่คณุสมบตัขิอง 

  กรรมการ ที�เหมาะสมกบัขนาดและลกัษัณะการดำาเนินธุุรกิจัของบริษััทฯ เพืิ�อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษััทฯ  

  และ/หรือที�ประชุมุผูู้้ ถือหุ้นพิิจัาณาอนมุติัแล้วแตก่รณี

 1.2 พิิจัารณากำาหนดหลกัเกณฑ์ูและวิธีุการที�เหมาะสมกบับริษััทฯ ในการสรรหาบคุคลเพืิ�อดำารงตำาแหน่งกรรมการ  

  และกรรมการชุดุยอ่ย

 1.3 พิิจัารณาคดัเลอืกบคุคลที�มีคณุสมบตัเิหมาะสม ให้ดำารงตำาแหนง่กรรมการ เพืิ�อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษััทฯ พิิจัารณา 

  ให้ความเหน็ชุอบ และเสนอที�ประชุมุผูู้้ ถือหุ้นเพืิ�อแตง่ตั �งเป็นกรรมการบริษััท 

 1.4 พิิจัารณาคดัเลือกกรรมการที�มีคณุสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการชุดุย่อย เพืิ�อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษััทฯ 

  พิิจัารณาแตง่ตั �ง

 1.5 ดแูลให้บริษััทฯ จัดัให้มีการปฐมนิเทศัน์ และให้ข้อมลูที�เป็นประโยชุน์ต่อการปฏิิบตัิหน้าที�ของกรรมการที�ได้รับ 

  แตง่ตั �งใหม่

2.  ด�านุพัจิารณาค่าต่อำบแทนุ

 2.1 พิิจัารณาหรือทบทวนรูปแบบและหลกัเกณฑ์ูการจั่ายค่าตอบแทนทกุประเภัทของกรรมการและกรรมการชุดุย่อย 

  เพืิ�อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษััทฯ พิิจัารณาให้ความเหน็ชุอบ และเสนอตอ่ที�ประชุมุผูู้้ ถือหุ้นพิิจัารณาอนมุตัิ

 2.2 พิิจัารณากำาหนดเกณฑ์ูในการประเมินผู้ลประจัำาปีของผูู้้บริหารสงูสดุ และนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษััทฯ

 2.3 พิิจัารณากำาหนดคา่ตอบแทนของกรรมการตามหลกัเกณฑ์ูการจัา่ยฯ เพืิ�อเสนอตอ่คณะกรรมการ บริษััทฯ พิิจัารณา 

  ให้ความเหน็ชุอบ และเสนอตอ่ที�ประชุมุผูู้้ ถือหุ้นพิิจัารณาอนมุตัิ

 2.4 ประเมินผู้ลการปฏิิบตัิงานประจัำาปีของผูู้้บริหารสงูสดุ และพิิจัารณากำาหนดคา่ตอบแทนที�เหมาะสมเพืิ�อนำาเสนอ 

  ตอ่คณะกรรมการบริษััทฯ พิิจัารณาอนมุติั

3.  ด�านุอ่ำ�นุๆ

 ปฏิิบตังิานอื�นใดที�เกี�ยวกบัการสรรหาและพิิจัารณาคา่ตอบแทน ตามที�คณะกรรมการบริษััทฯ มอบหมาย

ผู้บริหาร
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ขอำบเขต่อำำานุาจหนุ�าที�ขอำงกรรมการผู้้�จดัการ

1. ดแูล บริหาร ดำาเนินงาน และปฏิิบตังิานประจัำาตามปกตธิุรุกิจัเพืิ�อประโยชุน์ของบริษััทฯ ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และ 

 ข้อบงัคบับริษััทฯ ตลอดจันระเบียบ มติ นโยบาย แผู้นงาน และงบประมาณที�กำาหนดโดยที�ประชุุมคณะกรรมการ  

 และ/หรือที�ประชุมุผูู้้ ถือหุ้น ภัายใต้กรอบกฎหมายที�เกี�ยวข้อง และขอบเขตอำานาจัซึ่่�งคณะกรรมการกำาหนด

2. ควบคมุดแูลการดำาเนินกิจัการและ/หรือบริหารงานประจัำาวนัของบริษััทฯ

3. จัดัทำาและนำาเสนอ นโยบายทางธุรุกิจั แผู้นธุรุกิจั เปา้หมาย แผู้นการดำาเนินงาน กลยทุธ์ุทางธุรุกิจั งบประมาณประจัำาปี 

 ของบริษััทฯ ที�ใชุ้ในการประกอบธุรุกิจั งบประมาณรายจัา่ยประจัำาปี และกำาหนดอำานาจัการบริหารงาน เพืิ�อนำาเสนอตอ่ 

 คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษััทฯ 

4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษััทฯ มากำาหนดทิศัทาง แนวทาง กลยทุธ์ุ และเปา้หมายทางธุรุกิจั เพืิ�อกำาหนดภัารกิจัหลกั  

 (Mission) สำาหรับฝ่่ายบริหาร และฝ่่ายจัดัการนำาไปดำาเนินการ 

5. ควบคมุตรวจัสอบ ติดตามผู้ลการดำาเนินงานของฝ่่ายบริหาร และฝ่่ายจัดัการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 อปุสรรคต่างๆ เพืิ�อให้ผูู้้บริหาร และฝ่่ายจัดัการดำาเนินการตามยทุธุศัาสตร์ และแผู้นธุุรกิจัที�วางไว้เพืิ�อให้เป็นไปตาม 

 นโยบายบริษััทฯ

6. ตดิตามและประเมินผู้ลการดำาเนินงานของฝ่่ายบริหาร และฝ่่ายจัดัการ และรายงานผู้ลการดำาเนินงาน การบริหารจัดัการ  

 ความคืบหน้าในการดำาเนินงานตอ่คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจัสอบ และคณะกรรมการ บริษััทฯ อยา่งสมำ�าเสมอ

7. ออกคำาสั�ง ระเบียบ ประกาศั และบนัทก่ความเข้าใจั เพืิ�อให้แนใ่จัวา่การดำาเนินงานของบริษััทฯ เป็นไปตามนโยบาย และเพืิ�อ 

 ผู้ลประโยชุน์ของบริษััทฯ รวมถง่เพืิ�อรักษัาระเบียบวินยัภัายในองค์กร

8. กำาหนดวิธีุการบริหาร โดยให้ครอบคลมุถง่รายละเอียดในการคดัเลอืก การฝ่่กอบรม การวา่จ้ัาง และเลกิจ้ัางพินกังานของ 

 บริษััทฯ และกำาหนดอตัราคา่จ้ัาง เงินเดือน คา่ตอบแทน โบนสั และสวสัดิการตา่งๆ สำาหรับพินกังานภัายในกรอบที�ได้ 

 รับอนมุตัจิัากคณะกรรมการบริษััทฯ

9. มีอำานาจัแตง่ตั �งและถอดถอนเจ้ัาหน้าที�ของบริษััทฯ ในตำาแหนง่ที�ตำ�ากวา่ตำาแหนง่ผูู้้อำานวยการ

10. มีอำานาจัอนมุตัคิา่ใชุ้จัา่ยในการดำาเนินการตามปกติธุรุกิจัของบริษััท เชุน่ การจัดัซืึ่ �อทรัพิย์สนิ การใชุ้จัา่ยเงินลงทนุที�สำาคญั 

 เพืิ�อประโยชุน์บริษััท และการทำารายการอื�นเพืิ�อประโยชุน์ของบริษััทฯ ซึ่่�งอำานาจัการอนมุตัดิงักลา่วจัะเป็นการอนมุตัริายการ 

 ปกตทิั�วไปทางการค้า โดยมีวงเงินในแตล่ะรายการเป็นไปตามตารางอำานาจัดำาเนินการ (Authority Table) ที�ได้รับการอนมุตั ิ

 จัากคณะกรรมการบริษััทฯ

การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิิจัารณาคา่ตอบแทนจัะทำาหน้าที�รับผิู้ดชุอบในการพิิจัารณาทบทวนทกัษัะและคณุลกัษัณะของ 

กรรมการที�ต้องการ เป็นประจัำาทกุปี เพืิ�อให้คณะกรรมการบริษััทฯ มีองค์ประกอบที�เหมาะสมกบัทิศัทางในการดำาเนินธุรุกิจั 

และกลยทุธ์ุในปัจัจับุนัและอนาคตของบริษััทฯ โดยขั �นตอนการคดัเลอืกกรรมการของบริษััทฯ มีดงันี � 

1.1  การคดัเลอืกและแตง่ตั �งกรรมการใหม่

 1) คณะกรรมการสรรหาและพิิจัารณาค่าตอบแทน จัะจััดทำาเป็นตาราง Board Skill Matrix เพืิ�อพิิจัารณาว่า 

  คณะกรรมการบริษััทฯ ยงัขาดความเชีุ�ยวชุาญในเรื�องใด นอกจัากนั �น ยงัพิิจัารณาถง่ความหลากหลายในด้าน ทกัษัะ  

  ประสบการณ์ ความรู้ ความเป็นอิสระ อาย ุและเพิศั

 2) คณะกรรมการสรรหาและพิิจัารณาคา่ตอบแทน พิิจัารณาสรรหาบคุคลซึ่่�งมีคณุสมบตัติรงเกณฑ์ูที�สดุจัากแหลง่ตา่งๆ ดงันี �

  • กรรมการของบริษััทฯ เป็นผูู้้แนะนำา

  • ผูู้้ถือหุ้นที�ถือหุ้นและมีสทิธิุออกเสียงรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 1 ของจัำานวนหุ้นที�มีสทิธิุออกเสียงทั �งหมดของบริษััทฯ

โครงสร้างการจัดการ
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  • บริษััทที�ปร่กษัาภัายนอก

  • ฐานข้อมลูกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษััทไทย 

 3)  คณะกรรมการสรรหาและพิิจัารณาค่าตอบแทน จัะประเมินคุณสมบตัิเบื �องต้นของบุคคลที�ได้รับการเสนอชืุ�อ 

  และคดัเลอืกให้เหลอืไว้ จัำานวนหน่�ง หลงัจัากนั �นจัะสมัภัาษัณ์บคุคลดงักลา่ว

 4)  คณะกรรมการสรรหาและพิิจัารณาค่าตอบแทน จัะส่งรายชืุ�อบุคคลที�เหมาะสมที�สดุให้คณะกรรมการบริษััทฯ  

  เสนอให้ที�ประชุุมผูู้้ ถือหุ้ น อนุมัติแต่งตั �ง หรือให้คณะกรรมการบริษััทฯ แต่งตั �งในกรณีที�ตำาแหน่งกรรมการ 

  วา่งลงเพิราะเหตอืุ�นนอกจัากออกตามวาระ

1.2  การแตง่ตั �งกรรมการกลบัเข้าดำารงตำาแหนง่ 

 ในการพิิจัารณากรรมการเดมิที�มีอยูก่ลบัเข้าดำารงตำาแหนง่ คณะกรรมการสรรหาและพิิจัารณาคา่ตอบแทน จัะพิิจัารณาจัาก 

 ปัจัจัยัตา่งๆ เชุน่ ผู้ลการปฏิิบตังิาน จัำานวนครั �งการเข้าร่วมประชุมุ และการมีสว่นร่วมในการประชุมุ รวมทั �งการมีสว่นร่วม 

 ในกิจักรรมตา่ง ๆ ของคณะกรรมการบริษััทฯ

องค์ประกอบและการแต่่งต้ั่งคณะกรรมการบริษััทฯ
องค์ประกอบและการสรรหา แตง่ตั �ง ถอดถอน หรือพ้ินจัากตำาแหนง่กรรมการของบริษััทฯ นั �น ได้กำาหนดไว้ในข้อบงัคบัของ 

บริษััทฯ ซึ่่�งสามารถสรุปสาระสำาคญัได้ดงันี �

1. คณะกรรมการบริษััทฯ ประกอบด้วย กรรมการจัำานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่�งหน่�งของจัำานวน 

 กรรมการทั �งหมดต้องมีถิ�นที�อยูใ่นราชุอาณาจักัร และต้องมีคณุสมบตัติามกฎหมายกำาหนด

2. ให้ที�ประชุมุผูู้้ ถือหุ้นเลอืกตั �งกรรมการ ตามหลกัเกณฑ์ูและวธีิุการดงัตอ่ไปนี �

 (1) ผูู้้ ถือหุ้นคนหน่�งมีคะแนนเสียงเทา่กบัจัำานวนหุ้นที�ตนถือ

 (2) ผูู้้ ถือหุ้นแตล่ะคนจัะใชุ้คะแนนเสยีงที�มีอยูเ่ลอืกตั �งบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที�เลอืกตั �ง 

  บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจัะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผูู้้ใดมากน้อยเพีิยงใดไมไ่ด้

 (3) บคุคลที�ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลำาดบัลงมาเป็นผูู้้ได้รับการเลอืกตั �งเป็นกรรมการเทา่จัำานวนกรรมการที�จัะพิง่มี 

  หรือจัะพิง่เลอืกตั �งในครั �งนั �น ในกรณีที�บคุคลซึ่่�งได้รับการเลอืกตั �ง ในลำาดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจัำานวน 

  กรรมการที�จัะพิง่มีหรือจัะพิง่เลอืกตั �งในครั �งนั �น ให้ผูู้้ เป็นประธุานเป็นผูู้้ออกเสยีงชีุ �ขาด

3. ในการประชุุมผูู้้ ถือหุ้นสามญัประจัำาปีทกุครั �งให้กรรมการออกจัากตำาแหน่งจัำานวนหน่�งในสาม ของจัำานวนกรรมการ 

 ในขณะนั �น ถ้าจัำานวนกรรมการจัะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจัำานวนใกล้ที�สดุกบัสว่นหน่�งในสาม 

 กรรมการที�จัะต้องออกจัากตำาแหนง่ในปีแรกและปีที�สองภัายหลงัจัดทะเบียนบริษััทนั �นให้จับัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้ 

 กรรมการคนที�อยู่ในตำาแหน่งนานที�สดุนั �น เป็นผูู้้ออกจัากตำาแหน่ง กรรมการที�จัะออกตามวาระอาจัถกูเลือกเข้ามารับ 

 ตำาแหนง่ใหมก็่ได้

4. กรรมการคนใดจัะลาออกจัากตำาแหนง่ให้ยื�นใบลาออกตอ่บริษััทฯ การลาออกมีผู้ลนบัแตว่นัที�ใบลาออกไปถง่บริษััทฯ

5. ในกรณีที�ตำาแหนง่กรรมการวา่งลงเพิราะเหตอืุ�นนอกจัากถง่คราวออกตามวาระ คณะกรรมการ อาจัเลือกบคุคลซึ่่�งมีคณุสมบตั ิ 

 และไมมี่ลกัษัณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษััทมหาชุนจัำากดั และ/หรือกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพิย์และตลาดหลกัทรัพิย์  

 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมุคราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการจัะเหลอืน้อยกวา่ 2 เดือน บคุคลซึ่่�งเข้าเป็นกรรมการ 

 แทนดงักลา่ว จัะอยูใ่นตำาแหนง่กรรมการได้เพีิยงแคว่าระที�ยงัเหลอือยูข่องกรรมการที�ตนแทน มตขิองคณะกรรมการต้อง 

 ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี�ของจัำานวนกรรมการที�ยงัเหลอือยู่

6. ที�ประชุมุผูู้้ ถือหุ้นอาจัลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจัากตำาแหนง่ก่อนถง่คราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 

 สามในสี�ของจัำานวนผูู้้ ถือหุ้นที�มาประชุมุและมีสทิธิุออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ก่�งหน่�งของจัำานวนหุ้นที�ถือ 

 โดยผูู้้ถือหุ้นที�มาประชุมุและมีสทิธิุออกเสยีง
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องค์ประกอบและการแต่่งต้ั่งกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษััทฯ จัะร่วมกนัพิิจัารณาเบื �องต้นถง่คณุสมบติัของบคุคลที�จัะมาดำารงตำาแหนง่เป็นกรรมการอสิระ โดยพิิจัารณา 

จัากคุณสมบตัิและลกัษัณะต้องห้ามของกรรมการตามพิระราชุบญัญัติมหาชุนจัำากัด กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพิย์และ 

ตลาดหลกัทรัพิย์ ประกาศัของคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุ รวมถง่ประกาศั ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที�เกี�ยวข้อง นอกจัากนี � 

คณะกรรมการบริษััทฯ จัะพิิจัารณาคดัเลอืกกรรมการอิสระจัากผูู้้ทรงคณุวฒิุ ประสบการณ์การทำางาน และความเหมาะสมด้านอื�นๆ 

ประกอบกนั จัากนั �นจัะนำาเสนอต่อที�ประชุุมผูู้้ ถือหุ้นเพืิ�อพิิจัารณาแต่งตั �งเป็นกรรมการของบริษััทฯ ต่อไป ทั �งนี � บริษััทฯ  

มีนโยบายในการแตง่ตั �งกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจัำานวนกรรมการทั �งหมด และต้องมีจัำานวนไมน้่อยกวา่ 3 ทา่น

คุณสำมบตั่ขิอำงกรรมการอำสิำระ

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจัำานวนหุ้นที�มีสทิธิุออกเสยีงทั �งหมดของบริษััทฯ โดยนบัรวมหุ้นที�ถือโดยผูู้้ที�เกี�ยวข้องด้วย

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้ัาง พินกังาน ที�ปร่กษัาที�ได้เงินเดือนประจัำา หรือผูู้้มีอำานาจัควบคมุ 

 ของบริษััทฯ เว้นแตจ่ัะได้พ้ินจัากการมีลกัษัณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับแตง่ตั �งเป็นกรรมการ

3. ไมเ่ป็นบคุคลที�มีความสมัพินัธ์ุทางสายโลหิต หรือโดยการจัดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษัณะที�เป็นบดิามารดา คูส่มรส 

 พีิ�น้อง และบตุร  รวมทั �งคูส่มรสของบตุร ของผูู้้บริหาร ผูู้้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผูู้้มีอำานาจัควบคมุ หรือบคุคลที�จัะได้รับการ เสนอให้ 

 เป็นผูู้้บริหารหรือผูู้้มีอำานาจัควบคมุของบริษััทฯ

4. ไมมี่หรือเคยมีความสมัพินัธ์ุทางธุุรกิจักบับริษััทฯ หรือนิติบคุคลที�อาจัมีความขดัแย้ง ในลกัษัณะที�อาจัเป็นการขดัขวาง 

 การใชุ้วิจัารณญาณอยา่งอิสระของตน เว้นแตจ่ัะได้พ้ินจัากการมีลกัษัณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับแตง่ตั �ง 

 เป็นกรรมการ

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผูู้้สอบบญัชีุของบริษััทฯ หรือนิตบิคุคลที�อาจัมีความขดัแย้ง และไมเ่ป็นผูู้้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่่�งไมใ่ชุ ่

 กรรมการอสิระ ผูู้้บริหาร หรือหุ้นสว่นผูู้้จัดัการของสำานกังานสอบบญัชีุ ซึ่่�งมีผูู้้สอบบญัชีุของบริษััทฯ หรือนิตบิคุคลที�อาจัมี 

 ความขดัแย้งสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ัะได้พ้ินจัากการมีลกัษัณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับแตง่ตั �งเป็นกรรมการ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูู้้ ให้บริการทางวิชุาชีุพิใดๆ ซึ่่�งรวมถ่งการให้บริการเป็นที�ปร่กษัากฎหมายหรือที�ปร่กษัาทางการเงิน 

 ซึ่่�งได้รับคา่บริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจัากบริษััทฯ หรือนิติบคุคลที�อาจัมีความขดัแย้ง ทั �งนี � ในกรณีที�ผูู้้ ให้บริการ 

 ทางวิชุาชีุพิเป็นนิติบคุคล ให้รวมถ่งการเป็นผูู้้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่่�งไม่ใชุ่กรรมการอิสระ ผูู้้บริหาร หรือหุ้นส่วน 

 ผูู้้จัดัการ ของผูู้้ให้บริการทางวชิุาชีุพินั �นด้วย เว้นแตจ่ัะได้พ้ินจัากการมีลกัษัณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับ 

 แตง่ตั �งเป็นกรรมการ

7. ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั �งข่ �นเพืิ�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษััทฯ ผูู้้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูู้้ ถือหุ้นซึ่่�งเป็น 

 ผูู้้ที�เกี�ยวข้องกบัผูู้้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษััทฯ 

8. ไมมี่ลกัษัณะอื�นใดที�ทำาให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดำาเนินงานของบริษััทฯ

องค์ประกอบและการแต่่งต้ั่งคณะกรรมการต่รวจสอบ
คณะกรรมการบริษััทฯ จัะเป็นผูู้้แตง่ตั �งคณะกรรมการตรวจัสอบซึ่่�งประกอบด้วยกรรมการตรวจัสอบอย่างน้อย 3 ทา่น โดย 

แตง่ตั �งจัากกรรมการอิสระของบริษััทฯ ที�มีคณุสมบตัติามที�กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพิย์และตลาดหลกัทรัพิย์ รวมถง่ประกาศั 

ข้อบงัคบั และ/หรือระเบยีบของตลาดหลกัทรัพิย์แหง่ประเทศัไทยกำาหนด นอกจัากนี � กรรมการอสิระที�ดำารงตำาแหนง่กรรมการ 

ตรวจัสอบต้องมีคณุสมบตัเิพิิ�มเตมิดงันี � 

1. ไมเ่ป็นกรรมการที�ได้รับมอบหมายจัากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจัในการดำาเนินกิจัการของบริษััทฯ บริษััทใหญ่ บริษััทยอ่ย  

 บริษััทร่วม บริษััทยอ่ยลำาดบัเดียวกนั หรือนิตบิคุคลที�อาจัมีความขดัแย้ง 

โครงสร้างการจัดการ
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2. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษััทใหญ่ บริษััทยอ่ย หรือบริษััทยอ่ยลำาดบัเดียวกนัเฉพิาะที�เป็นบริษััทจัดทะเบียน

3. มีความรู้และประสบการณ์เพีิยงพิอที�จัะสามารถทำาหน้าที�ในฐานะกรรมการตรวจัสอบ ทั �งนี � ต้องมีกรรมการตรวจัสอบ 

 อย่างน้อยหน่�งคนที�มีความรู้และประสบการณ์เพีิยงพิอที�จัะสามารถทำาหน้าที�ในการสอบทานความน่าเชืุ�อถือของ 

 งบการเงินได้

ประธุานกรรมการตรวจัสอบ และกรรมการตรวจัสอบ มีวาระการดำารงตำาแหน่งนบัตั �งแตแ่ตง่ตั �งจันถ่งเวลาสิ �นสดุวาระของ 

การเป็นกรรมการบริษััท

ทั �งนี � เมื�อครบวาระการดำารงตำาแหนง่ดงักลา่ว ประธุานกรรมการตรวจัสอบและกรรมการตรวจัสอบที�พ้ินจัากตำาแหนง่ตามวาระ

อาจัได้รับการแตง่ตั �งให้กลบัเข้าดำารงตำาแหนง่ได้อีก

ค่าต่อบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าต่อำบแทนุคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิิจัารณาคา่ตอบแทน ได้พิิจัารณาทบทวนหลกัเกณฑ์ูและรูปแบบการจั่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 

บริษััทฯ และคณะกรรมการชุดุยอ่ย และนำาเสนอตอ่คณะกรรมการบริษััทฯ เพืิ�อพิิจัารณาเห็นชุอบ และนำาเสนอตอ่ที�ประชุมุสามญั 

ผูู้้ ถือหุ้นประจัำาปี 2562 โดยวนัที� 4 เมษัายน 2562 ผูู้้ ถือหุ้นมีมตอินมุตักิารกำาหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจัำาปี 2562 โดยมี 

อตัราโครงสร้างคา่ตอบแทนดงันี �

1. คา่ตอบแทนที�เป็นตวัเงิน

กรรมการ
ค่าตอบแทนในรูปตัวเงิน (บาท)

ค่าตอบแทนราย่เดือน ค่าเบ้ีย่ประชุุมต่อครั้ง โบนัส

คณะกรรมการ

• ประธุานกรรมการ

• กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

• ประธุานกรรมการ

• กรรมการ

คณะกรรมการชุุดย่่อย่อ่ืนๆ

• ประธุานกรรมการ

• กรรมการ

 

130,000

40,000

20,000

10,000

-

-

 

5,000

5,000

-

-

5,000

5,000

 

-

-

-

-

หมายเหตุ ุ: 1) กรรมการท่ี่�เป็็นผู้้�บริหาร/พนกังานของบริษััที่ ไม่ได้� รับค่่าตุอบแที่นรายเดื้อนในฐานะกรรมการ
                 2) กรรมการท่ี่�เป็็นผู้้�บริหาร/พนักงานของบริษััที่ไม่ได้� รับค่่าเบ่ �ยป็ระชุุมในฐานะกรรมการชุุด้ย่อย 
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2. คา่ตอบแทนอื�น

ไมมี่สทิธิุประโยชุน์อื�นๆ นอกจัากคา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบี �ยประชุมุ และโบนสัประจัำาปี

ในปี 2562 บริษััทฯ จัา่ยคา่ตอบแทนกรรมการจัำานวนรวม 5,735,000 บาท (รวมเงินโบนสัจัากผู้ลการดำาเนินงานประจัำาปี 2561 

จัำานวน 1,050,000 บาท) เพิิ�มข่ �น 410,000  บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 7.70 เมื�อเปรียบเทียบกบัปี 2561 ที�มีจัำานวน 5,325,000 บาท 

โดยมีรายละเอียดการจัา่ยเป็นรายบคุคล ดงันี � 

ค่าต่อำบแทนุผู้้�บริหาร

คณะกรรมการบริษััทฯ ได้กำาหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ู การจั่ายค่าตอบแทนผูู้้บริหาร โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ 

พิิจัารณาค่าตอบแทน จัะเป็นผูู้้ พิิจัารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการผูู้้ จััดการ เพืิ�อเสนอคณะกรรมการบริษััทฯ  

พิิจัารณาอนมุตั ิซึ่่�งคา่ตอบแทนดงักลา่วมีการกำาหนดอยา่งเหมาะสม ตามโครงสร้างคา่ตอบแทนของบริษััทฯ รวมทั �งพิิจัารณา 

จัากผู้ลการปฏิิบตังิานและสอดคล้องกบัภัาระหน้าที�ความรับผิู้ดชุอบที�ได้รับมอบหมายด้วย

กรรมการผูู้้จัดัการจัะเป็นผูู้้ พิิจัารณาความเหมาะสมในการกำาหนดค่าตอบแทน และการปรับค่าจ้ัางประจัำาปีของผูู้้บริหาร 

ระดบัผูู้้อำานวยการ โดยพิิจัารณาจัากผู้ลการปฏิิบตัิงาน และผู้ลการดำาเนินงานของบริษััทฯ ประกอบกบัผู้ลการปฏิิบตัิงาน 

ตามเปา้หมายที�ได้กำาหนดไว้ลว่งหน้า 

ชุื่อ-สกุล ต�าแหน่ง
ค่าตอบแทนรวม (บาท)

2562 2561

1. นายธีุระ อภัยัวงศ์ั

2. นายมินทร์ อิงค์ธุเนศั

3. นายนราธุร วงศ์ัวเิศัษั

4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศัล

5. นางเพิช็ุรรัตน์ วรญาณโกศัล

6. นายสจิุัน สวุรรณเกต

7. นางสษุัมา รัตวิานิชุ

8. นายโสภัณ อิงค์ธุเนศั

รวม

ประธุานกรรมการ / ประธุานกรรมการตรวจัสอบ
ประธุานกรรมการสรรหาและ พิิจัารณาคา่ตอบแทน

กรรมการ /
ประธุานกรรมการบริหาร

กรรมการ /
ประธุานกรรมการบริหารความเสี�ยง

กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี�ยง / กรรมการผูู้้จัดัการ

กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี�ยง

กรรมการ / กรรมการตรวจัสอบ
กรรมการสรรหาและ พิิจัารณาคา่ตอบแทน

กรรมการ / กรรมการตรวจัสอบ
กรรมการสรรหาและ พิิจัารณาคา่ตอบแทน

กรรมการ

2,135,000

655,000

675,000

25,000

25,000

785,000

785,000

650,000

5,735,000

2,025,000

600,000

620,000

20,000

20,000

725,000

720,000

595,000

5,325,000

โครงสร้างการจัดการ
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ในปี 2561 และ ปี 2562  บริษััทฯ จัา่ยคา่ตอบแทนให้แก่ผูู้้บริหารจัำานวน 16.93  ล้านบาท และจัำานวน 17.91 ล้านบาท  

ตามลำาดบั ทั �งนี � คา่ตอบแทนดงักลา่วรวมถง่ เงินเดือน โบนสั และสวสัดกิารอื�นๆ  

บุคคลากร
ณ วนัที� 31 ธุนัวาคม 2562 มีพินกังานรวมทั �งสิ �นจัำานวน 453 คน (ไมน่บัรวมผูู้้บริหารจัำานวน 6 คน) แบง่เป็นพินกังานประจัำาจัำานวน 

431 คน และพินกังานรายวนัจัำานวน 22 คน ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี � 

ปี 2561ปี 2562
จ�านวนผูู้้บริหาร

(ราย่)
จ�านวนผูู้้บริหาร

(ราย่)
ค่าตอบแทน

(บาท)
ค่าตอบแทน

(บาท)

เงินเดือน 

โบนสั

สวสัดกิารอื�นๆ

รวม

6

6

6

6

6

6

12,360,423.00

1,292,195.70

4,253,466.78

17,906,085.48

11,967,502.00

954,200.00

4,011,425.00

16,933,127.41

แผู้นก พินักงานประจ�า
(คน)

พินักงานราย่วัน
(คน)

รวม
(คน)

1. แผู้นกบญัชีุ

2. แผู้นกการเงิน

3. แผู้นกการตลาด

4. แผู้นกขาย

5. แผู้นกค้าปลีก 1 , 2

6. แผู้นกวิศัวกรรมและบริการ

7. แผู้นกผู้ลิตภัณัฑ์ู

8. แผู้นกกลยุทธ์ุและพิฒันา

9.  แผู้นกทรัพิยากรบุคคล

10. แผู้นกฝ่่กอบรม

11. แผู้นกบริหารงานทั�วไป

12. แผู้นกตรวจัสอบภัายใน

รวม

12

11

10

40

263

45

26

6

7

3

6

2

431

1

-

-

1

17

1

2

-

-

-

-

-

22

13

11

10

41

280

46

28

6

7

3

6

2

453
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นโยบายการพัิฒนาบุคลากร
บริษััทฯ ให้ความสำาคญัตอ่การฝ่่กอบรมและพิฒันาพินกังาน จัง่ได้มีการจัดัตั �งแผู้นกฝ่่กอบรม สำาหรับดแูลในเรื�องเกี�ยวกบัการ 

อบรมพินกังานโดยเฉพิาะ  ซึ่่�งมีเปา้หมายหลกัในการพิฒันาความรู้ ทกัษัะ ประสบการณ์ ของพินกังาน ในด้านความรู้เฉพิาะทาง 

ความรู้ทางด้านเทคนิค  ความรู้ความสามารถเหลา่นี �เป็นรากฐานที�สำาคญัของการพิฒันาบคุลากร ชุว่ยให้พินกังานสามารถ 

ปฏิิบตังิานลลุว่งตามที�ได้รับมอบหมาย และเตรียมความพิร้อมให้พินกังานมุง่สูเ่ปา้หมายในอาชีุพิการงานของตนซึ่่�งการพิฒันา

บคุลากรนี �ในที�สดุก็จัะสง่ผู้ลถง่ความแขง็แกร่งของการดำาเนินกิจัการของบริษััทฯ

โดยหลกัสตูรที�บริษััทฯ จัดัอบรมให้แก่พินกังานนั �น ได้แก่

หลักส้ำต่รอำบรมพันัุกงานุใหม่ : เพืิ�อเตรียมความพิร้อมในการทำางานแก่พินกังานใหม่

 •  ปฐมนิเทศัพินกังานใหมเ่พืิ�อให้ความรู้เกี�ยวกบับริษััทฯ

 •  การอบรมทกัษัะการขาย ได้แก่ เทคนิคการบริการลกูค้า และเทคนิคการสร้างประสบการณ์การที�ดีแก่ลกูค้า

 •  ความรู้เกี�ยวกบัผู้ลติภัณัฑ์ู และการสาธิุตผู้ลติภัณัฑ์ู รวมถง่การให้ความรู้เกี�ยวกบันวตักรรมของสนิค้า

 •  การฝ่่กงานจัากสถานการณ์จัริง

หลักส้ำต่รอำบรมอำย่่างต่่อำเนุ่�อำง : เพืิ�อทบทวนความรู้ให้แก่พินกังานแตล่ะตำาแหนง่

 •  การฝ่่กอบรมสำาหรับพินกังานฝ่่กอบรม

 •  การฝ่่กอบรมสำาหรับพินกังานเก็บเงิน

 •  การฝ่่กอบรมสำาหรับพินกังานสาธิุตสนิค้า

นอกเหนือไปจัากนั �น บริษััทฯ ยงัสนบัสนนุให้พินกังานได้รับการอบรมจัากภัายนอก และสนบัสนนุให้มีการสอบวฒิุบตัร 

ซึ่่�งจัดัโดยเจ้ัาของผู้ลติภัณัฑ์ู เชุน่ Apple เพืิ�อเป็นการพิฒันาความรู้ความสามารถเฉพิาะทางในสายวิชุาชีุพิอยา่งตอ่เนื�อง และ 

ชุว่ยพิฒันาความสามารถทางการแขง่ขนัของบริษััทฯ

บริษััทฯ ยงัเลง็เหน็และให้ความสำาคญักบัแผู้นการสืบทอดตำาแหนง่ของบคุลากร โดยเฉพิาะผูู้้บริหารระดบัสงูของบริษััทฯ เพืิ�อ 

สร้างความมั�นใจัได้วา่บริษััทฯ มีความพิร้อม ในการเตรียมบคุคลากรเพืิ�อทดแทน เมื�อมีตำาแหนง่วา่งหรือสำาหรับรองรับการ 

ขยายธุรุกิจัในอนาคต  โดยในตำาแหนง่ผูู้้บริหารระดบัสงู ตั �งแตร่ะดบัผูู้้จัดัการอาวโุสแผู้นกข่ �นไป จัะระบตุวับคุคลที�จัะทำาหน้าที�แทน 

 ในกรณีที�ยงัไมมี่ตวับคุคลที�สามารถรองรับได้ทนัทีได้ จัะจัดัให้มีระบบพิฒันาบคุลากรในลำาดบัรองลงมา เพืิ�อเตรียมความพิร้อม 

รวมทั �งสรรหาจัากภัายนอก

บริษััทฯ ได้ดำาเนินการจัดัให้ผูู้้บริหารและพินกังานได้รับการฝ่่กอบรม ทั �งการจัดัอบรมภัายในและภัายนอกบริษััท โดยในปี 2562 

ผูู้้บริหารและพินกังานได้รับการฝ่่กอบรม คดิเป็นร้อยละ 152 ของลกูจ้ัางเฉลี�ยในระหวา่งปี ซึ่่�งครบตามสดัสว่นหรือมากกวา่ 

ร้อยละ 50 ของลกูจ้ัางเฉลี�ย และมีจัำานวนชุั�วโมงฝ่่กอบรมพินกังานทั �งหมด 3,936 ชุั�วโมงตอ่ปี คดิเฉลี�ยเป็น  6 ชุั�วโมง/คน/ปี

โครงสร้างการจัดการ
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คณะกรรมการบริษััทฯ ได้้ตระหนักัถึงึการด้ําเนิันัธุรุกิจด้้วย

ความโปร่งใสและเป็นัธุรรม กบัผู้้้มีสว่นัได้้เสียทกุฝ่่าย ซึ่ึ�งเป็นั 

ไปตามหลกัเกณฑ์์ของการกํากบัด้แ้ลกิจการที�ดี้ ด้้วยเช่ื่�อมั�นั 

วา่ระบบและการกํากบัด้แ้ลกิจการที�ดี้ เป็นัปัจจยัสําคญัตอ่

การดํ้าเนิันัธุรุกิจ จงึได้้กําหนัด้นัโยบายการกํากบัด้แ้ลกิจการ

ที�ดี้ของบริษััท โด้ยมีเน่ั �อหาครอบคลมุหลกัการสาํคญัในัเร่�อง 

สิทธิุของผู้้้ ถ่ึอหุ้นั การปฏิิบตัิต่อผู้้้ ถ่ึอหุ้นัอย่างเท่าเทียมกนัั 

การคํานังึถึึงบทบาทของผู้้้ มีสว่นัได้้เสีย การเปิด้เผู้ยข้อมล้ 

และความโปร่งใสและความรับผิู้ด้ชื่อบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษััทฯ ได้้ทบทวนัและปรับปรุงนัโยบายการ

กํากบัด้แ้ลกิจการของบริษััทลา่สดุ้เม่�อวนััที� 6 สงิหาคม 2562  

เพ่ื่�อให้เหมาะสมกบัสภาพื่การณ์ของบริษััทฯ  โด้ยอ้างอิงจาก 

หลักการกํากับด้้แลกิจการที�ดี้สําหรับบริษััทจด้ทะเบียนั  

ปี 2555 ตลาด้หลกัทรัพื่ย์แหง่ประเทศไทย และสอด้คล้องกบั 

หลกัการกํากบัด้แ้ลกิจการที�ดี้ (CG Code) ของสํานักังานั 

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพื่ย์และตลาด้หลักทรัพื่ย์ 

ซึ่ึ�งบริษััทฯ ได้้เปิด้เผู้ยเน่ั �อหารายละเอียด้ไว้บนัเว็บไซึ่ต์ 

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

ในัปี 2562 บริษััทฯ มีการปฏิิบตัิตามหลกัการกํากบัด้แ้ล 

กิจการที�ดี้ สรุปได้้ด้งันีั � 

หมวดท่ี่� 1 สิิที่ธิิของผู้้�ถืือห้�น
บริษััทฯ ตระหนักัและให้ความสําคญัในัสิทธิุพ่ื่ �นัฐานัตา่งๆ 

ของผู้้้ ถ่ึอหุ้นั ได้้แก่ สทิธิุการซ่ึ่ �อขายหร่อโอนัหุ้นั สทิธิุในัการ

ที�จะได้้รับสว่นัแบง่กําไรของกิจการ สทิธิุในัการได้้รับข้อมล้

ขา่วสารของกิจการอยา่งเพีื่ยงพื่อ สทิธิุในัการเข้าร่วมประชื่มุ 

เพ่ื่�อใช้ื่สิทธิุออกเสียงในัที�ประชืุ่มผู้้้ ถ่ึอหุ้ นัเพ่ื่�อแต่งตั �ง 

หร่อถึอด้ถึอนักรรมการ แต่งตั �งผู้้้สอบบญัชีื่ และเร่�องที�มี 

ผู้ลกระทบตอ่บริษััทฯ เชื่น่ั การจดั้สรรเงินัปันัผู้ล การกําหนัด้ 

หร่อการแก้ไขข้อบงัคบัและหนังัส่อบริคณห์สนัธิุการลด้ทนุั

หร่อเพิื่�มทนุั เป็นัต้นั 

นัอกเหน่ัอจากสิทธิุพ่ื่ �นัฐานัต่างๆ ข้างต้นัแล้ว บริษััทฯ  

ยังได้้ดํ้าเนิันัการในัเร่� องต่างๆ ที� เป็นัการส่งเสริมและ 

อํานัวยความสะด้วกในัการใช้ื่สทิธิุของผู้้้ ถ่ึอหุ้นัเพิื่�มเตมิ ด้งันีั �

ก่่อนก่ารประชุุม

1. เปิด้โอกาสให้ผู้้้ ถ่ึอหุ้ นัส่วนัน้ัอยสามารถึเสนัอวาระ 

การประชืุ่มและเสนัอช่ื่�อบุคคลเพ่ื่�อรับพิื่จารณาเล่อกตั �ง 

เป็นักรรมการได้้ลว่งหน้ัาตั �งแตว่นััที� 1 – 31 ธุนััวาคม 2562 

โด้ยได้้ประกาศและเผู้ยแพื่ร่หลกัเกณฑ์์และวิธีุการเสนัอ 

ผู้า่นัเวบ็ไซึ่ต์ของตลาด้หลกัทรัพื่ย์และเวบ็ไซึ่ต์บริษััทฯ ทั �งนีั � 

เม่�อถึึงกําหนัด้การปิด้รับ ปรากฎว่าไม่มีผู้้้ ถ่ึอหุ้นัเสนัอเร่�อง 

ด้งักลา่วแตอ่ยา่งใด้

2. จัด้ทําหนัังส่อเชิื่ญประชืุ่ม และเอกสารประกอบแก่ 

ผู้้้ ถ่ึอหุ้นัลว่งหน้ัา รวมทั �งเปิด้เผู้ยในัเว็บไซึ่ต์ของบริษััทฯ ที� 

www.spvi.co.th/investor-relations/ ล่วงหน้ัา 30 วนัั 

ก่อนัวนััประชืุ่ม นัอกจากนีั �ได้้จดั้ส่งชืุ่ด้เอกสารให้ผู้้้ ถ่ึอหุ้นั 

ล่วงหน้ัา 21 วนััก่อนัวนััประชืุ่ม เพ่ื่�อให้ผู้้้ ถ่ึอหุ้นัได้้ศึกษัา 

ข้อมล้ประกอบการประชื่มุ

หนังัส่อเชิื่ญประชื่มุผู้้้ ถ่ึอหุ้นัของบริษััทฯ มีข้อมล้ที�ถึก้ต้อง 

เพีื่ยงพื่อ และชื่ดั้เจนั ด้งันีั �

 •  หนังัสอ่เชิื่ญประชื่มุแตล่ะวาระระบอุยา่งชื่ดั้เจนัวา่เป็นั 

    เร่� องที� เสนัอเพ่ื่�อทราบหร่อเพ่ื่�อพิื่จารณา รวมทั �ง 

     ข้อเทจ็จริงและเหตผุู้ล ความเหน็ัของคณะกรรมการ

 • แนับแบบฟอร์มลงทะเบียนัที�มีหมายเลขบาร์โค้ด้ 

     ไปพื่ร้อมกบัหนังัสอ่เชิื่ญประชื่มุ เพ่ื่�อเพิื่�มความรวด้เร็ว 

     ในัการลงทะเบียนัให้กบัผู้้้ ถ่ึอหุ้นั

 •  แนับหนังัสอ่มอบฉันััทะทั �ง 3 แบบค่อ แบบ ก. ข. และ ค.  

  เพ่ื่�อให้ผู้้้ ถ่ึอหุ้นัสามารถึเล่อกใช้ื่ตามแบบที�เหมาะสม

 •  สําเนัารายงานัการประชื่มุผู้้้ ถ่ึอหุ้นัครั �งก่อนั

 • ข้อม้ลของผู้้้ ที�ได้้รับการเสนัอช่ื่�อเพ่ื่�อเล่อกตั �งเป็นั 

   กรรมการบริษััท โด้ยระบรุายละเอียด้ ได้้แก่ ช่ื่�อ-นัามสกลุ  

  อาย ุประวตักิารศกึษัา ประวตักิารทํางานั ประวตักิาร 

  อบรมจดั้โด้ยสมาคมสง่เสริมสถึาบนัักรรมการ บริษััทไทย  

  (IOD) ประเภทของกรรมการที�เสนัอ วนััเริ�มต้นัดํ้ารง 

  ตําแหนัง่ในับริษััท

 •  ข้อมล้ของกรรมการผู้้้ รับมอบฉันััทะจากผู้้้ ถ่ึอหุ้นั ซึ่ึ�งมี  

    3 ทา่นัและทกุทา่นัเป็นักรรมการอิสระเพ่ื่�อให้ผู้้้ ถ่ึอหุ้นั 

   สามารถึพิื่จารณามอบฉัันัทะให้เข้าประชืุ่มและ 

     ออกเสียงลงคะแนันัแทนั

การกำากับด้แลกิจการ
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 •  ข้อบงัคบัของบริษััทฯ ในัสว่นัที�เกี�ยวข้องกบัการประชื่มุ 

    ผู้้้ ถ่ึอหุ้นั

 • แผู้นัที�แสด้งสถึานัที�สาํหรับประชื่มุสาํหรับการเด้นิัทาง 

    โด้ยรถึยนัต์สว่นับคุคลหร่อรถึประจําทาง

 

ในวัันประชุุมผู้้�ถืือหุุ้�น

1. บริษััทฯ จัด้ประชืุ่มผู้้้ ถ่ึอหุ้นัสามัญประจําปีในัวนััที� 4 

เมษัายนั 2562 ณ ห้องประชื่มุใหญ่ ชื่ั �นั 31 อาคารเอม็ เอส 

สยามทาวเวอร์ ถึนันัพื่ระราม 3 แขวงชื่อ่งนันัทรี เขตยานันัาวา 

กรุงเทพื่ฯ  ซึ่ึ�งมีห้องประชืุ่มที�มีขนัาด้เหมาะสม สามารถึ 

รองรับผู้้้ เข้าร่วมประชืุ่มได้้อย่างเพีื่ยงพื่อ และเปิด้รับ 

ลงทะเบียนัก่อนัเริ�มประชื่มุลว่งหน้ัาเป็นัเวลา 2 ชื่ั�วโมงเพ่ื่�อ 

ให้เจ้าหน้ัาที�รับลงทะเบียนัมีเวลาพื่อเพีื่ยงตอ่การตรวจสอบ 

เอกสารของผู้้้ ถ่ึอหุ้นัที�มาประชื่มุด้้วยตนัเองและผู้้้ รับมอบ 

ฉันััทะ เพ่ื่�อให้การลงทะเบียนัเป็นัไปอยา่งถึก้ต้องและรวด้เร็ว 

บริษััทฯ ได้้จัด้เจ้าหน้ัาที�และโต๊ะลงทะเบียนัในัจํานัวนัที� 

เหมาะสมและเม่�อลงทะเบียนัเสร็จแล้วผู้้้ ถ่ึอหุ้นัจะได้้รับบตัร 

ลงคะแนันัในัแตล่ะวาระเพ่ื่�อใช้ื่ลงคะแนันัในัห้องประชื่มุ

2. ก่อนัเริ�มการประชืุ่ม เลขานัุการที�ประชืุ่มชีื่ �แจงวิธีุการ 

ออกเสียงลงคะแนันัตามข้อบงัคบัของบริษััทฯ โด้ยผู้้้ ถ่ึอ 

หุ้ นัสามัญของบริษััทฯ ได้้รับสิทธิุในัการลงคะแนันัหนัึ�ง 

หุ้นัต่อหนัึ�งเสียงซึ่ึ�งการลงคะแนันัและนัับคะแนันัเป็นัไป 

อยา่งเปิด้เผู้ยโด้ยบริษััทฯ ได้้นํัาระบบบาร์โค้ด้มาใช้ื่ในัการ

นับัคะแนันั เสียงซึ่ึ�งชื่่วยให้ขั �นัตอนัการประมวลผู้ลคะแนันั 

เป็นัไปอย่างรวด้เร็วและแม่นัยํา และเม่�อทราบผู้ลการ 

ลงคะแนันัเสียงในัแตล่ะวาระ บริษััทฯ ได้้แสด้งผู้ลด้งักลา่ว

ขึ �นัหน้ัาจอภาพื่ให้ผู้้้ ถ่ึอหุ้นัทราบโด้ยแบง่เป็นัคะแนันัเสียงที�

เหน็ัด้้วย ไมเ่หน็ัด้้วย และงด้ออกเสียง

3. ประธุานักรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ กรรมการ ประธุานักรรมการบริหารและ 

กรรมการผู้้้จดั้การของบริษััทฯ ได้้ให้ความสําคญัต่อการ 

ประชื่มุผู้้้ถ่ึอหุ้นัเป็นัอยา่งมากโด้ยเข้าร่วมประชื่มุ และบริษััทฯ 

ยงัได้้เชิื่ญผู้้้สอบบญัชีื่ และที�ปรึกษัากฎหมายของบริษััทฯ  

เข้าร่วมประชื่มุด้้วยเพ่ื่�อให้ข้อมล้หร่อ ตอบข้อซึ่กัถึามของ 

ผู้้้ ถ่ึอหุ้นัอยา่งเตม็ที�  

4. สําหรับผู้้้ ถ่ึอหุ้นัที�มาเข้าร่วมประชืุ่มหลงัจากที�บริษััทฯ  

ได้้เริ�มดํ้าเนิันัการประชืุ่มไปแล้วนัั �นั ยังสามารถึเข้าร่วม 

ประชืุ่มและออกเสียงลงคะแนันัได้้ในัระเบียบวาระที�อย้ ่

ระหวา่งการพิื่จารณาและยงัไมไ่ด้้ลงมติ 

5. การประชืุ่มผู้้้ ถ่ึอหุ้นัของบริษััทฯ ดํ้าเนิันัไปตามวาระที� 

กําหนัด้ไว้ตามลําด้ับและไม่มีการพิื่จารณาวาระอ่�นัใด้ 

นัอกเหน่ัอจากที�ได้้ กําหนัด้ไว้ในัหนังัส่อเชิื่ญประชื่มุ

6. ประธุานัที�ประชืุ่มมอบหมายให้เลขานัุการบริษััทฯ  

แจ้งผู้ลคะแนันัแต่ละวาระและมติของที�ประชื่มุให้ผู้้้ ถ่ึอหุ้นั 

ทราบภายในัชื่่วงการจัด้ประชืุ่มทันัที โด้ยไม่มีผู้้้ ถ่ึอหุ้ นั 

ทา่นัใด้ยกม่อคดั้ค้านัหร่อไมเ่หน็ัด้้วยกบัมตินัั �นั

 

ก่ารดําํเนินก่ารภายหุ้ลัังก่ารประชุุมผู้้�ถืือหุุ้�น

1. บริษััทฯ ได้้เปิด้เผู้ยมติที�ประชื่มุผู้้้ ถ่ึอหุ้นัพื่ร้อมผู้ลการลง 

คะแนันัภายในัวนััเดี้ยวกนััผู้่านัระบบของตลาด้หลกัทรัพื่ย์ 

แหง่ประเทศไทย

2. เลขานักุารบริษััทฯ ได้้จดั้ทํารายงานัการประชื่มุผู้้้ ถ่ึอหุ้นั

และจัด้ส่งรายงานัการประชืุ่มให้ตลาด้หลักทรัพื่ย์แห่ง 

ประเทศไทยและเผู้ยแพื่ร่รายงานัการประชื่มุด้งักลา่วไว้บนั

เวบ็ไซึ่ต์ของบริษััทฯ ภายในั 14 วนัั หลงัจากวนััประชื่มุ

หมวดท่ี่� 2 การปฏิิบัติิต่ิอผู้้�ถืือห้�น
อย่างเที่่าเที่่ยมกัน 
บริษััทฯ ให้ความสําคญัและตระหนักัในัสิทธิุของผู้้้ ถ่ึอหุ้นั 

ทกุราย ไม่ว่าจะเป็นัผู้้้ ถ่ึอหุ้นัที�เป็นัผู้้้บริหารหร่อผู้้้ ถ่ึอหุ้นัที� 

ไมเ่ป็นัผู้้้บริหาร ผู้้้ ถ่ึอหุ้นัรายใหญ่ หร่อแม้แตผู่้้้ ถ่ึอหุ้นัรายยอ่ย 

จงึไมก่ระทําการใด้ๆ ที�ถ่ึอเป็นัการเลอ่กปฏิิบติัหร่อก่อให้เกิด้ 

ความไมเ่ป็นัธุรรมตอ่ผู้้้ถ่ึอหุ้นัภายใต้ข้อกําหนัด้ของกฎหมาย

ที�เกี�ยวข้อง โด้ยในัปี 2562 บริษััทฯ ได้้ดํ้าเนิันัการด้งันีั �

1.	 ก่ารประชุุมผู้้�ถืือหุุ้�น

 •  บริษััทฯ ได้้จดั้สง่หนังัสอ่มอบฉันััทะทั �งสามแบบให้กบั 

    ผู้้้ ถ่ึอหุ้นัทกุคนั เพ่ื่�อให้ผู้้้ ถ่ึอหุ้นัสามารถึเล่อกใช้ื่ในัแบบ 

    ที�ตรงกบัความต้องการมากที�สดุ้ 

การกำากับด้แลกิจการ
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 • ในักรณีที�ผู้้้ ถ่ึอหุ้นัไมส่ามารถึเข้ามาเข้าร่วมการประชื่มุ 

   ได้้ บริษััทฯ ได้้เสนัอช่ื่�อกรรมการอิสระและกรรมการ 

   ตรวจสอบ จํานัวนั 3 คนั เพ่ื่�อเป็นัทางเล่อกให้กับ 

    ผู้้้ ถ่ึอหุ้นัในัการพิื่จารณามอบฉันััทะให้กรรมการคนัใด้ 

    คนัหนัึ�งเข้าประชื่มุ และออกเสียงลงคะแนันัแทนั

2.	 ก่ารดําํเนินก่ารเก่่�ยวักั่บก่รรมก่ารแลัะผู้้�บริหุ้าร

บริษััทฯ กําหนัด้แนัวทางในัการปอ้งกนััการใช้ื่ข้อมล้ภายในั

อย่างเคร่งครัด้โด้ยกําหนัด้ไว้เป็นัลายลกัษัณ์อกัษัร โด้ย 

ดํ้าเนิันัการด้งันีั �

 •  แจ้งกฎเกณฑ์์ และนัโยบายที�เกี�ยวข้องกับการใช้ื่ 

  ข้อมล้ภายในัให้กรรมการ ผู้้้บริหาร และพื่นักังานัได้้  

  รับทราบ เพ่ื่�อให้มั�นัใจว่ากฎเกณฑ์์และนัโยบาย 

  ด้งักลา่วเป็นัที�รับทราบ และปฏิิบตัติาม 

 • กรรมการ และผู้้้บริหาร งด้ทําการได้้มาหร่อจําหนัา่ยไป  

  ซึ่ึ�งหลกัทรัพื่ย์ของบริษััทในัชื่ว่งก่อนัเปิด้เผู้ยงบการเงินั  

  ตอ่สาธุารณชื่นั 30 วนัั โด้ยเลขานักุารบริษััทจะแจ้ง 

  ให้กรรมการ และผู้้้บริหารได้้ทราบชื่่วงเวลาการห้าม 

  ซ่ึ่ �อขาย (Silent Period)

 •  กําหนัด้บุคคลที�มีตําแหนั่งหร่อหน้ัาที�ซึ่ึ�งสามารถึ 

  ลว่งร้้ หร่อครอบครองข้อมล้ภายในั ได้้มากกวา่พื่นักังานั 

  ทั�วไปให้ถ่ึอว่าเป็นักลุ่มบุคคลที�มีความสุ่มเสี�ยง  

  จงึห้ามซ่ึ่ �อขาย โอนั และรับโอนั หลกัทรัพื่ย์ของบริษััทฯ  

  ในัชื่ว่งเวลา 30 วนััก่อนัการเปิด้เผู้ยงบการเงินัประจํา 

  ไตรมาสและประจําปี (Black out Period) รวมทั �งให้ 

  มีการรายงานัการถ่ึอครองและการเปลี�ยนัแปลง 

  หลกัทรัพื่ย์ของตนัเอง ค้ส่มรส และบตุรที�ยงัไมบ่รรล ุ 

  นิัติภาวะ ตอ่เลขานักุารบริษััท ทกุครั �ง ภายในั 3 วนัั  

  ทําการ นับัแตว่นััที�มีการเปลี�ยนัแปลงด้งักลา่ว

 • รายการระหว่างกันัที�เกิด้ขึ �นัในัรอบปี 2562 เป็นั 

  รายการที�เป็นัไปอย่างบริสทุธิุ� ยตุิธุรรม และเป็นัไป  

  ตามธุรุกิจปกตกิารค้า

หมวดท่ี่� 3 การคํำานึงถึืงบที่บาที่ของ
ผู้้�ม่สิ่วนได�เสิ่ย
บริษััทฯ ได้้ให้ความสําคัญต่อสิทธิุของผู้้้ มีส่วนัได้้เสีย 

และปฏิิบตัิอย่างเป็นัธุรรมต่อผู้้้ ที�เกี�ยวข้องทุกฝ่่าย โด้ยมี 

รายละเอียด้ด้งันีั �

 • พนัก่งาน	: บริษััทฯ มุง่เสริมสร้างพื่ฒันัาและฝึ่กอบรม 

ทั �งด้้านัทกัษัะและประสบการณ์แก่พื่นักังานัอย่างตอ่เน่ั�อง 

โด้ยจัด้ให้มีการฝึ่กอบรมรายตําแหนั่งทั �งการจัด้อบรม 

ภายในับริษััท และสง่ไปเข้ารับการอบรมภายนัอกบริษััทฯ 

โด้ยเจ้าของผู้ลติภณัฑ์์ 

ในัด้้านัสวัสด้ิการ บริษััทฯ มีนัโยบายที�มุ่งเน้ันัในัเร่�อง 

คุณภาพื่ชีื่วิตในัการทํางานัของพื่นัักงานัและปฏิิบัติกับ 

พื่นักังานัอยา่งเทา่เทียมกนัั จงึจดั้ให้มีการประกนััชีื่วิตและ

ประกนััสขุภาพื่พื่นักังานั กองทนุัสํารองเลี �ยงชีื่พื่ และตรวจ

สขุภาพื่ประจําปีให้กบัพื่นักังานัทกุคนั และบริษััทฯ ยงัได้้ร่วม 

กบัธุนัาคารพื่าณิชื่ย์ จดั้ให้มีสวสัด้ิการสินัเช่ื่�ออตัราพื่ิเศษั 

สาํหรับพื่นักังานั ตลอด้จนัมีการด้แ้ลและสร้างสภาพื่แวด้ล้อม 

ในัการทํางานัที�ดี้ และคํานังึถึงึสวสัด้ภิาพื่ของพื่นักังานัให้เกิด้

ความปลอด้ภยั

จากข้อมล้การเกิด้อบุติัเหต ุการหยดุ้งานั ในัปี 2562 พื่บวา่

สถิึติการเกิด้อบุติัเหตหุร่ออตัราการหยดุ้งานัจากการเจ็บป่วย 

เน่ั�องจากการทํางานัเทา่กบัศน้ัย์ 

 • คู่้่คู่�าแลัะเจ้�าหุ้น่ �	: บริษััทฯ ยดึ้ถ่ึอแนัวทางการปฏิิบติั

ที�ดี้ตามเง่�อนัไขทางการค้าและ/หร่อข้อตกลง อย่างเป็นั 

ธุรรมตอ่ค้ค้่าและเจ้าหนีั � ไมว่า่จะเป็นัการชํื่าระหนีั �ตรงตาม

เวลา การด้แ้ลคณุภาพื่หลกัทรัพื่ย์คํ �าประกนัั และเร่�องอ่�นัใด้  

ที�ได้้ให้ข้อตกลงไว้กบัเจ้าหนีั � ในักรณีที�ไม่สามารถึปฏิิบติั 

ตามเง่�อนัไขได้้บริษััทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนีั � ทราบโด้ยเร็ว  

เพ่ื่�อร่วมกันัพิื่จารณาหาแนัวทางแก้ไข โด้ยใช้ื่หลกัความ 

สมเหตสุมผู้ล

 • ล้ัก่คู่�า : บริษััทฯ มุง่มั�นัสร้างความพื่งึพื่อใจและความ

มั�นัใจให้กับล้กค้าที�จะได้้รับผู้ลิตภัณฑ์์และบริการที�ดี้  

รวมทั �งรักษัาสัมพื่ันัธุภาพื่ที�ดี้มุ่งเน้ันัการทําการค้าด้้วย 

ความซ่ึ่�อสตัย์และเป็นัธุรรม

ในัปี 2562 ร้านั iStudio และ iBeat ของบริษััทฯ ได้้รับการสุม่ 

ตรวจสอบจาก Mystery Shopper จากภายนัอกอย่าง 

สมํ�าเสมอ และบริษััทฯ ยงัได้้รับการประเมินัความพื่งึพื่อใจ

ของลก้ค้าศน้ัย์บริการ iCenter ซึ่ึ�งดํ้าเนิันัการประเมินัโด้ย 
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Apple เป็นัประจําทกุเด่้อนั พื่บว่าความพื่งึพื่อใจโด้ยรวม 

แตล่ะสาขาไมน้่ัอยกวา่ ร้อยละ 89 ทั �งนีั � บริษััทฯ ได้้รับทราบ 

ข้อบกพื่ร่อง แล้วนํัาไปปรับปรุงแก้ไข เพ่ื่�อยกระด้บัคณุภาพื่

บริการให้กบัลก้ค้าให้ดี้ยิ�งขึ �นัตอ่ไป

 • คู่้่แข่่ง : บริษััทฯ ปฏิิบตัติอ่ค้แ่ขง่ทางการค้าให้สอด้คล้อง 

กบัหลกัสากลภายใต้กรอบแหง่กฎหมายเกี�ยวกบัหลกัปฏิิบตั ิ

การแข่งขนััทางการค้าและยึด้กติกาของการแข่งขนััอย่าง 

เสรีและเป็นัธุรรม และไมมี่นัโยบายในัการแขง่ขนััทางการค้า

โด้ยใช้ื่วธีิุการใด้ๆ ให้ได้้มาซึ่ึ�งข้อมล้ค้แ่ขง่ขนััอยา่งผิู้ด้กฎหมาย 

และขดั้ตอ่จริยธุรรม

 • ชุุมชุนแลัะสัังคู่ม : บริษััทฯ ตระหนัักถึึงความรับ 

ผิู้ด้ชื่อบที�พื่งึมีตอ่ชื่มุชื่นัและสงัคม ทั �งการจดั้กิจกรรม และ 

เข้ามีสว่นัร่วม เพ่ื่�อสาธุารณะประโยชื่น์ั และบริการสงัคม 

เชื่น่ั กิจกรรมด้้านัการศกึษัา เป็นัต้นั

 

นัอกจากนีั � บริษััทฯ ยงัจดั้ให้มีนัโยบายเกี�ยวกบัการตอ่ต้านั

การทจุริต คอร์รัปชื่ั�นั และห้ามจา่ยสนิับนัเพ่ื่�อผู้ลประโยชื่น์ั

ทางธุรุกิจของบริษััท รวมถึงึการประเมินั ความเสี�ยง กําหนัด้ 

แนัวปฏิิบัติเกี�ยวกับการกํากับด้้แลและควบคุมด้้แลเพ่ื่�อ 

ป้องกนัั และติด้ตามประเมินัผู้ลความเสี�ยงจากการทจุริต 

คอร์รัปชื่ั�นั และยังเน้ันัการมีส่วนัร่วมของผู้้้ มีส่วนัได้้เสีย 

เพ่ื่�อชื่่วยกันัตรวจสอบความโปร่งใส ในัการดํ้าเนิันัธุุรกิจ 

การประพื่ฤต ิตามนัโยบายการกํากบัด้แ้ลกิจการที�ดี้ ตลอด้จนั

แนัวปฏิิบตัิเร่�องการต่อต้านั การทจุริตคอร์รัปชื่ั�นั โด้ยผู้้้ ที� 

พื่บเห็นัการละเมิด้สามารถึแจ้งการพื่บเห็นัด้ังกล่าวต่อ 

คณะกรรมการบริษััท ผู้่านัเลขานัุการบริษััท หร่อแผู้นัก 

ตรวจสอบภายในั ทั �งนีั �เร่�องที�ถึก้แจ้งเข้ามาจะถึก้นํัาเข้าส้ ่

กระบวนัการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปและผู้้้ รายงานัจะ 

ได้้รับ การคุ้มครองจากบริษััทฯ อยา่งดี้ที�สดุ้

มาตรก่ารคุู่�มคู่รองผู้้�แจ้�งเบาะแสั	หุ้รือผู้้�ร�องเร่ยน

1. บริษััทฯ จะเก็บข้อมล้และตวัตนัของผู้้้แจ้งเบาะแส หร่อ 

 ผู้้้ ร้องเรียนั และผู้้้ถึก้ร้องเรียนั เป็นัความลบั 

2.  บริษััทฯ จะเปิด้เผู้ยข้อมล้เทา่ที�จําเป็นั โด้ยคํานังึถึงึความ 

 ปลอด้ภยั และความเสียหายของผู้้้ รายงานัแหล่งที�มา 

 ของข้อมล้ หร่อบคุคลที�เกี�ยวข้อง

3. ผู้้้ ที�ได้้รับความเสียหาย จะได้้รับการบรรเทาความ 

 เสียหายด้้วยกระบวนัการที�เหมาะสม และเป็นัธุรรม

4. บริษััทฯ จะไม่กระทําการใด้อันัไม่เป็นัธุรรมต่อผู้้้ แจ้ง 

 เบาะแสหร่อผู้้้ ร้องเรียนั ไม่ว่าจะโด้ยการปลี�ยนัแปลง 

 ตําแหนั่งงานั ลกัษัณะงานั สถึานัที�ทํางานั สั�งพื่กังานั  

 เลกิจ้าง หร่อกระทําการอ่�นัใด้ที�มีลกัษัณะเป็นัการปฏิิบตั ิ

 อยา่งไมเ่ป็นัธุรรมตอ่ผู้้้แจ้ง เบาะแสหร่อผู้้้ ร้องเรียนั หร่อ 

 ผู้้้ให้ความร่วมม่อในัการตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

ชุ่องทางในก่ารแจ้�งเบาะแสั	 หุ้รือร� องเร่ยนก่ารแจ้�ง	

เบาะแสัก่ารก่ระทาํผิู้ดํหุ้รือข่�อร�องเร่ยน

(1) สง่โด้ยตรงที�เลขานักุารบริษััท

 บริษััท เอส พีื่ วี ไอ จํากดั้(มหาชื่นั)

  1213/58-59 ซึ่อยลาด้พื่ร้าว 94 ถึนันัศรีวรา 

 แขวงพื่ลบัพื่ลา เขตวงัทองหลาง 

 กรุงเทพื่มหานัคร 10310 หร่อ

 ทางอีเมล์ : companysecretary@spvi.co.th

(2) สง่โด้ยตรงที�แผู้นักตรวจสอบภายในั

 นัางสาวยพุื่า เบญจวิกรัย

 บริษััท เอส พีื่ วี ไอ จํากดั้(มหาชื่นั)

 1213/58-59 ซึ่อยลาด้พื่ร้าว 94 ถึนันัศรีวรา 

 แขวงพื่ลบัพื่ลา เขตวงัทองหลาง 

 กรุงเทพื่มหานัคร 10310 หร่อ

 ทางอีเมล์ : yupa@spvi.co.th

ก่ารดําํเนินก่ารเมื�อไดํ�รับข่�อร�องเร่ยน

เม่�อได้้รับเร่�องร้องเรียนัหร่อเบาะแสการกระทําผิู้ด้ที�สง่เข้า

มาตามชื่อ่งทางการร้องเรียนัของบริษััทฯ เลขานักุารบริษััท 

หร่อแผู้นักตรวจสอบภายในั  ดํ้าเนิันัการรวบรวมข้อเทจ็จริง 

และแผู้นักตรวจสอบภายในัทําการตรวจสอบ ก่อนันํัาส่ง 

เร่�องร้องเรียนัให้หวัหน้ัาสายงานัที�กี�ยวข้องทราบ พื่ร้อมนํัา

เสนัอมาตรการแก้ไขปัญหาตา่งๆ โด้ยยดึ้หลกัความโปร่งใส 

และเป็นัธุรรมแก่ผู้้้ มีสว่นัได้้เสียทกุฝ่่าย 

ก่ารตรวัจ้สัอบข่�อเท็จ้จ้ริง	 แผู้นก่ตรวัจ้สัอบภายใน  

พิื่จารณาจดั้ทํารายงานัผู้ลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพื่ร้อม

ความเหน็ัและข้อเสนัอแนัะ เสนัอกรรมการผู้้้จดั้การพิื่จารณา

การกำากับด้แลกิจการ



047บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มห�ชน) : รายงานประจำาปี 2562

สั�งการตามความเหมาะสม รวมทั �ง รายงานัให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบรับทราบ

โด้ยในัปี 2562 ที�ผู้่านัมาไม่มีการร้องเรียนัที�เกี�ยวข้องกบั 

การทุจริตและคอร์รัปชื่นัั สําหรับการร้องเรียนัด้้านัอ่�นัได้้ 

แก้ไขแล้ว ซึ่ึ�งได้้สง่ตอ่ให้หนัว่ยงานัที�เกี�ยวข้องรับทราบ 

ก่ารอบรมแลัะสืั�อสัาร 

บริษััทฯ สง่เสริมสร้างความร้้ ความเข้าใจ ให้พื่นักังานัตระหนักั 

ถึงึความสาํคญัของการตอ่ต้านัทจุริต คอร์รัปชื่นัั โด้ยแผู้นัก

ทรัพื่ยากรบคุคลจะส่�อสารและฝึ่กอบรมพื่นักังานั เกี�ยวกบั

นัโยบายและแนัวปฏิิบัติในัการต่อต้านัทุจริตคอร์รัปชื่ั�นั  

เพ่ื่�อให้ความร้้และปลก้ฝั่งให้พื่นักังานัทกุระด้บัมีจิตสํานัึก 

ในัการตอ่ต้านัทจุริตคอร์รัปชื่ั�นั ตลอด้จนัอบรมจากหลกัสต้ร 

ภายนัอก Ethics Virtue to Sustainable Success เพ่ื่�อให้ 

พื่นักังานั เข้าใจ ใสใ่จ และรับผิู้ด้ชื่อบตอ่ลก้ค้า ตอ่ตนัเอง 

และตอ่บริษััท 

หมวดท่ี่� 4 การเปิดเผู้ยข�อม้ล
และคํวามโปร่งใสิ
คณะกรรมการบริษััทฯ ให้ความสาํคญัตอ่การเปิด้เผู้ยข้อมล้

อย่างถึก้ต้อง ครบถ้ึวนั และโปร่งใสทั �งรายงานัข้อมล้ทาง 

การเงินัและข้อมล้ทั�วไปตามหลกัเกณฑ์์ของ ก.ล.ต. และ 

ตลาด้หลกัทรัพื่ย์ ตลอด้จนัข้อมล้ที�สําคญัที�มีผู้ลกระทบตอ่

ราคาหลกัทรัพื่ย์ของบริษััทฯ ซึ่ึ�งมีผู้ลกระทบตอ่กระบวนัการ 

ตดั้สนิัใจของผู้้้ลงทนุัและผู้้้ มีสว่นัได้้เสียของบริษััทฯ เพ่ื่�อให้

ผู้้้ ที�เกี�ยวข้องกบับริษััทฯ ทั �งหมด้ได้้รับทราบ ข้อมล้อย่าง 

เท่าเทียมกันั  โด้ยทําการเผู้ยแพื่ร่ข้อม้ลสารสนัเทศของ 

บริษััทฯ ต่อผู้้้ ถ่ึอหุ้นั และสาธุารณชื่นัผู้่านัชื่่องทางและส่�อ 

การเผู้ยแพื่ร่ข้อมล้ของตลาด้หลกัทรัพื่ย์และเว็บไซึ่ต์ของ 

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

คณะกรรมการบริษััทฯ ตระหนัักถึึงความรับผิู้ด้ชื่อบต่อ 

รายงานังบการเงินัที�มีข้อม้ลถึ้กต้อง ครบถ้ึวนั เป็นัจริง 

และสมเหตสุมผู้ล งบการเงินัของบริษััทฯ จดั้ทําขึ �นัตาม 

มาตรฐานัการบญัชีื่ที�รับรองทั�วไป โด้ยเลอ่กใช้ื่นัโยบายบญัชีื่

ที�เหมาะสมและถ่ึอปฏิิบตัิอย่างสมํ�าเสมอและใช้ื่ด้ลุยพิื่นิัจ 

อย่างระมดั้ระวงั โด้ยแสด้งรายงานัความรับผิู้ด้ชื่อบของ 

คณะกรรมการตอ่รายงานัทางการเงินัควบค้ก่บัรายงานัของ

ผู้้้ สอบบัญชีื่ ไว้ในัแบบแสด้งรายงานัประจําปี (56-1) 

และรายงานัประจําปี (56-2) และได้้มีการเปิด้เผู้ยบทบาท 

และหน้ัาที�ของคณะกรรมการบริษััทฯ และคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ จํานัวนัครั �งของการประชืุ่มและจํานัวนัครั �งที� 

กรรมการแตล่ะท่านัเข้าร่วมประชื่มุคณะกรรมการบริษััทฯ 

ในัปีที�ผู้่านัมา นัอกจากนัั �นัยงักําหนัด้ให้มีการรายงานัการ 

เปลี�ยนัแปลงการถ่ึอครองหลกัทรัพื่ย์ของกรรมการ และ 

ผู้้้บริหารในัการประชื่มุคณะกรรมการบริษััทฯ ทกุครั �ง โด้ยมี

ข้อมล้การถ่ึอครองหลกัทรัพื่ย์ของกรรมการ และผู้้้บริหาร 

บริษััทฯ ในัปี 2562 ด้งันีั � 

   

รายงานการเปล่ี่�ยนแปลี่งการถืือครองหลัี่กทรัพย์ของคณะกรรมการแลี่ะผู้้�บริหาร
ในรอบปีท่�ผู่้านมา (ข�อม้ลี่ ณ 30 ธัันวาคม 2562)

กรรมการ / ผู้้�บริหาร
จำานวนห้�นสิามัญ (ห้�น)

31 ธิ.คํ. 2561 ซื้ื�อ(+) / ขาย(-) 31  ธิ.คํ. 2562

1.  นัายธีุระ  อภยัวงศ์
     ประธุานักรรมการและประธุานักรรมการตรวจสอบ
     ค้่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลนิุัติภาวะ
2.  นัายมินัทร์  อิงค์ธุเนัศ
     กรรมการและประธุานักรรมการบริหาร
     ค้่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลนิุัติภาวะ
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400,000
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-
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บริษััทฯ จัด้ให้มีหนั่วยงานัที�ให้ข้อม้ลสารสนัเทศและ 

ส่�อสารกบัผู้้้ ถ่ึอหุ้นั นักัลงทนุัตลอด้จนั นักัวิเคราะห์หลกัทรั

พื่ย์ซึ่ึ�งสามารถึติด้ตอ่ขอข้อมล้บริษััทตามที�อย้ด้่้านัลา่งนีั �

 ทางโทรศพัื่ท์ : 0 2559 2901-9

 ทางอีเมล์    : ir@spvi.co.th

นัอกจากนีั �นัักลงทุนัยังสามารถึศึกษัาข้อม้ลผู้่านัทาง 

 เวบ็ไซึ่ต์ www.spvi.co.th

ในัปี 2562 บริษััทฯ ได้้เข้าร่วมกิจกรรม mai FORUM 2019

ซึ่ึ�งตลาด้หลกัทรัพื่ย์ เอม็ เอ ไอ (mai) ได้้ร่วมม่อกบัสมาคม

บริษััทจด้ทะเบียนัในัตลาด้หลกัทรัพื่ย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) 

จดั้งานัขึ �นัเพ่ื่�อเผู้ยแพื่ร่ข้อมล้ บริษััทจด้ทะเบียนัในัตลาด้ 

หลกัทรัพื่ย์เอ็มเอไอ (mai) ให้กับนัักลงทุนันัักวิเคราะห์ 

หลักทรัพื่ย์ ส่�อมวลชื่นั และผู้้้ ที�สนัใจได้้รับทราบข้อม้ล 

ของบริษััทตา่งๆ ตลอด้จนัทราบถึงึ นัโยบาย แนัวทางและ 

กรรมการ / ผู้้�บริหาร
จำานวนห้�นสิามัญ (ห้�น)

31 ธิ.คํ. 2561 ซืื้�อ(+) / ขาย(-) 31  ธิ.คํ. 2562

3.  นัายนัราธุร  วงศ์วิเศษั
     กรรมการและประธุานักรรมการบริหารความเสี�ยง
     ค้่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลนิุัติภาวะ
4.  นัายไตรสรณ์  วรญาณโกศล
     กรรมการและกรรมการผู้้้จดั้การ
     ค้่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลนิุัติภาวะ
5.  นัางเพื่็ชื่รรัตน์ั  วรญาณโกศล
     กรรมการและผู้้้ อํานัวยการฝ่่ายปฏิิบตัิการ
     ค้่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลนิุัติภาวะ
6.  นัายสจิุนั  สวุรรณเกต
     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
     ค้่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลนิุัติภาวะ
7.  นัางสษุัมา  รัติวานิัชื่
     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
     ค้่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลนิุัติภาวะ
8.  นัายโสภณ อิงค์ธุเนัศ
     กรรมการ
     ค้่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลนิุัติภาวะ
9.  นัางสาวอษุัณีย์ รัตรไพื่ฑ์้รย์ 
     ผู้้้ อํานัวยการฝ่่ายบญัชีื่และการเงินั
     ค้่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลนิุัติภาวะ
10.นัางด้วงนัภา วรญาณโกศล
     ผู้้้ ชื่่วยผู้้้ อํานัวยการแผู้นักผู้ลิตภณัฑ์์
     ค้่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลนิุัติภาวะ
11.นัายพื่งศกร บุญศรีเม่อง
     ผู้้้ จดั้การอาวโุสแผู้นักวิศวกรรมและบริการ
     ค้่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลนิุัติภาวะ
12.นัายไพื่โรจน์ั อลุิศนันััท์
     ผู้้้ จดั้การอาวโุสแผู้นักค้าปลีก 1 
     ค้่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลนิุัติภาวะ
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33,294,000
33,294,000

25,311,050
300,000

-
300,000

-
-

-
-

-
1,570,480

3,852,834
831,186

-
-

-

4,050,000

-
25,311,050

31,994,000
31,994,000

25,311,050
300,000

-
300,000

-
-

-
-

-
1,570,480

2,872,834
831,186

-
-

-

-

-
-

(1,300,000)
(1,300,000)

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

(980,000)

-
-

-

การกำากับด้แลกิจการ
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ผู้ลการดํ้าเนิันังานัที�ผู้่านัมาของบริษััทนัั �นั ซึ่ึ�งบริษััทฯ  

ได้้รับการตอบรับเป็นัอย่างดี้จากนักัลงทนุั ผู้้้ ถ่ึอหุ้นัและ 

ผู้้้ ที�สนัใจเป็นัจํานัวนัมาก

หมวดท่ี่� 5 คํวามรับผิู้ดชอบของ
คํณะกรรมการ
บริษััทฯ ได้้มีการแต่งตั �งคณะกรรมการสรรหาและ 

พิื่จารณาคา่ตอบแทนั เพ่ื่�อทําหน้ัาที�สรรหากรรมการของ

บริษััทฯ เพ่ื่�อสามารถึให้ความมั�นัใจได้้วา่คณะกรรมการ

ที�ทําหน้ัาที� ในัปัจจุบันันัั �นัประกอบไปด้้วยบุคคลที�มี 

ความร้้ ความสามารถึ ทกัษัะ และประสบการณ์เป็นัที� 

ยอมรับ และมีความเข้าใจในับทบาทหน้ัาที� ที� ต้อง 

รับผิู้ด้ชื่อบเป็นัอยา่งดี้  

1.	 โคู่รงสัร�างก่รรมก่าร

 1.1   ปัจจุบนััคณะกรรมการของบริษััทฯ มีจํานัวนั  

 8 คนั ประกอบด้้วย 

  (ก)  กรรมการที�เป็นัผู้้้บริหาร 

   (Executive Director) 2 คนั 

  (ข)  กรรมการที�มิได้้เป็นัผู้้้บริหาร 

   (Non-Executive Director) 6 คนั 

   (รวมประธุานักรรมการบริษััท) ในัจํานัวนันีั �

   มีกรรมการอิสระ 3 คนั   

นัอกจากนีั � คณะกรรมการบริษััทฯ ยังได้้แต่งตั �งคณะ 

อนัุกรรมการชืุ่ด้ต่างๆ เพ่ื่�อชื่่วยในัการกํากับด้้แลกิจการ 

ของบริษััทฯ ด้งันีั �

 1.1	คู่ณะก่รรมก่ารบริหุ้าร	:	เป็นัผู้้้ กําหนัด้แนัวทางและ 

กลยุทธ์ุในัการดํ้าเนิันัธุุรกิจ ให้เป็นัไปตามเป้าหมายที� 

กําหนัด้โด้ยคณะกรรมการบริษััทฯ และเพ่ื่�อให้การบริหาร 

งานัเป็นัไปอยา่งคลอ่งตวั 

	 1.2	 คู่ณะก่รรมก่ารตรวัจ้สัอบ	 :	ปฏิิบติัหน้ัาที�เฉัพื่าะ 

เร่�องและเสนัอเร่�องให้คณะกรรมการบริษััทฯ พิื่จารณาและ 

รับทราบซึ่ึ�งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิุหน้ัาที�ตามที� 

ได้้กําหนัด้ไว้ในัอํานัาจหน้ัาที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั �งนีั � กรรมการตรวจสอบอยา่งน้ัอย 1 ทา่นั จะต้องมีความร้้ 

และประสบการณ์ด้้านับัญชีื่เพีื่ยงพื่อที�จะสามารถึทํา 

หน้ัาที�ในัการสอบทานัความนั่าเช่ื่�อถ่ึอของงบการเงินัของ 

บริษััทฯ ได้้

25%

37.5%

37.5%

สััดส่ัวนของกรรมการอิสัระ
ในคณะกรรมการบริษััท

กรรมการท่ี่�เป็็นผู้้�บริหาร กรรมการท่ี่�ไม่เป็็นผู้้�บริหารกรรมการอิิสระ

ชาย / หญิิง

2 คน

6 คน

ระยะเวลาในการดำารงตำำาแหน่งของกรรมการ

1 คน0-5 ปีี

>5-8 ปีี

>8 ปีี

3 คน

4 คน
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 1.3	คู่ณะก่รรมก่ารบริหุ้ารคู่วัามเส่ั�ยง	:	ปฏิิบตัิหน้ัา

ที�ในัการชื่่วยคณะกรรมการบริษััทฯ พิื่จารณาความเสี�ยง 

ในัเร่�องต่างๆ อาทิเชื่่นั ความเสี�ยงด้้านัการปฏิิบัติการ 

ความเสี�ยงด้้านัการเงินั ความเสี�ยงด้้านัการตลาด้ เพ่ื่�อให้

มั�นัใจว่าสามารถึบริหารจดั้การให้ระด้บัความเสี�ยงอย้่ในั

ระด้ับที�ยอมรับได้้ รวมถึึงเหมาะสมกับสภาพื่แวด้ล้อม 

ที�เปลี�ยนัแปลงไป 

 1.4	คู่ณะก่รรมก่ารสัรรหุ้าแลัะพจิ้ารณาคู่่าตอบแทน	:	

ปฏิิบัติหน้ัาที�ในัการสรรหาและพิื่จารณาค่าตอบแทนัให้ 

แก่กรรมการบริษััทฯ และผู้้้ บริหารระด้ับส้งสุด้เพ่ื่�อชื่่วย 

คณะกรรมการบริษััทฯ ในัการทําให้มั�นัใจวา่บริษััทฯ มีการ 

ดํ้าเนิันัการเร่�องกระบวนัการสรรหาและการพื่ิจารณาค่า 

ตอบแทนัอยา่งเหมาะสม

คณะกรรมการบริษััทฯ มีนัโยบายให้ประธุานักรรมการ 

และกรรมการผู้้้จดั้การต้องไมเ่ป็นับคุคลเดี้ยวกนัั เพ่ื่�อให้เกิด้ 

ความชื่ดั้เจนัในัด้้านัความรับผิู้ด้ชื่อบระหว่างการกําหนัด้ 

นัโยบายการกํากับด้้แลและการบริหารงานัประจํา ทั �งนีั � 

บริษััทฯ  ได้้แบง่แยกบทบาทหน้ัาที�ความรับผิู้ด้ชื่อบระหวา่ง 

คณะกรรมการบริษััทฯ  กับผู้้้ บริหารอย่างชื่ัด้เจนัโด้ย 

คณะกรรมการบริษััทฯ ทําหน้ัาที�ในัการกําหนัด้นัโยบาย 

และกํากบัด้แ้ลการดํ้าเนิันังานัของผู้้้บริหาร   ขณะที�ผู้้้บริหาร 

ทําหน้ัาที�บริหารงานัของบริษััทฯ ในัด้้านัต่างๆ ให้เป็นัไป 

ตามนัโยบายที�กําหนัด้

2.	บทบาท	หุ้น�าท่�	แลัะคู่วัามรับผู้ดิํชุอบข่องคู่ณะก่รรมก่าร

บริษััทฯ กําหนัด้ให้กรรมการบริษััทฯ ปฏิิบตัติามข้อพื่งึปฏิิบตัทีิ�ดี้ 

สาํหรับกรรมการบริษััทจด้ทะเบยีนั (Code of Best Practices) 

ตามแนัวทางของ ตลาด้หลกัทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย โด้ย 

คณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึึงบทบาทหน้ัาที�และ 

ความรับผิู้ด้ชื่อบของตนั และต้องปฏิิบตัหิน้ัาที�ให้เป็นัไปตาม 

กฎหมาย วตัถึปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษััทฯ ตลอด้จนั 

มติที�ประชืุ่มผู้้้ ถ่ึอหุ้ นัด้้วยความซ่ึ่�อสัตย์สุจริตและคํานัึง 

ถึึงประโยชื่น์ัของบริษััทฯ และผู้้้ ถ่ึอหุ้ นัเป็นัสําคัญ ทั �งนีั � 

คณะกรรมการบริษััทฯ เป็นัผู้้้ กําหนัด้นัโยบายเป้าหมาย 

การดํ้าเนิันัธุุรกิจ แผู้นัธุุรกิจตลอด้จนังบประมาณของ 

บริษััทฯ และกํากบัด้แ้ลให้ฝ่่ายจดั้การดํ้าเนิันัการให้เป็นัไป 

ตามนัโยบาย แผู้นังานั และงบประมาณที�กําหนัด้ไว้อยา่งมี 

ประสิทธิุภาพื่และประสิทธิุผู้ล เพ่ื่�อประโยชื่น์ัส้งสุด้ของ 

บริษััทฯ และผู้้้ถ่ึอหุ้นัโด้ยรวม 

3.	ก่ารประชุุมคู่ณะก่รรมก่าร

บริษััทฯ มีนัโยบายให้คณะกรรมการของบริษััทฯ ต้อง 

ประชืุ่มอย่างน้ัอย 3 เด่้อนัต่อครั �งซึ่ึ�งกําหนัด้วันัประชืุ่ม 

ไว้ลว่งหน้ัาตลอด้ทั �งปี และอาจมีการประชื่มุพิื่เศษัเพิื่�มเตมิ

ตามความจําเป็นั โด้ยการประชื่มุแตล่ะครั �งได้้มีการกําหนัด้ 

วาระในัการประชืุ่มอย่างชื่ัด้เจนั และมีการส่งหนัังส่อ 

นััด้ประชืุ่มพื่ร้อมรายละเอียด้ล่วงหน้ัา 7 วันั เพ่ื่�อให้ 

คณะกรรมการบริษััทฯ ได้้มีเวลาศกึษัาข้อมล้อยา่งเพีื่ยงพื่อ

ก่อนัเข้าร่วมประชืุ่ม รวมทั �งได้้มีการจด้บันัทึกรายงานั 

ประธิานกรรมการ
•  ทํําหน้้าท่ํ�เป็็น้ป็ระธาน้ใน้การป็ระชุมุคณะกรรมการ 
 บริษััทํฯ การป็ระชุมุผู้้้ ถืือหุ้น้ และการป็ระชุมุของ 
 กรรมการท่ํ�ไมเ่ป็็น้ผู้้้บริหาร
•  เร่ยกป็ระชุมุคณะกรรมการบริษััทํฯ หรือมอบหมายให้ 
 บคุคลอื�น้ดํำาเนิ้น้การแทํน้
•  สน้บัสน้นุ้ให้กรรมการได้ำอภิิป็ราย ตั้้ังคําถืามและ  

 แสดำงความเหน็้ใน้ป็ระเดำน็้ต้ัา่งๆ ระหวา่งการป็ระชุมุ
•  เป็็น้ผู้้้ลงคะแน้น้ชุ่ �ขาดำใน้กรณ่ท่ํ�ท่ํ�ป็ระชุมุคณะกรรมการ  
 ม่การลงคะแน้น้เสย่ง และคะแน้น้เสย่งทํั �งสองฝ่่าย 
 เทํา่กนั้

กรรมการผู้้�จดัการ
•  จััดำทํําน้โยบายทํางธุรกิจั แผู้น้ธุรกิจั เป็้าหมาย  
 แผู้น้การดํำาเนิ้น้งาน้ กลยทุํธ์ทํางธรุกิจั งบป็ระมาณ 
 ป็ระจํัาป่็ของบริษััทํฯเสน้อให้คณะกรรมการบริษััทํฯ  
 พิิจัารณาอน้มุตั้ัิ
• ดำแ้ล บริหาร ดํำาเนิ้น้งาน้ และป็ฏิิบตั้ังิาน้ป็ระจํัาต้ัาม 
 ป็กต้ัธิรุกิจัเพืิ�อป็ระโยชุน์้ของบริษััทํฯ ให้เป็็น้ไป็ต้ัาม 
 น้โยบายและแผู้น้ทํ่กํ่าหน้ดำได้ำรับอน้มุตั้ั ิและรายงาน้  

 ให้คณะกรรมการบริษััทํฯ รับทํราบเป็็น้ป็ระจํัา
•  สง่เสริมให้ทํั�วทํั �งองค์กรม่มาต้ัรฐาน้ด้ำาน้ความซืื่�อสตั้ัย์  
 และจัริยธรรม ต้ัลอดำจัน้มาต้ัรฐาน้ด้ำาน้ความ 

 รับผิู้ดำชุอบต้ัอ่สงัคม

การกำากับด้แลกิจการ
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การประชื่มุเป็นัลายลกัษัณ์อกัษัร และจดั้เก็บรายงานัการ 

ประชื่มุที�ผู้า่นัการรับรองจากคณะกรรมการบริษััทฯ พื่ร้อมให้ 

คณะกรรมการบริษััทฯ และผู้้้ ที�เกี�ยวข้องตรวจสอบได้้ 

โด้ยในัปี 2562 มีการประชื่มุทั �งสิ �นัจํานัวนั 5 ครั �ง โด้ยกําหนัด้ 

การประชืุ่มจะถึ้กพิื่จารณา กําหนัด้ล่วงหน้ัาตลอด้ทั �งปี  

เพ่ื่�อให้มั�นัใจว่ากรรมการทุกท่านัจะสามารถึจัด้สรรเวลา 

เข้าร่วมประชื่มุ ได้้อยา่งพื่ร้อมเพื่รียงกนัั และจํานัวนักรรมการ 

ที�เข้าร่วมประชื่มุ ปรากฎในัหวัข้อ “โครงสร้างการจดั้การ”

  

4.	ก่ารประชุุมข่องก่รรมก่ารท่�ไม่เป็นผู้้�บริหุ้าร

คณะกรรมการบริษััทฯ ได้้กําหนัด้ให้กรรมการที�ไม่เป็นั 

ผู้้้บริหารประชื่มุร่วมกนััอยา่งน้ัอย 1 ครั �ง  โด้ยไมมี่กรรมการ

ที�เป็นัผู้้้บริหารเข้าร่วมการประชื่มุ เพ่ื่�อให้กรรมการที�ไมเ่ป็นั 

ผู้้้บริหารได้้แลกเปลี�ยนั ความคดิ้เหน็ัและพิื่จารณาประเด้น็ั 

ตา่งๆ ทั �งที�เกี�ยวกบัธุรุกิจของบริษััทฯ และเร่�องที�อย้ใ่นัความ 

สนัใจ โด้ยในัปี 2562 บริษััทฯ ได้้จดั้ให้มีการประชื่มุด้งักลา่ว 

เพ่ื่�อพิื่จารณาประเมินัการปฏิิบตัิงานัของคณะกรรมการ 

บริษััทฯ การนํัาหลกัการกํากบัด้แ้ลกิจการที�ดี้สาํหรับบริษััท 

จด้ทะเบียนั ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ื่ และเร่�องอ่�นัๆ  

5.	 คู่่าตอบแทนก่รรมก่ารแลัะผู้้�บริหุ้าร

บริษััทฯ มีการกําหนัด้ค่าตอบแทนักรรมการและผู้้้บริหาร 

ในัระด้บัที�เหมาะสมและเป็นัอตัราที�เพีื่ยงพื่อสาํหรับการรักษัา

กรรมการและผู้้้บริหารที�มีคณุภาพื่ไว้โด้ยไม่มีการจ่ายค่า 

ตอบแทนัที�มากเกินัควร และอย้่ในัระด้บัที�สามารถึเทียบ 

เคียงได้้กบับริษััทในักลุม่อตุสาหกรรมเดี้ยวกนัั ปัจจยัที�จะนํัา 

มาพิื่จารณา ประกอบด้้วย ประสบการณ์ ภาระหน้ัาที� ขอบเขต 

ของบทบาทและความรับผิู้ด้ชื่อบ ทั �งนีั � การจา่ยคา่ตอบแทนั 

ของกรรมการจะต้องผู้า่นัการพิื่จารณาอนัมุตัจิากที�ประชื่มุ 

ผู้้้ ถ่ึอหุ้นัของบริษััทฯ ในัสว่นัของคา่ตอบแทนั ของผู้้้บริหาร  

จะเป็นัไปตามหลกัการและนัโยบายที�คณะกรรมการบริษััทฯ 

กําหนัด้ไว้ ซึ่ึ�งจะพิื่จารณาจาก ภาระหน้ัาที�และความรับผิู้ด้ชื่อบ 

ผู้ลการปฏิิบติังานัของผู้้้บริหารแต่ละท่านัประกอบกบัผู้ล 

การดํ้าเนิันังานั ของบริษััทฯ  

6.	ก่ารปฐมนิเทศก่รรมก่ารใหุ้ม่

คณะกรรมการบริษััทฯ ได้้กําหนัด้ให้มีการปฐมนิัเทศกรรม

การใหม่ เพ่ื่�อสร้างความร้้ ความเข้าใจในัธุุรกิจและการ 

ดํ้าเนิันัการด้้านัต่างๆ ของบริษััทฯเพ่ื่�อเตรียมความพื่ร้อม 

ในัการปฏิิบตัหิน้ัาที�ของกรรมการ

7.	ก่ารพฒันาก่รรมก่ารแลัะผู้้�บริหุ้าร

คณะกรรมการบริษััทฯ มีนัโยบายสง่เสริมและอํานัวยความ

สะด้วกให้มีการฝึ่กอบรมและให้ความร้้แก่ผู้้้ ที�เกี�ยวข้อง 

ในัระบบการกํากับด้้แลกิจการของบริษััทฯ ซึ่ึ�งรวมถึึง 

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้้้บริหาร และเลขานักุารบริษััทฯ 

เพ่ื่�อให้มีการปรับปรุงการปฏิิบตังิานังานัอยา่งตอ่เน่ั�อง

ชื�อ-นามสิก้ล ติำาแหน่ง หลักส้ิติร

1. นัายไตรสรณ์ วรญาณโกศล

2. นัางเพื่็ชื่รรัตน์ั วรญาณโกศล

กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเสี�ยง / 
กรรมการผู้้้จดั้การ

กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเสี�ยง / 
ผู้้้ อํานัวยการฝ่่ายบฏิิบติัการ

•  Chief Transformation Officer (CTO)
• หลกัสตร้ผู้้้บริหารระด้บัสง้สถึาบนัั
 วทิยาการตลาด้ทนุั รุ่นัที� 29 

•  เสวนัาวิชื่าการเร่�อง กลยทุธิุ�การประเมินั 
 ผู้ลงานัและการบริหารคา่ตอบแทนั
 สาํหรับผู้้้บริหารและคณะกรรมการ 
 (Compensation Strategy)
• เสวนัาวิชื่าการเร่�อง Lading in a 
 Disruption World การคุ้มครองข้อมล้ 
 สว่นับคุคล ประเด้น็ัสาํคญัสาํหรับบริษััท
 จด้ทะเบียนั
•  HR for Non HR

ในปี 2562 กรรมการ 2 ท่าน ได้�เข�าอบรมหลัี่กสู้ตรต่างๆ เพื�อเพิ�มพ้นความร้� ดั้งน่� 
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8.	ก่ารประเมนิตนเองข่องคู่ณะก่รรมก่าร	

คณะกรรมการบริษััทฯ กําหนัด้ให้มีการประเมินัตนัเอง 

ของคณะกรรมการบริษััทฯ ทั �งคณะกรรมการแต่ละท่านั 

และคณะกรรมการชืุ่ด้ย่อยแต่ละชืุ่ด้ เพ่ื่�อประเมินัผู้ลการ 

ปฏิิบตัิงานั ทั �งยงัเป็นัการทบทวนั ประมวลผู้ลข้อคิด้เห็นั 

ในัประเด้็นัต่างๆที�เกี�ยวข้องกบัการดํ้าเนิันังานัของบริษััท 

และการปฏิิบตัหิน้ัาที�ของคณะกรรมการบริษััทฯ อนััจะก่อให้ 

เกิด้การพื่ฒันัาการกํากบัด้แ้ลกิจการ

 •	 ก่ารประเมนิตนเองข่องคู่ณะก่รรมก่ารบริษััททั �งคู่ณะ  

  คณะกรรมการบริษััทฯ ได้้จัด้ให้มีการประเมินัผู้ล 

  การปฏิิบัติงานัของคณะกรรมการบริษััททั �งคณะ 

  ประจําปี 2562 ซึ่ึ�งแบบประเมินัคลอบคลมุในัเร่�อง 

  ตา่ง ด้งันีั �

  1.  โครงสร้างของคณะกรรมการ

  2.  การกําหนัด้กลยทุธิุ�และทิศทางบริษััท

  3.  ความรับผิู้ด้ชื่อบหน้ัาที�ของคณะกรรมการ

  4.  การกํากบัด้แ้ลกิจการของบริษััท

  5.  ความสมัพื่ันัธ์ุระหว่างคณะกรรมการและฝ่่าย 

      จดั้การ

  โด้ยผู้ลการประเมินัการปฎิบตังิานัของคณะกรรมการ 

บริษััท ทั �งคณะ ในัรอบปี 2562 ที�ผู้า่นัมาในัภาพื่รวม 5 หวัข้อ 

อย้ใ่นัระด้บัดี้เยี�ยม คิด้เป็นัร้อยละ 96.04 

  •	 ก่ารประเมนิตนเองข่องก่รรมก่ารรายบุคู่คู่ลั

  คณะกรรมการบริษััทฯ ได้้จัด้ให้มีการประเมินัผู้ล 

  การปฏิิบัติงานัของกรรมการแต่ละท่านั ประจําปี  

  2562 ซึ่ึ�งแบบประเมินัคลอบคลมุในัเร่�องตา่ง ด้งันีั �

  1. โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ

  2.  การประชื่มุของคณะกรรมการ

  3. บทบาท หน้ัาที� และความรับผิู้ด้ชื่อบของ

       คณะกรรมการ

  โด้ยผู้ลการประเมินัการปฎิบัติงานัของกรรมการ 

แตล่ะทา่นั ในัรอบปี 2562 ที�ผู้า่นัมา ในัภาพื่รวม 3 หวัข้อ 

อย้ใ่นัระด้บัดี้เยี�ยม คิด้เป็นัร้อยละ 96.56 

 •		ก่ารประเมนิตนเองข่องคู่ณะก่รรมก่ารชุุดํย่อย

  คณะกรรมการบริษััทฯ ได้้จัด้ให้มีการประเมินัผู้ล 

  การปฏิิบัติ  งานัของคณะกรรมการชืุ่ด้ย่อยแต ่

  ละชื่ดุ้ ประจําปี 2562 ซึ่ึ�งแบบประเมินัคลอบคลมุในั 

  เร่�องตา่ง ด้งันีั �

  1.  โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการ

  2.  การประชื่มุของคณะกรรมการ

  3.  บทบาท หน้ัาที� และความรับผิู้ด้ชื่อบของ

       คณะกรรมการ

โด้ยผู้ลการประเมินัตนัเองของคณะกรรมการชืุ่ด้ย่อย  

ปี 2562 ทกุชื่ดุ้ อย้ใ่นัระด้บั ดี้เยี�ยม สามารถึสรุปได้้ด้งันีั �

คํณะกรรมการช้ดย่อย ผู้ลการประเมิน (ร�อยละ)

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหาและพิื่จารณาค่าตอบแทนั

3. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง

96.67

92.10

95.60

การกำากับด้แลกิจการ
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•   ขั �นัตอนัในัการประเมินั 

 เลขานักุารบริษััทฯ จะจดั้ส่งแบบประเมินัให้กรรมการ 

 ทกุทา่นัประเมินัตนัเองในัทกุสิ �นัปี จากนัั �นัจะนํัารวบรวม  

 และรายงานัสรุปผู้ลตอ่ที�ประชื่มุคณะกรรมการบริษััทฯ  

 เพ่ื่�อรับทราบรวมทั �งหาร่อถึงึแนัวทางในัการพื่ฒันัาตอ่ไป 

•  การประเมินัผู้ลงานัประจําปีของกรรมการผู้้้จดั้การ

 คณะกรรมการสรรหาและพื่ิจารณาคา่ตอบแทนั ได้้จดั้ 

 ให้มีการประเมินัผู้ลการปฏิิบัติงานัของกรรมการ 

 ผู้้้ จัด้การ เพ่ื่�อนํัาไปใช้ื่ในัการพิื่จารณาค่าตอบแทนั  

 โด้ยใช้ื่แบบประเมนิัที�ได้้รับการอนัมุตัจิากคณะกรรมการ 

 บริษััทฯ โด้ยประเมินัครอบคลมุในัเร่�องตา่งๆ ด้งันีั � 

  1. ความเป็นัผู้้้ นํัา

  2. การกําหนัด้และปฏิิบตัติามแผู้นักลยทุธ์ุ

  3. การวางแผู้นัและผู้ลปฏิิบตัทิางการเงินั

  4. ความสมัพื่นััธ์ุกบัคณะกรรมการ

  5. การบริหารงานัและความสมัพื่นััธ์ุกบับคุลากร

  6. การส่บทอด้ตําแหนัง่

  7. ความร้้ด้้านัผู้ลติภณัฑ์์และบริการ

ผู้ลการประเมินักรรมการผู้้้จดั้การในัรอบปี 2562 ที�ผู้า่นัมา 

ในัภาพื่รวม 7 หวัข้อ อย้ใ่นัระด้บัดี้ คิด้เป็นัร้อยละ 96.75

ก่ารดํแ้ลัเรื�องก่ารใชุ�ข่�อม้ลัภายใน

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้้้บริหาร พื่นักังานั และลก้จ้างของบริษััทฯ 

นํัาความลบั และ/หร่อข้อมล้ภายในัของ บริษััทฯ ไปเปิด้เผู้ย 

หร่อแสวงหาผู้ลประโยชื่น์ัแก่ตนัเองหร่อเพ่ื่�อประโยชื่น์ัแก่ 

บคุคลอ่�นัใด้ไม่ว่าโด้ยทางตรง หร่อทางอ้อม และไม่ว่าจะ 

ได้้รับผู้ลประโยชื่น์ัตอบแทนัหร่อไมก็่ตาม

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้้้บริหาร  พื่นักังานั และลก้จ้างของบริษััทฯ 

รวมถึึงค้่สมรสและบุตรที�ยังไม่บรรลุนิัติภาวะของบุคคล 

ด้ังกล่าว ใช้ื่ข้อม้ลภายในัของบริษััทฯที�มีหร่ออาจมีผู้ล 

กระทบต่อการเปลี�ยนัแปลงราคาของหลักทรัพื่ย์ของ 

บริษััทฯ ซึ่ึ�งยงัมิได้้เปิด้เผู้ยตอ่สาธุารณชื่นั เพ่ื่�อทําการซ่ึ่ �อ ขาย 

เสนัอซ่ึ่ �อ เสนัอขาย หร่อชื่กัชื่วนัให้บคุคลอ่�นัซ่ึ่ �อ ขาย เสนัอ 

ซ่ึ่ �อหร่อเสนัอขายหลกัทรัพื่ย์ของบริษััทฯ ไมว่า่ทางตรงหร่อ 

ทางอ้อม ก่อนัที�ข้อมล้นัั �นัจะได้้มีการเปิด้เผู้ยตอ่สาธุารณชื่นั  

ไมว่า่การกระทําด้งักลา่วจะกระทําเพ่ื่�อประโยชื่น์ัตอ่ตนัเอง 

หร่อผู้้้ อ่�นั หร่อเพ่ื่�อให้ผู้้้ อ่�นักระทําด้ังกล่าวโด้ยตนัได้้รับ 

ประโยชื่น์ัตอบแทนัผู้้้ ใด้ฝ่่าฝ่่นัจะถึก้ลงโทษัตามมาตรการ 

ทางวินัยัของบริษััทฯ

บริษััทฯ ได้้ดํ้าเนิันัการแจ้งให้ผู้้้บริหารเข้าใจและรับทราบ 

ภาระหน้ัาที�ในัการรายงานัการถ่ึอครองหลักทรัพื่ย์ในั 

บริษััทฯ ของตนัเอง ค้ส่มรส และบตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุัตภิาวะ 

ตลอด้จนัการรายงานัการเปลี�ยนัแปลงการถ่ึอครอง  

หลกัทรัพื่ย์ตอ่สาํนักังานัคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพื่ย์และ 

ตลาด้หลกัทรัพื่ย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนัด้โทษัตาม

พื่ระราชื่บญัญติัหลกัทรัพื่ย์และตลาด้หลกัทรัพื่ย์ พื่.ศ. 2535

บริษััทฯ ได้้กําหนัด้มิให้กรรมการ ผู้้้ บริหาร พื่นัักงานั  

และล้กจ้างของบริษััทฯ รวมถึึงค้่สมรสและบุตรที�ยังไม ่

บรรลุนิัติภาวะของบุคคลด้ังกล่าว ซ่ึ่ �อขายหลักทรัพื่ย์ 

ของบริษััทฯ ในัชื่ว่งระยะเวลา 1 เด่้อนั ก่อนัการเปิด้เผู้ยงบ 

การเงินัให้แก่สาธุารณชื่นัทราบ 

ทั �งนีั � บริษััทฯ ได้้แจ้งให้กรรมการ ผู้้้บริหาร พื่นักังานั และ 

ลก้จ้างของบริษััทฯ ทราบเกี�ยวกบัข้อกําหนัด้ข้างต้นั

ก่ารแต่งตั �งแลัะพจิ้ารณาคู่่าตอบแทนผู้้�สัอบบญัชุ่

คณะกรรมการตรวจสอบพิื่จารณาคณุสมบตัแิละการปฏิิบติังานั

ของผู้้้สอบบญัชีื่ และเสนัอตอ่คณะกรรมการในัการแตง่ตั �ง 

ผู้้้สอบบญัชีื่ของบริษััทฯ ในัแตล่ะปีรวมถึงึคา่ตอบแทนัของ

ผู้้้สอบบญัชีื่ เพ่ื่�อเสนัอขออนัมุตัจิากที�ประชื่มุผู้้้ ถ่ึอหุ้นั

ในัรอบปี 2562 คา่ตอบแทนัผู้้้สอบบญัชีื่ ประกอบด้้วย

 1. คา่ตอบแทนัจากการสอบบญัชีื่ (Audit Fee)

     ในัปี 2562  บริษััทฯ ได้้จา่ยคา่ตอบแทนัการสอบบญัชีื่  

     (Audit Fee) ให้แก่ผู้้้สอบบญัชีื่ของบริษััทฯ ได้้แก่  

     นัางสาวสาธิุด้า รัตนัานัรัุกษ์ั ผู้้้สอบบญัชีื่รับอนัญุาต  

  เลขทะเบยีนั 4753 แหง่บริษััท สาํนักังานั อีวาย จํากดั้  

     เป็นัจํานัวนัเงินั 1,200,000 บาท

 2. คา่บริการอ่�นั (Non-audit Service)

    ในัปี 2562 บริษััทฯ ไม่มีค่าบริการอ่�นัที�ต้องชํื่าระ 

    ให้กบั สํานักังานัสอบบญัชีื่ที�ผู้้้สอบบญัชีื่สงักดั้ และ 

   บุคคลหร่อกิจการที�เกี�ยวข้องกับผู้้้ สอบบัญชีื่หร่อ 

     สํานักังานัสอบบญัชีื่ที�ผู้้้สอบบญัชีื่สงักดั้ 
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บริิษััทฯ ให้้ความสำำาคญัในการิดำำาเนินธุรุิกิจภายใต้้การิกำากบั

กิจการิท่�ด่ำและยึดำห้ลกัจริิยธุริริมควบค่�ไปกบั การิม่สำำานึก 

รัิบผิิดำชอบต้�อสำังคม โดำยคำานึงถึึงผิ่้ ท่�ม่สำ�วนได้ำสำ�วนเสำ่ย  

ท่�เก่�ยวข้้องทั �งภายในและภายนอกองค์กริ ต้ั �งแต้�ผิ่้ ถืึอหุ้้น 

พนกังาน ลก่ค้า ต้ลอดำจนสำงัคมวงกว้าง เพื�อนำาไปสำ่�การิ 

พฒันาธุรุิกิจอย�างยั�งยืน

การประกอบกิจการด้้วยความเป็นธรรม
บริิษััทฯ ดำำาเนินธุุริกิจและบริิห้าริงานอย�างม่จริริยาบริริณ  

โดำยคณะกริริมการิได้ำจดัำให้้ม่ค่�มือจริิยธุริริมและจริริยาบริริณ

ธุุริกิจ สำำาห้รัิบกริริมการิ ผิ่้บริิห้าริ และพนักงานบริิษััทฯ 

ให้้ยึดำถืึอเป็นแนวปฏิิบตั้ิ ในการิทำางานด้ำวยความซืื่�อสำตั้ย์ 

สำจุริิต้ ม่คณุภาพ คณุธุริริม และเป็นธุริริม โดำยคริอบคลมุ 

ในเรืิ�องข้องการิดำแ่ลผิ่้ ม่สำ�วนได้ำเสำ่ยทกุกลุ�ม ได้ำแก� ผิ่้ ถืึอหุ้้น 

พนกังาน ลก่ค้า ค่�แข้�ง ค่�ค้า เจ้าห้น่ � โดำยได้ำเปิดำเผิยจริิยธุริริม 

ธุรุิกิจ ดำงักล�าวไว้บนเวบ็ไซื่ต์้ข้องบริิษััทฯ http://www.spvi.co.th/ 

investor-relations/

การต่่อต้่านการทุุจริต่คอร์รัปชัั่�น
บริิษััทฯ ต้ริะห้นกัถึงึความสำำาคญัข้องการิดำำาเนินธุรุิกิจอย�างม่

คณุธุริริม โดำยยดึำมั�นใน ห้ลกับริริษััทภิบาลท่�ด่ำ ม่ความโปริ�งใสำ 

ต้ริวจสำอบได้ำ และปลอดำคอร์ิรัิปชั�นในทกุร่ิปแบบ คณะกริริมการิ

ได้ำกำาห้นดำนโยบายและแนวทางปฏิิบตั้กิาริต้�อต้้านคอร์ิรัิปชั�น 

ท่�คริอบคลุมถึึงปริะเดำ็นต้�างๆ คือ การิให้้ข้องข้วัญและ 

ค�าใช้จ�ายการิเล่ �ยงรัิบริอง การิสำนบัสำนนุกิจกริริมทางการิเมือง 

ความสำมัพันธ์ุทางธุุริกิจและการิจัดำซืื่ �อจัดำจ้างกับภาครัิฐ  

การิแจ้งเบาะแสำการิกริะทำาผิิดำห้รืิอข้้อร้ิองเร่ิยน ริวมทั �ง 

กริะบวนการิในจดัำการิกบัเรืิ�องท่�ถึก่ร้ิองเร่ิยน  และคุ้มคริอง 

ผิ่้แจ้งเรืิ�องร้ิองเร่ิยนและบคุคลท่�เก่�ยวข้้อง เพื�อให้้กริริมการิ 

ผิ่้บริิห้าริ และพนกังานข้องบริิษััทฯ นำาไปใช้เป็นแนวทางการิ

ปฏิิบตั้ใินการิต้�อต้้านคอร์ิรัิปชั�น  

การเคารพสิิทุธิมนุษยชั่น
บริิษััทฯ ยดึำห้ลกัความเสำมอภาคและความเท�าเท่ยมกนัใน 

เรืิ�องข้องสำทิธิุมนษุัยชน และนำามาใช้เป็นแนวความคดิำห้ลกั 

ในการิข้บัเคลื�อนองค์กริ  โดำยให้้ความสำำาคญักบัพนกังาน 

ทกุริะดำบัอย�างเท�าเท่ยมกนั ไม�เลือกปฏิิบตั้ิต้�อบคุคลห้นึ�ง 

บคุคลใดำ เนื�องจากเชื �อชาต้ ิศาสำนา เพศ อาย ุสำถึานภาพ 

การิสำมริสำ ความทุพพลภาพ และไม�ม่นโยบายการิจ้าง 

แริงงานเดำก็ และแริงงานผิิดำกฎห้มายโดำยเดำด็ำข้าดำ ซื่ึ�งบริิษััทฯ 

ได้ำจดัำทำาแนวปฏิิบตั้ิไว้ในค่�มือจริิยธุริริมและจริริยาบริริณ 

ธุรุิกิจ ในสำ�วนความรัิบผิิดำชอบต้�อพนกังาน 

การปฏิิบัติ่ต่่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริิษััทฯ ต้ริะห้นกัอย่�เสำมอว�าพนกังานเป็นทรัิพยากริท่�สำำาคญั 

อย�างยิ�งท่�จะช�วยข้บัเคลื�อนและนำาพาบริิษััทฯ ไปสำ่�ความ 

สำำาเร็ิจข้องการิบริริลเุป้าห้มายข้องบริิษััทฯ จึงให้้การิดำแ่ล 

และปฏิิบตั้ิต้ามกฎห้มาย ต้ลอดำจนการิปฏิิบตั้ิท่�เป็นธุริริม 

ทั �งในด้ำานโอกาสำ ผิลต้อบแทน การิแต้�งต้ั �ง โยกย้าย 

และการิพฒันาศกัยภาพ โดำยยดึำห้ลกัปฏิิบติั้ดำงัน่ � 

 (1)  ปฏิิบตั้ิต้�อพนกังานด้ำวยความสำภุาพและให้้เก่ยริติ้

 (2)  ให้้ผิลต้อบแทนท่�เป็นธุริริมต้�อพนกังาน

 (3) ดำ่แลรัิกษัาสำภาพแวดำล้อมในการิทำางานให้้ม่ 

      ความปลอดำภยัต้�อช่วิต้และทรัิพย์สำนิข้องพนกังาน 

        อย่�เสำมอ

 (4) การิแต้�งต้ั �งและโยกย้าย ริวมถึึงการิให้้ริางวลัและ 

     การิลงโทษัพนักงาน กริะทำาด้ำวยความสำุจริิต้ใจ  

     และต้ั �งอย่�บนพื �นฐานข้องความร้่ิ ความสำามาริถึ  

       และความเห้มาะสำมข้องพนกังานนั �น

 (5)  ให้้ความสำำาคญัต้�อการิพฒันาความร้่ิความสำามาริถึ 

       ข้องพนกังาน

 (7)  ปฏิิบติั้ต้ามกฎห้มายและข้้อบงัคบัต้�างๆ ท่�เก่�ยวข้้อง 

       กบัพนกังาน อย�างเคริ�งครัิดำ

 (8) ห้ล่กเล่�ยงการิกริะทำาใดำๆ ท่�ไม�เป็นธุริริมซื่ึ�งอาจ 

     ม่ผิลกริะทบต้�อความมั�นคงในห้น้าท่�การิงานข้อง 

       พนักงาน ห้รืิอคุกคามและสำร้ิางความกดำดำันต้�อ 

       สำภาพจิต้ใจข้องพนกังาน 

นอกจากนั �น บริิษััทฯ ยงัจดัำให้้สำวสัำดำกิาริต้�างๆ ให้้กบัพนกังาน 

ได้ำแก� ปริะกนัช่วิต้ห้ม่� กองทนุสำำาริองเล่ �ยงช่พ ม่การิต้ริวจ 

สำขุ้ภาพปริะจำาป่ 

ความรับผิิด้ชั่อบต่่อผ้้ิบริโภค
บริิษััทฯมุ�งมั�นสำร้ิางความพึงพอใจและความมั�นใจให้้กับ 

ล่กค้าท่�จะได้ำรัิบผิลิต้ภัณฑ์์และบริิการิท่�ด่ำ ริวมทั �งรัิกษัา 

สำัมพันธุภาพท่�ด่ำมุ�งเน้นการิทำาการิค้าด้ำวยความซืื่�อสำัต้ย์ 

และเป็นธุริริมโดำยม่แนวทางปฏิิบตั้ิดำงัน่ �

ความรับผิิด้ชั่อบต่่อสิังคม
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 (1)  มุ�งมั�นท่�จะจดัำห้าสำนิค้า และพฒันาบริิการิให้้ม่ความ 

       ทนัสำมยัอย่�เสำมอเพื�อสำนองความต้้องการิข้องลก่ค้า

 (2) จำาห้น�ายสำนิค้าและบริิการิท่�ม่คณุภาพให้้กบัลก่ค้า 

       ในริาคาท่�เป็นธุริริม

 (3) ให้้ข้้อมล่ข้�าวสำาริท่�ถึ่กต้้องแก�ลก่ค้า โดำยไม�ม่การิ 

     กล�าวเกินความเป็นจริิงอนัเป็นเห้ต้ใุห้้ลก่ค้าเข้้าใจ 

  ผิิดำเก่�ยวกบัคณุภาพปริิมาณห้รืิอเงื�อนไข้ใดำๆ ข้อง 

       สำนิค้าห้รืิอบริิการินั �นๆ

 (4)  จดัำให้้ม่บริิการิห้ลงัการิข้ายเพื�ออำานวยความสำะดำวก 

        ให้้กบัลก่ค้าอย�างม่ปริะสำทิธิุภาพ  

การด้้แลรักษาสิิ�งแวด้ล้อม
บริิษััทฯ ต้ริะห้นักถึึงห้น้าท่�และความรัิบผิิดำชอบท่�ม่ต้�อ 

สำิ�งแวดำล้อมจงึได้ำยดึำห้ลกัปฏิิบติั้ดำงัน่ � 

 (1) คัดำเลือกสำินค้าท่� เป็นมิต้ริต้�อสำิ�งแวดำล้อม และ 

        ปลอดำภยัต้�อลก่ค้า 

 (2) ดำแ่ลปอ้งกนัมิให้้การิดำำาเนินงานข้องบริิษััทฯ ก�อให้้ 

      เกิดำความเสำย่ห้ายต้�อคณุภาพช่วิต้ข้องชมุชนสำงัคม 

       และสำิ�งแวดำล้อม

บริิษััทฯ ยงัสำ�งเสำริิมให้้ม่การิใช้ทรัิพยากริอย�างคุ้มค�า ดำงัน่ � 

  • นำาห้ลอดำไฟ LED ซื่ึ�งเป็นห้ลอดำไฟปริะเภท 

ปริะห้ยดัำพลงังานและม่ความทนทาน ไม�ต้้องเปล่�ยนห้ลอดำ

บ�อยมาใช้ในร้ิานค้าสำาข้าทกุแห้�งต้ลอดำจนสำำานกังานให้ญ�

  • สำ�งเสำริิมให้้พนักงานใช้ทรัิพยากริท่�ม่อย่�อย�าง 

ปริะห้ยดัำและก�อให้้เกิดำปริะโยชน์สำง่สำดุำ เช�น การิร่ิไซื่เคิล 

วสัำดำตุ้�างๆ เช�น กริะดำาษั การิใช้นำ �าอย�างปริะห้ยดัำ

 (3)  ปลก่ฝัังแนวคดิำเรืิ�องความรัิบผิิดำชอบต้�อสำิ�งแวดำล้อม 

  แก�พนกังาน เพื�อให้้เกิดำความเข้้าใจถึงึความสำำาคญั 

  ข้องการิดำแ่ลสำิ�งแวดำล้อม โดำยจดัำให้้ม่การิฝึักอบริม 

  พนกังานในด้ำานสำิ�งแวดำล้อมอย�างต้�อเนื�องเพื�อให้้ 

  ริะบบการิจัดำการิ สำิ�งแวดำล้อมดำำาเนินไปอย�างม่ 

  ปริะสำทิธิุภาพ

การร่วมพัฒนาชุั่มชั่นหรือสัิงคม
บริิษััทฯ ต้ริะห้นกัอย่�เสำมอว�าบริิษััทฯ อย่�ริอดำและเติ้บโต้ได้ำ

ก็ด้ำวยอาศยัสำงัคมและสำ�วนริวม ดำงันั �นเพื�อธุำาริงรัิกษัาไว้ซื่ึ�ง

สำงัคมและสำ�วนริวมท่�ด่ำบริิษััทฯ จงึได้ำยดึำห้ลกัปฏิิบตั้ดิำงัน่ � 

 (1)  ม่สำ�วนริ�วมทางสำงัคมในการิให้้การิสำนบัสำนนุกิจกริริม 

  ทางด้ำานการิศึกษัาการิพัฒนาความร้่ิแก�ทุกเพศ 

  ทกุวยั 

 (2) ดำำาเนินธุุริกิจท่�ไม�ข้ดัำต้�อข้นบธุริริมเน่ยม และจาร่ิต้ 

    ปริะเพณ่อันด่ำงาม ห้รืิอไม�เกิดำความเส่ำยห้ายต้�อ 

       สำงัคม 

สำำาห้รัิบป่ 2562 บริิษััทฯ ยงัคงจดัำกิจกริริม สำนบัสำนนุโคริงการิ 

ด้ำานการิศึกษัาอย�างต้�อเนื�องทั �งสำำาห้รัิบอาจาริย์ใน 

มห้าวิทยาลยัและบคุคลากริทางด้ำานการิศึกษัาต้ลอดำจน 

เยาวชน อนัได้ำแก�

  • โคริงการิ Learning with iPad เพื�อให้้คร่ิสำามาริถึ 

ใช้ iPad ปริะยกุต์้ในการิสำอนกบัโริงเร่ิยน และนกัเร่ิยนใช้ 

iPad ปริะกอบการิเร่ิยน กบัโริงเร่ิยนดำสุำิต้วิทยา วิทยาลยั 

เทคโนโลย่การิจดัำการิเพชริเกษัม โริงเร่ิยนอนบุาลเดำ�นห้ล้า 

วิทยาลยัเทคโนโลย่ชลบรุ่ิ โริงเร่ิยนอสัำสำมัชญัอบุลริาชธุาน่ 

โริงเร่ิยนนายเรืิออากาศนวมินทกษััต้ริิยาธิุริาชวิทยาลัย 

เทคนิคจฬุาภริณ์(ลาดำข้วาง) โริงเร่ิยนอาเวมาร่ิอำานาจเจริิญ 

โริงเร่ิยนพนมสำาริคาม พนมอดำลุวิทยา

นอกจากนั �นบริิษััทฯ ยังได้ำเข้้าริ�วมสำนับสำนุนโคริงการิ 

ข้องม่ลนิธิุสำร้ิางเสำริิมไทย ซื่ึ�งดำำาเนินกิจกริริมต้�างๆ เพื�อ 

สำ�งเสำริิมและผิลักดำันให้้เกิดำภ่มิปัญญา ได้ำแก� โคริงการิ 

“การ์ิดำน่ �เพื�อน้อง” โดำยม่วตั้ถึุปริะสำงค์เพื�อเป็นเวท่ให้้เดำ็ก 

พิการิและด้ำอยโอกาสำ ได้ำแสำดำงความสำามาริถึให้้สำังคม 

ได้ำรัิบร้่ิด้ำวยการิถึ�ายทอดำความฝััน ความห้วงัและจินต้นาการิ 

ท่�ม่ผิ�านปลายพ่�กนั

ต้ลอดำจนเข้้าริ�วมโคริงการิ SET Social Impact GYM by  

mai Executives ซื่ึ�งต้ลาดำห้ลักทรัิพย์แห้�งปริะเทศไทย 

ริ�วมกบั ต้ลาดำห้ลกัทรัิพย์ เอม็ เอ ไอ (mai) และสำมาคมบริิษััท 

จดำทะเบ่ยนในต้ลาดำห้ลกัทรัิพย์ เอม็ เอ ไอ (maiA) ริ�วมกนัเพื�อ 

พฒันาศกัยภาพให้้กบัธุรุิกิจเพื�อสำงัคม (social enterprise: SE) 

เพื�อสำร้ิางการิเต้ิบโต้อย�างแข้็งแกริ�งและยั�งยืนให้้กบั SE 

โดำยคณุไต้ริสำริณ์ วนญาณโกศล กริริมการิผิ่้จดัำการิ ริ�วมเป็น 

จิต้อาสำาเเบ�งปันความร้่ิ ความสำามาริถึปริะสำบการิณ์



รายงานประจำาปี 2562 : บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มห�ชน)056

การบริหารความเส่ิ�ยง
บริิษััทฯ ได้ำกำาห้นดำนโยบายให้้การิบริิห้าริความเสำ่�ยง 

เป็นสำ�วนห้นึ�งข้องการิดำำาเนินธุุริกิจข้องบริิษััทฯ และม่ 

คณะกริริมการิบริิห้าริความเส่ำ�ยง (Risk Management 

Commi t tee )  ซื่ึ� ง ไ ด้ำ รัิบการิแต้� งต้ั �งจากท่�ปริะชุม 

คณะกริริมการิ ครัิ �งท่� 2/2557 เมื�อวนัท่� 6 พฤษัภาคม 2557 

ทำาห้น้าท่�ในการิจดัำทำานโยบาย กำากบั ดำแ่ล และต้ิดำต้ามสำ

อบทานกริะบวนการิบริิห้าริความเสำ่�ยง ให้้ม่การิจดัำการิ 

ความเสำ่�ยงให้้อย่�ในริะดำับท่�ยอมรัิบได้ำ และริายงานให้้ 

คณะกริริมการิ บริิษััทฯ พิจาริณาและรัิบทริาบอย�างสำมำ�าเสำมอ  

การควบคุมภายใน 

บริิษััทฯ ให้้ความสำำาคัญต้�อการิควบคุมภายในซื่ึ�งเป็น 

สำิ�งสำำาคัญท่�ม่สำ�วนช�วยป้องกันความเสำ่ยห้ายท่�อาจเกิดำ 

จากการิปฏิิบัติ้งานและการิแสำวงห้าผิลปริะโยชน์ข้อง 

ผิ่้บริิห้าริและพนกังานโดำยมิชอบ

ในการิปริะชมุคณะกริริมการิบริิษััทฯ ครัิ �งท่� 1/2562 เมื�อ  

12 กมุภาพนัธ์ุ 2562  ซื่ึ�งม่คณะกริริมการิต้ริวจสำอบเข้้าริ�วม 

ปริะชมุด้ำวย คณะกริริมการิบริิษััทฯ ได้ำปริะเมินริะบบการิ 

ควบคมุภายในข้องบริิษััท ต้ามแบบปริะเมินท่�จดัำทำาข้ึ �น 

โดำยคณะกริริมการิกำากบัต้ลาดำทนุทั �ง 5 ด้ำาน คือ องค์ปริะกอบ 

และสำภาพแวดำล้อมการิควบคุม การิบริิห้าริความเสำ่�ยง  

การิควบคมุการิปฏิิบตั้งิานข้องฝั�ายบริิห้าริ ริะบบสำาริสำนเทศ 

และการิสำื�อสำาริข้้อม่ลและริะบบต้ิดำต้ามปริะเมินผิล  

แล้วเห้น็ว�า บริิษััทฯ ม่ริะบบการิควบคมุภายในท่�ด่ำเพ่ยงพอ 

และม่ปริะสำทิธิุผิล ทั �งน่ � ไม�พบข้้อบกพริ�องท่�ม่สำาริะสำำาคญั

เก่�ยวกบั ริะบบควบคมุภายใน 

การบริหารความเสิ่�ยง และการควบคุมภายใน

การต่รวจสิอบภายใน
บริิษััทฯ ได้ำจดัำต้ั �งแผินกต้ริวจสำอบภายในเป็นห้น�วยงาน 

อิสำริะ ห้น�วยงานห้นึ�งในบริิษััทฯซื่ึ�งริายงานต้ริงต้�อ 

คณะกริริมการิต้ริวจสำอบและริายงานด้ำานการิบริิห้าริต้�อ 

กริริมการิผิ่้ จัดำการิ ม่ห้น้าท่�ในการิให้้คำาปรึิกษัาและ 

ต้ริวจสำอบปริะเมินริะบบควบคุมภายในริะบบบริิห้าริ 

ความเสำ่�ยง และการิกำากบัดำแ่ลกิจการิ เพื�อให้้แน�ใจว�าริะบบ 

ควบคมุภายในได้ำจดัำให้้ม่ข้ั �นอย�างพอเพ่ยง ม่ปริะสำทิธิุภาพ 

ต้ริงต้ามวตั้ถึปุริะสำงค์ท่�วางไว้ 

การต่่อต้่านคอร์รัปชัั่�น 

บริิษััทฯ ยดึำมั�นท่�จะดำำาเนินธุรุิกิจด้ำวยความซื่ื�อสำตั้ย์  โปริ�งใสำ 

เป็นธุริริม รัิบผิิดำชอบต้�อสำงัคมและผิ่้ ม่สำ�วนได้ำเสำ่ยทกุกลุ�ม 

ต้ามห้ลกัการิบริริษััทภิบาลท่�ด่ำ ด้ำวยต้ริะห้นกัด่ำว�าการิให้้ 

สำินบนห้รืิอการิคอร์ิรัิปชั�นนั �น  เป็นภยัร้ิายแริงท่�ทำาลาย 

การิแข้�งข้นัอย�างเสำร่ิและเป็นธุริริม ริวมทั �งก�อให้้เกิดำความ

เสำย่ห้ายต้�อการิพฒันาเศริษัฐกิจและสำงัคม บริิษััทฯ ได้ำกำาห้นดำ

นโยบายและแนวทางปฏิิบัติ้การิต้�อต้้านคอร์ิรัิปชั�นซื่ึ�ง 

เปิดำเผิยเนื �อห้าริายละเอ่ยดำข้องนโยบายการิต้�อต้้าน 

คอร์ิรัิปชั�น ไว้บนเวบ็ไซื่ต์้ข้องบริิษััทฯ ท่� www.spvi.co.th/

investor-relations/
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ริายชื�อข้องกิจการิท่�เก่�ยวข้้องกนั ลกัษัณะความสำมัพนัธ์ุ  

ข้้อมล่ริายการิริะห้ว�างกนัริวมถึึงนโยบายในการิกำาห้นดำ 

ริาคาต้ามปริะเภทริายการิค้า ได้ำถึก่เปิดำเผิยไว้ในห้มายเห้ต้ ุ

ปริะกอบงบการิเงินปริะจำาป่ สำิ �นสำดุำวนัท่� 31 ธุนัวาคม 2562 

ภายใต้้ห้มายเห้ต้ปุริะกอบงบการิเงินข้้อ 6 : ริายการิธุรุิกิจ

กบักิจการิท่�เก่�ยวข้้องกนั โดำยบริิษััทฯ ได้ำดำำาเนินการิต้าม 

นโยบาย ดำงัต้�อไปน่ �    

ความจำาเป็นและความสิมเหตุ่สิมผิลของ
รายการระหว่างกัน
คณะกริริมการิต้ริวจสำอบข้องบริิษััทฯ ได้ำพิจาริณาข้้อมล่ 

ท่�เก่�ยวข้้องกนักบัริายการิริะห้ว�างกนัและม่ความเห็้นว�า  

การิทำาริายการิริะห้ว�างกนัเป็นความจำาเป็น และม่ความ 

สำมเห้ต้สุำมผิลข้องการิทำาริายการิ เพื�อก�อให้้เกิดำปริะโยชน์ 

สำง่สำดุำข้องบริิษััทฯ ถืึอว�าเป็นไปต้ามลกัษัณะการิปริะกอบ 

ธุรุิกิจทั�วไป 

ขั�นต่อนการอนุมัติ่การทุำารายการระหว่างกัน
บริิษััทฯ ม่การิกำาห้นดำมาต้ริการิในการิเข้้าทำาริายการิ 

ริะห้ว�างกันข้องบริิษััทฯ กับบุคคลท่�อาจม่ความข้ัดำแย้ง  

โดำยจะจดัำให้้คณะกริริมการิต้ริวจสำอบเป็นผิ่้ ให้้ความเห้็น 

เก่�ยวกบัความจำาเป็นข้องการิเข้้าทำาริายการิความสำมเห้ต้ ุ

สำมผิล และความเห้มาะสำมด้ำานริาคาข้องริายการินั �น โดำย 

พิจาริณาจากเงื�อนไข้ต้�างๆ ให้้เป็นไปต้ามลกัษัณะการิดำำาเนิน 

การิค้าปกติ้ในริาคาต้ลาดำซื่ึ�งสำามาริถึเปร่ิยบเท่ยบได้ำกบั 

ริาคาท่�เกิดำข้ึ �นกบับคุคลภายนอก  ภายใต้้เงื�อนไข้การิค้าทั�วไป 

(Arm’s legth basis) ในกริณ่ท่�คณะกริริมการิต้ริวจสำอบ 

ไม�ม่ความชำานาญในการิพิจาริณาริายการิริะห้ว�างกนัท่�อาจ

เกิดำข้ึ �น บริิษััทฯ จะให้้บคุคลท่�ม่ความร้่ิความชำานาญพิเศษั 

เช�น ผิ่้สำอบบญัช่ ผิ่้ปริะเมนิริาคาทรัิพย์สำนิ สำำานกักฎห้มาย 

เป็นต้้น ท่�เป็นอิสำริะจากบริิษััทฯ และบคุคลท่�อาจม่ความ 

ข้ัดำแย้งเป็นผิ่้ ให้้ความเห็้นเก่�ยวกับริายการิริะห้ว�างกัน 

ดำงักล�าว เพื�อนำาไปใช้ปริะกอบการิต้ดัำสำนิใจข้องคณะกริริมการิ 

ต้ริวจสำอบ เพื�อให้้คณะกริริมการิต้ริวจสำอบนำาเสำนอต้�อท่� 

ปริะชมุคณะกริริมการิ ห้รืิอผิ่้ถืึอหุ้้น ต้ามแต้�กริณ่ 

นอกจากน่ � บริิษััทฯ ม่การิกำาห้นดำมาต้ริการิไม�ให้้ผิ่้บริิห้าริ  

ห้รืิอผิ่้ ม่สำ�วนได้ำเสำ่ยสำามาริถึเข้้ามาม่สำ�วนริ�วมในการิอนมุตั้ิ 

ริายการิท่�ต้นเองม่สำ�วนได้ำเสำ่ยทั �งโดำยทางต้ริงและทางอ้อม 

และคณะกริริมการิบริิษััทฯ จะต้้องดำแ่ลให้้บริิษััทฯ ปฏิิบตั้ใิห้้ 

เป็นไปต้ามกฎห้มายว�าด้ำวยห้ลกัทรัิพย์และต้ลาดำห้ลกัทรัิพย์ 

และข้้อบงัคบั ปริะกาศ คำาสำั�ง ห้รืิอข้้อกำาห้นดำข้องคณะ 

กริริมการิกำากบัต้ลาดำทนุและต้ลาดำห้ลกัทรัิพย์แห้�งปริะเทศ

ไทย ริวมต้ลอดำถึึงการิปฏิิบติั้ต้ามข้้อกำาห้นดำเก่�ยวกบัการิ 

เปิดำเผิยข้้อมล่การิทำาริายการิท่�เก่�ยวโยงกนั และการิได้ำมา 

ห้รืิอจำาห้น�ายไปซื่ึ�งทรัิพย์สำินท่�สำำาคัญข้องบริิษััทฯ ห้รืิอ 

บริิษััทย�อย ริวมทั �งปฏิิบตั้ติ้ามมาต้ริฐานบญัช่ท่�กำาห้นดำโดำย

สำภาวชิาช่พบญัช่และผิ่้สำอบบญัช่รัิบอนญุาต้แห้�งปริะเทศไทย 

และจะทำาการิเปิดำเผิยริายการิริะห้ว�างกนัไว้ในห้มายเห้ต้ ุ

ปริะกอบงบการิเงินท่�ได้ำรัิบการิต้ริวจสำอบห้รืิอสำอบทานโดำย

ผิ่้สำอบบญัช่ข้องบริิษััทฯ

แนวโน้มการทุำารายการระหว่างกันในอนาคต่
บริิษััทฯ อาจม่การิทำาริายการิริะห้ว�างกนัในอนาคต้อย�าง 

ต้�อเนื�อง ซื่ึ�งจะเป็นไปต้ามลกัษัณะการิทำาธุรุิกิจการิค้าทั�วไป 

และจะม่การิกำาห้นดำนโยบายการิเข้้าทำาริายการิริะห้ว�างกนั

อย�างชดัำเจน โดำยเป็นริาคาและเงื�อนไข้การิค้าต้ามปกต้ ิ

ข้องธุุริกิจเช�นเด่ำยวกับท่�กำาห้นดำให้้กับบุคคล และ/ห้รืิอ 

บริิษััทท่�ไม�เก่�ยวข้้องกนั เช�น การิข้ายสำนิค้า การิซืื่ �อสำนิค้า 

การิให้้ห้รืิอรัิบบริิการิต้�างๆ เป็นต้้น โดำยริายการิริะห้ว�างกนั 

ท่�จะเกิดำข้ึ �นนั �นเป็นไปเพื�อความจำาเป็นในการิดำำาเนินธุรุิกิจ

ข้องบริิษััทฯ และเป็นไปเพื�อปริะโยชน์ข้องบริิษััทฯ ทั �งน่ �  

คณะกริริมการิต้ริวจสำอบจะพิจาริณาต้ริวจสำอบการิปฏิิบตั้ิ 

ต้ามห้ลกัเกณฑ์์และให้้ความเห้็นถึึงความสำมเห้ต้สุำมผิล 

ข้องริายการิท่�เกิดำข้ึ �นทกุไต้ริมาสำ 

สำำาห้รัิบริายการิริะห้ว�างกนัท่�มิได้ำเป็นไปต้ามธุุริกิจปกต้ิท่� 

อาจเกิดำข้ึ �นในอนาคต้ บริิษััทฯ จะจดัำให้้ม่คณะกริริมการิ 

ต้ริวจสำอบเข้้ามาสำอบทานการิปฏิิบัต้ิต้ามห้ลักเกณฑ์์ 

และแสำดำงเห้ต้ผุิลในการิทำาริายการิดำงักล�าวก�อนท่�บริิษััทฯ 

จะเข้้าทำาริายการินั �นๆ  โดำยจะดำำาเนินการิต้ามมาต้ริการิ 

รายการระหว่างกัน
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และข้ั �นต้อนการิอนมุตั้กิาริทำาริายการิริะห้ว�างกนัต้ามท่�ริะบุ

ข้้างต้้น อย�างไริก็ต้าม ริายการิริะห้ว�างกนัท่�อาจก�อให้้เกิดำ 

ความข้ัดำแย้งทางผิลปริะโยชน์ท่�อาจเกิดำข้ึ �นในอนาคต้  

คณะกริริมการิบริิษััทฯ จะต้้องปฏิิบตั้ใิห้้เป็นไปต้ามกฎห้มาย 

ว�าด้ำวยห้ลักทรัิพย์และต้ลาดำห้ลักทรัิพย์ และข้้อบังคับ 

ปริะกาศ คำาสำั�ง ห้รืิอข้้อกำาห้นดำข้องคณะกริริมการิต้ลาดำทนุ

และต้ลาดำห้ลกัทรัิพย์แห้�งปริะเทศไทย ริวมต้ลอดำถึึงการิ 

ปฏิิบัต้ิต้ามข้้อกำาห้นดำเก่�ยวกับการิเปิดำเผิยข้้อม่ลการิทำา 

ริายการิเก่�ยวโยงกัน และการิได้ำมาห้รืิอจำาห้น�ายไปซื่ึ�ง 

ทรัิพย์สำินข้องบริิษััทฯ ห้รืิอบริิษััทย�อย ต้ลอดำจนการิปฏิิบตั้ ิ

ต้ามมาต้ริฐานการิบัญช่ท่�กำาห้นดำโดำยสำภาวิชาช่พบัญช่ 

และผิ่้สำอบบญัช่รัิบอนญุาต้แห้�งปริะเทศไทย

สรุปรายชื่อกรรมการและผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง :

รายชั่ื�อ บริษัทุ
บริษัทุทุ่�เก่�ยวข้อง

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

นายธุ่ริะ อภยัวงศ์

นายมินทร์ิ อิงค์ธุเนศ

นายนริาธุริ วงศ์วิเศษั

นายไต้ริสำริณ์ วริญาณโกศล

นางเพ็ชริรัิต้น์ วริญาณโกศล

นายสำจิุน สำวุริริณเกต้

นางสำษุัมา รัิต้ิวานิช

นายโสำภณ อิงค์ธุเนศ

นางสำาวอษุัณ่ย์ รัิต้นไพฑ์่ริย์

นางดำวงนภา วริญาณโกศล

นายพงศกริ บุญศร่ิเมือง

นายไพโริจน์ อลุิศนนัท์
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ห้มายเห้ต้ ุ X     =  ปริะธุานกริริมการิ  C    =  ปริะธุานกริริมการิบริิห้าริ ห้รืิอ ปริะธุานคณะผิ่้บริิห้าริ  
 AC  =  กริริมการิต้ริวจสำอบ  /     =   กริริมการิ  
 //     =  กริริมการิบริิห้าริ  ///   =   กริริมการิผิ่้จดัำการิ
 *      =  ผิ่้อำานวยการิ  **   =   ผิ่้ช�วยผิ่้อำานวยการิ  

1. บริิษััท เอสำ พ่ ว่ ดำิจิต้อล เซื่อร์ิวิสำ จำากัดำ 
2. บริิษััท เอสำ พ่ ว่ แอดำวานซ์ื่ จำากัดำ
3. บริิษััท กลุ�มแอดำวานซ์ื่ ร่ิเสำิร์ิช จำากัดำ 
4. บริิษััท คอร์ิ แอนด์ำ พ่ค จำากัดำ
5. บริิษััท ด่ำท่ ซื่ิสำเต้็มส์ำ จำากัดำ
6. บริิษััท ด่ำ แอนด์ำ บ่ (ปริะเทศไทย) จำากัดำ
7. บริิษััท ข้้อมล่เคริดำิต้แห้�งชาต้ิ จำากัดำ
8. บริิษััท บิซื่ิเนสำ ออนไลน์ จำากัดำ (มห้าชน)
9. บริิษััท พ่ซ่ื่ซ่ื่ อินเทอร์ิเนชนันลั จำากัดำ

10. บริิษััท เวนเจอร์ิ โพริไฟล์ จำากดัำ 
11. บริิษััท เอเน็ต้ จำากัดำ
12. บริิษััท เอบิคส์ำ ด่ำเวลลอปเมนต์้ จำากดัำ
13. บริิษััท เอสำ.พ่.เอ็น เอ็นเต้อร์ิไพร์ิสำ จำากัดำ
14. บริิษััท เอ.อาร์ิ.แอ็คเคานต้ิ �ง คอนซื่ลัแต้นท์ จำากัดำ
15. บริิษััท เออาร์ิไอท่ จำากัดำ
16. บริิษััท เออาร์ิไอพ่ จำากัดำ (มห้าชน)
17. บริิษััท ไอท่ ซื่ิต่้ � จำากดัำ (มห้าชน)
18. บริิษััท ทชั ปริินท์ต้ิ �ง ร่ิพบัลิค จำากัดำ

รายการระหว่างกัน
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สิรุปผิลการด้ำาเนินงานสิำาหรับปี 2562
ริายได้ำริวมข้องบริิษััทฯ ในป่ 2562 ม่จำานวน 3,609.91 ล้านบาท เพิ�มข้ึ �น 1,018.45 ล้านบาท โดำยเพิ�มข้ึ �นร้ิอยละ 39.30 

เมื�อเท่ยบกับป่ 2561 ซื่ึ�งม่ริายได้ำริวมอย่�ท่�   2,591.46 ล้านบาท ริายได้ำริวมปริะกอบด้ำวย ริายได้ำจากการิข้าย 

ริายได้ำจากการิให้้บริิการิ และริายได้ำอื�น โดำยคิดำเป็นสำดัำสำ�วนร้ิอยละ 98.31 ร้ิอยละ 0.53 และร้ิอยละ 1.17 ต้ามลำาดำบั 

ซื่ึ�งม่สำดัำสำ�วนใกล้เค่ยงกบัป่ 2561  ริายได้ำจากการิข้ายข้องบริิษััทฯ สำามาริถึแบ�งเป็น ริายได้ำจากการิข้ายผิลิต้ภณัฑ์์ภายใต้้ 

ต้ริาสำนิค้า Apple และริายได้ำจากผิลติ้ภณัฑ์์ภายใต้้ต้ริาสำนิค้าอื�น  โดำยริายได้ำจากการิข้ายผิลติ้ภณัฑ์์ภายใต้้ต้ริาสำนิค้า Apple 

ในป่ 2562 และ 2561 เป็นจำานวน 3,205.55 ล้านบาท และ 2,231.09 ล้านบาท ต้ามลำาดำบั เพิ�มข้ึ �น 974.46 ล้านบาท ห้รืิอ

คิดำเป็นสำัดำสำ�วนเพิ�มข้ึ �นร้ิอยละ 43.68  สำาเห้ตุ้ห้ลักมาจากการิเติ้บโต้ข้องริายได้ำจากการิข้าย iPhone และ iPad 

ผิ�านช�องทางการิจำาห้น�ายท่�ม่อย่� โดำยเฉพาะ U•Store, iStudio และ iBeat  และจากสำาข้าท่�เพิ�มข้ึ �นเช�น AIS Shop by Partner 

ต้ลอดำจนการิม่ผิลติ้ภณัฑ์์รุิ�นให้ม�ออกจำาห้น�ายในริะห้ว�างป่ เช�น iPhone 11, Apple Watch series 5, iPad 7 Gen, Air Pod 

Pro และ Mac Book Pro เป็นต้้น 

ริายได้ำจากการิบริิการิ สำำาห้รัิบป่ 2562 เพิ�มข้ึ �นจากป่ 2561 จำานวน 3.80 ล้านบาท ห้รืิอเพิ�มข้ึ �นคิดำเป็นร้ิอยละ 24.85

ในป่ 2562 บริิษััทฯ ม่สำดัำสำ�วนการิข้ายผิลิต้ภณัฑ์์ภายใต้้ต้ริาสำินค้าอื�น เช�นผิลิต้ภณัฑ์์ปริะเภทคอมพิวเต้อร์ิ สำมาร์ิทโฟน 

และอปุกริณ์เสำริิม โดำยในป่ 2562 บริิษััทฯ ม่ริายได้ำจากการิข้ายผิลติ้ภณัฑ์์ภายใต้้ต้ริาสำนิค้าอื�น เป็นจำานวน 343.18 ล้านบาท 

เมื�อเท่ยบกบัป่ 2561 อย่�ท่� 314.13 ล้านบาท เพิ�มข้ึ �น 29.05 ล้านบาท ห้รืิอคิดำเป็นเพิ�มข้ึ �นร้ิอยละ 9.25

บริิษััทฯ ม่ค�าใช้จ�ายในการิข้ายและการิบริิห้าริในป่ 2562 และ ป่ 2561 จำานวน 347.90 ล้านบาท และจำานวน 298.87 ล้านบาท 

เพิ�มข้ึ �น 49.03 ล้านบาท ห้รืิอคิดำเป็นเพิ�มข้ึ �นร้ิอยละ 16.41 เนื�องจากการิเพิ�มข้ึ �นข้องค�าใช้จ�ายด้ำานค�าธุริริมเน่ยมบตั้ริเคริดำิต้  

ค�านายห้น้าในการิข้าย ค�าใช้จ�ายพนกังานเนื�องจากการิเพิ�มข้ึ �นข้องจำานวนพนกังาน และการิกำาห้นดำอตั้ริาค�าชดำเชยเพิ�มเต้ิ

มกริณ่เลกิจ้าง ต้ลอดำจนการิเพิ�มข้ึ �นข้องอตั้ริาค�าเช�าและบริิการิพื �นท่�ต้ามสำญัญาเช�าข้องพื �นท่�เดำมิและจากการิข้ยายสำาข้าท่�

เพิ�มข้ึ �น 

ผิลปริะกอบการิในป่ 2562 และ ป่ 2561 บริิษััทฯ ม่กำาไริสำำาห้รัิบป่ จำานวน 75.70 ล้านบาท และจำานวน 45.22  ล้านบาท 

เพิ�มข้ึ �น 30.48 ล้านบาท โดำยคดิำเป็นอตั้ริากำาไริสำทุธิุร้ิอยละ 2.10 และ ร้ิอยละ 1.74 ต้ามลำาดำบั

การวิเคราะห์ และคำาอธิบายของฝ่ายจัด้การ
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ฐานะทุางการเงิน

สิินทุรัพย์รวม
ณ วนัท่� 31 ธุนัวาคม 2562 บริิษััทฯ ม่สำนิทรัิพย์ริวมจำานวน 728.70 ล้านบาท เพิ�มข้ึ �น 127.05ล้านบาท ห้รืิอเพิ�มข้ึ �นร้ิอยละ 

21.12 เมื�อเท่ยบกบัป่ท่�ผิ�านมา ซื่ึ�งม่จำานวน 601.65 ล้านบาท เนื�องจากม่เงินสำดำและริายการิเท่ยบเท�าเงินสำดำลดำลงจำานวน 

8.37 ล้านบาท โดำยม่กริะแสำเงินสำดำจากกิจกริริมดำำาเนินงานจำานวน 74.04 ล้านบาท กริะแสำเงินสำดำใช้ไปในกิจกริริมลงทนุ 

และกิจกริริมจดัำห้าเงิน จำานวน 58.40 ล้านบาท และจำานวน 24.01 ล้านบาทต้ามลำาดำบั  ณ สำิ �นป่ 2562 บริิษััทฯ ม่ลก่ห้น่ �การิค้า 

จำานวน 55.92 ล้านบาทเปร่ิยบเท่ยบกบัป่ท่�ผิ�านมา ซื่ึ�งม่จำานวน 59.27 ล้านบาท ลดำลงเล็กน้อยจำานวน 3.35 ล้านบาท 

ห้รืิอลดำลงร้ิอยละ 5.66 และสำนิค้าคงเห้ลอื จำานวน 391.50 ล้านบาทเปร่ิยบเท่ยบกบัป่ท่�ผิ�านมา ซื่ึ�งม่จำานวน 295.49 ล้านบาท 

เพิ�มข้ึ �นจำานวน 96.01 ล้านบาท ห้รืิอเพิ�มข้ึ �นร้ิอยละ 32.49 เนื�องจากบริิษััทฯ ต้้องม่การิสำำาริองสำนิค้าเพิ�มข้ึ �นเพื�อริองรัิบการิ 

เต้บิโต้ข้องยอดำข้ายผิ�านช�องทางการิจดัำจำาห้น�ายเดำมิ และผิ�านสำาข้าท่�เปิดำให้ม�      

หน้ี้ �สินิี้รวม

ห้น่ �สำินริวมข้องบริิษััทฯ ณ วนัท่� 31 ธุันวาคม 2562 ม่จำานวนทั �งสำิ �น 349.73 ล้านบาท เพิ�มข้ึ �นจำานวน 76.79 ล้านบาท 

ห้รืิอเพิ�มข้ึ �นร้ิอยละ 28.14 เมื�อเท่ยบกบัป่ 2561 ซื่ึ�งม่จำานวน 272.94 ล้านบาท  โดำยบริิษััทฯ ม่เจ้าห้น่ �การิค้าและเจ้าห้น่ �อื�น ณ 

สำิ �นป่ 2562 จำานวน 317.17 ล้านบาท เมื�อเปร่ิยบเท่ยบกบัป่ท่�ผิ�านมา ซื่ึ�งม่จำานวน 253.43 ล้านบาท เพิ�มข้ึ �นจำานวน 63.74 

ล้านบาท ห้รืิอเพิ�มข้ึ �นร้ิอยละ 25.15 บริิษััทฯ ม่สำำาริองผิลปริะโยชน์ริะยะยาวข้องพนกังานจำานวนทั �งสำิ �น 23.10 ล้านบาท เพิ�มข้ึ �น 

8.30 ล้านบาท ห้รืิอเพิ�มข้ึ �นร้ิอยละ 56.04 เมื�อเท่ยบกบัป่ท่�ผิ�านมา ซื่ึ�งม่จำานวน 14.80 ล้านบาท โดำยจำานวนท่�เพิ�มข้ึ �นปริะมาณ 

4.5 ล้านบาทเป็นผิลจากการิกำาห้นดำอตั้ริาค�าชดำเชยเพิ�มเติ้มกริณ่เลกิจ้าง  และจำานวนท่�เพิ�มข้ึ �นปริะมาณ 1.5 ล้านบาทเป็น

ผิลจากการิลดำลงข้องอตั้ริาดำอกเบ่ �ย ทำาให้้อตั้ริาคิดำลดำ ลดำลง   

   

ส่ิวนี้ของผู้้�ถืือห้�นี้

บริิษััทฯ ม่มล่ค�าทนุจดำทะเบ่ยนทั �งห้มดำเท�ากบั 200 ล้านบาท ปริะกอบด้ำวยหุ้้นสำามญั จำานวน 400 ล้านหุ้้น โดำยม่มล่ค�าท่� 

ต้ริาไว้หุ้้นละ 0.50 บาท ชำาริะเต้ม็มล่ค�าแล้ว  และ ณ 31 ธุนัวาคม 2562 สำ�วนข้องผิ่้ ถืึอหุ้้นม่จำานวน 378.97 ล้านบาท เพิ�มข้ึ �น 

50.25 ล้านบาท ห้รืิอเพิ�มข้ึ �นร้ิอยละ 15.29 จากป่ 2561 ซื่ึ�งม่จำานวน 328.72 ล้านบาท โดำยม่มล่ค�าต้ามบญัช่เท�ากบั  

0.95 บาทต้�อหุ้้น และบริิษััทไม�ม่การิเพิ�มทนุในริะห้ว�างป่ 2562

อัตราส่ิวนี้หน้ี้ �สินิี้ต่อส่ิวนี้ของผู้้�ถืือห้�นี้

อตั้ริาสำ�วนห้น่ �สำนิต้�อสำ�วนข้องผิ่้ ถืึอหุ้้นเพิ�มข้ึ �นจาก 0.83 เท�าในป่ 2561 เป็น 0.92 เท�าในป่ 2562 ซื่ึ�งเป็นผิลโดำยต้ริงจากการิ 

เพิ�มข้ึ �นข้องเจ้าห้น่ �การิค้า และการิเพิ�มข้ึ �นข้องสำำาริองผิลปริะโยชน์ริะยะยาวข้องพนกังาน 
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คณะกริริมการิบริิษััทฯ เป็นผิ่้ รัิบผิิดำชอบต้�องบการิเงินข้องบริิษััท เอสำ พ่ ว่ ไอ จำากดัำ (มห้าชน) ริวมถึงึข้้อมล่สำาริสำนเทศทาง 

การิเงินท่�ปริากฏิในริายงานปริะจำาป่ งบการิเงินดำงักล�าวจดัำทำาข้ึ �นต้าม ห้ลกัการิบญัช่ท่�รัิบริองทั�วไป โดำยเลือกใช้นโยบาย 

บญัช่ท่�เห้มาะสำมและถืึอปฏิิบตั้อิย�างสำมำ�าเสำมอ และใช้ดำลุพินิจอย�างริะมดัำริะวงัและปริะมาณการิท่�ด่ำท่�สำดุำในการิจดัำทำา ริวมทั �ง 

ให้้ม่การิเปิดำเผิยข้้อมล่ท่�สำำาคญั อย�างเพ่ยงพอในห้มายเห้ต้ปุริะกอบงบการิเงิน เพื�อให้้เป็นปริะโยชน์ต้�อผิ่้ ถืึอหุ้้นและนกัลงทนุ

ทั�วไปอย�างโปริ�งใสำ

 คณะกริริมการิบริิษััทฯ ได้ำจดัำให้้ม่ริะบบบริิห้าริความเสำ่�ยง ริวมถึงึให้้ม่และดำำาริงรัิกษัาไว้ซื่ึ�ง ริะบบควบคมุภายในท่�เห้มาะสำม 

เพื�อให้้มั�นใจได้ำว�าข้้อมล่ทางบญัช่ม่ความถึก่ต้้อง คริบถ้ึวน และเพ่ยงพอ ท่�จะดำำาริงรัิกษัาไว้ซื่ึ�งทรัิพย์สำนิ ต้ลอดำจนเพื�อไม�ให้้ 

เกิดำการิทจุริิต้ห้รืิอการิดำำาเนินการิท่�ผิิดำปกติ้อย�างม่สำาริะสำำาคญั

 คณะกริริมการิบริิษััทฯ ได้ำแต้�งต้ั �งคณะกริริมการิต้ริวจสำอบ เพื�อทำาห้น้าท่�สำอบทานนโยบายบญัช่และคณุภาพข้องริายงาน 

ทางการิเงิน สำอบทานริะบบการิควบคมุภายใน ริะบบการิบริิห้าริความเสำ่�ยง ต้ลอดำจนพิจาริณาการิเปิดำเผิยข้้อมล่ริายการิ 

ริะห้ว�างกนั โดำยความเห้็นข้องคณะกริริมการิต้ริวจสำอบเก่�ยวกบัเรืิ�องน่ � ปริากฏิในริายงานข้องคณะกริริมการิต้ริวจสำอบซื่ึ�ง 

แสำดำงไว้ในริายงานปริะจำาป่แล้ว

 งบการิเงินข้องบริิษััทได้ำรัิบการิต้ริวจสำอบโดำยผิ่้สำอบบญัช่ข้องบริิษััท คือ บริิษััท สำำานกังาน อ่วาย จำากดัำ ในการิต้ริวจสำอบ

นั �นทางคณะกริริมการิบริิษััทฯ ได้ำสำนบัสำนนุข้้อมล่เอกสำาริต้�างๆ เพื�อให้้ผิ่้สำอบบญัช่สำามาริถึต้ริวจสำอบและแสำดำงความเห้น็ได้ำ

ต้ามมาริต้ฐานการิสำอบบญัช่ โดำยความเห้็นข้องผิ่้สำอบบญัช่ได้ำปริากฏิในริายงานข้องผิ่้สำอบบญัช่ซื่ึ�งแสำดำงไว้ในริายงาน 

ปริะจำาป่แล้ว

 คณะกริริมการิบริิษััทฯ ม่ความเห้็นว�าริะบบการิควบคมุภายในข้องบริิษััทโดำยริวมอย่�ริะดำบัท่�น�าพอใจ และสำร้ิางความ 

เชื�อมั�นอย�างม่เห้ต้ผุิลได้ำว�างบการิเงินข้องบริิษััท เอสำ พ่ ว่ ไอ จำากดัำ (มห้าชน) สำำาห้รัิบป่สำิ �นสำดุำวนัท่� 31 ธุันวาคม 2562 

ม่ความถึ่กต้้อง เชื�อถืึอได้ำ โดำยถืึอปฏิิบัต้ิต้ามห้ลกัการิบัญช่ท่�รัิบริองทั�วไป และปฏิบัต้ิต้ามกฎห้มายและกฎริะเบ่ยบท่� 

เก่�ยวข้้อง

    (นายธุ่ริะ อภยัวงศ์)        (นายมินทร์ิ อิงค์ธุเนศ)
      ปริะธุานกริริมการิ    ปริะธุานกริริมการิบริิห้าริ

รายงานความรับผิิด้ชั่อบของ
คณะกรรมการต่่อรายงานทุางการเงิน
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เร่ยน  ทุ่านผ้้ิถืือหุ้น  
 
คณะกริริมการิต้ริวจสำอบข้องบริิษััท เอสำ พ่ ว่ ไอ จำากดัำ (มห้าชน) ได้ำรัิบแต้�งต้ั �งโดำยคณะกริริมการิบริิษััท ปริะกอบด้ำวยกริริมการิอิสำริะ 
จำานวน 3 ท�าน  ซื่ึ�งทกุท�านเป็นผิ่้ทริงคณุวฒิุ และม่คณุสำมบตั้คิริบถ้ึวน ต้ามปริะกาศข้องสำำานกังานคณะกริริมการิกำากบัห้ลกัทรัิพย์ 
และต้ลาดำห้ลกัทรัิพย์  ซื่ึ�งม่ริายนามดำงัต้�อไปน่ � 
   1. นายธุ่ริะ  อภยัวงศ์          ปริะธุานกริริมการิต้ริวจสำอบ
   2. นายสำจิุน  สำวุริริณเกต้    กริริมการิต้ริวจสำอบ
   3. นางสำษุัมา  รัิติ้วานิช       กริริมการิต้ริวจสำอบ
               โดำยม่นางสำาวยพุา  เบญจวกิรัิย ผิ่้จดัำการิแผินกต้ริวจสำอบภายใน  ทำาห้น้าท่�เลข้านกุาริคณะกริริมการิต้ริวจสำอบ

คณะกริริมการิต้ริวจสำอบได้ำปฎิบติั้ห้น้าท่�ต้ามข้อบเข้ต้ความรัิบผิิดำชอบท่�ได้ำรัิบมอบห้มายจากคณะกริริมการิ บริิษััทท่�ริะบไุว้ใน 
กฎบตั้ริคณะกริริมการิต้ริวจสำอบ  โดำยได้ำม่การิจดัำปริะชมุคณะกริริมการิต้ริวจสำอบจำานวน 4 ครัิ �ง  และคณะกริริมการิต้ริวจสำอบ 
ยงัได้ำเชิญฝั� ายบริิห้าริ ผิ่้สำอบบญัช่ และผิ่้ต้ริวจสำอบภายในเข้้าริ�วมปริะชมุด้ำวย ต้ามความเห้มาะสำม  และม่การิริายงานผิลการิ 
ดำำาเนินงานข้องคณะกริริมการิต้ริวจสำอบต้�อคณะกริริมการิบริิษััท ทกุไต้ริมาสำ สำาริะสำำาคญัสำรุิปได้ำดำงัน่ � 

สำอบทานงบการิเงนิริายไต้ริมาสำ  ริายงวดำบญัช่และปริะจำาป่ริ�วมกบัผิ่้สำอบบญัช่ และผิ่้บริิห้าริฝั� ายการิบญัช่เพื�อพิจาริณาริายงาน
ทางการิเงิน การิเปิดำเผิยข้้อมล่ปริะกอบงบ นโยบายทางการิบญัช่  ริวมถึงึรัิบทริาบข้้อสำงัเกต้และข้้อเสำนอแนะข้องผิ่้สำอบบญัช่    
เพื�อให้้มั�นใจว�าม่การิปฎิบติั้บญัช่ท่�ถึก่ต้้อง ต้ามห้ลกัการิบญัช่ท่�รัิบริองทั�วไป  และม่การิเปิดำเผิยข้้อมล่ในงบการิเงินอย�างเพ่ยงพอ
และเชื�อถืึอได้ำซื่ึ�งผิ่้สำอบบญัช่ได้ำแสำดำงความเห็้นไว้ในริายงานท่�ได้ำนำาเสำนอต้�อคณะกริริมการิและผิ่้ถืึอหุ้้นทั �งน่ �ผิ่้สำอบบญัช่ได้ำปฎิบตั้ิ
ห้น้าท่� และแสำดำงความเห้น็อย�างเป็นอิสำริะ

พิจาริณา เสำนอแนะ และสำอบทานแผินงานและผิลการิต้ริวจสำอบข้องริะบบการิควบคมุภายใน  เพื�อปริะเมินความเพ่ยงพอ  
ความเห้มาะสำมและปริะสำทิธิุภาพข้องริะบบการิควบคมุภายใน ริวมถึงึการิช่ �แนะ เพื�อให้้ม่การิกำากบัดำแ่ล และการิต้ริวจสำอบ 
ภายในม่ปริะสำทิธิุภาพมากข้ึ �น  และเป็นไปต้ามกฎ ริะเบ่ยบ ข้้อบงัคบัท่�บริิษััทได้ำกำาห้นดำไว้ ทั �งน่ �คณะกริริมการิต้ริวจสำอบม่ความเห้น็ว�า 
บริิษััทม่ริะบบการิควบคมุภายใน และการิต้ริวจสำอบภายในท่�เพ่ยงพอเห้มาะสำม และม่การิพฒันาอย�างต้�อเนื�อง

สำอบทานริายการิท่�เก่�ยวโยงริะห้ว�างกนั ห้รืิอริายการิท่�อาจก�อให้้เกิดำความข้ดัำแย้งทางผิลปริะโยชน์ เพื�อให้้มั�นใจว�าเป็นไปต้าม 
เงื�อนไข้ปกต้ทิางธุรุิกิจและไม�ม่ริายการิใดำท่�ม่ผิลกริะทบต้�อบริิษััทฯอย�างม่นยัสำำาคญั โดำยยดึำห้ลกัความสำมเห้ต้สุำมผิล ความโปริ�งใสำ  
ริวมถึงึการิเปิดำเผิยข้้อมล่ข้องริายการิดำงักล�าวอย�างเพ่ยงพอ ต้ามข้้อกำาห้นดำข้องต้ลาดำห้ลกัทรัิพย์แห้�งปริะเทศไทยและปริะโยชน์
สำง่สำดุำข้องบริิษััทฯ เป็นแนวทาง

ติ้ดำต้ามความคืบห้น้าเก่�ยวกบัการิปฎิบตั้ติ้ามห้ลกัการิกำากบัดำแ่ลกิจการิท่�ด่ำ ต้ามมาต้ริฐานท่�กำาห้นดำไว้  เพื�อให้้ริะบบการิควบคมุ
ภายในข้องบริิษััทม่ปริะสำทิธิุภาพ เห้มาะสำมและเพ่ยงพอ กบัสำภาพแวดำล้อมทางธุรุิกิจท่�เปล่�ยนแปลงไป

พิจาริณาคดัำเลอืก  เสำนอแต้�งต้ั �ง และเสำนอค�าต้อบแทนข้องผิ่้สำอบบญัช่โดำยพิจาริณาถึงึความร้่ิ ความสำามาริถึ ปริะสำบการิณ์ 
และความน�าเชื�อถืึอเป็นห้ลกั และนำาเสำนอต้�อคณะกริริมการิบริิษััท เพื�อนำาเสำนอข้ออนมุติั้ต้�อท่�ปริะชมุผิ่้ ถืึอหุ้้นพิจาริณาแต้�งต้ั �ง

คณะกริริมการิต้ริวจสำอบได้ำปฎิบตั้หิ้น้าท่�คริบถ้ึวนต้ามท่�ริะบไุว้ในกฎบตั้ริคณะกริริมการิต้ริวจสำอบท่�ได้ำรัิบ อนมุติั้จากคณะกริริมการิ 
บริิษััทดำำาเนินการิด้ำวยความริอบคอบและเป็นอิสำริะ  และม่ความเห้น็ว�าคณะกริริมการิบริิษััท ต้ลอดำจนผิ่้บริิห้าริข้องบริิษััท ม่ความ 
มุ�งมั�นท่�จะปฎิบติั้ห้น้าท่�เพื�อให้้บริริลเุปา้ห้มายข้องบริิษััท อย�างม่คณุภาพ  และได้ำให้้ความสำำาคญัต้�อการิดำำาเนินงานภายใต้้ริะบบ
การิควบคมุภายในท่�ม่ปริะสำทิธิุผิล ม่การิกำากบัดำแ่ลกิจการิท่�ด่ำ  ม่ความโปริ�งใสำ และเชื�อถืึอได้ำต้ามห้ลกัการิกำากบัดำแ่ลกิจการิ 
ท่�ด่ำสำอดำคล้องกบัข้้อกำาห้นดำข้อง ต้ลาดำห้ลกัทรัิพย์แห้�งปริะเทศไทย 

                    (นายธุ่ริะ  อภยัวงศ์)
                 ปริะธุานคณะกริริมการิต้ริวจสำอบ

รายงานคณะกรรมการต่รวจสิอบ



063บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มห�ชน) : รายงานประจำาปี 2562

คณะกริริมการิบริิห้าริปริะกอบด้ำวย กริริมการิและผิ่้ บริิห้าริริะดำับสำ่ง จำานวน 4 ท�าน ได้ำแก� นายมินทร์ิ อิงค์ธุเนศ 

ปริะธุานกริริมการิบริิห้าริ นายไต้ริสำริณ์ วริญาณโกศล นางเพ็ชริรัิต้น์ วริญาณโกศล และนางสำาวอุษัณ่ย์ รัิต้นไพฑ์่ริย์ 

กริริมการิบริิห้าริ ซื่ึ�งได้ำปฏิิบตั้ิห้น้าท่�ต้ามข้อบเข้ต้ห้น้าท่� และต้ามรัิบมอบห้มายจากคณะกริริมการิบริิษััทฯอย�างคริบถ้ึวน 

ด้ำวยความริอบคอบ และเต้ม็ความสำามาริถึ เพื�อปริะโยชน์โดำยริวมต้�อบริิษััทฯ และ ผิ่้ ถืึอหุ้้นอย�างเห้มาะสำม โดำยม่สำาริะสำำาคญั 

ข้องการิปฎิบตั้ิห้น้าท่� ดำงัต้�อไปน่ � 

 1 พิจาริณากลั�นกริองแผินกลยทุธ์ุทางธุรุิกิจ และงบปริะมาณปริะจำาป่ และนำาเสำนอต้�อคณะกริริมการิบริิษััทฯ 

  เพื�อพิจาริณาอนมุติั้ 

 2.  ต้ดิำต้ามผิลการิดำำาเนินธุรุิกิจข้องบริิษััทฯ เพื�อให้้ดำำาเนินงานบริริลเุปา้ห้มายท่�วางไว้ และนำาเสำนอริายงานดำงักล�าว 

     ต้�อคณะกริริมการิบริิษััทฯ 

 3 พิจาริณาห้ลกัเกณฑ์์ในการิกำาห้นดำอตั้ริาการิข้ึ �นเงินเดืำอนปริะจำาป่และนโยบายการิจ�ายโบนสัำพิจาริณาปรัิบ 

  เงินเดืำอน โบนสัำข้องพนกังานริะดำบัต้ำ�ากว�ากริริมการิผิ่้จดัำการิ 

 4. กลั�นกริองเรืิ�องต้�างๆ ท่�ได้ำรัิบมอบห้มายจากคณะกริริมการิบริิษััทฯ

คณะกริริมการิบริิห้าริ ม่ความมุ�งมั�นท่�จะปฏิิบตั้ิห้น้าท่�ด้ำวยความริะมดัำริะวงัริอบคอบและซืื่�อสำตั้ย์สำจุริิต้ อย�างเต้็มความ 

สำามาริถึ โดำยคำานงึถึงึปริะโยชน์สำง่สำดุำข้องบริิษััทฯ และความเป็นธุริริมต้�อผิ่้ ถืึอหุ้้น และผิ่้ ม่สำ�วนได้ำเสำ่ยทกุฝั� าย ริวมทั �งดำแ่ลให้้

บริิษััทม่ริะบบการิดำำาเนินงานท่�ม่ปริะสำิทธิุภาพ ถึก่ต้้องต้ามกฎห้มาย วตั้ถึปุริะสำงค์ ข้้อบงัคบับริิษััท เพื�อบริริลเุป้าห้มาย  

ซื่ึ�งจะไปสำ่�ความยั�งยืนทางธุรุิกิจต้�อไป

             (นายมินทร์ิ อิงค์ธุเนศ)
                           ปริะธุานกริริมการิบริิห้าริ

รายงานคณะกรรมการบริหาร



รายงานประจำาปี 2562 : บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มห�ชน)064

เร่ยน  ทุ่านผ้้ิถืือหุ้น 

คณะกริริมการิบริิษััทได้ำแต้�งต้ั �งคณะกริริมการิบริิห้าริความเส่ำ�ยง ปริะกอบด้ำวย กริริมการิ และผิ่้บริิห้าริริะดำบัสำง่ ได้ำแก� 
นายนริาธุริ วงศ์วิเศษั ทำาห้น้าท่�ปริะธุานกริริมการิบริิห้าริความเสำ่�ยง และม่กริริมการิบริิห้าริความเส่ำ�ยง ได้ำแก� นายไต้ริสำริณ์ 
วริญาณโกศล นางเพ็ชริรัิต้น์ วริญาณโกศล และนางสำาวอษุัณ่ย์ รัิต้นไพฑ์ร่ิย์ โดำยม่นางสำาวศนัษัน่ย์ โห้ริานิคม ทำาห้น้าท่� 
เลข้านกุาริคณะกริริมการิบริิห้าริความเสำ่�ยง

ในป่ 2562 คณะกริริมการิบริิห้าริความเส่ำ�ยงจดัำให้้ม่การิปริะชมุริวม 4 ครัิ �ง เพื�อต้ิดำต้ามและพิจาริณา เรืิ�องสำำาคญัท่�ได้ำรัิบ 
มอบห้มายจากคณะกริริมการิบริิษััทฯ สำรุิปได้ำดำงัน่ � 

 1. พิจาริณาปัจจยัความเส่ำ�ยงท่�ม่ผิลต้�อการิบริริลเุป้าห้มายข้องบริิษััทฯ โดำยพิจาริณาความเส่ำ�ยงอย�างละเอ่ยดำ 

  ริอบคอบ ทั �งความเสำ่�ยงจากภายนอกและความเส่ำ�ยงจากภายใน พร้ิอมให้้ข้้อเสำนอแนะท่�เป็นปริะโยชน์ เพื�อลดำ 

  ปัจจยัเสำ่�ยงให้้อย่�ในริะดำบัท่�ยอมรัิบได้ำ

 2. ให้้ข้้อเสำนอแนะ ต้ดิำต้ามการิดำำาเนินงานการิบริิห้าริความเส่ำ�ยงริะดำบัจดัำการิเพื�อนำาไปดำำาเนินการิให้้บริริล ุเปา้ห้มาย 

 3. กำาห้นดำให้้ริายงานผิลการิดำำาเนินงานต้�อคณะกริริมการิบริิษััท ทริาบเป็นปริะจำาทกุไต้ริมาสำ

คณะกริริมการิบริิห้าริความเสำ่�ยงม่ความมุ�งมั�นท่�จะดำำาเนินการิให้้บริิษััทฯ ม่การิกำากบัดำแ่ลกิจการิท่�ด่ำ ม่การิบริิห้าริความเส่ำ�ยง 

อย�างม่ปริะสำิทธิุผิล ซื่ึ�งสำามาริถึควบคุมความเสำ่�ยงในการิดำำาเนินธุุริกิจให้้อย่�ในข้อบเข้ต้ท่�กำาห้นดำ ม่การิควบคุมภายใน 

ท่�เห้มาะสำมเพ่ยงพอกบัการิดำำาเนินธุุริกิจข้องบริิษััทฯ ต้ลอดำจนม่การิเต้ร่ิยมความพร้ิอมไว้อย�างริอบด้ำานเป็นการิล�วงห้น้า 

เพื�อให้้บริิษััทฯ สำามาริถึดำำาเนินธุรุิกิจได้ำต้ามเปา้ห้มายและ ม่ปริะสำทิธิุภาพ

       

         (นายนริาธุริ วงศ์วิเศษั)
               ปริะธุานกริริมการิบริิห้าริความเสำ่�ยง

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสิ่�ยง



065บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มห�ชน) : รายงานประจำาปี 2562

เร่ยน  ทุ่านผ้้ิถืือหุ้น 

คณะกริริมการิบริิษััทฯ  ได้ำม่มต้แิต้�งต้ั �งคณะกริริมการิสำริริห้าและพิจาริณาค�าต้อบแทนข้อง บริิษััท เอสำ พ่ ว่ ไอ จำากดัำ (มห้าชน) 
เมื�อวนัท่� 2 พฤษัภาคม 2560  ซื่ึ�งปริะกอบด้ำวยกริริมอิสำริะทั �งห้มดำเพื�อให้้การิทำาห้น้าท่�เป็นอิสำริะอย�างแท้จริิง จำานวน 3 ท�าน 
ดำงัม่ริายชื�อต้�อไปน่ � 
  1. นายธุ่ริะ อภยัวงศ์              กริริมการิอิสำริะ และปริะธุานคณะกริริมการิสำริริห้าและพิจาริณาค�าต้อบแทน
  2. นายสำจิุน สำวุริริณเกต้         กริริมการิอิสำริะ และกริริมการิสำริริห้าและพิจาริณาค�าต้อบแทน
  3. นางสำษุัมา รัิต้วิานิช           กริริมการิอิสำริะ และกริริมการิสำริริห้าและพิจาริณาค�าต้อบแทน
โดำยม่ นางสำาวนิพิชฌม์ชา ธุัญภทัรินพจิริา ผิ่้จดัำการิแผินกทรัิพยากริบุคคล  เป็นเลข้านุการิคณะกริริมการิสำริริห้าและ 
พิจาริณาค�าต้อบแทน

ในป่ 2562 ท่�ผิ�านมา ม่การิปริะชมุคณะกริริมการิสำริริห้าและพิจาริณาค�าต้อบแทนริวม 2 ครัิ �ง โดำยคณะกริริมการิสำริริห้า 
และพิจาริณาค�าต้อบแทนทุกท�านได้ำให้้ความสำำาคญัในการิเข้้าริ�วมปริะชุม พร้ิอมกับม่ข้้อเสำนอแนะท่�เป็นปริะโยชน์ต้�อ 
การิดำำาเนินงานในด้ำานต้�างๆ ข้องคณะกริริมการิสำริริห้าและพิจาริณาค�าต้อบแทน

โดำยคณะกริริมการิสำริริห้าและพิจาริณาค�าต้อบแทนได้ำจดัำการิปริะชมุเพื�อพิจาริณาเรืิ�องต้�างๆ ต้ามท่�ได้ำรัิบมอบห้มายจาก 
คณะกริริมการิบริิษััทฯ อย�างริอบคอบ ริะมดัำริะวงั สำมเห้ต้สุำมผิล โปริ�งใสำ และเป็นอิสำริะ โดำยคำานงึถึงึผิลปริะโยชน์สำง่สำดุำข้อง 
บริิษััทฯ และผิ่้ ถืึอหุ้้นเป็นสำำาคญั ภายใต้้ข้อบเข้ต้อำานาจห้น้าท่� และความรัิบผิิดำชอบท่�กำาห้นดำไว้ในกฎบตั้ริคณะกริริมการิ 
สำริริห้าและพิจาริณาค�าต้อบแทนซื่ึ�งสำอดำคล้องกับข้้อกำาห้นดำและแนวทางปฏิิบตั้ิต้ามห้ลกัการิกำากับดำ่แลกิจการิท่�ด่ำข้อง 
ต้ลาดำห้ลกัทรัิพย์แห้�งปริะเทศไทย  โดำยได้ำม่การิพิจาริณาในเรืิ�องท่�สำำาคญั  ดำงัน่ �
  1.  โครงสิร�างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษััทฯ : คณะกริริมการิสำริริห้าและพิจาริณาค�าต้อบแทนได้ำ 
   พิจาริณาทบทวนโคริงสำร้ิางและองค์ปริะกอบข้องคณะกริริมการิบริิษััทฯ และคณะกริริมการิชุดำย�อยริวมถึึง 
   คณุสำมบติั้ข้องกริริมการิ  ท่�เห้มาะสำมกบัข้นาดำและลกัษัณะธุรุิกิจข้องบริิษััทฯ
  2. หลักเกณฑ์์ และวธ้ิีการในี้การสิรรหาบ้คคลเพื่ื�อดำำารงตำาแหน่ี้งกรรมการ : คณะกริริมการิสำริริห้าและพิจาริณา 
   ค�าต้อบแทนได้ำพิจาริณาทบทวนห้ลกัเกณฑ์์และกริะบวนการิในการิสำริริห้าบคุคล เพื�อดำำาริงต้ำาแห้น�งกริริมการิข้อง 
   บริิษััทฯ  ริวมถึงึคณุสำมบติั้ข้องกริริมการิ  ท่�เห้มาะสำมกบัข้นาดำ และลกัษัณะการิดำำาเนินธุรุิกิจข้องบริิษััทฯ
  3. หลักเกณฑ์์ในี้การจ่่ายค่าตอบแทนี้กรรมการบริษััทฯ และกรรมการชุ้ดำย่อย : คณะกริริมการิสำริริห้าและพิจาริณา 
   ค�าต้อบแทนได้ำพิจาริณาห้ลกัเกณฑ์์และวิธุ่การิในการิจ�ายค�าต้อบแทนทกุปริะเภทข้องกริริมการิให้้อย่�ในริะดำบัท่� 
   เห้มาะสำมกบัห้น้าท่�ความรัิบผิิดำชอบข้องกริริมการิ  และเท่ยบเค่ยงกบับริิษััทอื�นๆ ท่�อย่�ในกลุ�มธุรุิกิจปริะเภทเด่ำยวกนั 
   ในต้ลาดำห้ลกัทรัิพย์ MAI                          
  4. เกณฑ์์ในี้การประเมนิี้ผู้ลประจ่ำาป้ของผู้้�บริหารส้ิงส้ิดำ : คณะกริริมการิสำริริห้าและพิจาริณาค�าต้อบแทนได้ำพิจาริณา 
   ทบทวนเกณฑ์์ในการิปริะเมินผิลปริะจำาป่ ข้องผิ่้บริิห้าริสำง่สำดุำ เพื�อให้้คริอบคลมุและสำะท้อนผิลการิปฏิิบติั้งาน 
   อย�างแท้จริิง
  5. คณะกรรมการสิรรหาและพื่จิ่ารณาค่าตอบแทนี้ : ได้ำสำ�งเสำริิม สำนบัสำนนุ และเปิดำโอกาสำให้้ผิ่้ ถืึอหุ้้นริายย�อยม่ 
   สำ�วนในการิดำแ่ลกิจการิ และให้้ความเห้็น เก่�ยวกบัการิดำำาเนินกิจการิ การิเสำนอวาริะและเสำนอชื�อบคุคลเข้้าเป็น 
   กริริมการิ แทนกริริมการิท่�คริบวาริะ เป็นการิล�วงห้น้า ปริะจำาป่ 2562 ต้ั �งแต้�วนัท่� 1–31 ธุนัวาคม 2562 ผิ�านทาง  
   เวบ็ไซื่ต์้ข้องบริิษััทฯ

 
         (นายธุ่ริะ  อภยัวงศ์)
                ปริะธุานคณะกริริมการิสำริริห้าและพิจาริณาค�าต้อบแทน

รายงานของคณะกรรมการสิรรหาและพิจารณาค่าต่อบแทุน 



รายงานประจำาปี 2562 : บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มห�ชน)066

    

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอส พี ว ีไอ จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 
ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั เอส พี ว ีไอ จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ซึ� งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและ
งบกระแสเงินสด สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย   
การบญัชีที�สาํคญั  

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เอส พี ว ีไอ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
บริษทัฯตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีที�กาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบั
การตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอื�นๆตามที�ระบุในขอ้กาํหนดนั�นดว้ย 
ขา้พเจา้เชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้  

เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ  
เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบคือเรื�องต่างๆ ที�มีนยัสาํคญัที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้           
ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื�องเหล่านี�มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั�งนี�  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ
เรื�องเหล่านี�   

งบการเงิน
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบที�ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ          
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึ� งไดร้วมความรับผดิชอบที�เกี�ยวกบัเรื�องเหล่านี�ดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวธีิการตรวจสอบที�ออกแบบมาเพื�อตอบสนองต่อการประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึ� งไดร้วมวธีิการตรวจสอบสาํหรับเรื�องเหล่านี�ดว้ย 
ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเรื�องมีดงัต่อไปนี�  

การรับรู้รายได้ 
รายไดถื้อเป็นรายการบญัชีที�มีสาระสาํคญัและส่งผลกระทบโดยตรงต่อกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ ประกอบกบั
บริษทัฯมีสาขาเป็นจาํนวนมาก อีกทั�งบริษทัฯยงัมีส่วนลดและการส่งเสริมการขายที�ไดรั้บจากผูข้าย ดงันั�นจึงมี
ความเสี�ยงเกี�ยวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายไดแ้ละส่วนลดและการส่งเสริมการขายที�ไดรั้บจากผูข้าย 
ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯ 

ขา้พเจา้ตรวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯที�
เกี�ยวขอ้งกบัวงจรรายได ้สุ่มตวัอยา่งรายการขายที�เกิดขึ�นในระหวา่งปีและช่วงใกลสิ้�นรอบระยะเวลารายงาน             
เพื�อตรวจสอบกบัเอกสารประกอบรายการขาย และสอบทานใบลดหนี� ที�บริษทัฯออกภายหลงัวนัสิ�นรอบ
ระยะเวลารายงาน ประกอบกบัไดว้เิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data)                 
เพื�อสอบทานความผดิปกติที�อาจเกิดขึ�นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีที�ทาํ
ผา่นใบสาํคญัทั�วไป นอกจากนี�ขา้พเจา้ตรวจสอบการรับรู้ส่วนลดและการส่งเสริมการขายที�ไดรั้บจากผูข้าย โดย
สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการส่วนลดและการส่งเสริมการขาย 
สินค้าคงเหลือ 
เนื�องจากคอมพิวเตอร์และโทรศพัทเ์คลื�อนที�เป็นผลิตภณัฑ์กลุ่มเทคโนโลยทีี�มีการพฒันาเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา 
การเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลยอีาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าสินคา้คงเหลือ การประมาณการมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะ
ไดรั้บของสินคา้คงเหลือตามที�เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 และ 10 ตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่าย
บริหารค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการประมาณการค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือสาํหรับสินคา้ที�
ลา้สมยัหรือเสื�อมสภาพซึ�งขึ�นอยูก่บัการวเิคราะห์ในรายละเอียดเกี�ยวกบัวงจรอายขุองสินคา้การแข่งขนัทาง
การตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ� งมีผลต่อจาํนวนค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 
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ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทาํความเขา้ใจระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯที�เกี�ยวขอ้งกบัการประเมินค่าเผื�อการ
ลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ นอกจากนี�  ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจเกณฑที์�ใชใ้น
การพิจารณาค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ รวมถึงสอบทานความสมํ�าเสมอของการใชเ้กณฑด์งักล่าว 
ขา้พเจา้ไดว้เิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื�อนไหวของสินคา้คงเหลือเพื�อระบุถึง
กลุ่มสินคา้ที�มีขอ้บ่งชี�วา่มีการหมุนเวยีนของสินคา้ที�ชา้กวา่ปกติ และวเิคราะห์เปรียบเทียบจาํนวนเงินสุทธิที�
กิจการไดรั้บจากการขายสินคา้ภายหลงัวนัที�ในงบการเงินกบัราคาทุนของสินคา้คงเหลือ 

ข้อมูลอื�น 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น ซึ� งรวมถึงขอ้มูลที�รวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึง          
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที�แสดงอยูใ่นรายงานนั�น)  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้         
ความเชื�อมั�นในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอื�นนั�น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอื�นนั�นมี
ความขดัแยง้ที�มีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที�ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอื�นแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ หากในการปฏิบติังานดงักล่าว ขา้พเจา้สรุป
ไดว้า่ขอ้มูลอื�นแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัแลว้ ขา้พเจา้จะตอ้งรายงานขอ้เทจ็จริงนั�น ทั�งนี�  ขา้พเจา้
ไม่พบวา่มีเรื�องดงักล่าวที�ตอ้งรายงาน 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหารมีหนา้ที�รับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื�อใหส้ามารถจดัทาํ
งบการเงินที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯในการดาํเนินงานต่อเนื�อง 
การเปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�องในกรณีที�มีเรื�องดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ
กิจการที�ดาํเนินงานต่อเนื�องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะเลิกบริษทัฯหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเนื�องอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯ  
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื�อใหไ้ดค้วามเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซึ� งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�นใน
ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัที�มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมื�อคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี�  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี�ยงผู ้
ประกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนี�ดว้ย 

• ระบุและประเมินความเสี�ยงที�อาจมีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน                
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื�อตอบสนอง                  
ต่อความเสี�ยงเหล่านั�น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ� งเป็นผลมาจาก                 
การทุจริตจะสูงกวา่ความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด                        
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวธีิการตรวจสอบ
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของบริษทัฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งที�ผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการที�ดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหาร และ
สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของบริษทัฯในการดาํเนินงาน
ต่อเนื�องหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นที�เปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยูก่บัหลกัฐานการ
สอบบญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื�องได ้
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• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นโดยถูกตอ้งตามที�ควรหรือไม่  

ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลในเรื�องต่าง ๆ ซึ� งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที�ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที�มีนยัสาํคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที�มีนยัสาํคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระและไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ทั�งหมดตลอดจนเรื�องอื�นซึ� ง
ขา้พเจา้เชื�อวา่มีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที�
ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื�องทั�งหลายที�สื�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มีนยัสาํคญัที�สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื�องเหล่านี�ไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเรื�องดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ที�ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการสื�อสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี�  

 

 

 

สาธิดา รัตนานุรักษ ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4753 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 13 กุมภาพนัธ์ 2563 
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บริษัท เอส พ ีว ีไอ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562  

1. ข้อมูลทั�วไป 
บริษัท เอส พี วี ไอ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั� งขึ� นเป็นบริษัทจาํกัดตามกฎหมายไทยเมื�อวนัที�                
6 มกราคม 2554 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน 
จาํกดั เมื�อวนัที� 10 เมษายน 2556 และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมีบริษทั ไอที ซิตี�  จาํกดั (มหาชน)       
ซึ� งเป็นบริษทัที�จดทะเบียนจดัตั�งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในการ
จาํหน่ายเครื�องคอมพิวเตอร์ โทรศพัทเ์คลื�อนที� อุปกรณ์เสริมและให้บริการที�เกี�ยวขอ้ง ที�อยูต่ามที�จดทะเบียน
คือเลขที� 1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีสาขาที�เปิดใหบ้ริการแลว้เป็นจาํนวน 48 สาขา (2561: 45 สาขา) 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 
 งบการเงินนี� จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 

2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ลงวนัที� 11 ตุลาคม 
2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที�บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี�  

 งบการเงินนี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื�นในนโยบายการบญัชี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เริ�มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษทัฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซึ� งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงิน
ที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ� มในหรือหลังวนัที� 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกี�ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี�
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ซึ� งไดมี้การเปลี�ยนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี�    
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 15 เรื�อง รายได้จากสัญญาที�ทาํกบัลูกค้า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชี
ที�เกี�ยวขอ้งต่อไปนี�   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง รายได ้- รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13 

(ปรับปรุง 2560)  
เรื�อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เรื�อง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เรื�อง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 กบัสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา
ที�อยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอื�น มาตรฐานฉบบันี� ไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั�นตอนสาํหรับการ
รับรู้รายได้ที�เกิดขึ�นจากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินที�สะทอ้นถึงสิ�งตอบ
แทนที�กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี�ยนสินคา้หรือบริการที�ได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และ
กาํหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมดในการพิจารณา
ตามหลกัการในแต่ละขั�นตอน  

มาตรฐานฉบบันี�ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ�มในหรือ

หลงัวนัที� 1 มกราคม 2563 
 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซึ� งจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มใน
หรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ�น
เพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย
ใหช้ดัเจนเกี�ยวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปนี� ที�มีการเปลี�ยนแปลงหลกัการสาํคญัซึ� งสามารถสรุปไดด้งันี�  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน 
ฉบบัที� 9 เครื�องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที� 32  การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 16 การป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที� 19 การชาํระหนี� สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี�ยวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเครื�องมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ
เกี�ยวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครื�องมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่
จะเกิดขึ�น และหลกัการเกี�ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี�ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล
เครื�องมือทางการเงิน และเมื�อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี� มีผลบงัคบัใช ้จะทาํให้มาตรฐานการ
บญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัที�มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูก
ยกเลิกไป 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯคาดวา่การนาํมาตรฐานฉบบันี�มาใช ้จะมีผลกระทบจากรายการดงัต่อไปนี�   

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - บริษทัฯตอ้งรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นต่อ
สินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ที�มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึ�นก่อน บริษทัฯ  
จะใชว้ธีิการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาดวา่จะเกิดขึ�นตลอดอายสุาํหรับลูกหนี�การคา้ 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที�อาจมีต่องบการเงินในปีที�เริ� มนํา
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 เรื�อง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง มาตรฐานฉบบันี� ไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนี� สินสําหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการที�มีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั�นมีมูลค่าตํ�า 

การบญัชีสําหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั
กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 17 

บริษทัฯคาดวา่จะนาํมาตรฐานทางการเงินฉบบันี�มาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบบันี�มาถือปฏิบติัใชค้รั� งแรกโดยการปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 
และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนที�แสดงเปรียบเทียบ 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยูร่ะหวา่งการสรุปผลกระทบที�มีต่องบการเงินในปีที�เริ�มนาํมาตรฐานฉบบั
นี�มาถือปฏิบติั 

4.  นโยบายการบัญชีที�สําคัญ 
4.1  การรับรู้รายได้ 
  ขายสินค้า 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื�อบริษทัฯไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เมื�อมีการ
ส่งมอบสินคา้ รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที�ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสําหรับสินคา้ที�ได้ส่งมอบ
หลงัจากหกัส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 

รายได้ค่าบริการ 

รายไดค้่าบริการรับรู้เมื�อกิจการใหบ้ริการเสร็จสิ�น  

  ดอกเบี �ยรับ 

  ดอกเบี�ยรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริง 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั� นที�มีสภาพ     

คล่องสูง ซึ� งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที�ไดม้า และไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้
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4.3  ลูกหนี�การค้า 
  ลูกหนี�การคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญสําหรับผล

ขาดทุนโดยประมาณที�อาจเกิดขึ�นจากการเก็บเงินจากลูกหนี�ไม่ได ้ซึ� งโดยทั�วไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุนี�  

4.4  เงินลงทุน 
  เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพย์

บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.5  สินค้าคงเหลือ 
 สินคา้สําเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด

จะตํ�ากวา่ 

 มูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บของสินคา้ประมาณจากราคาที�คาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายใน
การขายสินคา้นั�น 

 ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือจะตั�งขึ�นสาํหรับสินคา้ที�ลา้สมยั เคลื�อนไหวชา้หรือเสื�อมสภาพ 
4.6  อุปกรณ์และค่าเสื�อมราคา 
  อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

  ค่าเสื�อมราคาของอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงันี�  

    ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า - 5 ปี 
    คอมพิวเตอร์ - 3 ปี 
    อุปกรณ์สาํนกังาน - 5 ปี 
    เครื�องตกแต่งและติดตั�ง - 5 ปี 
    ยานพาหนะ - 5 ปี 
 ค่าเสื�อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน  

ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสําหรับสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั�ง 

บริษทัฯตดัรายการอุปกรณ์ออกจากบญัชี เมื�อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์        
จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั�นออกจากบญัชี 
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4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 

ของสินทรัพยน์ั�น 

 บริษัทฯตัดจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที� มีอายุการให้ประโยชน์จาํกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั�น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมื�อมีขอ้บ่งชี� ว่า
สินทรัพยน์ั�นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพย์
ไมมี่ตวัตนดงักล่าวทุกสิ�นปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงันี�  

  อายกุารใหป้ระโยชน์ 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  5 ปี 
  ค่าสิทธิที�จะใชชื้�อและดาํเนินธุรกิจ ตามอายสุัญญา (5 ปี) 

4.8 สิทธิการเช่า 
บริษทัฯตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่าโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.9     รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯหรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที�มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางออ้มซึ� งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบับริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังาน
ของบริษทัฯ ที�มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

4.10  สัญญาเช่าระยะยาว 
สัญญาเช่าอุปกรณ์ที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือ
เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินที�จ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.11 เงินตราต่างประเทศ 
บริษทัฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาทซึ�งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

รายการที� เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี�ยน  ณ  วนัที� เกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงินซึ� งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

กาํไรและขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
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4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะทาํการประเมินการด้อยค่าของอุปกรณ์หรือสินทรัพยที์�ไม่มี
ตวัตนของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งชี� ว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจด้อยค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื�อ
มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ�ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น ทั�งนี� มูลค่าที�คาดวา่
จะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
แลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงาน 
บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ ซึ� งประกอบดว้ยเงินที�พนกังานจ่ายสะสมและ
เงินที�บริษทัฯจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี�ยงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินที�บริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที�เกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

บริษทัฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที�ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ� งบริษทัฯ    
ถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

บริษทัฯคาํนวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที�ประมาณการไว  ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี�ยวชาญอิสระได้ทําการประเมินภาระ
ผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) 
สาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั�งจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทนัทีที�มีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด
โครงการหรือเมื�อกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างที�เกี�ยวขอ้ง 
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4.14 ประมาณการหนี�สิน 
 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหนี� สินไวใ้นบญัชีเมื�อภาระผูกพนัซึ� งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดขึ�นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื�อปลด
เปลื�องภาระผกูพนันั�น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั�นไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ  

4.15 ภาษีเงินได้ 
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที�คาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณ

จากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หนี� สิน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เกี�ยวขอ้งนั�น โดยใช้อตัรา
ภาษีที�มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯรับรู้หนี� สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษี รวมทั�งผลขาดทุนทางภาษีที�ยงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที�มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�บริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชน้ั�น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯจะไม่มีกาํไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั�งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีที�เกิดขึ�นเกี�ยวขอ้งกบั
รายการที�ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
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4.16 การวดัมูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาที�คาดวา่จะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที�จะตอ้งจ่ายเพื�อโอน

หนี� สินให้ผูอื้�นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที�เกิดขึ�นในสภาพปกติระหว่างผูซื้�อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัที�วดัมูลค่า บริษทัฯใช้ราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหนี� สินซึ� งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวข้องกาํหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินที�มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิค
การประเมินมูลค่าที�เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที�สามารถสังเกตไดที้�เกี�ยวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหนี� สินที�จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั�นใหม้ากที�สุด  

 ลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมที�ใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื�อขายของสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที�มีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื�นที�สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี� สิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี�ยวกบักระแสเงินในอนาคตที�กิจการประมาณขึ�น  

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั�นของ
มูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ถืออยู ่ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�มีการวดัมูลค่ายติุธรรม
แบบเกิดขึ�นประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ 
ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื� องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี� ส่งผล
กระทบต่อจาํนวนเงินที�แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที�แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที�
เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณการไว ้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที�สําคญัมี
ดงันี�  

สัญญาเช่า  
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้
ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเงื�อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื�อพิจารณาวา่บริษทัฯไดโ้อนหรือรับโอน
ความเสี�ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์�เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี� 
ในการประมาณค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนที�คาดวา่จะเกิดขึ�นจากลูกหนี� แต่ละราย โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของ
หนี� ที�คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที�เป็นอยูใ่นขณะนั�น เป็นตน้  

 ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
 ในการประมาณค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผล

ขาดทุนที�คาดวา่จะเกิดขึ�นจากสินคา้คงเหลือนั�น โดยค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ พิจารณาจาก
ราคาที�คาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้นั�น และค่าเผื�อสาํหรับสินคา้เก่า
ลา้สมยั เคลื�อนไหวชา้หรือเสื�อมคุณภาพพิจารณาจากอายโุดยประมาณของสินคา้แต่ละชนิด 

อุปกรณ์และค่าเสื�อมราคา 
ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใชง้านของอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หาก
มีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น 

นอกจากนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจาก
การด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั� น ในการนี� ฝ่าย
บริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ� งเกี�ยวเนื�องกบั
สินทรัพยน์ั�น 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีที�ไม่ได้ใช้เมื�อมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวและขาดทุนนั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯ
ควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษี
ที�คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  
 หนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ� นตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซึ� งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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6. รายการธุรกจิกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 
ในระหวา่งปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจที�สําคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไป
ตามเงื�อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที�ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเหล่านั�น
ซึ� งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี�   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562 2561 นโยบายการกาํหนดราคา 
รายการธุรกจิกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

   (บริษัท ไอท ีซิตี� จํากดั (มหาชน)) 
   

ซื�อสินคา้ 2 - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
เงินปันผลจ่าย 7 5 ตามอตัราที�ประกาศจ่าย 
รายการธุรกจิกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั    
ขายสินคา้ 1 1 ราคาตลาด  
ซื�อสินคา้ 3 1 ราคาตลาด  
ซื�อสินทรัพยถ์าวร 1 - ราคาตลาด 
ค่าบริการจ่าย 9 7 ราคาที�ตกลงร่วมกนั 
ค่าบริหารจดัการสินคา้ 7 6 ราคาที�ตกลงร่วมกนั 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียด
ดงันี�   

(หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)   
บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 425 311 
รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 425 311 
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวข้องกัน (หมายเหตุ 17)   
บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 1,360 1,554 
รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,360 1,554 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที�ให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั�น 25.0 22.3 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4.1 1.2 
รวม 29.1 23.5 

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 
เงินสด 3,759 3,036  
เงินฝากธนาคาร 33,146 42,238 
รวม 36,905 45,274 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํ มีอตัราดอกเบี� ยระหว่างร้อยละ 0.10  ถึง 0.50             
ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.10  ถึง 0.50 ต่อปี) 

8. เงินลงทุนชั�วคราว 
 (หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 

 

จาํนวน
หน่วย             

(พนัหน่วย) ราคาทุน 
มูลค่า

ยติุธรรม 

จาํนวน
หน่วย             

(พนัหน่วย) ราคาทุน 
มูลค่า

ยติุธรรม 
เงินลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรี

ตราสารเพิ�มทรัพย ์ 5,787 122,249 122,277 3,914 81,329 81,358 
รวม 5,787 122,249 122,277 3,914 81,329 81,358 

 ลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรมที�ใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนชั�วคราวในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ 
อยูใ่นระดบัที� 2 คือ ใช้ขอ้มูลอื�นที�สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี� สิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรง
หรือทางออ้ม 
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9. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 
    (หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 
ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั   
อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ   
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 103 311 
คา้งชาํระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน  322 - 
รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 425 311 
ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั   
อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ   
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 44,871 48,862 
คา้งชาํระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน  5,879 6,464 
 3 - 6 เดือน - 429 
 6 - 12 เดือน - 59 
 มากกวา่ 12 เดือน 100 425 
รวม 50,850 56,239 
หกั: ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (38) (360) 
รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั, สุทธิ 50,812 55,879 
รวมลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 51,237 56,190 
ลูกหนี� อื�น   
ลูกหนี� อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 4,681 3,081 
รวมลูกหนี� อื�น 4,681 3,081 
รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - สุทธิ 55,918 59,271 
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10. สินค้าคงเหลือ 
 (หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 
สินคา้สาํเร็จรูป 418,096 315,175 
หกั: รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ (26,589) (19,683) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 391,507 295,492 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯบนัทึกรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ
เป็นจาํนวน 6.9 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนขาย (2561: 6.1 ลา้นบาท) 

11. สินทรัพย์หมุนเวยีนอื�น 
 ยอดคงเหลือของสินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 
ภาษีซื�อและภาษีมูลค่าเพิ�มรอเรียกคืน 8,969 7,900 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื�อสินคา้ 4 289 
อื�น ๆ 5,134 2,733 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 14,107 10,922 

12. เงินลงทุนระยะยาวอื�น 
 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีเงินลงทุนระยะยาวอื�นจาํนวน 10 ลา้นบาท (2561: 10 ล้านบาท) ในรูป  

เงินฝากประจาํที�มีอายเุกินกวา่ 1 ปี ซึ� งมีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 2.25 ต่อปี (2561: ร้อยละ 2.25 ต่อปี) 
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13. อุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์ เครื�องตกแต่ง  
สินทรัพย์
ระหวา่ง  

 อาคารเช่า คอมพิวเตอร์ สาํนกังาน และติดตั�ง ยานพาหนะ ติดตั�ง รวม 
ราคาทุน        
1 มกราคม 2561 2,000 14,625 23,970 70,345 845 799 112,584 
ซื�อเพิ�ม - 970 4,663 1,061 - 12,307 19,001 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (1,149) (583) (10,579) - - (12,311) 
โอนเขา้(ออก) - 976 2,109 10,807 - (12,793) 1,099 
31 ธนัวาคม 2561 2,000 15,422 30,159 71,634 845 313 120,373 
ซื�อเพิ�ม - 316 2,979 986 - 10,517 14,798 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (3,187) (2,360) (11,181) - - (16,728) 
โอนเขา้(ออก) - 2,346 2,066 6,799 - (8,847) 2,364 
31 ธนัวาคม 2562 2,000 14,897 32,844 68,238 845 1,983 120,807 
ค่าเสื�อมราคาสะสม        
1 มกราคม 2561 1,825 12,163 12,037 43,962 845 - 70,832 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 175 1,761 4,128 9,364 - - 15,428 
ค่าเสื�อมราคาสะสมสาํหรับส่วน

ที�จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย             - (1,134) (522) (8,867) - - (10,523) 
31 ธนัวาคม 2561 2,000 12,790 15,643 44,459 845 - 75,737 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - 1,748 5,175 10,197 - - 17,120 
ค่าเสื�อมราคาสะสมสาํหรับส่วน

ที�จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย             - (3,187) (2,351) (9,514) - - (15,052) 
31 ธนัวาคม 2562 2,000 11,351 18,467 45,142 845 - 77,805 
ค่าเผื�อการด้อยค่า        
1 มกราคม 2561 - - - 1,022 - - 1,022 
เพิ�มขึ�นระหวา่งปี - - - 639 - - 639 
31 ธนัวาคม 2561 - - - 1,661 - - 1,661 
ลดลงระหวา่งปี - - - (838) - - (838) 
31 ธนัวาคม 2562 - - - 823 - - 823 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
31 ธนัวาคม 2561 - 2,632 14,516 25,514 - 313 42,975 
31 ธนัวาคม 2562  - 3,546 14,377 22,273 - 1,983 42,179 
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี        
2561 (จาํนวน 13.4 ลา้นบาท รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายส่วนที�เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 15,428 

2562 (จาํนวน 15.8 ลา้นบาท รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายส่วนที�เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 17,120 
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 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีอุปกรณ์จาํนวนหนึ� งซึ� งตัดค่าเสื� อมราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู ่     
มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 34 ลา้นบาท (2561: 
45 ลา้นบาท) 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 

 

ค่าสิทธิที�จะใช้
ชื�อและดาํเนิน

ธุรกิจ 
ซอฟตแ์วร์

คอมพิวเตอร์ 
 

รวม 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562:    
ราคาทุน 21,770 18,325 40,095 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (8,989) (12,959) (21,948) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 12,781 5,366 18,147 
    
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561:    
ราคาทุน 18,769 17,792 36,561 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (5,188) (10,555) (15,743) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 13,581 7,237 20,818 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2562 และ 2561 แสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 20,818 19,847 
ซื�อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,164 841 
โอนเขา้จากสินคา้คงเหลือ 7 33 
ตดัจาํหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - (949) 
ค่าสิทธิที�จะใชชื้�อและดาํเนินธุรกิจเพิ�มขึ�น 3,001 7,183 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (6,843) (6,137) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 18,147 20,818 
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15. สิทธิการเช่า 
 เมื�อวนัที� 9 กุมภาพนัธ์ 2554 บริษทัฯไดท้าํสัญญารับโอนสิทธิการเช่าพื�นที�ในศูนยก์ารคา้เอสพละนาดจาก

บริษัท เอส พี วี คอมรีเทล จาํกัด สัญญามีผลตั� งแต่วนัที� 11 กุมภาพนัธ์ 2554 ถึง 4 สิงหาคม 2574 รวม
ระยะเวลา 20 ปี 5 เดือน 24 วนั และเมื�อวนัที� 3 มกราคม 2561 บริษทัฯไดท้าํสัญญารับโอนสิทธิการเช่าพื�นที�
ในศูนยก์ารคา้ไอทีมอลล์ฟอร์จูนทาวน์จากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท 
สัญญามีผลตั�งแต่วนัที� 1 กุมภาพนัธ์ 2561 ถึงวนัที� 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 2 ปี 3 เดือน โดยบริษทัฯ
ได้จ่ายเงินเพื�อให้ไดสิ้ทธิการเช่าพื�นที�ดงักล่าวตลอดอายุของสัญญาเป็นจาํนวน 11.4 ลา้นบาท และจะตดั
จาํหน่ายสิทธิการเช่าโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญา 

    (หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 
สิทธิการเช่า - ราคาทุน 11,377 11,377 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (5,776) (4,428) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 5,601 6,949 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสิทธิการเช่าสาํหรับปี 2562 และ 2561 แสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 6,949 6,221 
รับโอนสิทธิการเช่าระหวา่งปี - 2,000 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (1,348) (1,272) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 5,601 6,949 

16.  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื�น 
  ยอดคงเหลือของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 คือเงินมดัจาํทั�งจาํนวน 

17. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 
    (หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 
เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 189 10 
เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 293,513 234,606 
เจา้หนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,171 1,544 
เจา้หนี� อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 22,300 17,271 
รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 317,173 253,431 
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18. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  
 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึ� งเป็นเงินชดเชยพนกังานเมื�อออกจากงานแสดงได้

ดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 14,804 10,806 
ส่วนที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:   

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  1,530 1,224 
ตน้ทุนดอกเบี�ย 468 292 
ตน้ทุนบริการในอดีต 4,495 - 

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:   
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั   
ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - 2,854 
ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  1,803 680 
ส่วนที�เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - (1,052) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 23,100 14,804 

 บริษทัฯคาดว่าจะมีการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหน้าจาํนวน 5.7 ลา้น
บาท 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของบริษทัฯประมาณ 11 ปี (2561: 11 ปี) 

 สมมติฐานที�สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี�  

 2562 2561 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 1.79 2.85 
อตัราการขึ�นเงินเดือน  4.00 - 7.00 4.00 - 7.00 
อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน  5.00 - 50.00 5.00 - 50.00 
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 ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติฐานที�สําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 
 เพิ�มขึ�น 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด (1.6) 1.9 
อตัราการขึ�นเงินเดือน  2.0 (1.8) 

   
 เพิ�มขึ�น 20% ลดลง 20% 

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน (1.6) 2.1 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 
 เพิ�มขึ�น 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด (1.1) 1.2 
อตัราการขึ�นเงินเดือน  1.2 (1.0) 

   
 เพิ�มขึ�น 20% ลดลง 20% 

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน (0.9) 1.1 

เมื�อวนัที�  5 เมษายน  2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที�  7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน                          
ราชกิจจานุเบกษา ซึ� งได้กาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ�มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึ� งทาํงาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ�นไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าว
มีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที� 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการ
สําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัฯมีหนี� สินสํารองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังานเพิ�มขึ�นจาํนวนประมาณ 4.5 ลา้นบาท บริษทัฯบนัทึกผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลง
ดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนของปีปัจจุบนั 
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19. สํารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองนี� จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

 ในระหวา่งปี 2562 บริษทัฯไดจ้ดัสรรกาํไรสุทธิสําหรับปี 2562 ไปเป็นสํารองตามกฎหมายรวมเป็นจาํนวน 
3.8 ลา้นบาท (2561: บริษทัฯไดจ้ดัสรรกาํไรสุทธิสาํหรับปี 2561 ไปเป็นสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 2.3 ลา้นบาท) 

20. รายได้อื�น 
 (หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 
รายไดค่้าสนบัสนุนการขาย 34,794 23,850 
รายไดค่้าส่งเสริมการขาย 4,285 2,667 
รายไดค่้านายหนา้ 228 1,005 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน - 604 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั�วคราวในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ 1,435 650 
ดอกเบี�ยรับ 399 371 
อื�นๆ 947 1,806 
รวม 42,088 30,953 

21.  ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที�สาํคญัดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 
ซื�อสินคา้สาํเร็จรูป 3,259,780 2,308,544 
การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป (102,921) (84,422) 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื�นของพนกังาน 179,380 151,739 
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานและค่าบริการอาคารส่วนกลาง 56,991 52,182 
ค่าธรรมเนียมบตัรเครดิต 47,617 33,683 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 25,311 22,837 
ค่าบริหารจดัการสินคา้ 7,114 6,328 
ค่าบริการสาธารณูปโภค 5,811 5,602 
ค่าวสัดุสาํนกังาน 2,367 2,719 
ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ 1,633 2,665 
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22. ภาษีเงินได้  
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 20,774 12,174 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั�วคราวและการ

กลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราว (2,569) (1,698) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที�แสดงอยู่ในกาํไรหรือขาดทุน 18,205 10,476 

จาํนวนภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 
31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกี�ยวกบัผลขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (361) (496) 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 93,901 55,696 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 18,780 11,139 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:   

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 240 139 
ค่าใชจ่้ายที�มีสิทธิหกัไดเ้พิ�มขึ�น (815) (802) 

รวม (575) (663) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้�แสดงอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน 18,205 10,476 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 2562 2561 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 8 72 
ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 5,318 3,936 
ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ 164 332 
ค่าเผื�อการดอ้ยค่าเงินประกนัค่าเช่า 152 32 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,620 2,961 

รวม 10,262 7,333 
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ - 1 
รวม - 1 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 10,262 7,332 

23. กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 
 กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปี (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น) ดว้ยจาํนวนถวั

เฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของหุน้สามญัที�ออกอยูใ่นระหวา่งปี  

24. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี�สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯที�ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั�งนี�ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ
บริษทัคือกรรมการผูจ้ดัการ 

 บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดาํเนินงานที�รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การจาํหน่ายเครื� อง
คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์เคลื�อนที� อุปกรณ์เสริมและให้บริการที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งบริษทัฯรับรู้รายได ้ณ เวลาใด
เวลาหนึ� ง และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของ
ส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซึ� งวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัที�ใชใ้นการ
วดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั�น รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพย์
ทั�งหมดที�แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  
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25. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 
 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพขึ�นตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง

เลี� ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของ
เงินเดือน ปัจจุบนักองทุนสํารองเลี�ยงชีพนี�บริหารโดยบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนทิสโก ้จาํกดั และจะ
จ่ายให้แก่พนกังานเมื�อพนกังานนั�นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ โดยรับรู้เงินสมทบ
ดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายระหวา่งปีทั�งสิ�นจาํนวน 3.0 ลา้นบาท (2561: 2.0 ลา้นบาท) 

26. เงินปันผล 
 เมื�อวนัที� 4 เมษายน 2561 ที�ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสําหรับ

ผลการดาํเนินงานของปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นจาํนวนทั�งสิ�น 16 ลา้นบาท บริษทัฯไดจ่้ายเงิน
ปันผลดงักล่าวแลว้ในเดือนเมษายน 2561 

 เมื�อวนัที� 4 เมษายน 2562 ที�ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสําหรับผล
การดาํเนินงานของปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นจาํนวนเงินทั� งสิ�น 24 ล้านบาท บริษทัฯได้จ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวแลว้ในเดือนเมษายน 2562 

27.  ภาระผูกพนัและหนี�สินที�อาจเกดิขึ�น 
27.1 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

27.1.1 บริษัทฯได้เข้าทาํสัญญาว่าจา้งทางด้านการบริหารงานและการจดัการเกี�ยวกับสินค้ากับบริษัท         
ที� เกี�ยวข้องกันแห่งหนึ� ง ภายใต้เงื�อนไขของสัญญาดังกล่าว บริษัทฯมีภาระผูกพันที�ต้องจ่าย
ค่าตอบแทนตามเกณฑ์และอตัราที�ระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีอายุ 1 ปี และจะต่ออายุสัญญา
ออกไปอีกคราวละ 1 ปี จนกวา่จะมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง 

27.1.2 บริษทัฯได้เขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการที�เกี�ยวขอ้งกบัการเช่าอาคารสํานักงาน 
คลงัสินคา้และพื�นที�สาขา อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั�งแต่ 1 ถึง 21 ปี 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตทั�งสิ�นภายใตส้ัญญาเช่า
ดาํเนินงานและสัญญาบริการที�บอกเลิกไม่ได ้ดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562 2561 

จ่ายชาํระภายใน   
ภายใน 1 ปี 58.4 57.2 
มากกวา่ 1 แต่ไม่ถึง 5 ปี 39.4 54.4 
มากกวา่ 5 ปี 4.1 2.0 
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27.2 การคํ�าประกนั 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีหนงัสือคํ�าประกนัที�ออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 

46.7 ลา้นบาท (2561: 36.5 ลา้นบาท) ซึ� งเกี�ยวเนื�องกบัภาระผูกพนัเพื�อการคํ�าประกนัการซื�อสินคา้และบริการ
ซึ� งเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ  

28. เครื�องมือทางการเงิน 
28.1 นโยบายการบริหารความเสี�ยง 

เครื�องมือทางการเงินที�สําคญัของบริษทัฯตามที�นิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 107 “การแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเครื�องมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน
ชั�วคราว ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น เงินลงทุนระยะยาวอื�น และเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น บริษทัฯมีความเสี�ยงที�
เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี�ยงดงันี�  

 ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ 
บริษทัฯมีความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบัลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื�น ฝ่ายบริหารควบคุมความ
เสี�ยงนี� โดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวธีิการในการควบคุมสินเชื�อที�เหมาะสม ดงันั�นบริษทัฯจึงไม่คาดวา่จะ
ไดรั้บความเสียหายที�เป็นสาระสําคญัจากการให้สินเชื�อ นอกจากนี�   การให้สินเชื�อของบริษทัฯไม่มีการกระจุก
ตวัเนื�องจากบริษทัฯมีฐานของลูกคา้ที�หลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดที�บริษทัฯอาจตอ้ง
สูญเสียจากการให้สินเชื�อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี� การค้าและลูกหนี� อื�นที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย 
บริษทัฯมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยที�สําคญัอนัเกี�ยวเนื�องกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน อยา่งไรก็ตาม สินทรัพย์
ทางการเงินดงักล่าวส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี�ยที�ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี�ยคงที�ซึ� งใกลเ้คียง
กบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  
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สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�สําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี� ย และสําหรับสินทรัพยแ์ละ
หนี� สินทางการเงินที�มีอตัราดอกเบี� ยคงที�สามารถแยกตามวนัที�ครบกาํหนด หรือ วนัที�มีการกาํหนดอตัรา
ดอกเบี�ยใหม่ (หากวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี�             

                                   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� 

อตัรา
ดอกเบี�ย

ปรับขึ�นลง
ตามราคา ไม่มีอตัรา    อตัราดอกเบี�ย 

 ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ตลาด ดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด - - 28 9 37 0.10 - 0.50 
เงินลงทุนชั�วคราว - - - 122 122 - 
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - - - 56 56 - 
เงินลงทุนระยะยาวอื�น - 10 - - 10 2.25 
 - 10 28 187 225  
หนี�สินทางการเงนิ       

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น - - - 317 317 - 

 - - - 317 317  

                                   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� 

อตัรา
ดอกเบี�ย

ปรับขึ�นลง
ตามราคา ไม่มีอตัรา    อตัราดอกเบี�ย 

 ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ตลาด ดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด - - 29 16 45 0.10 - 0.50 
เงินลงทุนชั�วคราว - - - 81 81 - 
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - - - 59 59 - 
เงินลงทุนระยะยาวอื�น - 10 - - 10 2.25 
 - 10 29 156 195  
หนี�สินทางการเงนิ       

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น - - - 253 253 - 
 - - - 253 253  
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ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน 
 บริษทัฯมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�สาํคญัอนัเกี�ยวเนื�องจากการซื�อสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯมียอดคงเหลือของหนี� สินทางการเงินที�เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงันี�  

สกลุเงิน 
หนี� สินทางการเงิน                                    

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  อตัราขายถวัเฉลี�ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  
 2562 2561 2562 2561 

 
 (พนั)  (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 
(บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - 33 30.3313 32.6148 
ยโูร 2 - 34.0846 37.4884 

28.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 
เนื�องจากเครื�องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั�นและเงินลงทุนระยะยาวอื�นมี
อตัราดอกเบี� ยใกล้เคียงกับอตัราดอกเบี� ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หนี� สินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

29. การบริหารจัดการทุน  
 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที�สําคญัของบริษทัฯ คือการจดัให้มีซึ� งโครงสร้างทุนที�เหมาะสมเพื�อ

สนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากบั 0.92:1 (2561: 0.83:1)   

30. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระเวลารายงาน 
 เมื�อวนัที� 13 กุมภาพนัธ์ 2563 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯครั� งที� 1/2563 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

สําหรับผลการดาํเนินงานปี 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั�งสิ�น 40 ลา้นบาท 
ทั�งนี�บริษทัฯจะนาํเสนอใหที้�ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวต่อไป 

31. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินนี�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื�อวนัที� 13 กุมภาพนัธ์ 2563 
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ชั้้ �น 4 ศูนูย์์การค้้าเซ็น็ทร้ล พลาซ็า่ แจ้้งวัฒ้นะ ปากเกร็ด จ้.นนทบุรีุ (02-101-0890-1)

ชั้้ �น G อาค้ารซี็ค้อนสแค้วัร์ (02-720-2988-9)

ชั้้ �น 4 ศูนูย์์การค้้าเซ็น็ทร้ลพระราม 9 (02-108-3241-2)

ชั้้ �น 2 อาค้ารเอสพลานาด (02-660-9259-61)

ชั้้ �น 4 อาค้ารฟอร์จ้นูทาว์ัน (02-642-0634-5)

ชั้้ �น 1 ศูนูย์์การค้้าเกตเวัย์์ เอกมย้์ (02-108-2844-5)

ชั้้ �น 1 ศูนูย์์การค้้าเซ็น็ทร้ล พลาซ็า่ เชีั้ย์งราย์  (052-020-822-3)

ชั้้ �น 2 ศูนูย์์การค้้าเซ็น็ทร้ล พลาซ็า่ ระย์อง (038-942- 676) 

ชั้้ �น 2 ศูนูย์์การค้้าโรบุนิสน้ สาขากำาแพงเพชั้ร  (055-867-203)    

                                                        

อาค้าร บุร.1  มหาวัิทย์าลย้์ธรรมศูาสตร์ร้งสติ (095-372-5532)

ศูนูย์์หนง้สือ มหาวัิทย์าลย้์ธรรมศูาสตร์ทา่พระจ้น้ทร์ (02-623-5800)

ชั้้ �น G อาค้าร ABAC Plaza มหาวิัทย์าลย้์อส้สม้ชั้ญ้ (02-705-5190)

ชั้้ �น 1 อาค้าร 10  ค้ณะบุริหารธรุกิจ้ มหาวัิทย์าลย้์เกษตรศูาสตร์ (02-955-1590-1)

อาค้ารอาทิตย์าทร วัิทย์าลย้์นานาชั้าต ิมหาวัิทย์าลย้์มหิดล ศูาลาย์า (02-800-2558-9)

อาค้ารอเนกประสงค์้ข้างอาค้าร A6 มหาวิัทย์าลย้์กรุงเทพ วัิทย์าเขตร้งสติ (02-902-0606-7)

ชั้้ �น 1 อาค้าร 7 มหาวิัทย์าลย้์ธรุกิจ้บุณ้ฑิิต (02-954-9878-9)

ด้านหน้าอาค้ารศูนูย์์ปฏิิบุติ้การโรงแรมเทาทอง มหาวิัทย์าลย้์บุรูพา (095-372-5542)

ชั้้ �นใต้ดิน อาค้าร 79 มหาวิัทย์าลย้์เทค้โนโลยี์พระจ้อมเกล้าพระนค้รเหนือ จ้.กรุงเทพฯ 

(065-524-3911)

อาค้าร E-Park ชั้้ �น 3 มหาวิัทย์าลย้์แมฟ่า้หลวัง จ้.เชีั้ย์งราย์ (065-524-3911)

ชั้้ �น 1 ค้ณะวิัทย์าศูาสตร์การแพทย์์ มหาวัิทย์าลย้์นเรศูวัร จ้.พิษณโุลก (065-524-3912)

ชั้้ �น 3 พน้ธ์ทิพย์์พลาซ็า่ (02-256-0397-8)

ชั้้ �น 1  เจ้ริญภัณ้ฑ์ิดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ พะเย์า               (095-372-553)

ชั้้ �น1อาค้ารบุิ�กซี็ ซ็เูปอร์เซ็น็เตอร์ สาขาลำาพนู            (096-8814318)

ชั้้ �น 3 ศูนูย์์การค้้าโชั้ว์ั ดีซี็ (063-207-0597)

ชั้้ �น 4 ศูนูย์์การค้้า ทอปส์ พลาซ็า่ พิจิ้ตร (063-207-5324)

อาค้ารเทสโก้ โลตส้ สาขา ระย์อง (098-819-9776)

ชั้้ �น 1 อาค้ารบุิ�กซี็ ซ็เูปอร์เซ็น็เตอร์ สาขา อร้ญประเทศู (089-899-5395)

ชั้้ �น 1 ศูนูย์์การค้้าโรบุนิสน้ จ้.จ้น้ทบุรีุ (093-138-8157)

อาค้ารเทสโก้ โลตส้ สาขา บุ้านฉาง (062-423-9979)

ชั้้ �น 2  ศูนูย์์การค้้าโรบุนิสน้ สาขากำาแพงเพชั้ร (080-834-7899)

ศูนูย์์การค้้าบุิ�กซี็ซ็ปุเปอร์เซ็น็เตอร์ สาขาสต้หีบุ อ.สต้หีบุ จ้.ชั้ลบุรีุ (06 5519 3826)

อาค้ารเทสโก้ โลตส้ สาขาเพชั้รบุรูณ์ ต.สะเดีย์ง อ.เมือง จ้.เพชั้รบุรูณ์ (06 5519 3825)

ศูนูย์์การค้้าโรบุนิสน้ไลฟ์สไตล์ ชั้ลบุรีุ  อ.เมืองชั้ลบุรีุ จ้.ชั้ลบุรีุ (06 5519 3822)

ชั้้ �น 2 ศูนูย์์การค้้าเซ็น็ทร้ล พลาซ็า่ ระย์อง (065-717-0613)

อาค้ารเทสโก้ โลตส้ สาขา โรจ้นะ (063-207-0596)

ศูนูย์์การค้้า บุิ�กซี็ ซ็เูปอร์เซ็น็เตอร์ สาขา วัิเชีั้ย์รบุรีุ เพชั้รบุรูณ์ (097-918-9226)

อาค้ารเทสโก้ โลตส้ สาขา หลม่สก้ (097-918-9228)

ตลาดวัง้น้อย์ ต.ลำาไทร อ.วัง้น้อย์ จ้.พระนค้รศูรีอย์ธุย์า 

อาค้ารเทสโก้ โลตส้ สาขาอูต่ะเภัา  ต.พลตูาหลวัง อ.สต้หีบุ จ้.ชั้ลบุรีุ (065-512-5803)

อาค้ารเทสโก้ โลตส้ สาขาบุ้านสวัน จ้.ชั้ลบุรีุ (065-717-0614)

อาค้ารเทสโก้ โลตส้ สาขาศูรีเทพ จ้.เพชั้รบุรูณ์ (065-984-1678)

ชั้้ �น 1 ศูนูย์์การค้้า ทอปส์ ซ็ปูเปอร์สโตร์ พะเย์า (063-207-5329)

ชั้้ �น G ศูนูย์์การค้้าเซ็น็ทร้ลพลาซ็า แจ้้งวัฒ้นะ กรุงเทพฯ (02-835-3993-4, 095-372-5592)

ชั้้ �น B อาค้าร จี้ ทาวัเวัอร์ แกรนด์ พระราม9 ห้วัย์ขวัาง กรุงเทพฯ 

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

ชั้้ �น 2 Passione Shopping Destination จ้.ระย์อง (038-010-909, 095-372-5530)

ชั้้ �น 1 ศูนูย์์การค้้าเซ็น็ทร้ล พลาซ็า่ จ้.เชีั้ย์งราย์ (052-020-866, 095-372-5557)

ชั้้ �น 1ห้างโฮมโปรนค้รปฐม จ้.นค้รปฐม (034-900-815-6, 095-372-5573)

ชั้้ �น 3 อาค้ารฟอร์จ้นูทาว์ัน ถนนร้ชั้ดาภิัเษก ดนิแดง กรุงเทพฯ (02-642-0827)

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

2nd  Floor Central Plaza Rayong

2nd  Floor Robinson Kamphaengphet

Thammasat University  (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 International (Saraya)

Anek Prasong Building (building 6), Bangkok University (Rangsit)

1nd  Floor Building 7,Dhurakij Pundit University

University in front of Tao-Tong Hotal Operation Center Burapha University

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

Mae Fah Luang University

Naresuan University

3rd Floor Pantip Plaza

1st Charoenphan Department Store

1st Big C Lamphun

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

2nd  Floor Central Plaza Rayong 

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

Tesco Lotus Bansuan, Chon Buri

Tesco Lotus Sithep, Phetchabun

1st Tops Superstore

Gth Floor Central Plaza Chaengwattana

Bth Floor G Tower Grand Rama 9

2nd Floor Passione Shopping Destination Rayong

1th Floor Central Plaza Chiangrai

1th Floor Homepro Nakornphatom 

3rd  Floor IT Mall Fortune Tower, Ratchadaphisek Rd., Dindang, Bangkok
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