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สารจากประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

ท้ายสุด นี้คณะกรรมการบริษัทฯ , กรรมการบริหารตลอดจนผู้บริหารทุก
ระดับชั้นขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ
ทุกท่านท่ีได้ให้การสนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ
และคำาแนะนำาที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ คณะผู้บริหารขอให้ความมั่นใจและ
ยืนยันว่าบริษัทฯ จะดำาเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบรัดกุม โปร่งใส มีธรรมาภิบาล
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งให้การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศให้การสนับสนุน การรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาธุรกิจให้
เติบโต มั่นคง ยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดี และประโยชน์สูงสุดแก่ท่านผู้ถือหุ้น 
ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนตลอดไป

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2564 ทุกประเทศทั่วโลกประสบภัยพิบัติจากโรคระบาด โควิด19 อย่าง
รุนแรงที่สุดส่งผลกระทบในวงกว้างต่อการดำาเนินธุรกิจการค้าการเดินทาง
และขนส่ง การศึกษา การสาธารณสุข การประกอบการทุกด้านต้องหยุดชะงัก
โดยส้ินเชิงประเทศไทยไม่อาจหลีกเลี่ยงสภาวะดังกล่าวได้ ทุกองค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชนต้องด้ินรนเปล่ียนวิถีทางการดำาเนินชีวิตประจำาวันและการปฎิบัติงาน 
จำาเป็นต้องดำาเนินงานอยู่ในที่พักอาศัย (Work from home) เป็นระยะเวลา
อันยาวนาน ส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงทั่วโลก
ก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ที่อาศัย เทคโนโลยี ซ่ึงได้มีการพัฒนามาใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว เป็นการใช้ทั้งอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ (Hardware) 
ระบบงาน และโปรแกรม (Software) ใหม่เพื่อบริหารงานมีการใช้ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (BigData) ประกอบการตัดสินใจ และทำาการตลาดมีการขยาย
ตัวอย่างสูงของธุรกรรมการค้าอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ธุรกรรมด้าน
การเงินการธนาคาร (E-Finance) ในอุตสาหกรรมการแพทย์ (E-Health) 
ตลอดจนการสันทนาการ (E-Sport) และเกมส์คอมพิวเตอร์ นอกจากน้ีโลกยัง
พัฒนาก้าวสู่โลกเสมือนจริงที่ต้องอาศัยเทคโนโลยี Web.3.0, ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial intelligence) การทำาธุรกรรม กระจายศนูย์ท่ีใช้ Blockchain เป็นต้น

บริษัทฯ มีโอกาสดีที่ได้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและการตลาดที่ขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ว อีกท้ังยัง สามารถปรับแนวธุรกิจตามสภาวะตลาดที่ต้องเปล่ียนไป
ภายใต้ความกดดันของสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำานวยบริษัทฯ ต้องหยุดดำาเนินการ
ชั่วคราวตามสาขาและจุดขายต่างๆ ในศูนย์การค้าและสถานศึกษาที่จำาเป็น
ต้องปิดตัวระยะหน่ึง โดยปรับมาเป็นการทำางานจากท่ีพักอาศัยและให้พนักงาน
ช่วยสนับสนุนช่องทางการขายสินค้าทาง Online และการค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
ซ่ึงเป็นช่องทางการขายที่ขยายตัวอย่างสูงของบริษัทฯ นอกจากน้ีบริษัทฯ ยัง
ประสบผลกระทบจากปัญหาการส่งมอบสินค้า (Supply-Chain) ในบางช่วง
เวลาที่เป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลกหากแต่บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวมาก่อน
จึงได้เตรียมการลดผลกระทบและมีความพร้อมในการรับรองปัญหาได้ใน
ระดับหน่ึง

ทั้งน้ีบริษัทฯ เชื่อว่าในอนาคตหลังจากวิกฤตการณ์ผ่านพ้นไปแล้วธุรกิจจะมี
ความเติบโตในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารอย่างก้าวกระโดด
ในทุกด้านทั้งในการปฏิบัติงาน การบริการการใช้ชีวิตประจำาวันอันเป็นผลจาก
ความสามารถในการใช้งานความสะดวกและรวดเร็วของระบบส่ือสาร ตลอดจน
อุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์ ต่างๆ บริษัทฯ จึงได้มุ่งมั่น เร่งรัดในการศึกษาและ
จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือตอบสนอง ความต้องการในอนาคตต่อจากน้ีไป

จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในบริษัทฯ ในการวางแผนแก้ปัญหาในยาม
วิกฤต การตอบสนองอย่างรวดเร็วทันการณ์และการควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย
ตลอดจนการลงทุนอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การประกอบการของบริษัทฯ 
ในปี 2564 เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ โดยมีรายได้ 5,573 ล้านบาท
ขณะท่ีมีรายจ่าย 5,447 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำาไรสทุธิ 125.56 ล้านบาท
เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 ร้อยละ 71.29

นายธีระ อภัยวงศ์
ประธานกรรมการ

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
ประธานกรรมการบริหาร
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นายธีระ อภัยวงศ์
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
กรรมการ

(กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
ประธานกรรมการบริหาร

นายนราธร วงศ์วิเศษ
กรรมการ

(กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายโสภณ อิงค์ธเนศ
กรรมการ

นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล
กรรมการ

(กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ

นายสุจิน สุวรรณเกต
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล
กรรมการ

(กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการผู้จัดการ

นางสุษมา รัติวานิช
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท
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นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล
ผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ

นายพงศกร บุญศรีเมือง
ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรมและบริการ

นายไพโรจน์ อุลิศนันท์
ผู้จัดการอาวุโสแผนกค้าปลีก1

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล
กรรมการผู้จัดการ

นายพงษ์สันต์ โมฬี
ผู้ช่วยผู้อำานวยการแผนกค้าปลีก

นางสาวภัคจิรา ทัศนเสวี
ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางดวงนภา วรญาณโกศล
ผู้ช่วยผู้อำานวยการแผนกผลิตภัณฑ์

คณะผู้บริหาร
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นายมินทร์ อิงค์ธเนศ 
อายุ 67 ปี
กรรมการ (กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 6 มกราคม 2554 / 10 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 0.08%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
บิดานายโสภณ อิงค์ธเนศ (กรรมการบริษัทฯ)

การศึกษา
• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Dominican University of California   

ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
• ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
• ปริญญาตรีกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรม 

และเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
• ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์  Fu Hsing Institute of Technology  ประเทศไต้หวัน
• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นท่ี1 สำานักคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปี 2554
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 36/2005
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 12/2005

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน
2554-ปัจจุบัน กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)
2556-2560 กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท เอส วี โอ เอ จำากัด (มหาชน)
2539-2562 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอที ซิติ้ จำากัด (มหาชน) 
2546-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมบริหาร บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำากัด (มหาชน)
2532-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จำากัด 
2549-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำากัด
2543-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด
2538-2564 กรรมการและประธานกรรมการบริหารบริษัท คอร์ แอนด์ พีค จำากัด 
2530-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กลุ่มแอดวานซ์  ริเสิร์ช จำากัด

นายธีระ อภัยวงศ์
อายุ 75 ปี
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 ตุลาคม 2555/ 9 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 0.10%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

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

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน
2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการสรรหา
 และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2560-ปัจจุบัน ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด
2559-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท อินโฟแมกซ์ ซิสเต็ม โซลูช่ันส์และบริการ จำากัด 
2560-2563 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ สำานักงานพัฒนาการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
 (องค์กรมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2559-2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำานักงานพัฒนาการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 (องค์กรมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร



รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 10

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล 
อายุ 60 ปี
กรรมการ (กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง
และกรรมการผู้จัดการ

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 6 มกราคม 2554 / 10 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 6.50%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
- สามีนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล

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

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน
2554-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2562-ปัจจุบัน นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
2539-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส พี วี ดิจิตอล เซอร์วิส จำากัด
2537-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จำากัด

นายนราธร วงศ์วิเศษ
อายุ 69 ปี
กรรมการ (กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 6 มกราคม 2554 / 10 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 0.70%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

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

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

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

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน
2554-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2564-ปัจจุบัน     กรรมการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
                      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
2562-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
2559-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงินและการคลัง)
 ประธานอนุกรรมการพิจารณาสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง
 อนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร 
 คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำากัด
2554-ปัจจุบัน ท่ีปรึกษา บริษัท กลุ่มแอดวานซ์  รีเสิร์ช จำากัด

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร



รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 11

นายสุจิน สุวรรณเกต 
อายุ 71 ปี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 ตุลาคม 2555 / 9 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 0.08%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

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

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน
2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา
 และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -

นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล
อายุ 61 ปี
กรรมการ (กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง
ผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 6 มกราคม 2554 / 10 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 7.00%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
- ภรรยานายไตรสรณ์ วรญาณโกศล

การศึกษา
• ปริญญาโท M.B.A. Major Finance University of New Haven, U.S.A.
• ปริญญาโท M.I.S. Computer Information System University of New Haven, U.S.A.
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นพิเศษ SET 2012

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน
2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2539-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส พี วี ดิจิตอล เซอร์วิส จำากัด
2537-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จำากัด

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร



รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 12

นายโสภณ อิงค์ธเนศ 
อายุ 39 ปี
กรรมการ

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 31 มีนาคม 2558 / 6 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
บุตรนายมินทร์ อิงค์ธเนศ (กรรมการบริษัทฯ)

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

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)
2562-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้อำานวยการ บริษัท ไอที ซิตี้ จำากัด (มหาชน)
2561-2562 รองกรรมการผู้อำานวยการฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์
 บริษัท ไอที ซิตี้ จำากัด (มหาชน)
2559-2561 ผู้จัดการท่ัวไป บริษัท ไอที ซิตี้ จำากัด (มหาชน)
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทัช ปรินท์ติ้ง รีพับลิค จำากัด 
2559-2561 กรรมการ บริษัท ยูอิท๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำากัด

นางสุษมา รัติวานิช
อายุ 44 ปี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 ตุลาคม 2555 / 9 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 0.08%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

การศึกษา
• ปริญญาโท Information Systems, American University, USA
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นพิเศษ SET 2012

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน
2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา
 และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)
2555-2560 ผู้จัดการส่วนบริหารงานท่ัวไปบริษัท อสมท จำากัด (มหาชน) 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2564-ปัจจุบัน ผู้เช่ียวชาญอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจและงานด้านรายการ
            บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำากัด 
2560-2563  ผู้จัดการฝ่ายรายการ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิช่ัน จำากัด 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร



รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 13

นางดวงนภา วรญาณโกศล
อายุ 56 ปี
ผู้ช่วยผู้อำานวยการแผนกผลิตภัณฑ์

วันที่แต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 มีนาคม 2554 / 10 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 0.37%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
น้องสะใภ้นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล

การศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2554-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำานวยการแผนกผลิตภัณฑ์ บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)
2537-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จำากัด 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

นางสาวภัคจิรา ทัศนเสวี  
อายุ 32 ปี
ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

วันที่แต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 พฤศจิกายน 2563 / 1 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

การศึกษา
• ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
• CFO's Orientation Course for New IPOs, Thailand Securities Institute (TSI)

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2563-ปัจจุบัน     ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)
2561-2563 ผู้จัดการ บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
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นายพงษ์สันต์ โมฬี
อายุ 39 ปี
ผู้ช่วยผู้อำานวยการแผนกค้าปลีก

วันที่แต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 มีนาคม 2564 / 1 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) - ไม่มี - 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

การศึกษา
• ปริญญาตรี Finance, Deakin University, Melbourne, Australia
• ปริญญาโท Personal Finance, Deakin University, Melbourne, Australia

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2564-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำานวยการแผนกค้าปลีก บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)
2555-2564 ผู้จัดการแผนกค้าปลีก บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)

นายพงศกร บุญศรีเมือง
อายุ 51 ปี
ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรมและบริการ

วันที่แต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 มีนาคม 2554 / 10 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 0.21%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2554-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศกรรมและบริการ บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
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นายไพโรจน์ อุลิศนันท ์
อายุ 53 ปี
ผู้จัดการอาวุโสแผนกค้าปลีก1

วันที่แต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 มีนาคม 2554 / 10 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

การศึกษา
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาไฟฟ้า คณะไฟฟ้ากำาลัง วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2554-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกค้าปลีก1 บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
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(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม
หน้ีสินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กำาไรสุทธิ

791.78
299.73
492.05

5,573.26
5,447.70

125.56 

864.15
451.88
412.27

3,634.97
3,561.67

73.30 

728.70
349.73
378.97

3,609.91
3,534.21

75.70

อัตราส่วนการเงิน
อัตรากำาไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตรผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตรผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)

2.25
0.61

19.96
27.77

2.02
1.10

12.27
18.53

2.10
0.92

14.24
21.39

ข้อมูลต่อหุ้น 
(1)กำาไรสุทธิต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (บาท)
จำานวนหุ้นสามัญ-ทุนท่ีออกและเรียกชำาระแล้ว (ล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)

0.31
400
0.50

0.18
400
0.50

0.19
400
0.50

สำ�หรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันว�คม 2564 2563 2562

(1) กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปี (ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

เปรียบเทียบรายได้

90.54%

7.89%
0.53% 1.04%

รายได้จาก
ผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตรา

สินค้า Apple

รายได้
ค่าบริการ

รายได้จาก
ผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตรา
สินค้าอ่ืน

รายได้อ่ืน

2563
92.76%

6.12%
0.45% 0.67%

รายได้จาก
ผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตรา

สินค้า Apple

รายได้
ค่าบริการ

รายได้จาก
ผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตรา
สินค้าอ่ืน

รายได้อ่ืน

2564

ข้อมูลการเงินโดยสรุป
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 ร�ยได้จ�กผลิตภัณฑ์
ภ�ยใต้ตร�สินค้� Apple

 ร�ยได้ค่�บริก�ร

รวมร�ยได้

ร�ยได้จ�กผลิตภัณฑ์
ภ�ยใต้ตร�สินค้�อื่น

ร�ยได้อื่น

 (หน่วย : ล้านบาท)

 (หน่วย : ล้านบาท) (หน่วย : ล้านบาท)

 (หน่วย : ล้านบาท) (หน่วย : ล้านบาท)

 (หน่วย : ล้านบาท)

2562 2562

2562

2562

2562

2562

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

2563 2563

2563

2563

2563

2563

2564 2564

2564

2564

2564

2564

728.70

864.15
791.78

349.73

451.88

299.73

3,609.91

19.09

3,205.55

343.18

42.09

3,634.97

19.16

3,291.11

5,169.61

5,573.26

25.30

37.47

340.88

286.79

37.91

ข้อมูลการเงินโดยสรุป
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VISION MISSION
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วิสัยทัศน์ 

ค่�นิยม

พันธกิจ

เป็นผู้นำาโซลูชั่นและสร้างประสบการณ์
สำาหรับชีวิตยุคดิจิทัลให้กับทุกวัย

S P V I : Digital Experience and Solutions
for all generations
S - Service Excellence
ให้บริการด้วยความใส่ใจสรรหาบริการที่ดี เพื่อชีวิตในยุคดิจิทัล 
(Digital Lifestyle)
P - People 
ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้เติบโตไปด้วยกัน
V - Value 
ส่งมอบคุณค่า ให้แก่ลูกค้า พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
I - Integration
ผสมผสานสินค้าและบริการอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งมอบ Solution 
ที่มีคุณค่ากับทุกวัย

1. มุ่งม่ันท่ีจะสรรหาบริการท่ีดีและนวัตกรรมใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ 
ต่อการดำาเนินชีวิตที่ต้องการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

2. สร้างประสบการณ์การใช้เทคโนโลยี สำาหรับชีวิตประจำาวันให้กับ
ทุกวัย

3. เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือให้ครู 
และนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี ในการช่วยวิเคราะห์ สร้างสรรค์ 
วางแผนค้นหาความรู้ แก้ปัญหา ทำางานร่วมกัน และนำาเสนอ 
ผลงาน เพื่อเข้าสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning)

4. มุ่งพัฒนาบุคลากร สร้างวัฒนธรรมในการทำางานของพนักงาน 
เพื่อมอบบริการอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้า พร้อมให้ความสำาคัญ 
ในการพัฒนาความรู ้แก่พนักงาน ให้ก้าวทันกับนวัตกรรมที ่
เปลี ่ยนแปลงตลอดเวลา เพื ่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
แก่องค์กร

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
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บริษ ัท เอส พี ว ี ไอ จ ำาก ัด (มหาชน) ประกอบธุรก ิจหลัก
เป็นตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple 
ทั ้งคอมพิวเตอร์ (iMac, MacBook Pro, MacBook Air) 
ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) และอุปกรณ์
เสริมต่างๆ รวมทั ้งเป็นตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้
ตราสินค้าอื่นๆ ที่สามารถนำามาใช้กับผลิตภัณฑ์ Apple เช่น 
ซอฟท์แวร์ , อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งพิมพ์
และกราฟิก รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงสำาหรับสินค้าประเภท iOS  
(iPod, iPad, iPhone) เช่น ลำาโพง หูฟัง รวมทั้ง Case ป้องกัน
การกระแทก และฟิล์มกันรอย เป็นต้น เพื่อที่จะรองรับความ
ต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร ทั้งในกลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไปโดย
ผ่านช่องทางร้านค้า iStudio by SPVi, iBeat by SPVi, U•Store 
by SPVi, Mobi และลูกค้าองค์กร ท้ังลูกค้าสถานศึกษาและลูกค้า
บริษัทและรัฐวิสาหกิจ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีศูนย์บริการลูกค้าตามมาตรฐาน Apple 
ที ่ได้รับแต่งตั ้งเป็น Authorized Apple Service Provider 
ภายใต้ช่ือ  iCenter  ซ่ึงมีช่างท่ีผ่านการรับรองจาก Apple ประจำา
อยู่ทุกสาขา คอยให้บริการและให้คำาปรึกษา 

นโยบ�ยและทิศท�งองค์กร

ค่�นิยม

วิสัยทัศน์

เป้�หม�ยในก�รดำ�เนินธุรกิจ ใน 3-5 ปี

พันธกิจ

บริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน ผสมผสาน
สินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าและสังคม รวมทั ้ง
สนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาของพนักงาน ด้วยค่านิยม
องค์กร วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้

“ สร้างการเรียนรู้เชิง Creative Learning
ด้วยเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ”

“ มุ่งสู่ผู้นำาด้าน IT เพ่ือการศึกษา
ด้วย Apple Education Solution ”

“ สร้างประสบการณ์
การใช้เทคโนโลยีให้กับทุกวัย ”

“ ขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มองค์กรอื่นด้วย 
Solution IT ”

S P V I : Digital Experience and Solutions
for all generations
• Service Excellence :  ให้บริการด้วยความใส่ใจ สรรหาบริการที่ดี เพ่ือ
ชีวิตในยุคติจิทัล (Digital Lifestyle)
• People :  ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้เติบโตไปด้วยกัน
• Value :  ส่งมอบคุณค่า ให้แก่ลูกค้า พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
• Integration :  ผสมผสานสินค้าและบริการอย่างสร้างสรรค์
เพ่ือส่งมอบ Solution ที่มีคุณค่ากับทุกวัย

เป็นผู้นำาโซลูชั่นและสร้างประสบการณ์สำาหรับชีวิตยุคดิจิทัล
ให้กับทุกวัย

1. มุ ่งมั ่นที ่จะสรรหาบริการที ่ดีและนวัตกรรมใหม่ๆ อันเป็น
   ประโยชน ์ต ่อการด ำาเน ินช ีว ิตท ี ่ต ้องการใช ้ เทคโนโลย ี
   อย่างสร้างสรรค์
2. สร้างประสบการณ์การใช้เทคโนโลยี สำาหรับชีวิตประจำาวัน
   ให้กับทุกวัย
3. เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้ครู
   และนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี ในการช่วยวิเคราะห์    
   สร้างสรรค์ วางแผน ค้นหาความรู้ แก้ปัญหา ทำางานร่วมกัน 
   และน ำาเสนอผลงาน เพ ื ่อเข ้าส ู ่การเร ียนร ู ้ตลอดช ีว ิต
   (Lifelong learning) 
4. มุ ่งพัฒนาบุคคลากร สร้างวัฒนธรรมในการทำางานของ
   พน ักงาน เพ ื ่อมอบบร ิการอย ่างม ืออาช ีพให ้แก ่ล ูกค ้า
   พร ้อมให้ความสำาค ัญในการพัฒนาความรู ้แก ่พนักงาน
   ให้ก้าวทันกับนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อก่อให้
   เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร

การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
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บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้นำาด้าน IT เพื่อการศึกษาและ
การพัฒนาแบบครบวงจร ด้วย Apple Education Solution 
เพ่ือสร้างให้เกิดการเรียนรู้ในเชิง Creative Learning โดยบริษัทฯ 
จะเน้นในเรื่อง Edutivity คือการทำากิจกรรมเพื่อการศึกษา
ในการสร้างรูปแบบของการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นการ
ต่อยอดการเรียนรู้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด ด้วยประสบการณ์ของทีม
บริหาร ทีมขาย และทีม Solution Engineer ของบริษัทฯ และ
ร้าน U•Store ที่ตั ้งอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำา จะทำาให้บริษัทฯ 
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย นับตั้งแต่ นักเรียนในโรงเรียน 
นักศึกษา อาจารย์ในมหาวิทยาลัย องค์กรเอกชน และบุคคลท่ัวไป
โดยบริษัทฯ จะทำาการตอกย้ำาความเป็นผู้นำากับกลุ่มเป้าหมาย
ทุกระดับ ทุกวิชาชีพ ซึ่งถือเป็นช่องทางการตลาดที่สามารถ
ขยายตัวตามแนวโน้มของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งการเติบโตของ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการก้าวเข้าสู่ Internet of Thing (IoT)
ท่ีสร้างความสามารถด้านการเชื่อมต่อท้ังอุปกรณ์ส่ือสาร 
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน อุปกรณ์สวมใส่ (wearables)
Mobility ระบบความปลอดภัย เข้าด้วยกันได้ และการเชื่อมต่อ
ในการเข้าถึงองค์ความรู้ และข้อมูลต่างๆ ท่ีเคยมีข้อจำากัด ได้ง่าย
และรวดเร็วข้ึน  โดยกลุ่มเป้าหมาย ท้ังในระดับบุคคล และองค์กร
ซึ ่งต่างมี ความต้องการที ่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู ่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะวิชาชีพต่างๆ ที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี
ในการประกอบอาชีพและรวมท้ังบุคคลท่ัวไปท่ีจะต้องใช้
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ตลอดช่วงชีวิต (Creative Life Long 
Learning) บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่ม
องค์กรอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ และ Solution ต่างๆ 
ที่บริษัทฯมี เช่น ระบบการจัดการสี (Color Management System)
ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Class Room Solution)
รวมไปถึงระบบห้องประชุม (Smart Meeting Room Solution)
เป็นต้น

แผนก�รขย�ยส�ข�ในปี 2565-2569

แม้ในปีท่ ีผ ่านมาจะได้ร ับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป้าหมายการ
เพิ่มยอดขายโดยการเพิ่มช่องทางการจำาหน่ายสินค้า และการ
บริการหลังการขาย ในรูปแบบการขยายสาขา ทั้งการเปิดร้าน 
iBeat , U•Store , Mobi และศูนย์บริการ iCenter รวมถึง
เปิดร้าน AIS ที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิบริหารร้านจาก บริษัท แอดวานซ์
ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำากัด ยังคงเป็นช่องทางหลักโดยความสำาคัญ
การขยายสาขาส่วนใหญ่เน้นไปที่จังหวัดเมืองรอง 

“ เพ่ิ มยอดขายจากการ
เพ่ิ มช่องทางการจำาหน่าย

และการขยายสาขา ”

บริษัทฯ มีแผนการขยายสาขาทั้งร้าน iBeat , U•Store , Mobi 
และร้าน AIS Shop 5-10 สาขาต่อปี รวมถึงการปรับปรุง
ร ้านค้าที ่ด ำาเน ินการอยู ่แล ้ว โดยแผนการเปิดสาขาใหม่
ในอนาคตนั ้นสามารถปรับเปลี ่ยนได้ตามสถานการณ์และ
ตามสภาวะเศรษฐกิจและโอกาสในการลงทุน และยังมีแผน
พัฒนาช่องทางออนไลน์ เพื ่อให้นำาเสนอสินค้าและบริการ
ที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้ามากข้ึน ตลอดจนผสมผสาน
ช่องทางร้านค้าออฟไลน์และออนไลน์เข้าด้วยกันให้มากขึ้น  

ในปี 2564 บริษัทฯ มีสาขาท้ังหมดจำานวน 66 สาขา สามารถแบ่ง
ได้เป็น iStudio จำานวน 4 สาขา iBeat จำานวน 5 สาขา U•Store 
จำานวน 20 สาขา Mobi จำานวน 4 สาขา ศูนย์บริการ iCenter 
จำานวน 7 สาขา  ร้าน AIS Shop by Partner จำานวน 11 สาขา 
ร้าน AIS Telewiz จำานวน 9 สาขา ร้าน AIS Buddy 1 สาขา 
และร้าน A-Store 4 สาขา รวมท้ังเปิดร้าน iSolution 1 สาขา 
เพ่ือสร้างประสบการณ์ให้แก่ลูกค้าได้ทดลองใช้ Solution ต่างๆ 
ท่ีบริษัทฯ มี เช่น ระบบห้องประชุม(Smart Meeting Room) 
เคร่ืองพิมพ์ Multi function เคร่ืองพิมพ์ 3D สำาหรับสร้างโมเดล
ในการจำาลองชิ้นส่วนต่างๆ ตลอดจนการใช้งานMac OS หรือ 
iOSร่วมกับระบบปฏิบัติการอ่ืนๆ เป็นต้น

การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
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มีสาขาทั้งหมด 25 สาขา 23 จุดจำาหน่าย 
• เปิดเพิ่มภายในปี 6 สาขา ได้แก่ ร้าน iBeat 2 สาขา , Mobi 4 สาขา
• ยกเลิกจุดจำาหน่ายสินค้า Apple ใน Big C ทั้งหมด และศูนย์บริการ 

Smart Bar ที่สำานักงานใหญ่

มีสาขาทั้งหมด 31 สาขา
• เปิดสาขาใหม่ 4 สาขา ได้แก่ ร้าน iBeat 1 สาขา ,ศูนย์บริการ Smart Bar 

2 สาขา , Mobi 1 สาขา
• ได้รับสิทธิบริหารร้าน AIS Shop by partner 2 แห่ง
• ยกเลิกจุดจำาหน่ายสินค้า Apple ใน IT City ทั้งหมด

มีสาขาทั้งหมด 40 สาขา
• เปิดสาขาใหม่ 9 สาขา ได้แก่ ร้าน iBeat 1 สาขา, Mobi 3 สาขา, 

ศูนย์บริการ iCenter 2 สาขา ,  AIS Shop by partner 1 สาขา และ  
AIS Telewiz 2 สาขา

• ปิดสาขา Mobi 2 สาขา

มีสาขาทั้งหมด 48 สาขา
• เปิดสาขาใหม่ 6 สาขา ได้แก่ ร้าน AIS Shop by partner 1  สาขา ,  

AIS Telewiz 2 สาขา และ U•Store 3 สาขา
• ปิดสาขา Mobi 1 สาขา iBeat 1 สาขา 

และศูนย์บริการ iCenter 1 สาขา

มีสาขาทั้งหมด 66 สาขา
• เปิดสาขาใหม่ 9 สาขา ได้แก่ ร้าน  U•Store 1 สาขา ,  AIS Shop by 

partner 1  สาขา, AIS Telewiz 3 สาขา,  A-Store 1 สาขา , Mobi  
1 สาขา และศูนย์บริการ iCenter 2 สาขา

• Upgrade ร้าน iBeat สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยอง 
เป็นร้าน iStudio by SPVi

มีทั้งหมด 57 สาขา 
• เปิดสาขาใหม่ 11 สาขา ได้แก่ ร้าน  U•Store 9 สาขา , A-Store  

3 สาขา
• ปิดสาขา iShop 1 สาขา และ Mobi 1 สาขา

มีสาขาทั้งหมด 45 สาขา
• เปิดสาขาใหม่ 10 สาขา ได้แก่ ร้าน AIS Shop by partner 4  สาขา ,  

AIS Telewiz 3 สาขา ,  AIS Buddy 1 สาขา, ศูนย์บริการ iCenter 
1 สาขา และศูนย์ประสบการณ์ iSolution

• ปิดสาขา  U•Store 1 สาขา, iStudio 1 สาขา และศูนย์บริการ 
iCenter 3 สาขา

มีสาขาทั้งหมด 33 สาขา
• เปิดสาขาใหม่ 5 สาขา ได้แก่ ร้าน Mobi 2 สาขา, ศูนย์บริการ 2 สาขา, 

AIS Shop by partner 1 สาขา
• ปิดสาขา Mobi 3 สาขา
• เปลี่ยนชื่อศูนย์บริการ Smart Bar เป็น iCenter

จัดตั้งบริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด
ด้วยทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท จากการร่วมทุนระหว่าง บริษัท เอส พี วี 
แอดวานซ์ จำากัด และบริษัทไอทีซิตี้ จำากัด (มหาชน)
• รับโอนสาขาจากบริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จำากัด  ได้แก่ iStudio 4 สาขา , 

iBeat 1 สาขา , iShop 1 สาขา , U•Store 7 สาขา และศูนย์บริการ Smart Bar 
2 สาขา 

• เป ิดสาขาใหม่ U•Store 2 สาขา และเปิดจุดจ ำาหน่าย สินค้า Apple  
ในร้าน IT City 28 สาขา และ Big C 26 สาขา

รวมมีสาขาทั้งหมด 17 สาขา 54 จุดจำาหน่าย

2554

2558

2560

2562

2564

2556

2555

2557

2559

2561

2563

ม ีสาขาทั้งหมด 20 สาขา 54 จุดจำาหน่าย
• เปิดเพ่ิมภายในปี 3 สาขา ได้แก่ร้าน U•Store , ศูนย์บริการ Smart Bar 

และร้าน iStudio

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเข้าทำาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556

เหตุการณ์สำาคัญของบริษัทฯ
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บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักเป็นหนึ ่งในตัวแทนจำาหน่าย
(Reseller) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ทั้งคอมพิวเตอร์
ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS และอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมทั ้งเป็น
ตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื ่นๆ ที่สามารถ 
นำามาใช้กับผลิตภัณฑ์ Apple เป็นหลัก เพื ่อที ่จะรองรับ
ความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร นอกจากนี ้ บริษัทฯ
ยังได้ขยายธุรกิจการ บริการให้แก่ลูกค้า โดยมีศูนย์บริการสำาหรับ
สินค้าภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ Apple ในนาม Smart Bar และ
ในระหว่างปี 2559 เปลี่ยนชื่อเป็น iCenter เพื่อยกระดับมาตรฐาน
การบริการสู่ Apple Premium Service Provider

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ

ผลิตภัณฑ์และบริก�ร

ผลิตภัณฑ์และบริก�รหลักของบริษัทฯ
แบ่งออกได้ ดังนี้

ตัวแทนค้าส่ง (Distributor) ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Apple 
ซึ่งสามารถแบ่งสินค้า Apple ได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
• ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ MAC OS (MAC 

Operating System): คอมพิวเตอร์ทุกรุ่นภายใต้ตราสินค้า 
ของ Apple (MAC OS) ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ประเภท
คอมพิวเตอร์ไอแมค (iMac) แมคโปร (Mac Pro) แมคมินิ 
(Mac Min i ), คอมพิวเตอร์แบบพกพาทั ้งแมคบุ ๊คโปร 
(MacBook Pro) และแมคบุ๊คแอร์ (MacBook Air)

• ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS : ผลิตภัณฑ์ประเภทไอแพด (iPad) 
ไอพอด (iPod) และ Apple Watch สำาหรับไอโฟน (iPhone) 
เนื ่องจาก Apple แต่งตั ้งผู ้ให้บริการโทรศัพท์เคลื ่อนที ่
เป็นตัวแทนจำาหน่ายโดยตรง บริษัทฯ จะซื้อจากผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาจำาหน่าย

• ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริมภายใต้ตราสินค้า Apple 
(Apple Accessories): เช่น ที ่ชาร์จแบตเตอรี ่ หูฟัง 
สายพ่วง เครื่องส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต แผนความคุ้มครอง   
AppleCare เป็นต้น

1. ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple
บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก Apple South Asia (Thailand) 
Limited ให้เป็นตัวแทนจำาหน่าย (Reseller) ผลิตภัณฑ์ภายใต้
ตราสินค้า Apple บริษัทฯ ซื ้อสินค้า Apple ส่วนใหญ่จาก

รายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple
- ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์
- ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS
- ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริม

455.40
4,003.58

710.63

8.17
71.84
12.75

362.06
2,525.81

403.24

9.96
69.49
11.09

489.83
2,318.49

397.23

13.57
64.23
11.00

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple 5,169.61 92.76 3,291.11 90.54 3,205.55 88.80

รายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น 340.88 6.12 286.79 7.89 343.18 9.51

รวมรายได้จากการขาย 5,510.49 98.87 3,577.90 98.43 3,548.73 98.31

รายได้ค่าบริการ 25.30 0.45 19.16 0.53 19.09 0.53

รายได้อื่น 37.47 0.67 37.91 1.04 42.09 1.17

รายได้รวม 5,573.26 100.00 3,634.97 100.00 3,609.91 100.00

รายได้ 2564 2563 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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2. ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น (Non-Apple Products)
เพื่อที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร บริษัทฯ 
ได้รับการแต่งต้ังเป็นตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า 
อื่นๆ ได้แก่
• ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริม : ได้แก่ หูฟัง Case ป้องกัน

การกระแทก ฟิล์มกันรอย ลำาโพง แบตเตอรี่สำารองแบบ
พกพา และที่ชาร์จแบตเตอรี่

• ผลิตภัณฑ์ประเภทสมาร์ทโฟน : ได้แก่ สมาร์ทโฟน แบรนด์
ต่างๆ ได้แก่ Samsung Vivo Oppo Huawei Xiaomi 
Realme โดยจำาหน่ายในช่องทางร้าน Mobi และ ร้าน AIS

• ผลิตภัณฑ์ประเภทกราฟิก : ได้แก่ เครื ่องพิมพ์อิงค์เจ็ท 
หน้ากว้าง กระดาษสำาหรับงานพิมพ์ และอุปกรณ์วัดคุณภาพ
การพิมพ์

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

• ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ : ได้แก่ คอมพิวเตอร ์
แบบพกพา แบรนด์ต่างๆ ทั้ง Dell Lenovo HP Acer 
เพ่ือเป็นทางเลือกเสริมสำาหรับลูกค้าท่ีต้องการสินค้าประเภท
คอมพิวเตอร์ภายใต้ตราสินค้าอื่น

3. งานบริการ
บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก Apple South Asia (Thailand) 
Limited ให้เป็น Authorized Service Provider ทำาให้
บริษัทฯ สามารถ เปิดศูนย์บริการภายใต้ชื ่อ Smart Bar
เพื่อให้บริการต่างๆ สำาหรับสินค้า Apple ได้ โดยสามารถซื้อ
อะไหล่ต่างๆ จาก Apple ได้โดยตรง ซึ ่งเปลี ่ยนชื ่อเป็น 
iCenter ในระหว่างปี 2559 โดยปัจจุบันมีศูนย์บริการ iCenter 
จำานวน 7 แห่ง ได้แก่ 
- ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ชั้น G 
- อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9  
- ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงราย ช้ัน 1 
- ศูนย์การค้าแพชช่ัน ช้อปป้ิงเดสติเนช่ัน ระยอง ช้ัน 2 
- ศูนย์การค้าโฮมโปร นครปฐม
- ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวัล ชั้น 2
- ศูนย์การค้าโรบินสัน-จันทบุรี ชั้น 1
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บริษัทฯ จำาหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ
1. ช่องทางจำาหน่ายผ่านร้านค้าปลีก เป็นช่องทางจำาหน่าย
โดยตรงกับลูกค้ารายย่อย ได้แก่ 

• iStudio / iBeat / Mobi by SPVi จำานวน 13 สาขา  
ที่ตั ้งในศูนย์การค้า และอาคารสำานักงาน ซึ่งร้าน iStudio 
จะมีกิจกรรมประจำาในร้าน คือ การสาธิตการใช้งาน (Demo) 
ให้ลูกค้าได้ทดลองใช้งาน และสร้างประสบการณ์การใช้สินค้า 
Apple และอุปกรณ์เสริม กับ LifeStyle ของลูกค้า เพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ลูกค้าก่อนการตัดสินใจ

• U•Store จำานวน 20 สาขา ซึ่งตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย ลูกค้า
กลุ่มนี้จะเป็นนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน
การศึกษา ซึ่งมีจุดประสงค์ในการซื้อสินค้าเพื่อใช้เป็นสื่อใน 
การศึกษา โดยลูกค้ากลุ่มนี้จะได้รับสิทธิซื้อสินค้า Apple 
ราคาเพื่อการศึกษาในร้าน U•Store

• AIS Shop / AIS Telewiz / AIS Buddy / A-Store จำานวน 
25 สาขา ซึ่งบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการบริหารร้านค้า AIS 
จากบริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค เพื่อขายสินค้า
และให้บริการ อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกับร้านท่ี
บริหารโดย AIS เอง

2. ช่องทางจำาหน่ายผ่านสำานักงานใหญ่ เป็นการติดต่อโดยตรง
ระหว่างเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายของบริษัทฯ กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ในการเสนอขายสินค้าและ Solution ต่างๆ ที่บริษัทฯ มี เช่น 
ระบบการจัดการสี (Color Management System) ระบบ
ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Class Room Solution) และระบบ
บริหารจัดการบุคคล (Human Capital Management : HCM) 

โดยเฉพาะลูกค้าสถานศึกษา บริษัทฯ มีทีมขายเข้าไปติดต่อ
โดยตรงกับสถาบันการศึกษา เข้าไปนำาเสนอ และทำากิจกรรม 
เพื่อให้ผู้บริหาร ครู มั่นใจในเทคโนโลยี และวิธีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการสอน

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังร่วมทำากิจกรรมกับทางโรงเรียนในวัน
วิชาการของโรงเรียน และช่วยให้นักเรียนทั้งโรงเรียนได้เห็น
และสัมผัสเทคโนโลยี เป็นการสร้าง Brand SPVi ให้แก่นักเรียน
และครู ว่า “SPVi เป็นผู้นำาทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีของ Apple”

โดยบริษัทฯ มีการทำาโครงการร่วมกับสถานศึกษาต่างๆ เรียกว่า
“โครงการหน่ึงนักเรียน หน่ึงคอมพิวเตอร์” (One to One Project)
ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนมีคอมพิวเตอร์ของตัวเองท่ี
โรงเรียน และยังมีโครงการสนับสนุนสถานศึกษาในการเปิดห้อง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทฯ จะให้บริการในลักษณะ
ของผู้ส่งมอบ ติดตั้ง และดูแลระบบอุปกรณ์ภายในสถานศึกษา 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเน้นการบริการให้กับลูกค้าสถานศึกษา 
เพ่ือท่ีจะเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดและผลักดันให้บริษัทฯ 
เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ก�รจำ�หน่�ยและช่องท�งก�รจำ�หน่�ย
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ก�รตล�ดและก�รแข่งขัน
กลยุทธ์การแข่งขัน
1. การบริหารช่องทางการจำาหน่ายที่เหมาะสม
เนื่องจากรายได้ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากการขายปลีกให้
แก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไป (Retail) คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 
86.86 ร้อยละ 90.41 และร้อยละ 92.73 ของรายได้รวม ในปี 
2562-2563 และ ปี 2564 ตามลำาดับ บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่
จะเน้นการเลือกเปิดสาขาเฉพาะในแหล่งชุมชนที่มีกำาลังซื้อ และ
มีความสะดวกสบายในการไปใช้บริการ รวมถึงทำาเลที่ตั้งของ
ร้านในแต่ละอาคาร หรือศูนย์การค้า จะคำานึงถึงความเด่น และ
สะดุดตา ซึ่งจะช่วยดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้สะดวก 
นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังคงหาช่องทางการจำาหน่ายใหม่เพิ่ม ทั้ง
ร้าน U•Store ที่จำาหน่ายสินค้า Apple และมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษา ที่ซื้อ
สินค้าเพื่อใช้เป็นสื่อในการศึกษา ร้าน Mobi ที่จำาหน่ายทั้งสินค้า 
Apple ประเภท iOS และ Smart Phone ภายใต้ตราสินค้าอื่น 
และร้าน AIS Shop by Partner ตามที่ได้รับสิทธิการบริหาร
ร้านจาก บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำากัด ตลอดจน
ร้าน AIS Telewiz และในปี 2563 บริษัทฯ ได้ร่วมกับ AIS เปิด
ร้าน A-Store ซึ่งตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย จำาหน่ายสินค้าไม่เฉพาะ
แค่สินค้า Apple รวมถึงให้บริการเช่นเดียวกับร้าน AIS ซึ่งเน้น
กลุ่มเป้าหมายนักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ทำาให้
ในปี 2564 บริษัทฯ มีช่องทางร้านค้าปลีก ได้แก่ iStudio by 
spvi, iBeat by spvi, Mobi,  U•Store by spvi, AIS Shop by 
Partner, AIS Telewiz, AIS buddy และ A-Store 

นอกจากนั ้นในปีที ่ผ ่านมาร้านสาขาทั ้งในศูนย์การค้าและ
สถานศึกษาของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) บ้าง เพื่อรักษาความสามารถ
ในการแข่งขัน บริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญต่อการให้บริการ
ที ่ครบวงจร รวมถึงขยายการนำาเสนอสินค้าและบริการสู ่
ช่องทางออนไลน์ และSocial Media มากขึ้น

2. การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าโดยเฉพาะผู้ผลิตสินค้า 
บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้า Apple จนถึงปัจจุบันนับเป็น
เวลากว่า 30 ปี ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับการสนับสนุน

จาก Apple อย่างสม่ำาเสมอ โดยการจะได้รับการแต่งตั้งเป็น
ตัวแทนจำาหน่ายของ Apple จะต้องผ่านการตรวจสอบ ท้ังในด้าน
ความแข็งแกร่งทางการเงิน รวมท้ังความสามารถและศักยภาพ
ในการจัดจำาหน่ายสินค้า และบริษัทฯ ยังได้รับการสนับสนุน
จาก Apple ในด้านฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการ
เพิ่มทักษะและความเข้าใจในตัวสินค้าเพ่ิมขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตสินค้าอื่นๆ
ไม่ว่าจะเป็น Epson, EFI, Adobe ทำาให้บริษัทฯ มีสินค้าที่
หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ จากการที่มีความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า
ต่างๆ ทำาให้บริษัทฯ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าใหม่ 
สินค้าเสื่อมความนิยม แนวโน้มหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ของคู่ค้า
เหล่านี้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีส่วนช่วยให้บริษัทฯ 
สามารถประเมินสถานการณ์ต่างๆ อย่างทันต่อเหตุการณ์
รวมท้ังสามารถวางแผนการส่ังซื้อสินค้าได้ตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

3. การเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ และครบวงจร
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในเรื่องคุณภาพของบริการ โดยเฉพาะ
พนักงานขายซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญในการให้บริการแก่ลูกค้าที่
เข้ามาในร้าน โดยบริษัทฯ จะเน้นเร่ืองความสุภาพ ความเอาใจใส่
และความรู้ในตัวสินค้าของพนักงานขายเป็นหลัก ซึ่งจะช่วย
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และลูกค้าจะแนะนำาบริษัทฯ 
ให้แก่ผู้อื่น (Word of mouth)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า โดย
บริษัทฯ มี ศูนย์บริการ iCenter ทั้งหมด 7 แห่ง เพื่อให้บริการ
ซ่อมสินค้า Apple หรืออุปกรณ์ทั้งที่อยู่ในระหว่างการรับประกัน
และที่สิ ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน  โดยศูนย์บริการนี้เปิด
ให้บริการทุกวัน ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้ารับบริการได้สะดวก 
และรวดเร็ว จะเห็นว่าการให้บริการของ บริษัทฯ จะเน้นการ
ให้บริการที่ครบวงจร เป็นการให้บริการที่มีคุณภาพ รวมทั ้ง
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
และมีประสิทธิภาพ
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4. คุณภาพและความสามารถของบุคลากร
จากการที ่บริษัทฯ เน้นการให้บริการที ่ม ีค ุณภาพ บริษัทฯ
จึงให้ความสำาคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและมี
ความพร้อมที่จะให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าทั้งก่อนและหลัง
การขาย ทั้งนี้พนักงานทุกคนในทุกสาขาของบริษัทฯ จะต้อง
ผ่านการอบรมพื้นฐานให้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพ
ในการให้บริการที่มีมาตรฐาน โดยจะได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้
เข้าใจถึงศักยภาพ และวิธีการใช้ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ
รวมท้ังมีการ Update ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ อยู่เป็นระยะ
เพ่ือท่ีจะสามารถถ่ายทอดให้แก่ลูกค้าได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มี ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
(eLearning System) ซึ่งช่วยให้พนักงานที่ประจำาสาขาทุกแห่ง
สามารถเข้ามาค้นหา เรียนรู้ ได้ทุกที่ตลอดเวลา โดยข้อมูลที่
ที ่อยู่จะมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา และ Update ข่าวสาร 
สินค้าใหม่ หรือปัญหาทางด้านเทคนิคที่ได้พบในร้าน ซึ่งเป็นการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านการแบ่งปันความรู้อย่างท่ัวถึง 
ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ในส่วนพนักงานท่ีให้บริการหลังการขาย
โดยเฉพาะช่างซ่อมประจำาร้าน iCenter จะได้รับการฝึกอบรม
จากระบบการเรียนรู้ของ Apple และได้รับคำาแนะนำาจากช่างรุ่นพ่ี
ให้มีความรู้ ความชำานาญ รวมทั้งทักษะต่างๆ รวมทั้งต้องผ่าน
การทดสอบของ Apple เพื่อให้ได้ใบรับรองมาตรฐานช่างเทคนิค
จาก Apple นอกจากนั้นยังมีระบบสุ่มสำารวจความพึงพอใจ
ของลูกค้าในการเข้ารับบริการ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การให้บริการแก่ลูกค้า

5. การบริหารสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการบริหารสินค้าคงคลังเป็นอย่างมาก
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น บริษัทฯ อาจประสบกับ
ปัญหาอันเกิดจากสินค้าล้าสมัยหรือสินค้าเสื ่อมความนิยม
บริษัทฯ จึงมีการพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้ระบบ Inventory Online ท่ีเช่ือมโยง
ข้อมูลสินค้าคงคลังของทุกสาขา ช่วยให้บริษัทฯสามารถวิเคราะห์
การส่ังซ้ือในปริมาณท่ีเหมาะสม ตามความต้องการสินค้าของบริษัท
รวมถึงสามารถตรวจสอบอายุของสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ส่งผล
ให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการสินค้าที่มีการหมุนเวียนช้าได้

ทันเวลา นอกจากนี้บริษัทฯ ให้แต่ละสาขาทำาการตรวจนับสินค้า 
และรายงานผลการตรวจนับกับสำานักงานใหญ่เป็นประจำาทุกวัน 
ทำาให้บริษัทฯ ติดตามการหมุนเวียนของสินค้าในแต่ละสาขา
ได้ดีย่ิงข้ึน ซ่ึงจากมาตรการดังกล่าว ทำาให้บริษัทฯ สามารถควบคุม
ปริมาณ และอายุของสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. กลยุทธ์การตลาด
• ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย
บริษัทฯ จะเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมสำาหรับลูกค้า
แต่ละกลุ่ม โดยลูกค้าของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มลูกค้าองค์กร
บริษัทฯ มีทีมขายสำานักงานใหญ่เข้าไปติดต่อโดยตรงกับกลุ่ม
ลูกค้าองค์กรทั้งลูกค้าบริษัท รัฐวิสาหกิจ และลูกค้าสถานศึกษา 
โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่เทคนิค นำาเสนอ วิเคราะห์ หรือบางกรณี
มีการจัดอบรมเพื่อเป็นการสร้างความต้องการ และความมั่นใจ
ในความสามารถ ประสบการณ์ และบริการของ บริษัทฯ ให้แก่ลูกค้า

2. กลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป
กลุ่มลูกค้ารายย่อยท่ัวไป มีลักษณะเป็นการขายปลีก  โดยบริษัทฯ
จำาหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายย่อยทั ่วไป ผ่านสาขาต่างๆ
ของบริษัทฯ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
    2.1 ลูกค้าร้าน  iStudio / iBeat / Mobi
ลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป บริษัทฯ จะมีกิจกรรม
สาธิตการใช้งาน (Demo) ให้ลูกค้าได้ทดลองใช้งาน เพื่อสร้าง
ความมั ่นใจให้แก่ลูกค้าก่อนการตัดสินใจ และจะเน้นการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื ่อ Social Media ต่างๆ  เพื ่อเป็นการ
สื่อสารกับลูกค้า
    2.2 ลูกค้า U•Store
ลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน
การศึกษา ซ่ึงมีจุดประสงค์ในการซ้ือสินค้าเพ่ือใช้เป็นส่ือในการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายในมหาวิทยาลัย Social Media และ
การทำากิจกรรมร่วมกับทางมหาวิทยาลัย  ทั้งนำาเสนอเทคโนโลยี 
ของ Apple เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ต�ร�งแสดงสัดส่วนร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�รแยกต�มประเภทลูกค้�

กลุ่มลูกค้าองค์กร
- ลูกค้าสถานศึกษา
- ลูกค้าบริษัทและรัฐวิสาหกิจ

149.21
253.70

2.70
4.58

135.75
209.13

3.78
5.81

200.05
268.76

5.61
7.53

รายได้จากกลุ่มลูกค้าองค์กร 402.91 7.28 344.88 9.59 468.81 13.14

กลุ่มลูกค้ารายย่อย
- ลูกค้า iStudio, iBeat, Mobi
- ลูกค้า U•Store
- ลูกค้า A-Store
- ลูกค้า AIS Shop by Partner, AIS Telewiz
- ลูกค้า Event
- ลูกค้า Online
- ลูกค้าศูนย์บริการ iCenter

2,350.18
1,026.64

46.94
769.82
69.73

788.08
81.49

42.45
18.55
0.85

13.91
1.26

14.23
1.47

1,760.20
650.97

8.68
481.10
88.93

197.59
64.71

48.93
18.10
0.24

13.38
2.47
5.49
1.80

1,990.10
578.79

-
403.41
53.27

-
73.44

55.78
16.22

-
11.31
1.49

-
2.06

รายได้จากกลุ่มลูกค้ารายย่อย 5,136.88 92.72 3,252.18 90.41 3,099.01 86.86

รวมรายได้จากการขายและบริการ 5,535.79 100.00 3,597.06 100.00 3,567.82 100.00

รายได้ 2564 2563 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
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    2.3 ลูกค้า A-Store
ลูกค้ากลุ่มน้ีจะเป็นนักศึกษา และบุคลากรของสถาบนัการศึกษา 
โดยเน้นกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับนักศึกษาและบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งยังมีพื้นที่ Play Ground ซึ่งเป็นพื้นที่
สำาหรับนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ใช้ในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
    2.4 ลูกค้า AIS Shop by Partner และ AIS Telewiz
ลักษณะลูกค้าในกลุ่มนี้จะเป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป ที่ซื้อสินค้าไม่
เฉพาะสินค้าแต่ Apple โดยจะได้รับบริการและรายการส่งเสริม
การขายเช่นเดียวกับร้าน AIS 

• นโยบายราคา
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple
บริษัทฯ จะต้ังราคาขายของหน้าร้าน โดยอิงราคาขายบน Website
ของ Apple สำาหรับสินค้าแต่ละรายการ บริษัทฯ จะยึดราคา
ดังกล่าวเป็นราคาขายปลีกสำาหรับสินค้าใหม่ที ่ออกสู ่ตลาด

และจะเป็นราคาที่เสนอขายแก่ลูกค้าจนกว่า Apple จะออก
สินค้าใหม่เพื่อทดแทนรุ่นเดิมโดยบริษัทฯ จะได้รับการชดเชย
ราคาตามรุ่น เง่ือนไข และตามเวลาที่ตกลงกัน เพื่อให้บริษัทฯ 
สามารถปรับราคาขายลงมาได้ ยกเว้น iPhone ซึ ่งบริษัทฯ
สั ่งซ ื ้อจาก บริษ ัท แอดวานซ์ ไวร ์เลส เน ็ทเวอร ์ค จ ำาก ัด
(บริษัทในเครือ AIS) โดย AIS จะเป็นผู ้แจ้งราคาพร้อมกับ
แพ็กเกจบริการมาให้บริษัทฯ

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น 
สำาหรับสินค้าที่บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำาหน่าย 
ราคาขายปลีกจะเป็นราคาท่ีแนะนำาโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
ยกเว้นสินค้าที่บริษัทฯเป็นผู้นำาเข้ามาจำาหน่ายเอง บริษัทฯ จะ
เป็นผู้กำาหนดราคาขาย  โดยมีนโยบายที่ต้องสามารถแข่งขันกับ
คู่แข่ง รายอื่นๆ ได้



รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 29

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ก�รจัดห�ผลิตภัณฑ์และบริก�ร

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple 
บริษัทฯ  ได้รับการแต่งต้ังจาก Apple South Asia (Thailand) Limited  ให้เป็นตัวแทนจำาหน่าย (Reseller) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple
ตามสัญญา Apple Premium Reseller Agreement  Authorized Apple Thailand Reseller และ Apple Campus Store Reseller 
บริษัทฯ ทำาการส่ังซ้ือสินค้าผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ทุกรุ่น รวมท้ังอุปกรณ์เสริมภายใต้ตราสินค้า Apple  ต่างๆ เช่น ท่ีชาร์จแบตเตอร่ี 
(Battery Charger) หูฟัง (Headphone) เมาส์ (Mouse) สายพ่วง (Devices Connector) เคร่ืองส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Internet Router)
เป็นต้น จากตัวแทนค้าส่ง (Distributor) ท่ีได้รับการแต่งต้ังจาก Apple รวมท้ังผลติภัณฑ์ประเภท iOS  ท้ัง iPhone iPad และ Apple Watch
ซึ่งไม่รวมแผนความคุ้มครอง AppleCare (AppleCare Protection Plan) ที่บริษัทฯ สั่งซื้อจาก Apple โดยตรง 

คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ iMac, Mac Mini, Mac Pro บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำากัด
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำากัด

คอมพิวเตอร์แบบพกพา MacBook Pro, 
MacBook Air

บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำากัด
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำากัด

iOS iPad บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำากัด
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำากัด
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำากัด

iPhone บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำากัด
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

Apple Watch บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำากัด
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำากัด
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำากัด

อุปกรณ์เสริม Apple Care  Protection Apple South Asia (Thailand) Limited

ที่ชาร์จแบตเตอร่ี / หูฟัง / สายพ่วง Internet 
Router

บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำากัด
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำากัด

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประเภท ผู้ผลิต / ตัวแทนจำาหน่าย
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ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น (Non-Apple Products) 
บริษัทฯ ยังมีการซื้อสินค้าตราสินค้าอื่นๆ โดยสามารถจำาแนกผู้ผลิต / ตัวแทนจำาหน่าย ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

งานบริการ 
บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก Apple South Asia (Thailand) Limited ให้เป็น Authorized Service Provider ทำาให้บริษัทฯ 
สามารถเปิดศูนย์บริการภายใต้ชื่อ iCenter เพื่อให้บริการต่างๆ สำาหรับสินค้า Apple ได้  โดยสามารถซื้ออะไหล่ต่างๆ จาก Apple 
ได้โดยตรง

อุปกรณ์เสริม หูฟังและลำาโพงขนาดเล็ก Bose
JBL
Jabra
Jawbone

บริษัท อัศวโสภณ จำากัด
บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำากัด
บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำากัด
บริษัท ดับบลิวแก๊ดเจท จำากัด

Case iPhone / iPad ตัวแทนจำาหน่ายหลายราย

กราฟิก เคร่ืองพิมพ์
กระดาษสำาหรับงานพิมพ์
อุปกรณ์วัดคุณภาพการพิมพ์

EPSON
Tecco
X-Rite

EPSON (Thailand) Company Ltd.
Tecco GmbH
Union TSL Limited

ซอฟท์แวร์ ซอฟท์แวร์งานออกแบบ
ซอฟท์แวร์เกี่ยวกับงานพิมพ์
ซอฟท์แวร์การจัดการ
ทรัพยากรบุคคล

Adobe
EFI
HCM

Adobe Systems Software Ireland Ltd.
EFI Singapore Pte Ltd.
iOperation Co.Ltd.

สมาร์ทโฟน SAMSUNG
OPPO
Vivo
Huawei
Xiaomi
Realme

บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำากัด
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำากัด
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แบบพกพา Dell
Lenovo
HP
Acer

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำากัด
บริษัท เอสไอเอสดิสทริบิวช่ัน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำากัด

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประเภท แบรนด์ ผู้ผลิต / ตัวแทนจำาหน่าย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

จำานวนทุนจดทะเบียน และทุนชำาระแล้ว ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำานวน 
400,000,000 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว 200,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำานวน 
400,000,000 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำาหนด
ให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำาหนดได้ หากบริษัทฯ มีความจำาเป็นที่จะต้องนำาเงินกำาไรสุทธิจำานวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยาย
การดำาเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

1. บริษัท ไอที ซิต้ี จำากัด (มหาชน) 116,000,000 29.00

2. นายวิโรจน์ โกศลธนวงศ์ 65,900,000 16.48

3. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล 27,994,000 7.00

4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล 26,024,116 6.51

5. นางสาวพรพิน ชัยวิกรัย 6,248,000 1.56

6. นางสาวพัชรา เกียรตินันทวิมล 6,172,200 1.54

7. นายวีระพันธ์ วรญาณโกศล 5,603,576 1.40

8. นายพีรภัทร วรญาณโกศล 4,046,602 1.01

9. นางสาวภัทรินดา วรญาณโกศล 4,041,146 1.01

10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 3,869,023 0.97

11. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 134,101,337 33.53

รวม 400,000,000 100.00

ชื่อผู้ถือหุ้น จำานวน (หุ้น) % การถือหุ้น

นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย
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นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการบริหารความเส่ียง เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการป้องกันและปรับตัวรับความเสี่ยงต่างๆ รวมถึง
แสวงหาโอกาสในการดำาเนินธุรกิจจากความเสี่ยงเหล่านั้นอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ได้มีการกำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง การประเมิน
และวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และทั้งปัจจัย
ภายนอก และปัจจัยภายใน เพื่อนำาไปปฏิบัติใช้และควบคุม
ความเสี่ยงของทั้งบริษัทฯ 

กระบวนการบริหารความเส่ียงและเคร่ืองมือท่ีใช้ 
บริษัทฯ นำากรอบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำาเนินงาน 
โดยแบ่งตามกระบวนหลัก 4 ขั้นตอน ได้แก่ การระบุความเสี่ยง
หรือโอกาสในการดำาเนินธุรกิจ การประเมินความเส่ียง การกำาหนด
มาตรการและการแก้ไข และการรายงานความเสี่ยง ต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ ไตรมาสละครั้ง

สำาหรับในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงดำาเนินการตามนโยบายบริหาร
ความเส่ียงที่กำาหนดไว้ สอดคล้องกับทิศทางในการดำาเนินธุรกิจ 
โดยมีปัจจัยความเสี่ยงดังน้ี 

การบริหารความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกการแต่งต้ังเป็น
ตัวแทนจำาหน่ายสินค้า Apple
บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก Apple South Asia (Thailand) 
Limited เป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้าของ Apple รวมทั้งเปิด
ศูนย์บริการเพื่อให้บริการหลังการขายสินค้า Apple โดยบริษัทฯ 
มีสัดส่วนการซ้ือสินค้า Apple คิดเป็นร้อยละ 89.33 ร้อยละ 91.45
และร้อยละ 94.12 ของยอดสั่งซื้อทั้งหมดในปี 2562 – 2564 
ตามลำาดับนั้น หากบริษัทฯ ถูกยกเลิกการแต่งตั้งจาก Apple 
ในการจำาหน่ายสินค้า Apple จะเกิดผลกระทบกับการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ ถึงแม้สัญญาในการแต่งตั้ง
เป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้า Apple เป็นสัญญาปีต่อปี 

จากการที่บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้าให้กับ
Apple มากว่า 30 ปี และสร้างยอดขายจำานวนมาก รวมท้ังปฏิบัติ
ตามข้อตกลงในสัญญากับ Apple อย่างเคร่งครัด ทำาให้ผู้บริหาร
เชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะได้รับการสนับสนุน
และความไว้ใจจาก Apple อย่างต่อเนื่อง

2. ความเสี่ยงจากการล้าสมัยของสินค้า
สินค้าของ Apple เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็ว Apple จึงต้องทำาการพัฒนาและออกสินค้ารุ่นใหม่ๆ
ท่ีมีความทันสมัยและมีหน้าท่ีการใช้งานเพ่ิมเติมให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับสินค้า IT อื่นๆ
ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำาหน่าย บริษัทฯ จึงอาจประสบปัญหา
ในเรื่องการบริหารสินค้าคงคลัง กล่าวคือ สินค้าที่มีอยู่อาจเสื่อม
ความนิยมและล้าสมัย ทำาให้บริษัทฯ ไม่สามารถจำาหน่ายสินค้า
ดังกล่าวได้

จากการที่ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจำาหน่ายสินค้า 
Apple มานาน ทำาให้มีความเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภค
เป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ดูแลสินค้า (Product 
Management) คอยติดตามสต๊อคสินค้า คัดเลือกสินค้า และ
สั ่งซื ้อสินค้าจำานวนที ่เหมาะสมเพื ่อป้องกันความเสี ่ยงจาก
สินค้าล้าสมัย สำาหรับการคัดเลือกสินค้าเข้ามาจำาหน่าย เจ้าหน้าท่ี
ดูแลสินค้าจะมีการสำารวจความคิดเห็น ความต้องการผ่านทาง
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การบริหารความเส่ียง

พนักงานหน้าร้าน และผู้จัดการสาขาอย่างสม่ำาเสมอ ในขณะเดียวกัน
บริษัทฯ ยังได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เก่ียวกับสินค้าใหม่ๆ แนวโน้ม
หรือเทคโนโลยีต่างๆ จาก Apple รวมทั้งผู้จัดจำาหน่ายรายอื่น
ส่งผลทำาใหบ้ริษัทฯ สามารถคัดสรรสินค้าได้ตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภคมากที่สุด ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีการบริหารสินค้า
คงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบ Inventory Online
ท่ีเช่ือมโยงข้อมูลสินค้าคงคลังของทุกสาขา โดยทุกส้ินวันจะมีการ
สุ่มตรวจเช็คสินค้าคงคลังของแต่ละสาขา เพ่ือทำาการเปรียบเทียบ
ยอดสินค้าคงเหลือกับรายงานสินค้าคงคลังจากระบบ Inventory
ของบริษัทฯ ในสาขาที่มีการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือช้า ก็จะ
ดำาเนินการโอนไปยังสาขาอ่ืนพร้อมท้ังการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขาย (Promotion) เพื ่อช่วยในการจำาหน่ายให้เร็วขึ ้น
หากสาขาใดมีสินค้าไม่พอกับความต้องการ ก็จะสามารถตรวจ
เช็คสินค้าคงคลังจากสาขาอื่นได้ในทันที ส่งผลทำาให้บริษัทฯ 
สามารถระบายสินค้าได้รวดเร็วก่อนที ่สินค้าที ่มีอยู ่จะเสื่อม
ความนิยม นอกจากนี้ ในกรณีที่ Apple ออกสินค้ารุ่นใหม่เพื่อ
ทดแทนรุ ่นเดิม บริษัทฯ จะได้รับการชดเชยส่วนต่างราคา
ตามรุ่น เง่ือนไข และตามเวลาท่ีตกลงกัน เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถ
ปรับราคาขายลงมาเพื่อให้สามารถแข่งขันได้

3. ความเสี่ยงจากการแข่งขัน
การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาด ICT โดยเฉพาะโทรศัพท์
เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตพีซี ส่งผลทำาให้มีการแข่งขันท่ีสูง
โดยเฉพาะในส่วนของผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็น Apple, Samsung, 
Oppo ที่จะออกสินค้ารุ่นใหม่ๆ ออกมาอย่างสม่ำาเสมอเพื่อ
แย่งชิงส่วนแบ่งตลาด อย่างไรก็ตาม ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์ Apple ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรม ระบบปฏิบัติการ Mac OS
สำาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์, iOS สำาหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ 
Tablet, Cloud System, Retina Display สำาหรับเครื ่อง
คอมพิวเตอร์พกพาท่ีแสดงภาพได้คมชัดกว่าจอคอมพิวเตอร์
ทั่วไป ความหลากหลายของ Application ความปลอดภัยของ
ระบบ ประกอบกับการออกแบบสินค้าที่ทันสมัย และความง่าย
ในการใช้งานคาดว่าผลิตภัณฑ์ Apple จะยังคงได้รับความนิยม
จากผู้บริโภค ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจาก
ผู้ประกอบการรายอ่ืนท่ีได้รับการแต่งต้ังจาก Apple ให้เป็น Reseller
ในประเทศไทยเช่นเดียวกัน ทำาให้ผู้ประกอบการสามารถเปิดร้าน

iStudio, iBeat, U•Store หรือ จุดขายสินค้า Apple ในร้าน 
Retail ของผู้ประกอบการดังกล่าว หรือห้างสรรพสินค้าต่างๆ 
ได้เช่นเดียวกับบริษัทฯ ตลอดจนร้านค้าบนช่องทางใหม่ๆ อย่าง
ช่องทาง Online อย่างไรก็ตาม แต่ละศูนย์การค้าหรืออาคาร
สำานักงาน หรือ Community Mall ตลอดจนสถานศึกษาจะไม่มี
ร้าน Apple ประเภทเดียวกันอยู่ในท่ีเดียวกัน (แต่อาจมีจุดจำาหน่าย
อ่ืนๆ ท่ีจำาหน่ายสินค้า Apple เช่น ใน Power Buy หรือ Power Mall) 
Reseller ทุกรายจะต้องบริหารช่องทางการจำาหน่ายของตนเอง
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด ดังน้ัน ความสำาเร็จของ Reseller
คือการมีช่องทางการจำาหน่ายที่เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง
และรวดเร็วการบริการที่มีคุณภาพและครบวงจร และการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ

จากการที่บริษัทฯ เป็นร้านตัวแทนจำาหน่าย Apple ที่มีช่องทาง
การจำาหน่ายส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน Prime Area ทั่วกรุงเทพมหานคร 
ท้ังศูนย์การค้าและสถานศึกษา บริษัทฯ ยังมีศูนย์บริการท่ีมีคุณภาพ
และครบวงจร สามารถให้บริการหลังการขาย สำาหรับสินค้าต่างๆ
ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในบรรดาคู่แข่ง
ที่เป็น Reseller ของ Apple ส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่ตลาดค้าปลีก 
โดยการเปิดสาขาเพื่อครอบคลุมพื้นที่จำาหน่ายทั่วไป เนื่องจาก
ผู้บริหารของบริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Apple มานาน ทำาให้
มีฐานลูกค้าที่เป็นองค์กร และการศึกษา ประกอบกับบริษัทฯ
มีกลยุทธ์ในการนำาสินค้าประเภทอ่ืนๆ เข้ามารวมกับสินค้า Apple 
สำาหรับสร้างเป็น Solution ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ด้านการเรียนการสอน รวมท้ังบริษัทฯ มีทีมงานท่ีมีประสบการณ์
ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และประสบความสำาเร็จ
ในการติดตั้งระบบต่างๆ ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำา
หลายแห่ง ทำาให้บริษัทฯ สามารถรุกตลาดองค์กรและการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. ความเสี่ยงเก่ียวกับสัญญาเช่าพื้นที่
เนื่องจากบริษัทฯ มีการจำาหน่ายสินค้าและให้บริการให้แก่ลูกค้า
รายย่อยทั่วไปโดยผ่านสาขาของบริษัทฯ ทั้งสิ้นจำานวน 66 สาขา
(iStudio 4 สาขา iBeat 5 สาขา U•Store 20 สาขา Mobi 4 สาขา)
ศูนย์บริการ iCenter 7 สาขา และ AIS Shop by Partner
11 สาขา และร้าน AIS Telewiz 9 สาขา ร้าน AIS Buddy 
1 สาขา และร้าน A-Store 4 สาขา ตลอดจนร้าน iSolution 1 สาขา 
ซึ ่งตั ้งอยู ่ในศูนย์การค้า อาคารสำานักงาน มหาวิทยาลัยทั่ว
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ดังนั้นบริษัทฯ จะต้องทำาการ
เช่าพ้ืนท่ีจากผู้ให้เช่าพ้ืนท่ีท้ังในรูปแบบของสัญญาเช่าระยะส้ัน
และระยะยาว บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถ
ต่อสัญญาเช่าพื ้นที ่ หรืออาจมีความเสี ่ยงจากการที่ผู ้ให้เช่า
ขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการต่อสัญญาท่ีทำาให้บริษัทต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเดิม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสาขา
ที่เป็นสัญญาเช่าพื้นที่ระยะยาวจำานวน 1 สาขา ซึ่งมีอายุการเช่า
คงเหลือ 9 ปี สำาหรับสาขาที่เหลือเป็นสัญญาเช่าพื้นที่ระยะสั้น 
ซึ่งมีอายุสัญญาไม่เกิน 1-3 ปี จึงอาจมีความเสี ่ยงจากการที่
ไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพื้นที่ได้ แต่จากการที่บริษัทฯ เป็นคู่ค้า

ที่ดีของผู้ให้เช่าพื้นที่มาโดยตลอด จึงทำาให้มีความเส่ียงเกี่ยวกับ
ต่อสัญญาเช่าพื้นที่ดังกล่าวค่อนข้างน้อย

5. ความเสี่ยงจากการเกิดความเสียหายจากการ
ทุจริตของพนักงานระดับปฏิบัติงาน
บริษัทฯ มีความจำาเป็นที่จะต้องมีการกระจายสินค้าไปตามสาขา
ในพ้ืนท่ีต่างๆประกอบกับสินค้ามีมูลค่าค่อนข้างสูง เคลื่อนย้าย
สะดวกและเป็นท่ีต้องการโดยท่ัวไป จากลักษณะดังกล่าว บริษัทฯ
อาจเผชิญความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงานระดับปฏิบัติงาน
บริษัทฯ จึงได้วางระบบควบคุมภายในและระบบสอบทานไว้เป็น
อย่างดี รวมท้ังนำาระบบสารสนเทศมาช่วยสนับสนุน ในส่วนระบบ
จัดเก็บสินค้า บริษัทฯ มีมาตรการตรวจสอบสินค้าโดยผู้จัดการสาขา
จะดำาเนินการสุ่มตรวจสินค้าทุกวัน โดยเฉพาะสินค้าที่มีมูลค่าสูง
นอกจากน้ันยังมีเจ้าหน้าท่ีจากแผนกบัญชีเข้าไปตรวจนับสินค้า
ในแต่ละสาขา อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง รวมท้ังแผนกตรวจสอบ
ภายในมีการสุ่มตรวจสอบเป็นระยะอีกด้วย โดยพนักงานในสาขา
น้ันๆ จะต้องร่วมกันรับผิดชอบหากมีสินค้าสูญหาย โดยมาตรการ
ต่างๆ และระบบงานท่ีบริษัทฯ วางไว้จะช่วยจำากัดความเสียหาย
ท่ีจะเกิดข้ึนไว้ในระดับท่ีไม่เป็นสาระสำาคัญต่อผลประกอบการ
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6. ความเส ี ่ยงด ้านความปลอดภัยไซเบอร ์
(Cyber Security Risk)
ปัจจุบันระบบดิจิทัลต่างๆ เข้ามามีบทบาทมากขึ ้น บริษัทฯ
ได้มีความเก่ียวข้องกับข้อมูลต่างๆ เพ่ือใช้ในกระบวนการทำางาน 
หรือการนำาข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อให้สามารถตอบโจทย์
ความต้องการของกลุ่มผู้มีเสียได้เสียต่างๆ อาทิ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั ้งการเกิดการแพร่ระบาดโรค
ติดเช้ือไวรัส COVID-19 ท่ีทำาให้บริษััทฯ ต้องปรัับตัวในการทำางาน
จากภายนอกออฟฟิศหรือจากที่่บ้านเพื่อให้ธุรกิจดำาเนินได้อย่าง
ต่อเน่ือง การเปล่ียนแปลงน้ีอาจส่งผลให้เกิดช่องโหว่และภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ รวมทั้งการคุ้มครองข้อมูลขององค์กรไม่ให้รั่วไหล  
การนำาข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ซ่ึงจะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับ
ความเสียหายในด้านของผลการดำาเนินงาน ความน่าเชื่อถือ 
หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ

เพ่ือเป็นการบริหารและลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการ
ดำาเนินการต่างๆ อาทิ การจัดทำานโยบายความปลอดภัยของ
ข้อมูลส่วนบุคคล จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเตรียม
ระบบต่างๆให้ทันสมัยและมีความปลอดภัย อบรมให้ความรู้
พนักงานให้ตระหนักถึงความเส่ียงด้านความปลอดภัยไซเบอร์ 
(Cyber Security Risk) และกำาหนดข้ันตอนและมาตรการต่างๆ 
ได้แก่

- จัดให้มีการกำาหนดสิทธิเฉพาะผู้มีหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้องในการ
  เข้าถึงข้อมูลต่างๆ
- การสำารองข้อมูล 
- พัฒนาระบบ Hardware และ Software อย่างต่อเนื่อง ให้มี
  ความทันสมัยเพ่ือรับมือกับอาชญากรรมทางไซเบอร์รูปแบบใหม่
  และ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยผู้ไม่เก่ียวข้อง
- ติดต้ังระบบและอุปกรณ์ในการป้องกัน การคุกคาม (Firewall)
  และการเฝ้าระวัง พฤติกรรมภัยคุกคามท้ังในส่วนของสำานักงาน 
  ใหญ่และสาขา 

7. ความเสี่ยงจากการระบาดของ โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จากสถานการณ์การรแพร ่ระบาดของโรคต ิดเช ื ้อไวร ัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีเริ่มระบาดในประเทศไทยตั้งแต่
ต้นปี 2563 ต่อเนื ่องจนถึงในปีที ่ผ่านมา ซ่ ึงภาครัฐได้ออก
มาตรการต่างๆ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด ทั้งการประกาศห้าม
ออกจากเคหะสถานในยามวิกาล มีข้อจำากัดในการเดินทางข้าม
จังหวัด การประกาศปิดหรือมีเงื่อนไขในการใช้สถานประกอบการ
บางประเภท ซ่ึงรวมถึง ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ซึ่งอาจ
นำาไปสู ่การหยุดชะงักทางธุรกิจที ่สำาคัญ และกระตุ้นให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค นอกจากนี้การระบาด
ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ ดำาเนินงานของบริษัทฯ ทำาให้
รูปแบบการดำาเนินงานของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือ
ให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในรูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ โดยคำานึง
ถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นหลัก แต่ก็ยังต้องสามารถ
รักษาระดับการให้บริการและสินค้าของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้า
เกิดความพึงพอใจสูงสุด บริษัทฯ ได้มีกระบวนการจัดการ
ความเส่ียง ดังน้ี 
- ปร ับการบริหารจัดการให้เหมาะสมให้สามารถเข ้าถ ึง
  กลุ ่มลูกค้ามากขึ ้น โดยผ่าน Social Media และช่องทาง  
  ออนไลน์ รวมถึง บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน ทดแทนการ
  ให้บริการที่หน้าร้านค้า
- กำาหนดแนวทางให้พนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติงานจากที่บ้าน  
  (Work from home) ในช่วงที่มีการระบาดของโรค โดยคำานึง 
  ถึงความปลอดภัยของพนักงาน ควบคู่ไปกับการรักษาระดับ
  การให้บริการอย่างต่อเน่ือง
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นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างย่ิงในการดำาเนินธุรกิจให้เติบโต
ตามกรอบแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ เช่ือม่ัน
ว่าการดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนน้ันไม่ใช่เพียงแค่ยืนอยูใ่นระยะยาว
แต่เป็นการยืนหยัดด้วยการวางรากฐานที่แข็งแกร่ง และพร้อม
จะเติบโตไปกับสังคมอย่างเก้ือกูลกัน รวมถึงอยู่ร่วมกับส่ิงแวดล้อม
ได้อย่างลงตัว หากบริษัทฯ มีการดำาเนินงานที่ดีบนรากฐาน
ท่ีแข็งแกร่ง และคำานึงถึงประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว
บริษัทฯ ก็จะสามารถดำารงกิจการเพื่อส่งมอบสินค้า บริการที่ดี 
และสร้างคุณค่าและความยั่งยืนให้แก่สังคมโดยรวมได้ในท่ีสุด
เพ่ือเป็นการให้ความสำาคัญกับแนวทางการด้านเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน บริษัทฯ ได้ดำาเนินมาตรการอันเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ (CSR - in - Process) เพื่อ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน ซ่ึงครอบคลุมประเด็น ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ผ่านการดำาเนินงานในหัวข้อหลัก คือ การกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน 
ส่ิงแวดล้อม การดำาเนินงานอย่างเป็นธรรมต่อผู้บริโภค การมีส่วนร่วม

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี / ก�รบริห�รคว�มเส่ียง

และการพัฒนาชุมชน เพื่อให้การประกอบกิจการของบริษัทฯ 
ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ บริษัทฯ 
จัดให้มีการสื ่อสาร กรอบแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ให้กับทุกส่วนงานได้เข้าใจ และตระหนักถึงความสำาคัญ เพ่ือก่อให้
เกิดการร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือกัน ผลักดันให้การดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนแนวทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งได้เป็น 4 กิจกรรมหลัก
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียกับกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. จัดหาสินค้า และบริการ
2. การกระจายสินค้าและบริการ
3. การตลาดและการขาย
4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและบริการหลังการขาย

การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน

เพื่อให้กิจกรรมหลักของบริษัทฯ ดำาเนินไปอย่างราบรื่นบริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการดำาเนินงานของกิจกรรมสนับสนุนไม่น้อยไป
กว่ากิจกรรมหลัก อาทิ กระบวนการจัดซื้อจัดหา กระบวนการสรรหา พัฒนา และรัักษาบุคลากร กระบวนการบริหารเทคโนโลยี 
สารสนเทศ กระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการปกป้องและรัักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
(Information Security & Cyber Security) เป็นต้น 

ก�รจัดซื้อ
และจัดห�

สรรห�และ 
พัฒน�บุคล�กร  

เทคโนโลยี
ส�รสนเทศ
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน - ผลประกอบการท่ีดีและผลตอบแทน
การลงทุนท่ีคุ้มค่า 
- มีการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
- ความโปร่งใสของข้อมูล 
- การเปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้อง 
ตามกำาหนดเวลา 
- การดูแลสิทธิและความเท่าเทียมกัน  

- ทบทวนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนอย่างยั่งยืน 
- เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมงานประชุมสามัญประจำา
ปี และเชิญชวนให้ส่งคำาถามและแสดงความเห็นในการ
ประชุม
- เปิดเผยข้อมูลของบริษัทอย่างโปร่งใสและทันเหตุการณ์
ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางอื่น 
รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัท 
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอข้อคิดเห็นและข้อร้อง
เรียนต่อบริษัทฯ โดยตรง

- รายงานประจำาปี 
- การประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ 
โทร. 02-559-2901-10 
Email : ir@spvi.co.th 
Website : www.spvi.co.th 

พนักงาน - ปฏิบัติต่อพนักงานโดยยึดหลักสิทธิ
มนุษยชน 
- การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์
อื่นๆ ที่เหมาะสม และเป็นธรรม
- ปฏิบัติตามจริยธรรมด้านแรงงาน 
- ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
- การพัฒนาความรู้ 
- โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 

- บริหารจัดการผลตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม
และเป็นธรรม
- ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน ด้วยความเท่าเทียม และเคารพ
ในสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน
-  ให้โอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
- จัดอบรมและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
- จัดสภาพแวดล้อมในการทำางานที่คำานึงถึงความปลอดภัย
ในการทำางาน 

- การจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- การให้ข้อมูลกับพนักงาน 
- หน่วยรับเรื่องร้องเรียน 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
- ร้องเรียนโดยตรงกับผู้บริหาร ทางอีเมล์ 
companysecretary@spvi.co.th 
- การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปี

ลูกค้า - คุณภาพของสินค้า และการให้บริการ
ทั้งก่อนและหลังการขาย 
- ราคาของสินค้าและบริการมีความ
เหมาะสม 
- ได้รับข้อมูลคุณสมบัติของสินค้า และ
กิจกรรมส่งเสริมการขายถูกต้อง

- ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้เกี่ยวกับสินค้า และบริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สินค้า Demo เพื่อให้ลูกค้าได้ทดลองก่อนตัดสินใจซื้อ
- จัดกิจกรรมให้ความรู้ และเทคนิคการใช้สินค้าทั้งที่ร้าน
สาขา และWebinar

- การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ขณะให้บริการ 
- การอบรมและให้ความรู้และทักษะ ต่างๆ 
แก่ลูกค้า ทั้งที่ร้านสาขา และช่องทาง
ออนไลน์
- สำารวจความพึงพอใจของลูกค้า

คู่ค้า - การดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม
- การต่อต้านการให้สินบนและ
คอร์รัปชัน 
- การปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า 
- การปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม 
-  การชำาระหน้ีตรงตามเวลา

- ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียม
- มีกระบวนการจัดซื้อที่ชัดเจน
- แบ่งปันความรู้และมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาสินค้า
และบริการ
- ปฏิบัติตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขทางการค้า
- มีการแข่งขันการค้าขายอย่างเสรี และเป็นธรรม 
- ให้ความสำาคัญกับมาตรฐานการผลิต
- มีการดำาเนินงานอย่างมีจริยธรรม 

- การประชุมหารือและการสนทนา พูดคุย 
จัดทำาบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 
- การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและให้ข้อ
เสนอแนะ คำาแนะนำาในการ ปรับปรุงพัฒนา

ชุมชน สังคม - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทาง
สังคมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ ชุมชนและ
สังคม 
- การจ้างงาน 

- จ้างแรงงานท้องถิ่นในจังหวัดที่มีร้านสาขา 
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับสังคม ชุมชน 

- การมีส่วนร่วมกับชุมชน ผ่านการจ้างงาน 
- กิจกรรมของโรงเรียน และมหาวิทยาลัย
- ร้านค้าของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในแต่ละ
มหาวิทยาลัย 

กลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย

ความคาดหวัง การตอบสนองความคาดหวัง ช่องทางการมีส่วนร่วม

ก�รวิเคร�ะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่�ของธุรกิจ 
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การจัดการด้านความย่ังยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ จึงให้ความสำาคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยการปลูกฝังจิตสำานึกให้กับพนักงานด้วยการให้ความรู้ผ่าน
การสื่อสาร และการรณรงค์ ให้พนักงานรู้จักถึงวิธีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เช่น การประหยัดน้ำา ประหยัดไฟ การใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และบริษัทฯ ได้ยึดหลักปฏิบัติเพื่อลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้
    (1) คัดเลือกสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อลูกค้า
    (2) ดูแลป้องกันมิให้การดำาเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความ
    เสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม
    (3) ปลูกฝังแนวคิดเร่ืองความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน  
    เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงความสำาคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยจัด
    ให้มีการฝึกอบรมพนักงานในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
    ระบบการจัดการ ส่ิงแวดล้อมดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

• การลดการใช้พลังงาน
บริษัทฯ ได้มีกิจกรรมรณรงค์เพ่ือให้เกิดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
เพื่อลดการ ใช้พลังงาน โดยกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
ลดการใช้พลังงานจากกระบวนการปฏิบัติงาน ของตนเองผ่าน
สื่อต่างๆ ของบริษัท เช่น การปิดไฟและถอดปลั๊กหลังเลิกใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้า ปิดเคร่ืองปรับอากาศในช่วงเวลาพักกลางวันลดเวลา
ชั่วโมงของการเปิดเครื่องปรับอากาศ ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับ
อากาศให้เหมาะสม ตรวจสอบและทำาความสะอาดเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
อย่างสม่ำาเสมอเพ่ือให้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าสามารถทำางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ใช้หลอด ประหยัดพลังงานทั้งในร้านสาขาและ
ออฟฟิศสำานักงานใหญ่ จัดประชุมทางไกลผ่าน Video conference
เพื่อทดแทนการเดินทางไปประชุม เป็นต้น 

• การลดการใช้ทรัพยากร
บริษัทฯ ได้ดำาเนินการ และจัดกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริม
การลดใช้ทรัพยากรหรือการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
- ร่วมรณรงค์ในการลดใช้ถุงพลาสติกในร้านค้าของบริษัทฯ
- เลือกใช้เคร่ืองถ่ายเอกสารที่ได้รับเคร่ืองหมายรับรองฉลากเขียว
และใช้ตลับหมึกพิมพ์ ที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติตามข้อกำาหนด
ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และคุ้มครอง สิ่งแวดล้อม
- คัดแยกขยะ เพ่ือให้ง่ายต่อการนำาขยะบางประเภทกลับมาใช้ใหม่

การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน

เช่น กระดาษ กล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์สินค้า พสาสติก เพื่อเป็น
การลดปริมาณขยะที่ต้องกำาจัด 

การจัดการด้านความย่ังยืนในมิติสังคม
บริษัทฯ เล็งเห็นคุณค่า และความสำาคัญของพนักงาน โดยเช่ือม่ัน
ว่าพนักงานที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสำาคัญยิ่งต่อการนำาพาองค์กร
สู่ความเจริญเติบโตและความสำาเร็จที่ยั่งยืน พร้อมกับให้ความ
สำาคัญในการดำาเนินธุรกิจภายใต้การกำากับกิจการที ่ดีและ
ยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับ การมีสำานึกรับผิดชอบต่อสังคม
โดยคำานึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
องค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ตลอดจนสังคมวงกว้าง

การดูแลและพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ มีนโยบายในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็น
ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการทำางาน
มีจรรยาบรรณและจริยธรรม ในการปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการจัดให้ผู้บริหารและพนักงาน
ได้รับการฝึกอบรม ทั้งการจัดอบรมภายในและภายนอกบริษัท 
โดยในปี 2564 ผู้บริหารและพนักงานได้รับการฝึกอบรม คิดเป็น
ร้อยละ 28.45 ของลูกจ้างเฉลี่ยในระหว่างปี ซึ่งครบตามสัดส่วน
ของลูกจ้างเฉลี่ย และมีจำานวนชั่วโมงฝึกอบรมพนักงานทั้งหมด
840 ชั่วโมงต่อปี คิดเฉลี่ยเป็น 6 ชั่วโมง/คน/ปี 

ความปลอดภัยชีวอนามัย
บริษัทฯ มีนโยบายที่มุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำางาน
ของพนักงานและปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจน
มีการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมในการทำาางานท่ีดี และคำานึงถึง
สวัสดิภาพของพนักงานให้เกิดความปลอดภัย จึงจัดให้มีการ
ประกันชีวิตและประกันสุขภาพพนักงาน กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 
และตรวจสุขภาพประจำาปีให้กับพนักงานทุกคน และบริษัทฯ ยัง
ได้ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ จัดให้มีสวัสดิการสินเชื่ออัตราพิเศษ
สำาหรับพนักงาน ตลอดจนมีการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อม
ในการทำาางานที่ดี และคำานึงถึงสวัสดิภาพของพนักงานให้เกิด
ความปลอดภัย จากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ การหยุดงาน ในปี
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2564 พบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรืออัตราการหยุดงานจาก
การเจ็บป่วยเนื่องจากการทำางานเท่ากับ 0.39

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ที่เกิดข้ึน บริษัทฯ ให้ความใส่ใจ และสนับสนุน
ส่งเสริมการดูแลพนักงานด้านสุขภาพ ในลักษณะการป้องกัน 
สร้างส่ิงแวดล้อมที่ปลอดภัย และเอื้อต่อการมีสุขภาพดี บริษัทฯ 
ออกประกาศให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานจากบ้านได้ ด้วยความ
ห่วงใยต่อสุขภาพของพนักงานระหว่างการเดินทางมายังสำานักงาน 
นอกจากนั้นเพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยบาดเจ็บ หรือ
เสียชีวิตจากโรคระบาดข้างต้น บริษัทฯ จึงได้จัดหากรมธรรม์
ประกันสุขภาพกรณีโรคระบาดไวรัสโควิด-19 เพ่ือดูแลคุณภาพชีวิต
ของพนักงานหรือลูกจ้างอย่างเหมาะสม

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ยึดหลักความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในเร่ืองของ
สิทธิมนุษยชน และนำามาใช้เป็นแนวความคิดหลัก ในการขับเคล่ือน
องค์กร โดยให้ความสำาคัญกับพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เนื่องจากเชื้อชาติ ศาสนา 
เพศ อายุ สถานภาพการ สมรส ความทุพพลภาพ และไม่มี
นโยบายการจ้างแรงงานเด็ก และแรงงานผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด
ซ่ึงบริษัทฯ ได้จัดทำาแนวปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ ในส่วนความรับผิดชอบต่อพนักงาน

สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีสำาคัญอย่างย่ิง
ท่ีจะช่วยขับเคล่ือนและนำาพาบริษัทฯ ไปสู่ความสำาเร็จของการบรรลุ
เป้าหมายของบริษัทฯ จึงให้การดูแลและปฏิบัติตามกฎหมาย 
ตลอดจนการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้าน โอกาส ผลตอบแทน 
การแต่งตั้ง โยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพ โดยยึดหลักปฏิบัติ
ดังนี้ 
    (1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้เกียรติ
    (2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
    (3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัยต่อ
    ชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
    (4) การแต่งต้ังและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ
    พนักงาน กระทำาด้วยความสุจริตใจ และต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ 
    ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานน้ัน
    (5) ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
    (6) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน  
    อย่างเคร่งครัด
    (7) หลีกเล่ียงการกระทำาใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรมซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความ  
    ม่ันคงในหน้าที่การงานของ พนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดัน
    ต่อสภาพจิตใจของพนักงาน 

การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน

ชาย
36%

หญิง
64%

487 คน
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การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ โดย
คณะกรรมการได้จัดให้มีคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ 
สำาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ให้ยึดถือเป็น
แนวปฏิบัติ ในการทำางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณภาพ 
คุณธรรม และเป็นธรรม โดยครอบคลุมในเรื่องของการดูแล
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า 
เจ้าหนี้ โดยได้เปิดเผยจริยธรรมธุรกิจดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ https://www.spvi.co.th/code-of-conduct

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม
โดยยึดมั่นใน หลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
และปลอดคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ คณะกรรมการได้กำาหนด
นโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชั่น ที่ครอบคลุม
ถึงประเด็นต่างๆ คือ การให้ของขวัญและค่าใช้จ่ายการเล้ียงรับรอง 
การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
และการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ การแจ้งเบาะแสการกระทำาผิด
หรือข้อร้องเรียน รวมท้ังกระบวนการในจัดการกับเร่ืองท่ีถูกร้องเรียน
และคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำาไปใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่น

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษทฯ มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า
ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี
มุ่งเน้นการทำาการค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรมโดยมี
แนวทางปฏิบัติดังนี้
    (1) มุ่งมั่นที่จะจัดหาสินค้า และพัฒนาบริการให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
    เพ่ือสนองความต้องการของลูกค้า
    (2) จำาหน่ายสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพให้กับลูกค้าในราคาท่ีเป็นธรรม
    (3) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความ 
    เป็นจริงอันเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพปริมาณหรือ
    เง่ือนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการน้ันๆ
    (4) จัดให้มีบริการหลังการขายเพื่ออำานวยความสะดวกให้กับลูกคา้ 
    อย่างมีประสิทธิภาพ

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าบริษัทฯ อยู่รอดและเติบโตได้ก็ด้วย
อาศัยสังคมและส่วนรวม ดังนั้นเพ่ือธำารงรักษาไว้ซึ่งสังคมและ
ส่วนรวมที่ดีบริษัทฯ จึงได้ยึดหลักปฏิบัติดังนี้ 
    (1) มีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้าน
    การศึกษา การพัฒนาความรู้แก่ทุกเพศทุกวัย 
    (2) ดำาเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม   
    หรือไม่เกิดความเสียหายต่อสังคม

นอกจากนั้นในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงจัดกิจกรรมสนับสนุน
โครงการด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั ้งสำาหรับอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย และบุคลากรทางด้านการศึกษา ตลอดจนเยาวชน
และผู้ปกครอง อันได้แก่
- โครงการ Parent Workshop ให้กับโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ 
ร่มเกล้า, โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม, โรงเรียนอุดมศึกษา,
โรงเรียนปัณณวิชญ์
- โครงการ Learning with iPad เพื่อให้ครูสามารถใช้ iPad 
ประยุกต์ในการสอนกับโรงเรียน และนักเรียนใช้ iPad ประกอบ
การเรียน กับโรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่, โรงเรียนบัวแก้ว
เกษร, โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการของมูลนิธิ
สร้างเสริมไทย ซึ่งดำาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและผลักดัน
ให้เกิดภูมิปัญญา ได้แก่ โครงการ “การ์ดนี้เพื่อน้อง” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้เด็กพิการและด้อยโอกาส ได้แสดง
ความสามารถให้สังคมได้รับรู้ด้วยการถ่ายทอดความฝัน ความหวัง
และจินตนาการที่มีผ่านปลายพู่กัน รวมทั้งเข้าร่วมบริจาคกับ
สภากาชาดไทย

ตลอดจนเข้าร่วมโครงการ SET Social Impact Gym 2021 ภายใต้
แนวคิด SE Empowerment Program ซึ่งตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) 
ร่วมกันจัดทำาโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำาธุรกิจ ให้แก่ 
นักธุรกิจเพื่อสังคม  (Social Enterprise) ได้ดำาเนินธุรกิจอย่าง
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ด้วยมุ่งหมายให้นักธุรกิจเพื่อสังคม
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มีส่วนในการดูแล แก้ไข สังคม ไม่ว่าจะเป็นมิติ ด้านเกษตรกรรม 
กลุ่มผู้เปราะบาง ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา 
และด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมขยายผลลัพท์ทั้งทางธุรกิจและสังคม
ได้อย่างย่ังยืน  โดยคุณไตรสรณ์ วนญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ 
ได้ร่วมเป็นโค้ชจิตอาสา ได้แก่

บริษัท ลูกทำาได้ จำากัด ผู้สร้างแอพพลิเคชั่นมือถือ เพื่อแก้ไข
ปัญหาสังคมด้านสุขภาพของเด็ก โดยทำาหน้าที่เป็นผู้ช่วยติดตาม
และกระตุ้นพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึงสามขวบปี ให้ความรู้และ
สร้างความเข้าใจถึงความสำาคัญของการส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการสมวัย รวมท้ังการให้ข้อมูลวิธีท่ีถูกต้องในการเข้าจัดการ
กระตุ้นพัฒนาการโดยผู้ เ ล้ียงดู เด็กในกรณีท่ี เด็กมีภาวะ
พัฒนาการล่าช้า โดยคุณไตรสรณ์ วนญาณโกศล เข้าร่วมให้
คำาปรึกษา ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแบบเจาะลึกในด้านการตลาด 
การหาจุดแข็งและจุดเด่นของธุรกิจ เพื่อนำามาวางแผนกลยุทธ์
การตลาดให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมาย  อาทิ กลยุทธ์การ
ทำาการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์การทำางานร่วมกับ
พันธมิตรรวมทั้งการหาพันธมิตรมาทำางานร่วมกัน กลยุทธ์การ
เลือกตลาดเป้าหมาย หรือการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการติดต่อส่ือสาร
เป็นต้น เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตามแผนที่ตั้งไว้
ส่งผลให้บริษัท ลูกทำาได้ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดต่างๆ 
และนำาไปต่อยอดเพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำาเนินธุรกิจ นำาไป
ปรับรูปแบบหรือการดำาเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งข้อเสนอแนะให้แก่ บริษัท บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์ จำากัด
เป็นปีท่ี 2 ซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่แก้ไขปัญหาสังคมด้านสุขภาพ
ภายใต้ชื่อ Go MAMMA รถแท็กซ่ีสำาหรับผู้สูงอายุแบบเท่ียวเดียว

รอรับกลับ และให้บริการผู้ดูแลติดตามโดยเน้นความปลอดภัย
และความสะดวกสบาย เพ่ือให้ผู้สูงอายุและลูกหลานม่ันใจ โดยในปี
2564นี้ ได้มีการติดตามการดำาเนินธุรกิจของ Go MAMMA  
และยังได้ให้คำาแนะนำาต่อยอดในเร่ืองการวางกลยุทธ์การตลาด 
อาทิ กลยุทธ์การทำาการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย การสร้าง
แบรนด์ด้วยเรื่องราว การส่งเสริมการตลาด การสื่อสารทาง
อินเทอร์เน็ต การท่ีจะทำาให้ลูกค้าใช้สินค้าและบริการซ้ำาและมีการ
บอกต่อ  ผลจากการดำาเนินการทำาให้บริษัทสามารถนำาความรู้
ประสบการณ์ แนวคิดต่างๆ จาก บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)
ไปต่อยอดเพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำาเนินธุรกิจ นำาไปปรับรูป
แบบหรือการดำาเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ เติบโตมากยิ่งขึ้น
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ภ�พรวมโดยสรุป

สำาหรับภาพรวมในปี 2564 เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัว เนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มผ่อนคลายมาตรการ Lockdown จากภาวะ
การระบาดของ Covid-19 และกลับมาดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป เนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญหลายประการ เช่น การกลับมาแพร่ระบาดระลอกใหม่ของ Covid-19, หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง
และความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ เป็นต้น โดยถึงแม้ประเทศไทยจะมีการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ในช่วงไตรมาสที่ 4
แต่อาจใช้เวลาฟ้ืนตัวค่อนข้างยาวนาน เน่ืองจากประเทศไทยยังต้องพ่ึงพาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการส่งออกเป็นตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 

แม้ทางบริษัทฯจะต้องเผชิญกับความท้าทายจากความไม่แน่นอนในช่วงทีมี่การแพร่กระจายของโรคระบาดอย่างรุนแรง และทำาให้บางสาขา
ของบริษัทฯต้องถูกปิดชั่วคราว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีการปรับตัวและมีแผนรับมือกับความไม่แน่นอน โดยได้วางแผนและพัฒนาช่องทาง
การขายออนไลน์ ทั้งใน Marketplace และ Website ของบริษัทฯ ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย มีแผนการตลาดที่เหมาะสม และ
สามารถเลือกช่องทางการชำาระเงินได้หลากหลาย นอกจากนั้น การระบาดของ Covid-19 ทำาให้การดำาเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป โดยใช้
เวลาในที่พักอาศัยเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำางาน, การเรียน, การเลือกซื้อสินค้าหรือการหาความบันเทิงผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งถือเป็น
ปัจจัยบวกที่ทำาให้บริษัทฯสามารถขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับในปี 2564 ทาง Apple ยังคงเปิดตัวสินค้าใหม่ ๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 ที่มีการเปิดตัวสินค้าใหม่ทั้ง iPhone, iPad, Apple Watch และ Mac
ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ผลประกอบการของบริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) ประจำาปี 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 เป็นดังนี้ 
• รายได้รวม เท่ากับ 5,573.26 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 1,938.29 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 53.32
• กำาไรขั้นต้น เท่ากับ 537.02 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 142.50 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 36.12
• กำาไรสำาหรับปี เท่ากับ 125.56 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 52.26 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 71.30

หน่วย : ล้านบาท

รายได้รวม 5,573.26           3,634.97             3,609.91 

กำาไรข้ันต้น 537.02            394.52             400.56 

กำาไรสุทธิ 125.56                73.30                 75.70 

ผลการดำาเนินงาน ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562
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สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
   เงินลงทุนชั่วคราว 
   ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 
   สินค้าคงเหลือ 
   สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

 36.90 
 122.28 
 55.92 

 391.51 
 14.10 

5.06
16.78
7.67

53.73
1.93

 44.97 
 -   

 67.65 
 455.45 
 22.17 

5.20
-

7.83
52.70
2.57

99.44
-

76.55
324.72
10.76

12.56
-

9.67
41.01
1.36

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  620.71 85.18  590.24 68.30 511.47 64.60
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
   เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน
   อุปกรณ์
   สินทรัพย์สิทธิการใช้
   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
   สิทธิการเช่า 
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 
   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 10.00 
 42.18 

 -   
 18.15 
 5.60 

 21.80 
 10.26

1.37
5.79

-
2.49
0.77
2.99
1.41

 -   
 56.77 

 162.84 
 18.70 

 -   
 22.51 
 13.10 

-
6.57

18.84
2.16

-
2.60
1.52

-
74.28

145.59
22.14

-
24.41
13.89

-
9.38

18.39
2.80

-
3.08
1.75

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  107.99 14.82  273.92 31.70 280.31 35.40
รวมสินทรัพย์  728.70 100.00  864.16 100.00 791.78 100.00

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หน้ีสินหมุนเวียน 
   เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
   เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
   เงินปันผลค้างจ่าย 
   ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำาหนด
   ชำาระภายในหน่ึงปี
   ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

 -   
 317.17 

 0.06 

 -   
 8.53 
 0.87

-
43.53
0.01

-
1.17
0.12

 122.00 
 135.67 

 0.07 

 41.89 
 9.72 
 1.36

14.12
15.70
0.01

4.85
1.12
0.16

-
116.63

0.08

50.78
13.11
1.96

-
14.73
0.01

6.41
1.66
0.25

รวมหน้ีสินหมุนเวียน  326.63 44.82  310.71 35.96 182.56 23.06
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 
   หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิที่ถึงกำาหนด
   ชำาระภายในหน่ึงปี
   สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 -   
 23.10

-
3.17

 121.52 
 19.65

14.06
2.27

97.59
19.58

12.33
2.47

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  23.10 3.17  141.17 16.34 117.17 14.80
รวมหน้ีสิน  349.73 47.99  451.88 52.29 299.73 37.86
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ทุนเรือนหุ้น 
ทุนจดทะเบียน 
ทุนที่ออกและชำาระแล้ว 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กำาไรสะสม 
   จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 
   ยังไม่ได้จัดสรร 

 200.00 
 39.81 

 18.33 
 120.83

27.45
5.46

2.52
16.58

 200.00 
 39.81 

 20.00 
 152.47

23.14
4.61

2.31
17.64

200.00
39.81

20.00
232.24

25.26
5.03

2.53
29.33

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  378.97 52.01  412.28 47.71 492.05 62.14

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  728.70 100.00  864.16 100.00 791.78 100.00

งบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันว�คม ปี 2562 ณ 31 ธันว�คม ปี 2563 ณ 31 ธันว�คม ปี 2564

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
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รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการ
รายได้อ่ืน

3,548.73 
19.09 
42.09 

98.31
0.53
1.17

3,577.90 
19.16 
37.91 

98.43
0.53
1.04

5,510.49
25.30
37.47

98.87
0.45
0.67

รวมรายได้ 3,609.91 100.00 3,634.97 100.00 5,573.26 100.00

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

3,161.96 
5.30 

268.42 
79.48 

87.59
0.15
7.44
2.20

3,198.63 
3.91 

257.17 
77.52 

88.00
0.11
7.07
2.13

4,990.69
8.08

323.32
85.92

89.55
0.14
5.80
1.54

รวมค่าใช้จ่าย 3,515.16 97.38 3,537.23 97.31 5,408.01 97.03

กำาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 94.75 2.62 97.74 2.69 165.25 2.97

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (0.85) (0.02) (6.82) (0.19) (8.57) (0.15)

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 93.90  0.03 90.92  0.03 156.68 2.81

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (18.20) (0.05) (17.62) (0.48) (31.12) (0.56)

กำาไรสุทธิสำาหรับปี 75.70 2.10 73.30 2.02 125.56 2.25

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
ผลขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้

(1.80)
0.36 

(0.05)
0.01

-
- 

-
-

(2.23)
0.45

(0.04)
0.01

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของ
กำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1.44) (0.04) - - (1.78) (0.03)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสำาหรับปี (1.44) (0.04) - - (1.78) (0.03)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 74.26 2.06 73.30 2.02 123.78 2.22

กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.19 0.18 0.31 

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก (ล้านหุ้น) 400.00 400.00 400.00 

มูลค่าท่ีตราไว้ (บาท) 0.50 0.50 0.50 

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ 31 ธันว�คม ปี 2562 ณ 31 ธันว�คม ปี 2563 ณ 31 ธันว�คม ปี 2564

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
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กระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน
กำาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกำาไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำาเนินงาน:
  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย
  โอนกลับค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
  ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน (โอนกลับ)
  การปรับลดสินค้าเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
  ขาดทุน(กำาไร)จากการจำาหน่าย/ตัดจำาหน่ายอุปกรณ์
  โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์ 
  ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินมัดจำาจากสัญญาเช่า (โอนกลับ)
  สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
  กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
  ดอกเบ้ียรับ
  ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย
  การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
  กำาไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า

93.90 

25.31 
(0.13)

 -  
6.91 
1.63  

(0.84)
0.60 
6.49 

(1.43) 
(0.40)

 - 
 -
-

90.92 

74.47 
- 

1.19  
10.49 
0.71 

(0.82)
(0.76)
2.19 

(0.34)
(0.61)
6.59

(9.52)
- 

156.68

76.88
-

(0.62)
2.39

(0.42)
-
-

2.02
-

(0.07)
7.07

(8.47)
(0.90)

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินดำาเนินงาน 132.04 174.51 234.56 
สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง:
  ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน
  สินค้าคงเหลือ
  สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน
หน้ีสินดำาเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง):
  เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน
  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน
  สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

3.42 
(105.29)

(3.18)
(1.13)

63.74 
0.06 

 -

(12.92)
(76.16)
(9.24)
0.05 

(182.77)
0.50 

(5.64)

               
(8.27)

125.16
11.41
(1.90)

(24.50)
0.59

(4.32) 
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน 89.66 (111.67) 332.73 
  ดอกเบ้ียรับ
  รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
  จ่ายภาษีเงินได้

0.46 
 - 

(16.08)

0.61 
0.89 

(19.26)

0.07
-

(28.08)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน 74.04 (129.43) 304.72 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มข้ึน
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืนลดลง 
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง 
เงินสดรับจากการจำาหน่ายอุปกรณ์
ซื้ออุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มข้ึน
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้

(39.48)
 - 
 - 

0.04 
(14.80)
(4.16)

 -

 - 
122.61 
10.00 
0.11 

(31.37)
(7.11)
(2.36)

-
-
-

0.47
(31.66)
(8.56)
(2.64)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (58.40) 91.88 (42.39) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึน
ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
ชำาระคืนเงินต้นของหน้ีสินตามสัญญาเช่า
เงินปันผลจ่าย 
จ่ายดอกเบ้ีย

 - 
 - 
 - 

(24.01)
-

500.00 
(378.00)
(30.93)
(39.99)
(5.46)

809.41
(931.41)
(35.65)
(43.99)
(6.22)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (24.01) 45.62 (207.86)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (8.37) 8.07 54.47 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 45.27 36.90 44.97
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 36.90 44.97 99.44 

งบกระแสเงินสด (หน่วย:ล้านบาท) ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564



รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 46

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

อัตราส่วนสภาพคล่อง  
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี (เท่า)
ระยะเวลาชำาระหน้ี (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)

 1.90 
 0.66 

 61.95 
 5.89 
 9.22 

 39.59 
 11.10 
 32.88 
 12.60 

 1.90 
 0.36 

 58.22 
 6.27 
 7.56 

 48.26 
 14.14 
 25.81 
 28.72 

2.80
1.02

76.78
4.75

12.81
28.48
39.63
9.21

24.02

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำากำาไร 
อัตรากำาไรขั้นต้น: รายได้จากการขาย (%)
 อัตรากำาไรขั้นต้น: รายได้ค่าบริการ (%)
อัตรากำาไรขั้นต้น: รายได้จากการขายและบริการ (%)
อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน (%)
อัตรากำาไรสุทธิ (%) 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

10.90%
72.23%
11.23%
2.62%
2.10%

21.39%

10.60%
79.60%
10.97%
2.69%
2.02%

18.53%

0.00
9.43%

68.05%
9.70%
2.96%
2.25%

27.77%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

14.24%
5.43

12.27%
4.56

19.96%
6.73

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

0.92
846,270.26

52.60%

 1.10 
17.60

60.03%

0.61
27.00

55.75% 

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564



รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 47

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

สรุปผลการดำาเนินงานสำาหรับปี 2564
รายได้รวมของบริษัทฯในปี 2564 มีจำานวน 5,573.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,938.90 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.32 เมื่อเทียบกับปี 
2563 ซึ่งมีรายได้รวมจำานวน 3,634.97 ล้านบาท รายได้รวมประกอบด้วย รายได้จากการขาย รายได้จากการให้บริการ และรายได้อื่น 
โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.87 ร้อยละ 0.46 และร้อยละ 0.67 ตามลำาดับ 

รายได้จากการขายของบริษัทฯ สามารถแบ่งเป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple และรายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้
ตราสินค้าอื่น โดยรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ในปี 2564 และ 2563 เป็นจำานวน 5,169.61 ล้านบาท และ
3,291.11 ล้านบาท ตามลำาดับ เพ่ิมข้ึน 1,878.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 57.08 สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของรายได้
จากการขาย iPhone และ iPad ผ่านช่องทางการจัดจำาหน่ายที่มีอยู่ ได้แก่ iStudio, iBeat, U•Store และ AIS Shop by Partner รวมถึง
การจัดจำาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ที่ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมาก ตลอดจนการมีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ออกจำาหน่ายในระหว่างปี เช่น iPhone 
series 13, iPad Gen 9, Airpods 3 เป็นต้น

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นในปี 2564 และ 2563 มีจำานวน 340.88 ล้านบาท และ 286.79 ล้านบาท ตามลำาดับ
เพิ่มขึ้น 54.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.86 สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของรายได้จากการขายอุปกรณ์เสริมสำาหรับ 
iPhone และ iPad 

รายได้จากการบริการ ในปี 2564 มีจำานวน 25.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.05 เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีรายได้จากการบริการจำานวน 
19.16 ล้านบาท 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในปี 2564 และปี 2563 จำานวน 409.24 ล้านบาท และจำานวน 334.69 ล้านบาท ตามลำาดับ
เพิ่มขึ้น 74.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.27 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตค่านายหน้าในการขาย
และค่าบริการพื้นที่ตามสัญญาเช่า 

บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2564 และปี 2563 จำานวน 8.57 ล้านบาท และจำานวน 6.82 ล้านบาท ตามลำาดับ โดยเพิ่มขึ้น 1.75 
ล้านบาท จากดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

สำาหรับผลประกอบการในปี 2564 และ ปี 2563 บริษัทฯ มีกำาไรสำาหรับปี จำานวน 125.56 ล้านบาท และจำานวน 73.30 ล้านบาท 
ตามลำาดับ เพิ่มขึ้น 52.26 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตรากำาไรสุทธิร้อยละ 2.25 และ ร้อยละ 2.02 ตามลำาดับ โดยในปี 2564 บริษัทฯได้มีการ
ปรับปรุงประมาณการณ์ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน โดยบันทึกผลขาดทุนจากการประมาณ
การณ์ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจำานวน 1.78 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้) บริษัทฯจึงมีกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปีเท่ากับ 
123.78 ล้านบาท
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สรุปฐานะการเงินสำาหรับปี 2564

สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำานวน 791.78 ล้านบาท ลดลง 72.37 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.37 เมื่อเทียบกับ
ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงมีจำานวน 864.16 ล้านบาท โดยสินทรัพย์รวมลดลงเน่ืองจากจำานวนสินค้าคงเหลือท่ีลดลง ณ ส้ินปี 2564 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ
จำานวน 324.72 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2563 จำานวน 130.74 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 28.70 

หนี้สินรวม
หน้ีสินรวมของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีจำานวนท้ังส้ิน 299.73 ล้านบาท ลดลงจำานวน 152.15 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33.67
เม่ือเทียบกับปี 2563 ซ่ึงมีจำานวน 451.88 ล้านบาท เน่ืองจาก ณ ส้ินปี 2564 บริษัทฯไม่มียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน
ในขณะที่ ณ สิ้นปี 2563 มีจำานวน 122 ล้านบาท เนื่องจากมีการจ่ายชำาระเงินกู้ยืมออกไปในระหว่างปี นอกจากนั้น บริษัทฯมีหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าลดลง เนื่องจากการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาในระหว่างปี 

ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีมูลค่าทุนจดทะเบียนทั้งหมดเท่ากับ 200 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำานวน 400 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท ชำาระเต็มมูลค่าแล้ว ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสำารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2564 ส่วนของผู้ถือหุ้น
มีจำานวน 492.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.35 จากปี 2563 ซึ่งมีจำานวน 412.28 ล้านบาท 
โดยมีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 1.23 บาทต่อหุ้น

อัตราส่วนหนี้สินต่อหน่วยของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 1.10 เท่าในปี 2563 เป็น 0.61 เท่าในปี 2564 สาเหตุหลักมาจากจำานวนหนี้สินที่ลดลงจาก
การชำาระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
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บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ทั้งคอมพิวเตอร์
ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ รวมทั้งเป็นตัวแทน
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น ๆ เพื่อใช้งานร่วมกับสินค้า Apple เป็นหลัก  เพื่อรองรับ
ความต้องการของลูกค้า เช่น ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลสำาหรับงานวีดีโอ ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลแบบพกพา
ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งพิมพ์และกราฟิก รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงสำาหรับสินค้าประเภท iOS  (iPod, 
iPad, iPhone) เช่น ลำาโพงหูฟัง  รวมทั้ง Case ป้องกันการกระแทก และฟิล์มกันรอย เป็นต้น

ติดต่อส่วนง�นนักลงทุนสัมพันธ์
นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล  กรรมการผู้จัดการ
นางสาวศันษนีย์ โหรานิคม  เลขานุการบริษัท

บุคคลอ้�งอิง
1.นายทะเบียนหุ้น
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง
เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  10400
โทรศัพท์ : 0-2009-9000 โทรสาร :  0-2009-9991

2.ผู้สอบบัญชี
นางสาวพัชระวรรณ คูณะรังษี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6650
บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
ชั้น 33  อาคารเลครัชดา  193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110
โทรศัพท์ : 0-2264-0777 โทรสาร :  0-2264-0789-90

1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
0107556000264
www.spvi.co.th
0-2559-2901-10
0-2559-2488
200,000,000 บาท
200,000,000 บาท
0.50 บาท
หุ้นสามัญ จำานวน 400,000,000 หุ้น

ชื่อบริษัท    
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่

เลขทะเบียนบริษัท
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็นทุนที่ออกและชำาระแล้ว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ
ชนิดและจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายแล้ว

ข้อมูลท่ัวไป
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ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ไม่เป็นคู่ความหรือคู่กรณี ในคดีดังต่อไปนี้
1. คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจำานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 
    31 ธันวาคม 2564
2. คดีที่ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้
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คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดำาเนินธุรกิจด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของการกำากับดูแลกิจการที่ดี ด้วยเชื่อมั่นว่าระบบ
และการกำากับดูแลกิจการท่ีดี เป็นปัจจัยสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ
จึงได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยมี
เนื ้อหาครอบคลุมหลักการสำาคัญในเรื ่อง สิทธิของผู ้ถือหุ ้น
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำานึงถึงบทบาท
ของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการ
กำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริษัทฯ  โดยอ้างอิงจาก
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสอดคล้องกับหลักการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผย
เนื้อหารายละเอียดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.spvi.co.th
/investor-relations/

ในปี 2564 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดี สรุปได้ดังนี้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำาคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้
ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับ
ส่วนแบ่งกำาไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของ
กิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ
ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
แต่งตั ้งผู ้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น
การจัดสรรเงินปันผล การกำาหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ
และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น 

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้
ดำาเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำานวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้

ก่อนการประชุม
1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุม 

และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ได้ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2563 โดยได้ประกาศ
และเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่านเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์บริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อถึงกำาหนดการ
ปิดรับ ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด 

2. จัดทำาหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบแก่ผู้ถือหุ้น 
ล่วงหน้า รวมทั้งเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที ่
www.spvi.co.th/investor-relations/ ล่วงหน้า 30 วัน 
ก่อนวันประชุม นอกจากนี้ได้จัดส่งชุดเอกสารให้ผู้ถือหุ้น 
ล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูล 
ประกอบการประชุม

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีข้อมูลท่ีถูกต้อง เพียงพอ
และชัดเจน ดังนี้
• หนังสือเชิญประชุมแต่ละวาระระบุอย่างชัดเจนว่าเป็น 

เรื่องที่เสนอเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งข้อเท็จจริง
และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ

• แนบแบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีมีหมายเลขบาร์โค้ดไปพร้อมกับ 
หนังสือเชิญประชุม เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการลงทะเบียน 
ให้กับผู้ถือหุ้น

• แนบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบคือ แบบ ก. ข. และ ค. เพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ตามแบบที่เหมาะสม

• สำาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
• ข้อมูลของผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท โดยระบุรายละเอียด ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัต ิ
การศึกษา ประวัติการทำางาน ประวัติการอบรมจัดโดยสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเภทของ 
กรรมการที่เสนอวันเริ่มต้นดำารงตำาแหน่งในบริษัท

• ข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมี 2 ท่าน 
และทุกท่านเป็นกรรมการอิสระเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณา 
มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

การกำากับดูแลกิจการ
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• ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
• แผนท่ีแสดงสถานท่ีสำาหรับประชุมสำาหรับการเดินทางโดย

รถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถประจำาทาง

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น
1. บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีในวันที่ 2 เมษายน 

2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 31 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ 
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ  
ซึ่งมีห้องประชุมที่มีขนาดเหมาะสม สามารถรองรับผู้เข้าร่วม 
ประชุมได้อย่างเพียงพอ  และเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ ่ม 
ประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 2 ชั ่วโมงเพื ่อให้เจ้าหน้าที ่รับ 
ลงทะเบียนมีเวลาพอเพียงต่อการตรวจสอบเอกสารของ 
ผู้ถือ หุ้นท่ีมาประชุมด้ วยตนเองและ ผู้ รับมอบฉันทะ 
เพ่ือให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
บริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที ่และโต๊ะลงทะเบียนในจำานวนที ่
เหมาะสมและเม่ือลงทะเบียนเสร็จแล้วผู้ถือหุ้นจะได้รับ 
บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระเพ่ือใช้ลงคะแนนในห้องประชุม 

2. ก่อนเร่ิมการประชุม เลขานุการท่ีประชุมช้ีแจงวิธีการออกเสียง 
ลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ  โดยผู ้ถือหุ ้นสามัญ 
ของบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
ซ่ึงการลงคะแนนและนับคะแนนเป็นไปอย่างเปิดเผยโดยบริษัทฯ 
ได้นำาระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งช่วยให ้
ขั้นตอนการประมวลผลคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็วและ 
แม่นยำา และเมื่อทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
บริษัทฯ ได้แสดงผลดังกล่าวขึ้นหน้าจอภาพให้ผู้ถือหุ้นทราบ
โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

3. ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ  
กรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร  และกรรมการผู้จัดการ 
ของบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น 
อย่างมากโดยเข้าร่วมประชุม และบริษัทฯ ยังได้เชิญผู้สอบ
บัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม
ด้วยเพ่ือให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มท่ี  
 

การกำากับดูแลกิจการ

4. สำาหรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมหลังจากที่บริษัทฯ ได้เริ่ม 
ดำาเนินการประชุมไปแล้วนั้น  ยังสามารถเข้าร่วมประชุม 
และออกเสียงลงคะแนนได้ในระเบียบวาระท่ีอยู่ระหว่างการ 
พิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ  

5. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดำาเนินไปตามวาระที่กำาหนด 
ไว้ตามลำาดับและไม่มีการพิจารณาวาระอื่นใดนอกเหนือจาก 
ที่ได้ กำาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม         

6. ประธานท่ีประชุมมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯแจ้งผล
คะแนนแต่ละวาระและมติของท่ีประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ภายในช่วงการจัดประชุมทันที โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือ
คัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับมตินั้น

การดำาเนินการภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
1. บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนน 

ภายในวันเดียวกันผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. เลขานุการบริษัทฯ  ได้จัดทำารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและ 
จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ ภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน 
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญและตระหนักในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรือแม้แตผู้่ถอืหุน้รายยอ่ย จงึไม่กระทำาการใดๆ 
ท่ีถือเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อ 
ผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อกำาหนดของกฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง โดยในปี 
2564 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น
• บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งสามแบบให้กับผู้ถือหุ้น 

ทุกคน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ในแบบที่ตรงกับความ 
ต้องการมากที่สุด
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• ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาเข้าร่วมการประชุมได้ บริษัทฯ 
ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จำานวน 
2 คน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู ้ถือหุ ้นในการพิจารณามอบ
ฉันทะให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเข้าประชุม และออกเสียง 
ลงคะแนนแทน 

2. การดำาเนินการเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ กำาหนดแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
อย่างเคร่งครัดโดยกำาหนดไว้เป็น ลายลักษณ์อักษร โดยดำาเนินการ 
ดังนี้
• แจ้งกฎเกณฑ์ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายใน 

ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบ เพื่อให้มั่นใจ
ว่ากฎเกณฑ์ และนโยบายดังกล่าวเป็นท่ีรับทราบ และปฏิบัติตาม 

• กรรมการ และผู้บริหาร งดทำาการได้มาหรือจำาหน่ายไป 
ซ่ึงหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงก่อนเปิดเผยงบการเงิน 
ต่อสาธารณชน 30 วัน โดยเลขานุการบริษัทฯ จะแจ้งให้ 
กรรมการ และผู้บริหารได้ทราบช่วงเวลาการห้ามซื้อขาย 
(Silent Period)

• กำาหนดบุคคลที่มีตำาแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งสามารถล่วงรู้ หรือ
ครอบครองข้อมูลภายใน ได้มากกว่าพนักงานทั่วไปให้ถือว่า 
เป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีความสุ่มเส่ียง จึงห้ามซ้ือขาย โอน และรับโอน 
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผย 
งบการเงินประจำาไตรมาสและประจำาปี (Black out Period) 
รวมท้ังให้มีการรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลง
หลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ นิติภาวะ 
ต่อเลขานุการบริษัทฯ ทุกครั้ง ภายใน 3 วันทำาการ นับแต่วัน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

•  รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 เป็นรายการที่
เป็นไปอย่างบริสุทธ์ิ ยุติธรรม และเป็นไปตามธุรกิจปกติการค้า

หมวดท่ี 3 การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัต ิ
อย่างเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

พนักงาน : บริษัทฯ ยึดถือแนวทางการปฏิบัติ ต่อพนักงาน
ด้วยความเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาสผลตอบแทน การแต่งตั้ง 
โยกย้าย ตลอดจน การพัฒนาศักยภาพ ให้ความเคารพต่อความ
เป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่เกี่ยวข้อง
กับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการ
ทำางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน 

คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ ยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดีตาม
เงื่อนไขทางการค้าและ/หรือข้อตกลง อย่างเป็นธรรมต่อคู่ค้า 
และเจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็นการชำาระหนี้ตรงตามเวลา การดูแล
คุณภาพหลักทรัพย์ค้ำาประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลง 
ไว้กับเจ้าหนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขได้บริษัทฯ 
จะรีบแจ้งให้เจ้าหน้ี ทราบโดยเร็ว เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง 
แก้ไข โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับ 
ลูกค้าท่ีจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีดี  รวมท้ังรักษาสัมพันธภาพ 
ท่ีดี มุ่งเน้นการทำาการค้าด้วยความซ่ือสัตย์และเป็นธรรม

ในปี 2564 ร้าน iStudio และ iBeat ของบริษัทฯ ได้รับการ
สุ่มตรวจสอบจาก Mystery Shopper จากภายนอกอย่าง
สม่ำาเสมอ และบริษัทฯ ยังได้รับการประเมินความพึงพอใจของ
ลูกค้าศูนย์บริการ iCenter ซึ่งดำาเนินการประเมินโดย Apple 
เป็นประจำาทุกเดือน พบว่าความพึงพอใจโดยรวมแต่ละสาขา 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 89 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับทราบข้อบกพร่อง 
แล้วนำาไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อยกระดับคุณภาพบริการให้กับ
ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

คู่แข่ง : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลัก
สากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขัน
ทางการค้าและยึดกติกาของการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 
และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ 
ให้ได้มาซึ่งข้อมูลคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม

การกำากับดูแลกิจการ
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ชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมี
ต่อชุมชนและสังคม ท้ังการจัดกิจกรรม และเข้ามีส่วนร่วม เพ่ือ
สาธารณะประโยชน์ และบริการสังคม เช่น กิจกรรมด้านการศึกษา 
เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริต คอร์รัปชั่น และห้ามจ่ายสินบน เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ 
ของบริษัท รวมถึงการประเมิน ความเส่ียง กำาหนดแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการกำากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกัน และติดตาม
ประเมินผลความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และยังเน้นการ 
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อช่วยกันตรวจสอบความโปร่งใส 
ในการดำาเนินธุรกิจ การประพฤติ ตามนโยบายการกำากับดูแล
กิจการท่ีดี ตลอดจนแนวปฏิบัติเร่ืองการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปช่ัน 
โดยผู้ท่ีพบเห็นการละเมิดสามารถแจ้งการพบเห็นดังกล่าว 
ต่อคณะกรรมการบริษัท ผ่านเลขานุการบริษัท หรือแผนกตรวจ
สอบภายใน ทั้งนี้เรื่องที่ถูกแจ้งเข้ามาจะถูกนำาเข้าสู่กระบวนการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปและผู้รายงานจะได้รับ การคุ้มครอง
จากบริษัทฯ อย่างดีที่สุด

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน
1. บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู ้แจ้งเบาะแสหรือ 
ผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับ 
2. บร ิษ ัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที ่จ ำาเป ็น โดยคำานึงถ ึง 
ความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงานแหล่งท่ีมาของ
ข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ที่ได้รับความเสียหาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหาย
ด้วยกระบวนการที่เหมาะสม และเป็นธรรม
4. บริษัทฯ จะไม่กระทำาการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส
หรือผู ้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการปลี่ยนแปลง ตำาแหน่งงาน
ลักษณะงาน สถานที่ทำางาน สั่งพักงาน เลิกจ้าง หรือกระทำา
การอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้ง 
เบาะแสหรือผู้ร้องเรียน หรือ ผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง

ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการแจ้งเบาะแส
การกระทำาผิดหรือข้อร้องเรียน
(1) ส่งโดยตรงที่เลขานุการบริษัท
    บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)
    1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา
    แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
    กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ
    ทางอีเมล์ : companysecretary@spvi.co.th

(2) ส่งโดยตรงที่แผนกตรวจสอบภายใน
    นางสาวยุพา เบญจวิกรัย
    บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน)
    1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา
    แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
    กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ
    ทางอีเมล์ : yupa@spvi.co.th

การดำาเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
เม่ือได้รับเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำาผิดท่ีส่งเข้ามา
ตามช่องทางการร้องเรียนของบริษัทฯ เลขานุการบริษัท หรือ
แผนกตรวจสอบภายใน ดำาเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และ 
แผนกตรวจสอบภายในทำาการตรวจสอบ ก่อนนำาส่งเร่ืองร้องเรียน
ให้หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมนำาเสนอมาตรการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยยึดหลักความโปร่งใส และเป็นธรรมแก่ผู้
มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

การตรวจสอบข้อเท็จจริง แผนกตรวจสอบภายใน พิจารณา
จัดทำารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ เสนอกรรมการผู้จัดการพิจารณาสั่งการตามความ
เหมาะสม รวมทั้ง รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

โดยในปี 2564 ที่ผ่านมาไม่มีการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตและคอร์รัปชัน สำาหรับการร้องเรียนด้านอื่น ได้แก้ไขแล้ว 
ซึ่งได้ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ

การกำากับดูแลกิจการ
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การอบรมและสื่อสาร  
บริษัทฯ ส่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้พนักงานตระหนัก
ถึงความสำาคัญของการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน โดยแผนก 
ทรัพยากรบุคคลจะส่ือสารและฝึกอบรมพนักงาน เก่ียวกับนโยบาย 
และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ความรู้และ
ปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำานึกในการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ 
ตลอดจนข้อมูลท่ีสำาคัญท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการ ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วน
ได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี ่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมดได้
รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน  โดยทำาการเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนผ่านช่องทาง

และสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย ์และเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ www.spvi.co.th/

คณะกรรมการบริษัทฯ  ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงาน
งบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล
งบการเงินของบริษัทฯ จัดทำาข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง
สม่ำาเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง โดยแสดงรายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ไว้ในแบบแสดงรายงานประจำาปี
56-1 (One Report) และได้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบจำานวนครั้ง
ของการประชุมและจำานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปีท่ีผ่านมา นอกจากน้ันยังกำาหนด
ให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ
กรรมการ และผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ทุกครั้ง โดยมีข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และ
ผู้บริหารบริษัทฯ ในปี 2564 ดังนี้ 

1. นายธีระ อภัยวงศ์
    ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

400,000

-

- 400,000

-

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
    กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

300,000

-

-

-

300,000

-

3. นายนราธร วงศ์วิเศษ
    กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1,325,200

-

1,500,000

-

2,825,200

-

4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล
    กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

26,024,116

29,994,000

-

(2,000,000)

26,024,116

27,994,000

ร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมก�รและผู้บริห�ร
ในรอบปีที่ผ่�นม� (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564)

กรรมการ / ผู้บริหาร
จำานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)

31  ธ.ค. 2563 ซื้อ(+) / ขาย(-) 31  ธ.ค. 2564

การกำากับดูแลกิจการ
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บริษัทฯ  จัดให้มีหน่วยงานที่ให้ข้อมูลสารสนเทศและส่ือสารกับ 
ผู้ถือหุ้น นักลงทุนตลอดจนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งสามารถ
ติดต่อขอข้อมูลบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้
 ทางโทรศัพท์ : 0 2559 2901-9
 ทางอีเมล์    : ir@spvi.co.th
นอกจากนี้นักลงทุนยังสามารถศึกษาข้อมูลผ่านทาง
 เว็บไซต์ www.spvi.co.th

หมายเหตุ :  * จำานวนหุ ้นเพิ ่มขึ ้นเนื ่องจากได้ร ับโอนจากมรดก

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนัก
ลงทุน (Opportunity Day) รวม 4 คร้ัง  ซ่ึงจัดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับธุรกิจ และการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และส่ือมวลชน 
โดยเข้าร่วมกิจกรรมในวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 13 พฤษภาคม 11 
สิงหาคม และ 8 พฤศจิกายน 2564 ซ่ึงบริษัทฯ ได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดีจากนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ท่ีสนใจ

กรรมการ / ผู้บริหาร
จำานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)

31  ธ.ค. 2563 ซื้อ(+) / ขาย(-) 31  ธ.ค. 2564

5. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล
    กรรมการและผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

29,994,000

26,024,116

(2,000,000)

-

27,994,000

26,024,116

6. นายสุจิน สุวรรณเกต
    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

300,000

-

-

-

300,000

-

7. นางสุษมา รัติวานิช
    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

300,000

-

-

-

300,000

-

8. นายโสภณ อิงค์ธเนศ
    กรรมการ
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

-

-

9. นางสาวภัคจิรา ทัศนเสวี 
    ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

-

-

10. นางดวงนภา วรญาณโกศล
      ผู้ช่วยผู้อำานวยการแผนกผลิตภัณฑ์
      คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1,480,480

3,075,200

-

-

1,480,480

3,075,200

11. นายพงษ์สัน โมฬี
     ผู้ช่วยผู้อำานวยการแผนกค้าปลีก
     คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

-

-

12. นายพงศกร บุญศรีเมือง
     ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรมและบริการ
     คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

831,186

-

-

-

831,186
-

13. นายไพโรจน์ อุลิศนันท์
     ผู้จัดการอาวุโสแผนกค้าปลีก 1 
     คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

-

-

การกำากับดูแลกิจการ
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เพ่ือทำาหน้าท่ีสรรหากรรมการของบริษัทฯ เพ่ือสามารถ
ให้ความม่ันใจได้ว่าคณะกรรมการท่ีทำาหน้าท่ี ในปัจจุบันน้ันประกอบ
ไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์
เป็นท่ียอมรับ และมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ
เป็นอย่างดี  

1. โครงสร้างกรรมการ
ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำานวน 8 คน ประกอบด้วย 
   (ก)  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
         (Executive Director) 2 คน 
   (ข)  กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร
         (Non-Executive Director) 6 คน
         (รวมประธานกรรมการบริษัท)
         ในจำานวนนี้มีกรรมการอิสระ 3 คน 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ  เพื่อช่วยในการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร : เป ็นผู ้ก ำาหนดแนวทางและกลยุทธ ์
ในการดำาเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำาหนดโดยคณะ 
กรรมการบริษัทฯ และเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว

คณะกรรมการตรวจสอบ : ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอ
เรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าท่ีตามท่ีได้กำาหนดไว้ในอำานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี
เพียงพอท่ีจะสามารถทำาหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงินของบริษัทฯ ได้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วย
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ อาทิ
เช่น ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน 
ความเสี่ยงด้านการตลาด เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถบริหารจัดการ
ให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : ปฏิบัติหน้าที ่
ในการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ 
และผู้บริหารระดับสูงสุด เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการ
ทำาให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำาเนินการเรื่องกระบวนการสรรหา
และการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม

สัดส่วนของกรรมการอิสระใน
คณะกรรมการบริษัท

ชาย/หญิง

ระยะเวลาในการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ

37.5%

37.5%
25%

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร

2 คน

6 คน

>6 - 9 ปี (4คน)

>9 ปี  (4คน)
กรรมการอิสระ

กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร

การกำากับดูแลกิจการ
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คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพ่ือให้เกิดความชัดเจน
ในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำาหนดนโยบายการกำากับดูแล
และการบริหารงานประจำา ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ี
ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ  กับผู้บริหาร
อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทำาหน้าที่ในการกำาหนด
นโยบายและกำากับดูแลการดำาเนินงานของผู้บริหาร ขณะท่ีผู้บริหาร 
ทำาหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตาม
นโยบายที่กำาหนด

ผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและคำานึงถึงประโยชน์ของ 
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำาคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ
เป็นผู้กำาหนดนโยบาย เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ 
ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และกำากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณ
ที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม 

3. การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุม
อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ซึ่งกำาหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอด
ทั้งปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ ่มเติมตามความจำาเป็น
โดยการประชุมแต่ละคร้ังได้มีการกำาหนดวาระในการประชุม
อย่างชัดเจน และมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียด
ล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการ บริษัทฯได้มีเวลาศึกษา
ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมท้ังได้มีการจดบันทึก
รายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงาน
การประชุมที ่ผ ่านการร ับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ
พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

โดยในปี 2564 มีการประชุมทั้งสิ้นจำานวน 5 ครั้ง โดยกำาหนด
การประชุมจะถูกพิจารณา กำาหนดล่วงหน้าตลอดท้ังปี เพ่ือให้ม่ันใจ
ว่ากรรมการทุกท่านจะสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุม
ได้อย่างพร้อมเพรียงกันและจำานวนกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 
ปรากฎในหัวข้อ “โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ”

4. การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ประชุมร่วมกันอย่างน้อย 1 คร้ัง  โดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร
เข้าร่วมการประชุม เพ่ือให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารได้แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและพิจารณาประเด็นต่างๆ ทั้งที่เกี ่ยวกับธุรกิจ
ของบริษัทฯและเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยในปี 2564 บริษัทฯ
ได้จ ัดให้ม ีการประชุมดังกล่าว เพื ่อพิจารณาประเมินการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ การนำาหลักการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี สำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) 
ไปปรับใช้ และเรื่องอื่นๆ

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ กำาหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัตที่ดี
สำาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) 
ตามแนวทางของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะ
กรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที ่ และความ 
รับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุม

ประธานกรรมการ
• ทำาหน้าท่ีเป ็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของกรรมการ 
ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร

• เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือมอบหมายให้
บุคคลอื่นดำาเนินการแทน

• สนับสนุนให้กรรมการได้อภิปราย ต้ังคำาถามและ แสดง 
ความเห็นในประเด็นต่างๆ ระหว่างการประชุม

• เป็นผู้ลงคะแนนช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการ มีการ 
ลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงท้ังสองฝ่ายเท่ากัน

กรรมการผู้จัดการ
• จัดทำานโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการ 

ดำาเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจำาป ี
ของบริษัทฯ เสนอให้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

• ดูแล บริหาร ดำาเนินงาน และปฏิบัติงานประจำาตามปกติธุรกิจ 
เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและ แผน
ที่กำาหนดได้รับอนุมัติ และรายงาน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
รับทราบเป็นประจำา

• ส่งเสริมให้ทั่วท้ังองค์กรมีมาตรฐานด้านความซ่ือสัตย์และ 
จริยธรรม ตลอดจนมาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

การกำากับดูแลกิจการ
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5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ มีการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับ
ที่เหมาะสมและเป็นอัตรา ที่เพียงพอสำาหรับการรักษากรรมการ
และผู้บริหารท่ีมีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีมาก
เกินควร และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยที่จะนำามาพิจารณา ประกอบด้วย 
ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ
ท้ังน้ี การจ่ายค่าตอบแทน ของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณา
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในส่วนของค่าตอบแทน 
ของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯ กำาหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจาก ภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับ
ผลการดำาเนินงาน ของบริษัทฯ 

8. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้มีการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ท้ังคณะ กรรมการแต่ละท่าน และคณะ
กรรมการชุดย่อยแต่ละชุด เพื ่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทั้งยังเป็นการทบทวน ประมวลผลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติหน้าท่ี
ของคณะกรรมการบริษัทฯ อันจะก่อให้เกิดการการพัฒนาการ
กำากับดูแลกิจการ

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ  
คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้จัดให้มีการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั ้งคณะ
ประจำาปี 2564 ซึ่งแบบประเมินคลอบคลุมในเรื่องต่าง 
ดังน้ี 
1. โครงสร้างของคณะกรรมการ 
2. การกำาหนดกลยุทธ์ิและทิศทางบริษัทฯ 
3. ความรับผิดชอบหน้าที่ของคณะกรรมการ 
4. การกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 
5. ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

โดยผลการประเมินการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
ทั้งคณะ ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมาในภาพรวม 5 หัวข้อ อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 99.11

6. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม
เพื ่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำาเนินการ
ด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการ

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำานวยความสะดวก
ให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในระบบการ
กำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ ผู ้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เพื ่อให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานงานอย่างต่อเนื ่อง

1. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ
บริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ SET SE102 ซึ่งเป็น
โครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ
เพ่ือสังคม ในรูปแบบ Online ช่วงระหว่างวันที่ 
14 กรกฎาคม – 2 กันยายน 2564

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง หลักสูตร

ในปี 2564 กรรมก�ร 1 ท่�น ได้เข้�อบรมหลักสูตรต่�งๆ เพ่ือเพ่ิมพูนคว�มรู้ดังนี้

การกำากับดูแลกิจการ
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• การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของกรรมการแต่ละท่าน ประจำาปี 2564 ซ่ึงแบบประเมิน 
คลอบคลุมในเรื่องต่าง ดังนี ้
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2. การประชุมของคณะกรรมการ 
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยผลการประเมินการปฎิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ใน
รอบปี 2564 ที่ผ่านมา ในภาพรวม 3 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
คิดเป็นร้อยละ 100

• ขั้นตอนในการประเมิน  
เลขานุการบริษัทฯ จะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่าน 
ประเมินตนเองในทุกสิ้นปี จากนั้นจะนำารวบรวมและรายงาน
สรุปผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือรับทราบรวมท้ัง
หารือถึงแนวทางในการพัฒนาต่อไป 

• การประเมินผลงานประจำาปีของกรรมการผู้จัดการ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้จัดให้มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพ่ือนำาไปใช้ 
ในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการ
อนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทฯ  โดยประเมินครอบคลุม
ในเรื่องต่างๆ ดังนี้  
1. ความเป็นผู้นำา 
2. การกำาหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ 
3. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 
4. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 
5. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร 
6. การสืบทอดตำาแหน่ง 
7. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลการประเมินกรรมการผู้จัดการในรอบปี 2564 ที่ผ่านมาใน
ภาพรวม 7 หัวข้อ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 98

การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำาหน้าท่ี
รับผิดชอบในการพิจารณาทบทวนทักษะและคุณลักษณะของ
กรรมการท่ีต้องการ เป็นประจำาทุกปี เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ
มีองค์ประกอบท่ีเหมาะสมกับทิศทางในการดำาเนินธุรกิจและ
กลยุทธ์ในปัจจุบันและอนาคตของบริษัทฯ โดยข้ันตอนการคัดเลือก
กรรมการของบริษัทฯ มีดังนี้ 

1.1 การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่
1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะจัดทำาเป็น
ตาราง Board Skill Matrix เพ่ือพิจารณาว่าคณะกรรมการบริษัทฯ
ยังขาดความเชี่ยวชาญในเรื่องใด นอกจากนั้น ยังพิจารณาถึง
ความหลากหลายในด้าน ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความ
เป็นอิสระ อายุ และเพศ
2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณา
สรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตรงเกณฑ์ที่สุดจากแหล่งต่างๆ ดังนี้

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ประจำาปี 2564 ซึ่ง
แบบประเมินคลอบคลุมในเรื่องต่าง ดังนี ้
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2. การประชุมของคณะกรรมการ 
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2564 
ทุกชุด อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม สามารถสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 99.17

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 87.50

3. คณะกรรมการบริการความเสี่ยง 98.53

คณะกรรมการชุดย่อย ผลการประเมิน (ร้อยละ)

การกำากับดูแลกิจการ
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• กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้แนะนำา
• ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของ 

จำานวนหุ้นที ่มีสิทธิออกเสียงทั ้งหมดของบริษัทฯ
• บริษัทที่ปรึกษาภายนอก
• ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะประเมิน
คุณสมบัติเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและคัดเลือก
ให้เหลือไว้ จำานวนหนึ่ง หลังจากนั้นจะสัมภาษณ์บุคคลดังกล่าว
4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะส่งรายชื่อ
บุคคลท่ีเหมาะสมท่ีสุดให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้ง หรือให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งใน
กรณีท่ีตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระ

1.2 การแต่งตั้งกรรมการกลับเขาดำารงตำาแหน่ง 
ในการพิจารณากรรมการเดิมที ่มีอยู ่กลับเข้าดำารงตำาแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณา
จากปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการปฏิบัติงาน จำานวนครั้งการเข้าร่วม
ประชุม และการมีส่วนร่วมในการประชุม รวมทั้งการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ
องค์ประกอบและการสรรหา แต่งต้ัง ถอดถอน หรือพ้นจากตำาแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ นั้นได้กำาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ 
ซึ่งสามารถสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำานวนไม่
น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมี
คุณสมบัติตามกฎหมายกำาหนด
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธี
การดังต่อไปนี้
    (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำานวนหุ้นที่ตนถือ
    (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตั้งบุคคล
    คนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้ง
    บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด
    มากน้อยเพียงใดไม่ได้
    3) บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับ
    การเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่จะพึงมี

    หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ัง
    ในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการ
    ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็น
    ผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจาก
ตำาแหน่งจำานวนหนึ่งในสาม ของจำานวนกรรมการในขณะนั้น
ถ้าจำานวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจำานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการท่ีจะต้องออก
จากตำาแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัท
นั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ตำาแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง กรรมการที่จะ
ออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับตำาแหน่งใหม่ก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อ
บริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื ่นนอกจาก 
ถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการ อาจเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด
และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้า
เป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ
แทนดังกล่าว จะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียงแค่วาระที่ยัง
เหลืออยู ่ของกรรมการที ่ตนแทน มติของคณะกรรมการ
ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจำานวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่
6. ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำาแหน่ง
ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี
ของจำานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติ
ของบุคคลท่ีจะมาดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณา
จากค ุณสมบัต ิและล ักษณะต ้องห ้ามของกรรมการตาม
พระราชบัญญัติมหาชนจำากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน
รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ี

การกำากับดูแลกิจการ
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คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำางาน และความเหมาะสมด้าน
อื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ 
มีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จำานวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจควบคุม
ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ 
จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส 
พี่น้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ เสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการ
ใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือนิติบุคคล
ท่ีอาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำานักงาน
สอบบัญชี ซึ่งมีผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการ
ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้
รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็น
นิติบุคคล ให้ รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้ง
จากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ
และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด 
นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้ 
1. ไม่เป็นกรรมการที ่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้
ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อย
ลำาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่
ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยหนึ่งคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะ
สามารถทำาหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการตรวจสอบ มีวาระ
การดำารงตำาแหน่งนับตั้งแต่แต่งตั้งจนถึงเวลาส้ินสุดวาระของ
การเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำารงตำาแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบท่ีพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ
อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งได้อีก

การกำากับดูแลกิจการ
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บริษัทฯ ได้กำาหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
ของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดังกล่าว ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 
1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
ของบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับข้อกำาหนดข้างต้น

การแต่งตั้งและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติงาน
ของผู้สอบบัญชี และเสนอต่อคณะกรรมการในการแต่งตั้ง ผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมถึงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในรอบปี 2564 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
(Audit Fee) ให้แก่ บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็น
จำานวนเงิน 1,270,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit Service) 
ในปี 2564 บริษัทฯ ชำาระค่าบริการอื่นในการสังเกตุการณ์ 
ทำาลายสินค้าให้กับบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด 
เป็นจำานวนเงิน 25,000 บาท

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ
นำาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของ บริษัทฯ ไปเปิดเผย
หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่บุคคล
อื ่นใดไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผล
ประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ
รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว 
ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผย
ต่อสาธารณชน เพื่อทำาการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือ
ชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อหรือ เสนอขายหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้มี
การเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระทำาดังกล่าวจะกระทำา
เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเพ่ือให้ผู้อ่ืนกระทำาดังกล่าว
โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตาม
มาตรการทางวินัยของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ดำาเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและรับทราบภาระ
หน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือครอง หลักทรัพย์ต่อสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบท
กำาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535

การกำากับดูแลกิจการ



รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 64

โครสร้างการกำากับดูแลกิจการ และข้อมูลสำาคัญเก่ียวกับคณะกรรมการและอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

 แผนกบัญชี
 แผนกสินเชื่อ

     และการเงิน   แผนกขาย แผนกค้าปลีก 1 แผนกค้าปลีก 2
    แผนก    

    ผลิตภัณฑ์

แผนกการตลาด

แผนกทรัพยากรบุคคล 

แผนกฝึกอบรม

แผนกบริหารงานทั่วไป

แผนกกลยุทธ์และพัฒนา

แผนวิศวกรรม
     และบริการ  

ฝ่ายปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ
  ตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ แผนกตรวจสอบภายใน
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โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยรายชื่อกรรมการ
ข้อมูลการดำารงตำาแหน่ง และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2564 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ  ประกอบด้วย กรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาต่างๆ ของธุรกิจ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการ 8 ท่าน

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ

1. นายธีระ อภัยวงศ์ ประธานกรรมการ(กรรมการอิสระ) / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

3. นายนราธร วงศ์วิเศษ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการ /  กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการผู้จัดการ

5. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล กรรมการ /  กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการ

7. นายสุจิน สุวรรณเกต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

8. นางสุษมา รัติวานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

เลขานุการบริษัทฯ
นางสาวศันษนีย์ โหรานิคม 

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
นายนราธร วงศ์วิเศษ หรือ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ  ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล หรือ
นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล รวมเป็นสองคนและประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ สำาหรับปี 2564
ในระหว่างปี 2564 ได้มีการประชุมตามวาระปกติ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลง
มติในที่ประชุมมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

โครสร้างการกำากับดูแลกิจการ และข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการและอ่ืนๆ
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โครสร้างการกำากับดูแลกิจการ และข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการและอ่ืนๆ

นายธีระ อภัยวงศ์ 5/5 4/4 - 3/3

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ 5/5 - - -

นายนราธร วงศ์วิเศษ 5/5 - 4/4 -

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล 5/5 - 4/4 -

นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล 5/5 - 4/4 -

นายโสภณ อิงค์ธเนศ 5/5 - - -

นายสุจิน สุวรรณเกต 5/5 4/4 - 3/3

นางสุษมา รัติวานิช 5/5 4/4 - 3/3

รายชื่อกรรมการ
จำานวนครั้งที่เข้าประชุม / จำานวนการจัดประชุมทั้งปี

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหา และ

พิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริต  

และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. พิจารณากำาหนดโครงสร้างการบริหารงานมีอำานาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการ จำานวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อดำาเนินการ 

อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งมีอำานาจแต่งตั้งประธาน
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ตามความเหมาะสม

3. กำาหนด เป้าหมาย  แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการ
บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯได้ให้ไว้

4. พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัทฯ  
โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัทฯ แล้วเห็นว่ายังมีความ
เหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจในปัจจุบัน

5. พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำาเนินธุรกิจ งบประมาณสำาหรับประกอบธุรกิจประจำาปี งบประมาณ 
รายจ่ายประจำาปี โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร

6. ติดตามผลการดำาเนินงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
7. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำาคัญอันเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือที่เห็นสมควรจะดำาเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ

เว้นแต่อำานาจในการดำาเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำาหนดให้รายการที่กรรมการ
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมี
ส่วนได้เสีย ในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
    (ก) เร่ืองที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    (ข) การทำารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายกำาหนด หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำาคัญ
    (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
    (ค) การทำา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญ
    (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำาไรขาดทุนกัน
    (จ) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
    (ฉ) การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ
8. กรรมการมีหน้าท่ีแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาท่ีบริษัทฯ ทำาข้ึน 

หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัทฯ

เร่ืองสำาคัญที่สงวนไว้เป็นอำานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ
แม้ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กระจายอำานาจให้แก่ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู ้จัดการ และผู ้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิเรื่องที่มีความสำาคัญไว้เป็นอำานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 
และผู้ถือหุ้น อาทิ
• กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณ
• ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่คณะกรรมการชุดย่อย หรือผู้บริหารได้รับมอบหมายให้อนุมัติได้
• โครงสร้างองค์กรและการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ

• พิจารณางบการเงินและผลการ
ดำาเนินงานประจำาปี 2563

• พิจารณาความเสี่ยงและการ
ประเมินระบบควบคุมภายใน 

• พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้ง
กรรมการ 

• พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญช ี
และกำาหนดค่าสอบบัญชี  
สำาหรับปี 2564

• พิจารณาให้ความเห็นในเรื่อง
เกี่ยวกับการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 ก่อน 
นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

• รับทราบรายงานผล 
การดำาเนินงาน 
ของคณะกรรมการชุดย่อย 

• พิจารณางบการเงินและผลการ
ดำาเนินงาน ประจำาไตรมาส 
ที่หน่ึงปี 2564

• รับทราบรายงานผลการดำาเนินงาน 
ของคณะกรรมการชุดย่อย

• จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำาปี 2564

• พิจารณางบการเงินและผลการ
ดำาเนินงานประจำาไตรมาส 
ที่สองปี 2564

• รับทราบรายงานผลการดำาเนินงาน 
ของคณะกรรมการชุดย่อย

• พิจารณางบการเงินและผลการ
ดำาเนินงานประจำาไตรมาส 
ที่สามปี 2564

• อนุมัติงบประมาณประจำาปี 
2565 ของบริษัทฯ

• พิจารณาทบทวนและอนุมัต ิ
วิสัยทัศน์และพันธกิจบริษัท
ประจำาปี 2565 

• พิจารณาผลประเมินการ 
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
บริษัทประจำาปี 2564

ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ ในปี 2564 คณะกรรมก�รพิจ�รณ�เรื่องต่�งๆ 
สรุปส�ระสำ�คัญเรื่องที่พิจ�รณ�ได้ดังนี้

Q1 Q2 Q3 Q4

โครสร้างการกำากับดูแลกิจการ และข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการและอ่ืนๆ
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โครสร้างการกำากับดูแลกิจการ และข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการและอ่ืนๆ

1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร

2. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการบริหาร

3. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล กรรมการบริหาร

4. นางสาวภัคจิรา ทัศนเสวี กรรมการบริหาร

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. นำาเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำาปีของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

พิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
3. พิจารณาอนุมัติการดำาเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ  ตามงบลงทุนหรืองบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

โดยวงเงินสำาหรับแต่ละรายการเป็นไปตามอำานาจดำาเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
4. นำาเสนอโครงสร้างองค์กร อัตรากำาลังคน และอำานาจการบริหารองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 
5. พิจารณาปรับเงินเดือน โบนัสของพนักงานระดับต่ำากว่ากรรมการผู้จัดการ รวมถึงพิจารณาอนุมัติอัตรากำาลังคนท่ีไม่อยู่ในงบประมาณประจำาปี 
6. มีอำานาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
7. พิจารณาผลกำาไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำาปีเพื่อเสนอคณะกรรรมการบริษัทฯ 

พิจารณาอนุมัติ
8. มีอำานาจในการมอบอำานาจให้บุคคลอ่ืนใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร 

หรืออาจมอบอำานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำานาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ 
บริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำานาจหรือการมอบอำานาจ 
นั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจ หรือมอบอำานาจ
ช่วงที่ทำาให้ผู้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะ
กรรมการกำากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำาหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำานาจอนุมัติการ
ดำาเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำากับ
ตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำาหนด

คณะกรรมก�รบริห�ร
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1. นายธีระ อภัยวงศ์* ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายสุจิน สุวรรณเกต* กรรมการตรวจสอบ

3. นางสุษมา รัติวานิช กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

หมายเหตุ : * เป็นกรรมการท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีเพียงพอท่ีจะสามารถทำาหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
นางสาวยุภา เบญจวิกรัย 

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม 

และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง 
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับมาใหม่ บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯตลอดจนเลิกจ้าง 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีฯ 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

โครสร้างการกำากับดูแลกิจการ และข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการและอ่ืนๆ

คณะกรรมก�รตรวจสอบ
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โครสร้างการกำากับดูแลกิจการ และข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการและอ่ืนๆ

คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

1. นายนราธร วงศ์วิเศษ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นางสาวภัคจิรา ทัศนเสวี กรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายธีระ อภัยวงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายสุจิน สุวรรณเกต กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นางสุษมา รัติวานิช กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวศันษนีย์ โหรานิคม
ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นำาเสนอนโยบายบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. กำากับ ดูแล และติดตามสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ 

ที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
3. รายงานความคืบหน้าในการพัฒนาและปรับปรุงการดำาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงของ บริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ 

โดยรายงานเป็นประจำาทุกไตรมาส
4. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อปัจจัยเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง 

อย่างนัยสำาคัญ และนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจาณาอนุมัติหากมีการปรับปรุง/แก้ไขนโยบายฯ
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางสาวสุกัญญา เลไธสง

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ของบริษัทฯ จำานวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง
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ผู้บริห�ร

1. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ

2. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล ผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ

3. นางสาวภัคจิรา ทัศนเสวี ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

4. นางดวงนภา วรญาณโกศล ผู้ช่วยผู้อำานวยการแผนกผลิตภัณฑ์

5. นายพงษ์สันต์ โมฬี ผู้ช่วยผู้อำานวยการแผนกค้าปลีก

6. นายพงศกร บุญศรีเมือง ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรมและบริการ

7. นายไพโรจน์ อุลิศนันท์ ผู้จัดการอาวุโสแผนกค้าปลีก 1

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. ด้านการสรรหา
    1.1 พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคุณสมบัติของกรรมการ
 ที่เหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 พิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
    1.2 พิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเหมาะสมกับบริษัทฯ ในการสรรหาบุคคลเพ่ือดำารงตำาแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อย
    1.3 พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 
 ให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
    1.4 พิจารณาคัดเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อย เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง
    1.5 ดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศน์ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม ่

2. ด้านพิจารณาค่าตอบแทน
    2.1 พิจารณาหรือทบทวนรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเพ่ือเสนอต่อ
 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
    2.2 พิจารณากำาหนดเกณฑ์ในการประเมินผลประจำาปีของผู้บริหารสูงสุด และนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ
    2.3 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการตามหลักเกณฑ์การจ่ายฯ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
 และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
    2.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปีของผู้บริหารสูงสุด และพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการ 
 บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

3. ด้านอื่นๆ
 ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

โครสร้างการกำากับดูแลกิจการ และข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการและอ่ืนๆ
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โครสร้างการกำากับดูแลกิจการ และข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการและอ่ืนๆ

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
1. ดูแล บริหาร ดำาเนินงาน และปฏิบัติงานประจำาตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ 

บริษัทฯ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำาหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำานาจซึ่งคณะกรรมการกำาหนด

2. ควบคุมดูแลการดำาเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำาวันของบริษัทฯ
3. จัดทำาและนำาเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำาเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจำาปี ของบริษัทฯ 

ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำาปี และกำาหนดอำานาจการบริหารงาน เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 
และคณะกรรมการของบริษัทฯ 

4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ มากำาหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อกำาหนดภารกิจหลัก 
(Mission) สำาหรับฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการนำาไปดำาเนินการ 

5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดำาเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
เพื่อให้ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ

6. ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ และรายงานผลการดำาเนินงาน การบริหารจัดการความคืบหน้า 
ในการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ บริษัทฯ อย่างสม่ำาเสมอ

7. ออกคำาสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกความเข้าใจ เพื่อให้แน่ใจว่าการดำาเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายและเพื่อ 
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

8. กำาหนดวิธีการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ 
และกำาหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สำาหรับพนักงานภายในกรอบที่ได้รับอนุมัต ิ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ

9. มีอำานาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในตำาแหน่งทีต่่ำากว่าตำาแหน่งผู้อำานวยการ
10. มีอำานาจอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำาคัญเพื่อประโยชน ์

บริษทั และการทำารายการอื่นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งอำานาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกตท่ัิวไปทางการค้า 
โดยมีวงเงินในแต่ละรายการเป็นไปตามตารางอำานาจดำาเนินการ (Authority Table) ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ก�รกำ�หนดอำ�น�จอนุมัติวงเงิน

บริษัทฯ ได้มีการกำาหนดอำานาจอนุมัติวงเงินสำาหรับใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และในส่วนธุรกรรมทางการเงินโดยมี
รายละเอียดดังนี้

• คณะกรรมการบริหาร ≤ 120 ล้านบาท ≤ 120 ล้านบาท ≤ 10 ล้านบาท - ≤ 1 ล้านบาท

• ประธานกรรมการบริหาร - ≤ 70 ล้านบาท ≤ 5 ล้านบาท ไม่จำากัดจำานวน ≤  0.70 ล้านบาท

• กรรมการผู้จัดการ - ≤ 50 ล้านบาท ≤ 3 ล้านบาท ≤ 1 ล้านบาท ≤ 0.50 ล้านบาท

ธุรกรรม
ทางการเงิน

การจัดซื้อสินค้าเพ่ือ
จำาหน่าย สำาหรับสินค้า 

Apple

การจัดซื้อสินค้าเพ่ือ
จำาหน่าย สำาหรับ 

สินค้าอื่นๆ

การจัดซื้อทรัพย์สิน 
ตามงบประมาณ 

การจัดซื้อทรัพย์สินท่ี 
ไม่อยู่ในงบประมาณ
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เลข�นุก�รบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั ้ง นางสาวศันษนีย์ โหรานิคม ดำารงตำาแหน่งเลขานุการ บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 
โดยคุณสมบัติของเลขนุการบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1

ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้
1. จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 
    (ก) ทะเบียนกรรมการ
    (ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำาปีของบริษัทฯ
    (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
3. ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด

ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ และนำาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564
โดยวันที่ 2 เมษายน 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2564 โดยมี อัตราโครงสร้างค่าตอบแทนดังน้ี

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการ
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ

130,000
40,000

5,000
5,000

คณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ

20,000
10,000

-
-

-
-

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ

-
-

5,000
5,000

-
-

กรรมการ ค่าตอบแทนในรูปตัวเงิน (บาท)
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง โบนัส

หมายเหตุ
1) กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร/พนักงานของบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ
2) กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร/พนักงานของบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าเบ้ียประชุมในฐานะกรรมการชุดย่อย

โครสร้างการกำากับดูแลกิจการ และข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการและอ่ืนๆ
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โครสร้างการกำากับดูแลกิจการ และข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการและอ่ืนๆ

2. ค่าตอบแทนอื่น
ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสประจำาปี

ในปี 2564 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการจำานวนรวม 6,140,000 บาท (รวมเงินโบนัสจากผลการดำาเนินงานประจำาปี 2564 จำานวน  
1,450,000 บาท) ลดลง 503,000  บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.57 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ที่มีจำานวน 6,643,000 บาท โดยมี
รายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อ - สกุล ตำาแหน่ง ค่าตอบแทน
รายเดือน (บาท)

ค่าเบี้ยประชุม 
(บาท)

โบนัส
(บาท)

ค่าตอบแทน
อ่ืนๆ รวม

1. นายธีระ อภัยวงศ์ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจ
สอบ
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

1,800,000 35,000 450,000 - 2,285,000

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

480,000 25,000 200,000 - 705,000

3. นายนราธร วงศ์วิเศษ กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

480,000 45,000 200,000 - 725,000

4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการ / กรรมการ
บริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
/ กรรมการผู้จัดการ

- 25,000 - - 25,000

5. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล กรรมการ / กรรมการ
บริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

- 25,000 - - 25,000

6. นายสุจิน สุวรรณเกต กรรมการ / กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน

600,000 35,000 200,000 - 835,000

7. นางสุษมา รัติวานิช กรรมการ / กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน

600,000 35,000 200,000 - 835,000

8. นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการ 480,000 25,000 200,000 - 705,000

รวม 4,440,000 250,000 1,450,000 - 6,140,000
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ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร โดยคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
ซึ ่งค่าตอบแทนดังกล่าว มีการกำาหนดอย่างเหมาะสม ตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
และสอดคล้องกับภาระ หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำาหนดค่าตอบแทน และการปรับค่าจ้างประจำาปีของผู้บริหารระดับผู้อำานวยการ
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ได้กำาหนดไว้ล่วงหน้า

ในปี 2563 และ ปี 2564 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจำานวน 24.45 ล้านบาท และจำานวน 25.37 ล้านบาท 
ตามลำาดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ

ค่าตอบแทนระยะส้ัน กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงาน

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์คงที่
• เงินเดือน

เพ่ือจูงใจและรักษาพนักงานที่มีความรู้ความ 
สามารถ และตอบแทนการปฏิบัติงานตาม 
หน้าที่และความรับผิดชอบตามตำาแหน่งงาน

• สวัสดิการอื่นๆ  เช่น กองทุนสำารอง
เลี้ยงชีพ 

เพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับพนักงาน

ค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงาน
• โบนัสตามผลงาน

เพ่ือเป็นรางวัลตอบแทนตามความสำาเร็จ ของ
ผลงานที่ได้กำาหนดไว้ประจำาแต่ละปี 

โครงสร้�งค่�ตอบแทนของบริษัทฯ

เงินเดือน 7 13,429,955.00 6 12,042,737.84

โบนัส 7 1,871,866.00 6 2,269,700.00

สวัสดิการอื่นๆ 7 10,067,311.32 6 10,139,334.65

รวม 25,369,132.32 24,451,772.49

ปี 2564 ปี 2563

จำานวนผู้บริหาร
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

จำานวนผู้บริหาร
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

โครสร้างการกำากับดูแลกิจการ และข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการและอ่ืนๆ
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แผนก พนักงานประจำา (คน) พนักงานรายวัน (คน) รวม (คน)

1. แผนกบัญชี 15 2 17

2. แผนกการเงิน 10 - 10

3. แผนกการตลาด 11 - 11

4. แผนกขาย 42 - 42

5. แผนกค้าปลีก 1 , 2 300 23 323

6. แผนกวิศวกรรมและบริการ 47 - 47

7. แผนกผลิตภัณฑ์ 31 - 31

8. แผนกกลยุทธ์และพัฒนา 6 - 6

9.  แผนกทรัพยากรบุคคล 6 1 7

10. แผนกฝึกอบรม 3 - 3

11. แผนกบริหารงานทั่วไป 6 - 6

12. แผนกตรวจสอบภายใน 3 - 3

รวม 480 26 506

บุคล�กร

ค่�ตอบแทนพนักง�น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำานวน 506 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารจำานวน 7 คน) แบ่งเป็นพนักงานประจำาจำานวน
480 คน และพนักงานรายวันจำานวน 26 คน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ในปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำานวน 134.88 ล้านบาท จำานวน 155.07 ล้านบาท 
ตามลำาดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการอื่นๆ

โครสร้างการกำากับดูแลกิจการ และข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการและอ่ืนๆ
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นโยบ�ยก�รพัฒน�บุคล�กร
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน จึงได้มีการจัดต้ังแผนกฝึกอบรม สำาหรับดูแลในเรื่องเกี่ยวกับการอบรมพนักงาน
โดยเฉพาะ  ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ของพนักงาน ในด้านความรู้เฉพาะทาง ความรู้ทางด้านเทคนิค
ความรู้ความสามารถเหล่านี้เป็นรากฐานที่สำาคัญของการพัฒนาบุคลากร ช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมาย 
และเตรียมความพร้อมให้พนักงานมุ่งสู่เป้าหมายในอาชีพการงานของตน ซึ่งการพัฒนาบุคลากรนี้ในที่สุดก็จะส่งผลถึงความแข็งแกร่ง
ของการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ

โดยหลักสูตรที่บริษัทฯ จัดอบรมให้แก่พนักงานนั้น ได้แก่
หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่ : เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำางานแก่พนักงานใหม่
• ปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบริษัทฯ
• การอบรมทักษะการขาย ได้แก่ เทคนิคการบริการลูกค้า และเทคนิคการสร้างประสบการณ์การที่ดีแก่ลูกค้า
• ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการสาธิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมของสินค้า
• การฝึกงานจากสถานการณ์จริง

หลักสูตรอบรมอย่างต่อเนื่อง : เพื่อทบทวนความรู้ให้แก่พนักงานแต่ละตำาแหน่ง
• การฝึกอบรมสำาหรับพนักงานฝึกอบรม
• การฝึกอบรมสำาหรับพนักงานเก็บเงิน
• การฝึกอบรมสำาหรับพนักงานสาธิตสินค้า

นอกเหนือไปจากนั้น บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานได้รับการอบรมจากภายนอก และสนับสนุนให้มีการสอบวุฒิบัตร ซึ่งจัดโดยเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ เช่น Apple เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะทางในสายวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และช่วยพัฒนาความสามารถ
ทางการแข่งขันของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังเล็งเห็นและให้ความสำาคัญกับแผนการสืบทอดตำาแหน่งของบุคลากร โดยเฉพาะผู ้บริหารระดับสูง ของบริษัทฯ เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีความพร้อม ในการเตรียมบุคคลากรเพื่อทดแทน เมื่อมีตำาแหน่งว่างหรือสำาหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
โดยในตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้จัดการอาวุโสแผนกขึ้นไป จะระบุตัวบุคคลที่จะทำาหน้าที่แทนในกรณีที่ยังไม่มีตัวบุคคล
ที่สามารถรองรับได้ทันทีได้ จะจัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากรในลำาดับรองลงมา เพื่อเตรียมความพร้อม รวมทั้งสรรหาจากภายนอก

โครสร้างการกำากับดูแลกิจการ  และข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ และอ่ืนๆ
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ก�รบริห�รคว�มเส่ียงและก�รควบคุมภ�ยใน 

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่ง
ของการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่
6 พฤษภาคม 2557 ทำาหน้าที่ในการจัดทำานโยบาย กำากับ ดูแล
และติดตามสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีการ
จัดการความเสี ่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบอย่างสม่ำาเสมอ 

การควบคุมภายใน 
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการควบคุมภายในซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญ 
ท่ีมีส่วนช่วยป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดจากการปฏิบัติงาน
และการแสวงหาผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงานโดยมิชอบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อ 16
กุมภาพันธ์ 2564 ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัท ตามแบบประเมินที ่จัดทำาขึ ้นโดยคณะกรรมการ
กำากับตลาดทุนทั้ง 5 ด้าน คือ องค์ประกอบและสภาพแวดล้อม
การควบคุม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ
ระบบติดตามประเมินผล แล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในที่ดีเพียงพอและมีประสิทธิผล ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่มี
สาระสำาคัญ เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

การตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ
หน่วยงานหน่ึงในบริษัทฯ ซ่ึงรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และรายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ในการ
ให้คำาปรึกษาและตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน ระบบ
บริหารความเสี่ยงและการกำากับดูแลกิจการ เพื่อให้แน่ใจว่า
ระบบควบคุมภายในได้จดัให้มีขั้นตอนอย่างพอเพียงมีประสิทธิภาพ
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์  โปร่งใส 
เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลัก
การบรรษัทภิบาลที่ดี ด้วยตระหนักดีว่าการให้สินบนหรือการ
คอร์รัปชั่นนั้น  เป็นภัยร้ายแรงที่ทำาลายการแข่งขันอย่างเสรี
และเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน
ซึ่งเปิดเผยเนื้อหารายละเอียดของนโยบายการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ https://www.spvi.co.th/anti-
corruption-policy
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1. กระบวนการในการประเมินความเสี ่ยงและการบริหาร
ความเสี่ยง 
บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของทุกหน่วยงานตามประเด็นความเส่ียงของบริษัทฯ  ซึ่งรวม
ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ันอยู่ด้วย เพื่อให้ม่ันใจว่า
ทุกหน่วยงานต้องมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม หากพบว่า
หน่วยงานใดมีระบบควบคุมภายในท่ีไม่เพียงพอหรือมีการทุจริต 
จะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู้บริหารระดับสูง พร้อมเสนอแนวทางในการ ป้องกันและปรับปรุง
ระบบควบคุมภายในให้ดีขึ้น 

2. การป้องกัน 
เพ่ือให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนที่ให้กับพนักงานเพียงพอ มุ่งเน้น
การสร้างจิตสำานึกและไม่เป็นเหตุแห่งการก่อให้เกิดการทุจริต 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ได้การแลกเปลี ่ยนข้อมูล
กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทในกลุ่มค้าปลีกคอมพิวเตอร์
มาประกอบการ พิจารณาค่าตอบแทนของพนักงาน 

3. การจัดการอบรมและสื่อสาร 
สนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ
กำาหนดให้มีการอบรมพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต 
และแนวทางปฏิบัติสำาหรับมาตรฐานความประพฤติท่ีดีและ
จรรยาบรรณของพนักงาน รวมถึงจริยธรรมธุรกิจของบริษัท 
ผ่านการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้า
ดูข้อมูลดังกล่าวได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อการกำากับ
ดูแลกิจการ
 
4. การรายงานและช่องทางการรายงาน 
เพื ่อเป็นการกำากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้าน
การทุจริต บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
รายงาน การละเมิดนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นธรรม โดยจัดให้มีช่องทางสำาหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถ
แจ้งเบาะแสการกระทำาผิดใดๆ ท้ังผิดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ
กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายใดๆ ซึ่งพนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสียสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการแจ้งเบาะแส
ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที ่ https://www.spvi.co.th/
whistleblowing-complaint

แนวปฏิบัติในก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปช่ัน 

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
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รายชื่อของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ ข้อมูล
รายการระหว่างกันรวมถึงนโยบายในการกำาหนดราคาตามประเภท
รายการค้า ได้ถูกเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ประจำาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ภายใต้หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 6 : รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
โดยบริษัทฯ ได้ดำาเนินการตามนโยบาย ดังต่อไปนี้  

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง
กันกับรายการระหว่างกันและมีความเห็นว่า การทำารายการ
ระหว่างกันเป็นความจำาเป็น และมีความสมเหตุสมผลของการ
ทำารายการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ถือว่าเป็น
ไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป

ขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน
บริษัทฯ มีการกำาหนดมาตรการในการเข้าทำารายการระหว่างกัน
ของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยจะจัดให้คณะ
กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับความจำาเป็นของ
การเข้าทำารายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสม
ด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็น
ไปตามลักษณะการดำาเนินการค้าปกติในราคาตลาด  ซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบได้กับราคาท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลภายนอก ภายใต้เง่ือนไข
การค้าทั่วไป (Arm’s legth basis) ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน
ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้บุคคลที่มีความรู้ความชำานาญพิเศษ
เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำานักกฎหมาย 
เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำา
ไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบนำาเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ 
หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี

นอกจากน้ี บริษัทฯ มีการกำาหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหารหรือผู้มี
ส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการท่ีตนเอง
มีส่วนได้เสียท้ังโดยทางตรงและทางอ้อมและคณะกรรมการบริษัทฯ
จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง

ห รือข้อกำ าหนดของคณะกรรมการกำ ากับตลาดทุนและ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตาม
ข้อกำาหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
และการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ีสำาคัญของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำาหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
และจะทำาการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดย
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

แนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทฯ อาจมีการทำารายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเน่ือง
ซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะการทำาธุรกิจการค้าทั่วไป และจะมีการ
กำาหนดนโยบายการเข้าทำารายการระหว่างกันอย่างชัดเจน
โดยเป็นราคาและเง่ือนไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับ
ที่กำาหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  เช่น 
การขายสินค้า การซื้อสินค้าการให้หรือรับบริการต่างๆ เป็นต้น 
โดยรายการระหว่างกันท่ีจะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพ่ือความจำาเป็น
ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
บริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบ
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุ
สมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

สำาหรับรายการระหว่างกันท่ีมิได้เป็นไปตามธุรกิจปกติท่ีอาจเกิดข้ึน
ในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามา
สอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผลในการทำา
รายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าทำารายการนั้นๆ  โดยจะ
ดำาเนินการตามมาตรการและข้ันตอนการอนุมัติการทำารายการ
ระหว่างกันตามที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกัน
ที ่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที ่อาจเกิดขึ ้น
ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ 
ประกาศ คำาสั่ง หรือข้อกำาหนดของคณะกรรมการตลาดทุนและ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตาม
ข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการเกี่ยวโยงกัน
และการได้มาหรือจำาหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที ่ก ำาหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ร�ยก�รระหว่�งกัน
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ในปี 2562 , 2563 และปี 2564 บริษัทฯ มีการทำารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ร�ยละเอียดร�ยก�รระหว่�งกัน

บุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์ ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบความจำาเป็นและความ

สมเหตุสมผลของรายการปี2562 ปี2563 ปี2564

บริษัท ไอที ซิตี้ จำากัด (มหาชน) 
(“IT City”)

- มีกรรมการร่วมกัน คือ
 นายโสภณ อิงค์ธเนศ
- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 29.00

รายได้ :
1. ขายสินค้า
ค่าใช้จ่าย :
1. ซื้อสินค้า

2. ซ้ือสินทรัพย์ และวัสดุอุปกรณ์

3. เงินปันผลจ่าย

ยอดคงค้าง :
ยอดเจ้าหน้ีคงค้าง
ณ 31 ธ.ค. 2564

-

1.66

0.004

6.96

-

1.71

0.025

11.60

1.14

1.27

0.17

12.76

0.24

เป็นการขายสินค้า ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติท่ัวไป  
ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด
เป็นการซื้อสินค้า ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติท่ัวไป  
ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด
เป็นการซื้ออุปกรณ์สำานักงาน ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้า
ปกติท่ัวไป ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด
เป็นการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเป็นไปตาม
อัตราท่ีประกาศจ่าย

บริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จำากัด
(“SPV Advance”)

- มีกรรมการร่วมกัน คือ
นายไตรสรณ์ และนางเพ็ชรรัตน์ 
วรญาณโกศล

- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับ
บริษัทฯ ได้แก่ นางเพ็ชรรัตน์ 
วรญาณโกศล และนายไตรสรณ์
วรญาณโกศล โดยถือหุ้นใน 
SPV Advance จำากัด ร้อยละ 
26.81และ 14.73 ตามลำาดับ

ค่าใช้จ่าย :
1. ค่าบริการจ่าย
   1.1 ค่าเช่า

   1.2 ค่าบริการจ่ายอื่นๆ

ยอดคงค้าง :
ยอดเจ้าหน้ีคงค้าง  ณ 31 
ธ.ค. 2564

2.28
1.76

0.48

2.23
1.80

0.43

2.31
1.84

0.47

0.037

ค่าบริการจ่าย ได้แก่  
1.1 เป็นค่าเช่าอาคารท่ีบริษัทฯ เช่า SPV Advance เพื่อ
เป็นสำานักงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการท่ีเป็นประโยชน์
สำาหรับบริษัทฯ
1.2 ค่าบริการจ่ายอื่นๆเป็นค่าใช้จ่ายท่ี SPV Advance 
ชำาระแทนบริษัทฯ ไปก่อน ได้แก่ ค่าตกแต่งอาคาร,
ค่าสาธารณูปโภค โดย SPV Advance เรียกเก็บค่าบริการ
ตามจำานวนท่ีจ่ายจริง

บริษัท เอส พี วี ดิจิตอล เซอร์วิส 
จำากัด (“SPV Digital”)

-  มีกรรมการร่วมกัน คือ 
นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และ
นางเพ็ชรรัตน วรญาณโกศล

-  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับ
บริษัทฯ ได้แก่ นางเพ็ชรรัตน์ 
วรญาณโกศล และ
นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล 
โดยถือหุ้นใน SPV Digital 
จำากัด ร้อยละ 12.00 และ 
9.50 ตามลำาดับ

รายได้ :
1. ขายสินค้า
ค่าใช้จ่าย :
1. ค่าบริการจ่าย
   1.1 ค่าเช่า
  

 1.2 ค่าบริการจ่ายอื่นๆ

ยอดคงค้าง :
ยอดเจ้าหน้ีคงค้าง  ณ 31 
ธ.ค. 2564

0.15

1.11
0.65

0.46

-

1.35
0.67

0.68

0.002

1.25
0.69

0.56

0.036

การค้าปกติท่ัวไป  ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด
1.1 เป็นค่าเช่าอาคารท่ีบริษัทฯ เช่า SPV Digital เพื่อเป็น
สำานักงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการท่ีเป็นประโยชน์สำาหรับ
บริษัทฯ 
1.2 ค่าบริการจ่ายอื่นๆเป็นค่าใช้จ่ายท่ี SPV Digital
ชำาระแทนบริษัทฯ ไปก่อน ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค
โดย SPV Digital เรียกเก็บค่าบริการตามจำานวนท่ีจ่ายจริง 
และค่าจ้างพิมพ์แผ่นพับ โปสเตอร์สินค้า

บริษัท เอสวีโอเอ จำากัด (มหาชน) 
(“SVOA”)

- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
IT City ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของ บริษัทฯ

รายได้ :
1. ขายสินค้า
ค่าใช้จ่าย :
1. ซื้อสินค้า

2. ซื้อสินทรัพย์

3. ค่าบริการจ่าย

4. ค่าบริหารจัดการสินค้า

ยอดคงค้าง :
ยอดเจ้าหน้ีคงค้าง  ณ 31 
ธ.ค. 2564

0.57

3.12

0.08

0.39

6.73

0.15

1.65

-

0.41

7.52

0.17

1.62

-

0.39

8.26

2.37

เป็นการขายสินค้า ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติท่ัวไป  
ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด
เป็นการซื้อสินค้า ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติท่ัวไป  
ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด
เป็นการซื้ออุปกรณ์สำานักงาน ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้า
ปกติท่ัวไป ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด
ค่าบริการจ่ายเป็นค่าจ้างระบบทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทฯ 
ว่าจ้าง SVOA โดยมีขอบข่ายดังน้ี
- จัดทำาบันทึกฐานข้อมูลพนักงาน
- จัดทำาระบบการจ่ายเงินเดือนค่าจ้างพนักงาน
- จัดทำาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และประกันสังคม
เน่ืองจาก SVOA มีการลงทุนในระบบทรัพยากรบุคคล จึงสามารถ
ให้บริการ
ดังกล่าวได้ทางด้านราคามีความสมเหตุสมผลคุ้มค่ากว่าท่ีบริษัทฯ 
จะลงทุน
ระบบและจ้างพนักงานเพ่ิม
การจ้างบริหารคลังสินค้า โดยบริษัทฯ ว่าจ้างSVOA ให้บริหาร
จัดการคลังสินค้ารวมท้ังบริการด้านจัดส่งสินค้า เน่ืองจาก SVOA 
มีคลังสินค้า รวมท้ังมีระบบการขัดการสินค้าท่ีเป็นมาตรฐาน 
และปลอดภัย  ทางด้านราคามีความสมเหตุสมผล คุ้มค่ากว่าท่ี
บริษัทฯ จะดำาเนินการเอง เน่ืองจาก SVOA ต้องบริหารจัดการ 
เพ่ือจัดส่งสินค้าของ SVOA ไปจำาหน่ายท่ีจุดจำาหน่ายของ SVOA 
ซ่ึงมีความคล้ายคลึงกับบริษัท

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
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บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน) 
(ARIP)

-  มีกรรมการร่วมกัน คือ 
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

รายได้ :
1. ขายสินค้า
ค่าใช้จ่าย :
1. ค่าบริการจ่าย

2. ซื้อสินทรัพย์         

ยอดคงค้าง :
ยอดลูกหน้ีคงค้าง
ณ 31 ธ.ค. 2564
ยอดเจ้าหน้ีคงค้าง
ณ 31 ธ.ค. 2564

                                           
0.10

1.31

0.04

0.11

1.62

-

0.38

1.09

-

0.09

0.04

เป็นการขายสินค้า ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติท่ัวไป  
ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด
ค่าบริการจ่าย ได้แก่ 
- ค่าเช่าพื้นท่ีงานแสดงสินค้า IT และค่าโฆษณาสื่อนิตยสาร IT
ซึ่งเป็นไปตามแนวการค้าปกติท่ัวไป  ในด้านราคสอดคล้อง
กับตลาด
เป็นค่าพัฒนาระบบสมาชิกด้วย Apple Wallet ซึ่งเป็น
รายการตามแนวการค้าปกติท่ัวไป ในด้านราคาเป็นไปตาม
ท่ีตกลงกัน

บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย 
(ประเทศไทย) จำากัด (“D1”)

-  SVOA ถือหุ้นใน D1 คิดเป็น
ร้อยละ  99.99 และเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ IT City 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของ บริษัทฯ

รายได้ :
1. ขายสินค้า
ค่าใช้จ่าย :
1. ซื้อสินค้า

ยอดคงค้าง :
ยอดเจ้าหน้ีคงค้าง
ณ 31 ธ.ค. 2564

-

0.17

-

0.60

0.19

3.99

2.34

เป็นการขายสินค้า ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติท่ัวไป  
ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด
เป็นการซื้อสินค้า ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติท่ัวไป  
ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำากัด 
(มหาชน) (“BOL”)

- มีกรรมการร่วมกัน คือ
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

รายได้ :
1. ขายสินค้า 0.11 - - เป็นการขายสินค้า ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติท่ัวไป  

ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด

บริษัท  บีโอแอล ดิจิตอล  จำากัด -  มีกรรมการร่วมกัน คือ
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

รายได้ :
1. ขายสินค้า 0.003 - - เป็นการขายสินค้า ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติท่ัวไป  

ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด

บริษัท เออาร์ไอที จำากัด (“ARIT”) -  มีกรรมการร่วมกัน คือ
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

รายได้ :
1. ขายสินค้า
ยอดคงค้าง :
ยอดลูกหน้ีคงค้าง ณ 31 
ธ.ค. 2564

0.30 0.067 0.067

0.07

เป็นการขายสินค้า ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติท่ัวไป  
ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์รีเสิร์ช จำากัด 
(“ARG”)

-  มีกรรมการร่วมกัน คือ
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

รายได้ :
1. ขายสินค้า
ค่าใช้จ่าย :
1. ค่าบริการจ่าย

2. ซื้อสินทรัพย์
ยอดคงค้าง :
ยอดเจ้าหน้ีคงค้าง ณ 31 
ธ.ค. 2564

0.029

0.36

-

0.14

0.37

-

0.33

0.36

1.05

1.62

เป็นการขายสินค้า ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติท่ัวไป  
ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด
ค่าบริการจ่าย ได้แก่ ค่าบริการจดทะเบียนเพิ่มสาขากับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า และค่าบริการท่ีปรึกษากฎหมาย
เป็นค่าพัฒนาระบบ POS ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติ
ท่ัวไป ในด้านราคาเป็นไปตามท่ีตกลงกัน

บริษัท เอเน็ต จำากัด (ANET) - มีกรรมการร่วมกัน คือ
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

รายได้ :
1. ขายสินค้า - 0.04 - เป็นการขายสินค้า ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติท่ัวไป  

ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด

บริษัท พีซีซี อินเตอร์เนช่ันนัล 
จำากัด

- มีกรรมการร่วมกัน คือ
นายนราธร วงศ์วิเศษ

ค่าใช้จ่าย :
1. ค่าบริการจ่าย 3.95 - - เป็นการจ้างบริการ call center เพื่อให้บริการกับลูกค้า

ของ บริษัทฯ

ทัช ปรินท์ติ้ง รีพับลิค จำากัด - กรรมการร่วมกัน ได้แก่
นายโสภณ อิงค์ธเนศ

- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับ
บริษัทฯ ได้แก่ IT City
(ร้อยละ 24.00)

ค่าใช้จ่าย :
1. .ซื้อสินค้า - 0.076 - เป็นการซื้อสินค้า ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติท่ัวไป  

ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด

บริษัท คอมพิวเตอร์ซีสเท็มคอน
เน็คช่ัน  อินเตอร์แนชช่ันแนล 
จำากัด (CSC)

-  มีกรรมการร่วมกัน คือ นาย
โสภณ อิงค์ธเนศ
-  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับ
บริษัทฯ ได้แก่ IT City 
(ร้อยละ 99.99)

ค่าใช้จ่าย :
1. ซื้อสินทรัพย์ 0.48 - - เป็นการซื้อเครื่องตกแต่งร้านค้า AIS Telewiz ท่ีได้รับสิทธิ

จากบริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค ในด้านราคาเป็นไป
ตามท่ีตกลงกัน

บริษัท ไบโอบอร์น จำากัด - กรรมการร่วมกัน ได้แก่
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

รายได้ :
1. ขายสินค้า - 0.005 -

เป็นการขายสินค้า ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติท่ัวไป  
ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด

บุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์ ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบความจำาเป็นและความ

สมเหตุสมผลของรายการปี2562 ปี2563 ปี2564

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
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บริษัท ดิจิเทค วัน จำากัด - SVOA ถือหุ้นในบจก.ดิจิเทค 
วัน  คิดเป็นร้อยละ  99.99 
และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ 
IT City ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ

รายได้ :
1. ขายสินค้า - 0.16 - เป็นการขายสินค้า ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติท่ัวไป  

ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด  - กรรมการร่วมกัน ได้แก
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

รายได้ :
1. ขายสินค้า - - 1.88 เป็นการขายสินค้า ซึ่งเป็นรายการท่ีมีความสมเหตุสมผล ใน

ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด

บริษัท ยูไลท์ ดิจิตอล จำากัด - ลีซ อิท ถือหุ้นใน ยูไลท์ 
ดิจิตอล 99.99% ซึ่ง SVOA 
ถือหุ้นใน ลีซ อิท 35.80%  
และ SVOAถือหุ้นใน IT City 
30.48% โดย IT City เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

รายได้ :
1. ขายสินค้า - - 66.54 เป็นการขายสินค้า ซึ่งเป็นรายการท่ีมีความสมเหตุสมผล ใน

ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด

บริษัท เอ ซิส คอมพิวเตอร์ จำากัด -  SVOA ถือหุ้นใน ASYS 
คิดเป็นร้อยละ  99.99 และ
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
IT City ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ

รายได้ :
1. ขายสินค้า - - 0.007 เป็นการขายสินค้า ซึ่งเป็นรายการท่ีมีความสมเหตุสมผล ใน

ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด

บุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์ ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบความจำาเป็นและความ

สมเหตุสมผลของรายการปี2562 ปี2563 ปี2564

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
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คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารระดับสูง จำานวน 4 ท่าน ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร 
นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล และนางสาวภัคจิรา ทัศนเสวี กรรมการบริหาร ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต
หน้าที่ และตามรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วนด้วยความรอบคอบ  และเต็มความสามารถ  เพื่อประโยชน์โดย
รวมต่อบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม โดยมีสาระสำาคัญ
ของการปฎิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. พิจารณากลั่นกรองแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำาปี และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

2. ติดตามผลการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ดำาเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และนำาเสนอรายงานดังกล่าว ต่อคณะกรรมการ 
    บริษัทฯ  

3. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำาหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำาปีและนโยบายการจ่ายโบนัส พิจารณาปรับเงินเดือน โบนัสของ 
    พนักงานระดับต่ำากว่ากรรมการผู้จัดการ  

4. กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและซื่อสัตย์สุจริต อย่างเต็มความสามารถ โดยคำานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการดำาเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท เพื่อบรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะไปสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจต่อไป

(นายมินทร์ อิงค์ธเนศ)
ประธานกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการบริหาร
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เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น  
 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
จำานวน 3 ท่าน  ซึ่งทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์  ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้ 
  1. นายธีระ  อภัยวงศ์         ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นายสุจิน  สุวรรณเกต     กรรมการตรวจสอบ
  3. นางสุษมา  รัติวานิช       กรรมการตรวจสอบ
               โดยมีนางสาวยุพา  เบญจวิกรัย ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน  ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัทที่ระบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ  โดยได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำานวน 4 ครั ้ง  และคณะกรรมการตรวจสอบยังได้เชิญ
ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วย ตามความเหมาะสม  และมีการรายงานผลการดำาเนินงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส สาระสำาคัญสรุปได้ดังนี้ 

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส  รายงวดบัญชีและประจำาปีร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารฝ่ายการบัญชี เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน
การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบ นโยบายทางการบัญชี  รวมถึงรับทราบข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ามีการ
ปฎิบัติบัญชีที่ถูกต้อง ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ ซ่ึงผู้สอบบัญชีได้
แสดงความเห็นไว้ในรายงานท่ีได้นำาเสนอต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ท้ังน้ีผู้สอบบัญชีได้ปฎิบัติหน้าท่ี และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

พิจารณา เสนอแนะ และสอบทานแผนงานและผลการตรวจสอบของระบบการควบคุมภายใน  เพื่อประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสม
และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการชี้แนะ เพื่อให้มีการกำากับดูแล และการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่บริษัทได้กำาหนดไว้ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน 
และการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงระหว่างกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามเง่ือนไขปกติ
ทางธุรกิจและไม่มีรายการใดที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯอย่างมีนัยสำาคัญ โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส  รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลของรายการดังกล่าวอย่างเพียงพอ ตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นแนวทาง

ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการปฎิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานที่กำาหนดไว้ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ มีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอ กับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

พิจารณาคัดเลือก  เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
น่าเชื่อถือเป็นหลัก และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำาเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ดำาเนินการด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ และมีความเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนผู้บริหารของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะ
ปฎิบัติหน้าท่ีเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมีคุณภาพ และได้ให้ความสำาคัญต่อการดำาเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายใน
ที่มีประสิทธิผล มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี  มีความโปร่งใส และเชื่อถือได้ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสอดคล้องกับข้อกำาหนดของ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(นายธีระ อภัยวงศ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น  
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ นายนราธร วงศ์วิเศษ
ทำาหน้าท่ีประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และมีกรรมการบริหารความเส่ียง ได้แก่ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล
และนางสาวภัคจิรา ทัศนเสวี โดยมีนางสาวศันษนีย์ โหรานิคม ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อติดตามและพิจารณา เรื่องสำาคัญที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้ 

1. พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ โดยพิจารณาความเสี่ยง อย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งความเสี่ยง 
     จากภายนอกและความเสี่ยงจากภายใน พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้

2. ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามการดำาเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการเพื่อนำาไปดำาเนินการให้บรรลุ เป้าหมาย 
 
3. กำาหนดให้รายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำาทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมุ่งมั่นท่ีจะดำาเนินการให้บริษัทฯ มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิผล ซึ่งสามารถควบคุมความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจให้อยู่ในขอบเขตที่กำาหนด มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอกับการ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมไว้อย่างรอบด้านเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำาเนินธุรกิจได้
ตามเป้าหมายและ มีประสิทธิภาพ

(นายนราธร วงศ์วิเศษ)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น  
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) เมื่อวันที่
2 พฤษภาคม 2560  ซึ่งประกอบด้วยกรรมอิสระทั้งหมดเพื่อให้การทำาหน้าที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง จำานวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นายธีระ อภัยวงศ์       กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสุจิน สุวรรณเกต        กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสุษมา รัติวานิช          กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมี นางสาวสุกัญญา เลไธสง ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล  เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2564 ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวม 3 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนทุกท่านได้ให้ความสำาคัญในการเข้าร่วมประชุม พร้อมกับมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานในด้านต่างๆ ของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้จัดการประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุสมผล โปร่งใส และเป็นอิสระ โดยคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำาคัญ ภายใต้
ขอบเขตอำานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีกำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ซึ่งสอดคล้องกับขอ้กำาหนด
และแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยได้มีการพิจารณาในเรื่องที่สำาคัญ  ดังนี้

1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวน
โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย  รวมถึงคุณสมบัติของกรรมการ  ที่เหมาะสมกับ
ขนาดและลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ
2. หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาบุคคลเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  รวมถึงคุณสมบัติของ
กรรมการ  ที่เหมาะสมกับขนาด และลักษณะการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3. หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ได้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการจ่ายค่าตอบแทนทกุประเภทของกรรมการให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของกรรมการ  และเทียบเคียงกับบริษัทอ่ืนๆท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์ MAI                          
4. เกณฑ์ในการประเมินผลประจำาปีของผู้บริหารสูงสุด : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวน
เกณฑ์ในการประเมินผลประจำาปี ของผู้บริหารสูงสุด เพื่อให้ครอบคลุมและสะท้อนผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง
5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : ได้ส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนในการดูแล
กิจการ และให้ความเห็น เกี่ยวกับการดำาเนินกิจการ การเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ครบวาระ 
เป็นการล่วงหน้า ประจำาปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1–31 ธันวาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(นายธีระ  อภัยวงศ์)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ
ในรายงานประจำาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตาม หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง
สม่ำาเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำา รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญ อย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงให้มีและดำารงรักษาไว้ซึ่ง ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้
ว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการ
ที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำาหน้าที่สอบทานนโยบายบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน
สอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด ในการตรวจสอบนั้นทางคณะ
กรรมการบริษัทฯ ได้สนับสนุนข้อมูลเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมารตฐานการสอบบัญชี 
โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ระดับที่น่าพอใจ และสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผล
ได้ว่างบการเงินของบริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายธีระ อภัยวงศ์)
ประธานกรรมการ

(นายมินทร์ อิงค์ธเนศ)
ประธานกรรมการบริหาร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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งบการเงิน
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งบการเงิน
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งบการเงิน
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งบการเงิน
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งบการเงิน



รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 94

งบการเงิน
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งบการเงิน
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งบการเงิน
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งบการเงิน
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งบการเงิน
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งบการเงิน
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งบการเงิน
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งบการเงิน
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งบการเงิน
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งบการเงิน
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บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 104

งบการเงิน



รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 105

งบการเงิน



รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 106

งบการเงิน



รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 107

งบการเงิน



รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 108

งบการเงิน



รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 109

งบการเงิน



รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 110

งบการเงิน



รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 111

งบการเงิน



รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 112

งบการเงิน



รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 113

งบการเงิน



รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 114

งบการเงิน



รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 115

งบการเงิน



รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 116

งบการเงิน



รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 117

งบการเงิน



รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 118

งบการเงิน



รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 119

งบการเงิน



รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 120

งบการเงิน



รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 121

งบการเงิน



รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 122

งบการเงิน



รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 123

งบการเงิน



รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 124

งบการเงิน



รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 125

งบการเงิน



รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 126

งบการเงิน



รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 127

งบการเงิน



รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 128

งบการเงิน



รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 129

งบการเงิน



รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 130

งบการเงิน



รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 131

งบการเงิน



รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 132

งบการเงิน



รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 133

งบการเงิน



รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 134

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุด
ในสายงานบัญชีและการเงินผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญชี และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ

นายธีระ อภัยวงศ์
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการารสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

75 ปริญญาโท 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
University of New 
South Wales, Australia

หลักสูตร Director Certi-
fication Program (DCP) 
รุ่นท่ี 5/2001

ประกาศนียบัตร วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร 
รุ่น 377

0.10% - 2555-ปัจจุบัน

2560-ปัจจุบัน

2559-ปัจจุบัน

2560-2563

2559-2560

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

ท่ีปรึกษาคณะ
กรรมการ

ประธานกรรมการ

ท่ีปรึกษาคณะ
กรรมการ

กรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิ

บมจ. เอส พี วี ไอ

บจ. ข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ

บจ. อินโฟแม็กซ์ 
ซิสเต็ม โซลูช่ันและ
บริการ

สำานักงานพัฒนา
การธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
(องค์กรมหาชน)

สำานักงานพัฒนา
การธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์กรมหาชน) 
กระทรวเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

ตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้
ตราสินค้า Apple ท้ังคอมพิวเตอร์ 
ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, iPad, 
iPhone) อุปกรณ์เสริม และเป็นตัวแทน
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ 
เพื่อใช้งานร่วมกับสินค้า Apple

ให้บริการข้อมูลเครดิต

ให้บริการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  
บริการบำารุงรักษาระบบ

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการ
(กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพัน
บริษัทฯ)

67 ปริญญานิติศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
Dominican University 
of California ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  

ปริญญาวิทยาศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปริญญาตรีกิตติมศักดิ์ 
วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
คณะวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

ปริญญาตรี 
สถาปัตยกรรมศาสตร์  
Fu Hsing Institute of 
Technology  ประเทศ
ไต้หวัน

หลักสูตรวิทยาการประกัน
ภัยระดับสูง รุ่นท่ี 1 สำานัก
คณะกรรมการกำากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย

หลักสูตร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 36/2005

0.08% บิดานายโสภณ 
อิงค์ธเนศ

2554-ปัจจุบัน

2556-2560

2551-ปัจจุบัน

2549-ปัจจุบัน

2543-ปัจจุบัน

2539-2562

2538-2564

2564-ปัจจุบัน

2532-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
บริหาร และ
กรรมการ

กรรมการและ
กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่

กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและ
ประธานกรรมการ
บริหาร

กรรมการและ
ประธานกรรมการ
บริหาร

กรรมการและ
ประธานกรรม
บริหาร

กรรมการและ
ประธานกรรม
บริหาร

บมจ. เอส พี วี ไอ

บมจ. เอสวีโอเอ

บจ. เอบิคส์ ดี
เวลลอปเมนต์

บจ. ดี แอนด์ บี 
(ประเทศไทย)

บจ. ข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ

บมจ. ไอที ซิตี้

บจ. คอร์ แอนด์ 
พีค 

บมจ. บิซิเนส 
ออนไลน์

บมจ. เออาร์ไอพี

ตวัแทนจำาหน่ายผลติภณัฑ์ภายใตต้ราสนิ
ค้า Apple ท้ังคอมพิวเตอร์  ผลิตภัณฑ์
ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) 
และอุปกรณ์เสริม และเป็นตัวแทน
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ 
เพื่อใช้งานร่วมกับสินค้า Apple

เป็นผู้จัดจำาหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

ให้เช่าอาคารสำานักงาน

ให้บริการข้อมูลธุรกิจ ให้คำาปรึกษา
และให้บริการวิเคราะห์ด้านความเสี่ยง
ทางธุรกิจ

ให้บริการข้อมูลเครดิต

จำาหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้สำานักงาน/
สื่อสารโทรคมนาคมและบริการ

นายหน้าในการจัดทำางานโฆษณา

ให้บริการข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลข่าว
ธุรกิจบริการด้านจัดฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่และบันทึกลงบนสื่ออิเล็คทรอนิคส์ 
ให้คำาปรึกษาและให้บริการวิเคราะห์ด้าน
ความเสี่ยงธุรกิจ

ให้บริการรับจัดงานนิทรรศการ ให้
บริการบริหาร ผลิต บริหารงาน และรับ
ปรึกษาด้านสื่อโฆษณา

ชื่อ-สกุล/ตำาแหน่ง อายุ คุณวุฒิ
ทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ



รายงานประจำาปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำากัด (มหาชน) 135

หลักสูตร Role of the 
Chairman Program 
(RCP) รุ่นท่ี 12/2005

2530-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. กลุ่มแอดวานซ์ 
รีเสิร์ช

ให้คำาปรึกษาและจัดหาเกี่ยวกับ
ซอฟท์แวร์ บริการวิจัยข้อมูลเกี่ยว
กับการดำาเนินธุรกิจ วิจัยข้อมูล
อุตสาหกรรม

นายนราธร วงศ์วิเศษ กรรมการ  และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพัน
บริษัทฯ)

69 Master of Science 
Industrial and Systems 
Engineering
San Jose State Univer-
sity, USA

หลักสูตร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 7/2004

0.70% - 2554-ปัจจุบัน

2562-ปัจจุบัน

2559-ปัจจุบัน

2555-ปัจจุบัน

2554-ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ คณะ
กรรมการพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิ(ด้านการเงิน
และการคลัง)
ประธาน
อนุกรรมการ
พิจารณาสิทธิ
ประโยชน์ของผู้
บริหารระดับสูง
อนุกรรมการขับ
เคลื่อนยุทธศาสตร์
องค์กร

ประธานกรรมการ

ท่ีปรึกษา

บมจ. เอส พี วี ไอ

สำานักงานคณะ
กรรมการป้องกัน
และปราบปราม
ทุจริตแห่งชาติ

คณะกรรมการ
สถาบันคุ้มครอง
เงินฝาก

บจ. พีซีซี อินเทอร์
เนชันนัล

บจ. กลุ่มแอดวานซ์ 
ริเสิร์ช

ตวัแทนจำาหน่ายผลติภณัฑ์ภายใตต้ราสนิ
ค้า Apple ท้ังคอมพิวเตอร์  ผลิตภัณฑ์
ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) 
และอุปกรณ์เสริม และเป็นตัวแทน
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ 
เพื่อใช้งานร่วมกับสินค้า Apple

ให้คำาปรึกษา และพัฒนาโปรแกรมระบบ
งานท่ีใช้กับระบบคอมพิวเตอร์
ให้บริการข้อมูลเครดิต

ให้คำาปรึกษาและจัดหาเกี่ยวกับ
ซอฟท์แวร์ บริการวิจัยข้อมูลเกี่ยว
กับการดำาเนินธุรกิจ วิจัยข้อมูล
อุตสาหกรรม

ให้บริการ Call Center

ให้คำาปรึกษาและจัดหาเกี่ยวกับ
ซอฟท์แวร์ บริการวิจัยข้อมูลเกี่ยว
กับการดำาเนินธุรกิจ วิจัยข้อมูล
อุตสาหกรรม

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ
บริหารความเสี่ยง และกรรมการ
ผู้จัดการ
(กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพัน
บริษัทฯ)

60 ปริญญาโท
M.B.A. University of 
New Haven, U.S.A.

หลักสูตร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นพิเศษ SET 2012

6.50% - สามีของ
นางเพ็ชรรัตน์         
วรญาณโกศล

- นางดวงนภา
วรญาณโกศล
เป็นน้องสะใภ้

2554-ปัจจุบัน

2562-ปัจจุบัน

2539-ปัจจุบัน

2537-ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
และกรรมการผู้
จัดการ

นายกสมาคม
บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ

กรรมการ

กรรมการ

บมจ. เอส พี วี ไอ

สมาคม
บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ

บจ. เอส พี วี 
ดิจิตอล เซอร์วิส

บจ. เอส พี วี 
แอดวานซ์

ตวัแทนจำาหน่ายผลติภณัฑ์ภายใตต้ราสนิ
ค้า Apple ท้ังคอมพิวเตอร์  ผลิตภัณฑ์
ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) 
และอุปกรณ์เสริม และเป็นตัวแทน
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ 
เพื่อใช้งานร่วมกับสินค้า Apple

รับจ้างออกแบบพิมพ์งานดิจิตอล
โปสเตอร์

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ
บริหารความเสี่ยง และผู้อำานวยการ
ฝ่ายปฏิบัติงาน
(กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพัน
บริษัทฯ)

61 ปริญญาโท
MBA, Major Finance
University of New 
Haven, U.S.A.

ปริญญาโท
MIS, Computer Infor-
mation System
University of New 
Haven, U.S.A.

หลักสูตร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นพิเศษ SET 2012

7% - ภรรยาของ
นายไตรสรณ์ 
วรญาณโกศล

-นางดวงนภา 
วรญาณโกศล
เป็นน้องสะใภ้

2554-ปัจจุบัน 

2539-ปัจจุบัน

2537-ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
และผู้อำานวยการ
ฝ่ายปฏิบัติงาน

กรรมการ

กรรมการ

บมจ. เอส พี วี ไอ 

บจ. เอส พี วี 
ดิจิตอล เซอร์วิส

บจ. เอส พี วี 
แอดวานซ์

ตวัแทนจำาหน่ายผลติภณัฑ์ภายใตต้ราสนิ
ค้า Apple ท้ังคอมพิวเตอร์  ผลิตภัณฑ์
ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) 
และอุปกรณ์เสริม และเป็นตัวแทน
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ 
เพื่อใช้งานร่วมกับสินค้า Apple

รับจ้างออกแบบพิมพ์งานดิจิตอล
โปสเตอร์

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำาแหน่ง อายุ คุณวุฒิ
ทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

เอกสารแนบ
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นายสุจิน สุวรรณเกต
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

71 ปริญญาโท
M.B.A. Long Island 
University, U.S.A.

หลักสูตร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นพิเศษ SET 2012

0.08% - 2555-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่า
ตอบแทน

บมจ. เอส พี วี ไอ ตวัแทนจำาหน่ายผลติภณัฑ์ภายใตต้ราสนิ
ค้า Apple ท้ังคอมพิวเตอร์  ผลิตภัณฑ์
ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) 
และอุปกรณ์เสริม และเป็นตัวแทน
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ 
เพื่อใช้งานร่วมกับสินค้า Apple

นางสุษมา รัติวานิช
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

44 ปริญญาโท 
Information Systems, 
American University, 
U.S.A.

หลักสูตร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นพิเศษ SET 2012

0.08% - 2555-ปัจจุบัน

2564-ปัจจุบัน

2560-2563

2555-2560

2554-2555

2552-2555

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่า
ตอบแทน

ผู้เช่ียวชาญอาวุโส 
สายงานพัฒนา
ธุรกิจและงานด้าน
รายการ

ผู้จัดการฝ่าย
รายการ

ผู้จัดการส่วนบริหาร
งานท่ัวไป

รักษาการผู้จัดการ
ส่วนบริหารงาน
ท่ัวไป

เลขานุการอาวุโส 
(ประธานกรรมการ)

บมจ. เอส พี วี ไอ

บจ.กรุงเทพ
โทรทัศน์และวิทยุ 

บจ.อมรินทร์ เท
เลวิช่ัน

บมจ. อสมท

บมจ. อสมท

บมจ. อสมท

ตวัแทนจำาหน่ายผลติภณัฑ์ภายใตต้ราสนิ
ค้า Apple ท้ังคอมพิวเตอร์  ผลิตภัณฑ์
ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) 
และอุปกรณ์เสริม และเป็นตัวแทน
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ 
เพื่อใช้งานร่วมกับสินค้า Apple

สื่อสารมวลชน

สื่อสารมวลชน

สื่อสารมวลชน

สื่อสารมวลชน

สื่อสารมวลชน

นายโสภณ อิงค์ธเนศ
กรรมการ

39 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
และการธนาคาร The 
University of Sydney, 
NSW, Australia

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
และการเงิน The Univer-
sity of Sydney, NSW, 
Australia

หลักสูตร Director 
Accreditation Program 
(DAP) 2013

หลักสูตรวิทยาการประกัน
ภัยระดับสูง ปี 2556 
สถาบันวิทยาการประกัน
ภัยระดับสูง

- บุตรนายมินทร์ 
อิงค์ธเนศ

2558-ปัจจุบัน

2562-ปัจจุบัน

2561-2562

2559-2561

2559-2561

2559-ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ และ
กรรมการผู้อำานวย
การ

รองกรรมการผู้
อำานวยการ ฝ่าย
การตลาดและ
ผลิตภัณฑ์

ผู้จัดการท่ัวไป

กรรมการ

กรรมการ

บมจ. เอส พี วี ไอ

บมจ. ไอที ซิตี้

บมจ. ไอที ซิตี้

บมจ. ไอที ซิตี้

บจ. ยูอิท๊อกซ์

บจ. ทัช ปริ้นติ้ง
รีพับลิค 

ตวัแทนจำาหน่ายผลติภณัฑ์ภายใตต้ราสนิ
ค้า Apple ท้ังคอมพิวเตอร์  ผลิตภัณฑ์
ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) 
และอุปกรณ์เสริม และเป็นตัวแทน
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ 
เพื่อใช้งานร่วมกับสินค้า Apple

ธุรกิจค้าปลีก เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง

ผู้ให้บริการเครื่องมือสร้างร้านค้าขาย
สินค้าออนไลน์สำาเร็จรูป

ธุรกิจจัดจำาหน่ายช้ินส่วนอุปกรณ์การ
พิมพ์สินค้า และบริการด้านการพิมพ์

นางสาวภัคจิรา ทัศนเสวี
ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

32 ปริญญาตรีสาขาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 2)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- - 2563-ปัจจุบัน

2561-2563

ผู้อำานวยการฝ่าย
บัญชีและการเงิน

ผู้จัดการ

บมจ. เอส พี วี ไอ

บริษัท สำานักงาน อี
วาย จำากัด

ตวัแทนจำาหน่ายผลติภณัฑ์ภายใตต้ราสนิ
ค้า Apple ท้ังคอมพิวเตอร์  ผลิตภัณฑ์
ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) 
และอุปกรณ์เสริม และเป็นตัวแทน
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ 
เพื่อใช้งานร่วมกับสินค้า Apple

ให้บริการตรวจสอบบัญชี และท่ีปรึกษา

ชื่อ-สกุล/ตำาแหน่ง อายุ คุณวุฒิ
ทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

เอกสารแนบ
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นางดวงนภา วรญาณโกศล
ผู้ช่วยผู้อำานวยการแผนกผลิตภัณฑ์

56 ปริญญาตรี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0.37% - น้องสะใภ้ของ
นายไตรสรณ์  
วรญาณโกศล  
และ
นางเพ็ชรรัตน์ 
วรญาณโกศล

2554-ปัจจุบัน

2537-ปัจจุบัน

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ
แผนกผลิตภัณฑ์

กรรมการ

บมจ. เอส พี วี ไอ

บจ. เอส พี วี 
แอดวานซ์

ตวัแทนจำาหน่ายผลติภณัฑ์ภายใตต้ราสนิ
ค้า Apple ท้ังคอมพิวเตอร์  ผลิตภัณฑ์
ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) 
และอุปกรณ์เสริม และเป็นตัวแทน
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ 
เพื่อใช้งานร่วมกับสินค้า Apple

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

นายพงษ์สันต์ โมฬี
ผู้ช่วยผู้อำานวยการแผนกค้าปลีก

38 ปริญญาตรี Finance
Deakin University, 
Australia

- - มีนาคม 2564
-ปัจจุบัน

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ
แผนกค้าปลีก

บมจ. เอส พี วี ไอ ตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้
ตราสินค้า Apple ท้ังคอมพิวเตอร์  
ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, iPad, 
iPhone) และอุปกรณ์เสริม และ
เป็นตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภาย
ใต้ตราสินค้าอื่นๆ เพื่อใช้งานร่วมกับ
สินค้า Apple

นายพงศกร บุญศรีเมือง
ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรมและ
บริการ

51 ปริญญาโท
โทรคมนาคม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

0.21% - 2554-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส
แผนกวิศวกรรมและ
บริการ

บมจ. เอส พี วี ไอ ตวัแทนจำาหน่ายผลติภณัฑ์ภายใตต้ราสนิ
ค้า Apple ท้ังคอมพิวเตอร์  ผลิตภัณฑ์
ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) 
และอุปกรณ์เสริม และเป็นตัวแทน
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ 
เพื่อใช้งานร่วมกับสินค้า Apple

นายไพโรจน์ อุลิศนันท์
ผู้จัดการอาวุโสแผนกค้าปลีก 1

53 ประกาศณียบัตรวิชาชีพ 
สาขาไฟ้า
คณะไฟฟ้ากำาลัง
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

- - 2554-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส
แผนกค้าปลีก 1

บมจ. เอส พี วี ไอ ตวัแทนจำาหน่ายผลติภณัฑ์ภายใตต้ราสนิ
ค้า Apple ท้ังคอมพิวเตอร์  ผลิตภัณฑ์
ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) 
และอุปกรณ์เสริม และเป็นตัวแทน
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ 
เพื่อใช้งานร่วมกับสินค้า Apple

นางสาวศันษนีย์ โหรานิคม
เลขานุการบริษัท

45 ปริญญาโท MBA 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปริญญาตรี บัญชี สาขาการ
สอบบัญชี มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

ประกาศนียบัตร หลักสูตร 
Company Secretary 
Program (CSP) รุ่นท่ี 
76/2017

- - 2558-ปัจจุบัน

2557-ปัจจุบัน

2555-ปัจจุบัน

เลขานุการบริษัท

เลขานุการคณะ
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ผู้จัดการแผนก
กลยุทธ์และพัฒนา

บมจ. เอส พี วี ไอ

บมจ. เอส พี วี ไอ

บมจ. เอส พี วี ไอ

ตวัแทนจำาหน่ายผลติภณัฑ์ภายใตต้ราสนิ
ค้า Apple ท้ังคอมพิวเตอร์  ผลิตภัณฑ์
ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) 
และอุปกรณ์เสริม และเป็นตัวแทน
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ 
เพื่อใช้งานร่วมกับสินค้า Apple

นางศลิษา เหล่าวิทวัส
ผู้จัดการแผนกบัญชี
(ผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญชี)

53 ปริญญาโท สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยเกริก

ปริญญาตรีบัญชี สาขาการ
บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนคร

ปริญญาตรีบัญชี สาขาการ
จัดการท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฎราช
นครินทร์

- - 2554-ปัจจุบัน

2539-2554

ผู้จัดการแผนกบัญชี

ผู้จัดการแผนกบัญชี

บมจ. เอส พี วี ไอ

บจ. เอส พี วี 
แอดวานซ์

ตวัแทนจำาหน่ายผลติภณัฑ์ภายใตต้ราสนิ
ค้า Apple ท้ังคอมพิวเตอร์  ผลิตภัณฑ์
ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) 
และอุปกรณ์เสริม และเป็นตัวแทน
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ 
เพื่อใช้งานร่วมกับสินค้า Apple

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำาแหน่ง อายุ คุณวุฒิ
ทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

เอกสารแนบ

หมายเหตุ : นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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เอกสารแนบ

หมายเหตุ        X  = ประธานกรรมการ                 C = ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานคณะผู้บริหาร
        AC   = กรรมการตรวจสอบ             /  = กรรมการ  
        //    = กรรมการบริหาร        ///  = กรรมการผู้จัดการ
        *     = ผู้อำานวยการ        ** = ผู้ช่วยผู้อำานวยการ   
       *** = ผู้จัดการอาวุโส

สรุปรายชื่อกรรมการและผู้มีอำานาจควบคุมบริษัท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง :

รายชื่อ บริษัท
บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง

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

นายธีระ อภัยวงศ์ X,AC

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ /,C / / X / /,C / / / / / /,C /,C

นายนราธร วงศ์วิเศษ / X /

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล /,//,/// / /

นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล /,//,* / /

นายสุจิน สุวรรณเกต /,AC

นางสุษมา รัติวานิช /,AC

นายโสภณ อิงค์ธเนศ / /

นางสาวภัคจิรา ทัศนเสวี //,*

นางดวงนภา วรญาณโกศล ** /

นายพงษ์สันต์ โมฬี **

นายพงศกร บุญศรีเมือง ***

นายไพโรจน์ อุลิศนันท์ ***

10. บริษัท เอเน็ต จำากัด
11. บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จำากัด
12. บริษัท เอส.พี.เอ็น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำากัด
13. บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำากัด
14. บริษัท เออาร์ไอที จำากัด
15. บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)
16. บริษัท ไอที ซิตี้ จำากัด (มหาชน)
17. บริษัท ทัช ปรินท์ติ้ง รีพับลิค จำากัด

1. บริษัท เอส พี วี ดิจิตอล เซอร์วิส จำากัด 
2. บริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จำากัด
3. บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำากัด 
4. บริษัท ดีทู ซิสเต็มส์ จำากัด
5. บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำากัด
6. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด
7. บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำากัด (มหาชน)
8. บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำากัด
9. บริษัท เวนเจอร์ โพรไฟล์ จำากัด
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เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

นางสาวยุพา เบญจวิกรัย 50 ปริญญาตรี 
การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
มหาวิทยาลัยสยาม

- - 2554-ปัจจุบัน

2547 - 2554

ผู้จัดการแผนกตรวจ
สอบภายใน

ผู้ตรวจสอบภายใน

บมจ. เอส พี วี ไอ

บมจ. ไอที ซิตี้ 

ตวัแทนจำาหน่ายผลติภณัฑ์ภายใตต้ราสนิ
ค้า Apple ท้ังคอมพิวเตอร์  ผลิตภัณฑ์
ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) 
และอุปกรณ์เสริม และเป็นตัวแทน
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ 
เพื่อใช้งานร่วมกับสินค้า Apple

จำาหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้สำานักงาน/
สื่อสารโทรคมนาคมและบริการ

ชื่อ-สกุล/ตำาแหน่ง อายุ คุณวุฒิ
ทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ
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เอกสารแนบ

iCenter ห้องG52-G53 ชั้นG ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
พลาซ่า แจ้งวัฒนะ

90.35 21 ธ.ค.64 – 31 ก.ค.65

iCenter ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวัล 47 1มี.ค 64 – 29 ก.พ.67
บริษัท ซีคอน ดีเวล ลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) iStudio ห้อง 1019 ชั้น G อาคารซีคอนสแควร์ 129.97 1 พ.ย.62 –  31 ต.ค 65
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์  สแควร์ iStudio ห้อง 408,409/1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 

9 ชั้น 4
230.45 14 ธ.ค.63 – 13 ธ.ค.66

ห้อง 407 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 9 ชั้น 4 59.93 5 ก.พ.64 – 4 ก.พ.67
บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จำากัด iBeat ห้อง 1129อาคารเกตเวย์ เอกมัย ชั้น1 72 18 ก.ค.64 – 17 ก.ค.65
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด iBeat ห้อง 150 ชั้น 1ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า 

เชียงราย
78.59 30 มี.ค.64 – 29 มี.ค.67

iCenter ห้อง 128/1 ชั้น 1ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า 
เชียงราย

42.72 1 พ.ย.64 – 31 ต.ค 67

มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
วิทยาเขต สุวรรณภูมิ

U•Store ชั้น G ห้องเลขที่ 19 อาคาร ABAC Plaza 64.19 1 พ.ย.64 – 31 ต.ค.65

เอกสารแนบ 3 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

ส่วนปรัปปรุงอาคารเช่า เป็นเจ้าของ ไม่ติดภาระผูกพัน -
ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ ไม่ติดภาระผูกพัน 0.48
อุปกรณ์สำานักงานและเครื่องใช้สำานักงาน เป็นเจ้าของ ไม่ติดภาระผูกพัน 22.77

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง เป็นเจ้าของ ไม่ติดภาระผูกพัน 46.48
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมทางบัญชี เป็นเจ้าของ ไม่ติดภาระผูกพัน 7.28
คอมพิวเตอร์ เป็นเจ้าของ ไม่ติดภาระผูกพัน 4.55
ค่าสิทธิดำาเนินธุรกิจ AIS Shop by Partner เป็นเจ้าของ ไม่ติดภาระผูกพัน 14.86
รวม 96.42

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 64 

(ล้านบาท)

รายละเอียดของสัญญาเช่าทรัพย์สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีการเช่าพื้นที่และอาคารเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจจากผู้ให้เช่าหลายราย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
ซี.พี. ทาวเวอร์โกรท

iBeat ห้อง 4P36 - 37 ชั้น 4 อาคารฟอร์จูนทาวน์ 50 1 พ.ค.63 – 30 เม.ย.66
iSolution ห้อง 3C85-87 ชั้น3 อาคารฟอร์จูนทาวน์ 431 16 พ.ย.62 – 17 พ.ย.65

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด iStudio ห้อง 408 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซ่า แจ้งวัฒนะ

117 27 พ.ย.63 – 26 พ.ย.66

ห้อง 409 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า 
แจ้งวัฒนะ

69.11 25 ธ.ค.62 -24 ธ.ค.65

ผู้ให้เช่า วัตถุประสงค์
การเช่า สถานที่ตั้ง พ้ืนที่เช่า 

(ตร.ม.) ระยะเวลาการเช่า
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มหาวิทยาลัยกรุงเทพ U•Store ห้อง 1019 ชั้น G อาคารซีคอนสแควร์ 93.35 1 พ.ย.62 –  31 ต.ค 65
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (บางเขน) U•Store ชั้น 1 อาคาร 10 ชั้น คณะบริหารธุรกิจ 36.00 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65
มหาลัยมหิดล (ศาลายา) U•Store ห้อง A115 ชั้น G อาคารอทิตยาทร วิทยาลัย

นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม
113 1 พ.ย.62 – 31 ต.ค 65

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ U•Store ชั้น 1 อาคาร 7 ภายในมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์

37.00 1 พ.ย.64 – 31 ต.ค 65

มหาวิทยาลัยบูรพา U•Store ด้านหน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง 48.00 30 มี.ค.64 – 29 มี.ค.67
บริษัท ซีพีเอ็นระยองจำากัด iStudio ห้อง 231-232  ชั้น2  ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 

พลาซ่า ระยอง
223.15 31 ต.ค.64 - 30 ต.ค.67

AIS Telewiz ห้อง 253  ชั้น2  ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า 
ระยอง

71.84 20 ธ.ค.64 – 19 ธ.ค.67

ห้างหุ้นส่วน เจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ Mobi ชั้น 1 ห้างเจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ 
พะเยา

37.44 20พ.ค.64 – 19 พ.ค. 65

บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำากัด(มหาชน) Mobi ห้อง GCR1119 ชั้น 1 ศูนย์การค้าบ๊ิกซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ สาขา ลำาพูน

43.71 17 ก.ย.64 – 16 มี.ค.65

AIS Shop ห้อง GCR117 ชั้น G เลขที่ ศูนย์การค้าบ๊ิกซี ซู
เปอร์เซ็นเตอร์ 88/18 ตำาบล สัตหีบ อำาเภอ
สัตหีบ ชลบุรี 20180 

40 1 พ.ย.64 – 31 ต.ค.67

AIS Shop ห้อง GCR125 ชั้น G  ศูนย์การค้าบ๊ิกซี  เลขที่ 
189 หมู่ที่ 7 ตำาบล ป่าไร่ อำาเภออรัญประเทศ 
จ. สระแก้ว 

38 14 ธ.ค.64 – 13 ธ.ค.65

AIS Telewiz ห้อง GCR125 ชั้น G  ศูนย์การค้าบ๊ิกซี  157 
หมู่ 4 ตำาบลสระประดู่ อำาเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์ 67130 

30.63 24 ธ.ค.64 – 23 ธ.ค.67

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน) iCenter SC104 ศูนย์การค้าโฮมโปร นครปฐม 95 1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.  65
Mobi ห้อง S244 ชั้น 2 ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ 

สุวรรณภูมิ เลขที่ 99/29 หมู่ที่ 1 ตำาบลราชา
เทวะ อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

85 16 ต.ค.64 – 15 ต..ค.67

บริษัท โรบินสัน จำากัด (มหาชน) สาขา กำาแพงเพชร iBeat ชั้นที่ 2F ห้องเลขที่ 206 ห้างสรรพสินค้า
โรบินสัน สาขากำาแพงเพชร

88.62 8 ธ.ค.64 – 7 ธ.ค.67

บริษัท ซีอาร์ จันทบุรี (ประเทศไทย) จำากัด iCenter ห้อง 111 ชั้น 1 เลขที่ 22/107 ตำาบลจันทนิ
มิต อำาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 

55.78 1 เม.ย 64 – 31 มี.ค.67

บริษัท แอลทีรีเทล จำากัด AIS Telewiz ห้อง 1SP04 ชั้น 1 ศูนย์การค้าแหลมทอง ช้อป
ป้ิงพลาซ่า บางแสน เลขที่ 278/2 ถนนลง
หาดบางแสน ตำาบลแสนสุข อำาเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 

35.50 11 มิ.ย 64 – 10 มิ.ย.67

นางมัณฑนา เป็งจันทร์ AIS Telewiz 195/8 หมู่ที 5 ตำาบลหนองหาร อำาเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

34 15 ธ.ค.64 – 14 ธ.ค.65

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำากัด AIS Shop ศูนย์การค้าบริษัท เอก-ชัย ระยอง เลขที่ 3 
อาคารระยอง ถนนสุขุมวิท ตำาบลท่าประดู่ 
อำาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

60.17 1 ธ.ค.64 – 30 พ.ย.67

AIS Telewiz ศูนย์การค้าบริษัท เอก-ชัย สนามบินอู่ตะเภา 
26/62 หมู่ 1 ถนน 331 ทางหลวงยุทธศาสตร์ 
สัตหีบ - พนมสารคาม ตำาบล พลูตาหลวง 
อำาเภอสัตหีบ ชลบุรี 20180 

30.62 2 พ.ย.64 – 1 พ.ย.67

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แอส เซท 928 จำากัด AIS Telewiz 243 หมู่ 7 ตำาบลลำาไทร อำาเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

40 1 ม.ค.64  – 31 ธ.ค.65

เอกสารแนบ

ผู้ให้เช่า วัตถุประสงค์
การเช่า สถานที่ตั้ง พ้ืนที่เช่า 

(ตร.ม.) ระยะเวลาการเช่า
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นางสาวพิมพา พจน์นามาตร์ สำานักงาน อาคารโฮมออฟฟิศ 4 ชั้น 1 คูหา เลขที่  
โครงการทาวน์อินทาวน์ ถนนศรีวรา แยกจาก
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขต
วังทองหลาง กทม.

1 มี.ค.62 – 28 ก.พ.65

บริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จำากัด สำานักงาน อาคารโฮมออฟฟิศ 4 ชั้น 3 คูหาเลขที่ 
1213/58-60  (เฉพาะชั้น 1 และชั้น )  และ
อาคารโฮมออฟฟิศ 4 ชั้น 1 คูหา เลขที่ 
1213/21 โครงการทาวน์อินทาวน์ ถนนศรีวรา 
แยกจากถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา 
เขตวังทองหลาง กทม.

876 1 ม.ค.62 - 31 ธ.ค.64

บริษัท เอส พี วี ดิจิตอล เซอร์วิส จำากัด สำานักงาน อาคารโฮมออฟฟิศ 4 ชั้น 1 คูหา เลขที่ 
1213/61 โครงการทาวน์อินทาวน์ ถนนศรีวรา
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.

320 1 ม.ค.62 - 31 ธ.ค.64

บริษัท มาย แพชชั่น แอนด์ อินสไปเรชั่น จำากัด iCenter ชั้นที่ 2 หมายเลข A2 – 016 ศุนย์การค้าPas-
sione Shopping Destination

60 1 มี.ค.65 – 28 ก.พ.68

บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำากัด iCenter ห้อง B29-B30 ชั้น B อาคาร G Tower 33/4 
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 

175 1 มิ.ย.64 – 31 พ.ค.65

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำากัด Mobi ชั้น 1 ห้องเลขที่ 023 โครงการทอปส์ พลาซ่า 
พิจิตร

50 22 ธ.ค.64 – 21 ธ.ค.65

AIS Buddy ชั้น 1 ห้อง RT129/1 อาคารท๊อปส์ พลาซ่า 
พะเยา

48 25 ม.ค.64 – 24 ม.ค.65

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ U•Store ชั้นใต้ดิน อาคาร 79 200 17 เม.ย 62 – 16 เม.ย 65
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง U•Store อาคาร E-Park ชั้น 3 จ.เชียงราย 53 1 เม.ย 62 – 31 มี.ค 65
มหาวิทยาลัยนเรศวร U•Store ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จ.พิษณุโลก
55 1 ก.ค.62 – 31 มิ.ย 65

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม U•Store โรงอาหารตลาดน้อย (โรงจอดรถ) 88 1 ม.ค.63 – 31 ธ.ค.65
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี U•Store อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) ชั้น 1 67 15 ก.ค.63 – 14 ก.ค.66
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ U•Store อาคาร 90 ปี ชั้น 1 58 27 ก.ค.63 – 26 ก.ค.66

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ U•Store อาคารเรียนรวม และปฏิบัติการพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

80.91 1 ส.ค.63 – 31 ก.ค.66

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี U•Store อาคารเรียนรวม และปฏิบัติการ ชั้น 1 81 10 ก.ย. 63  - 9 ก.ย.66
มหาวิทยาลัยพะเยา U•Store อาคารเรียนรวม CE 82 1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.66
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ U•Store อาคารเรียนรวม 80 ปี ชั้น 1 89 24 ก.ย.63 -  23 ก.ย. 66
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี U•Store กลุ่มอาคารเรียนรวม 1 103.20 6 ต.ค.63 – 5.ต.ค.65
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม U•Store ใต้อาคารเรียน A3 26 1 ก.ย.64 – 31 ส.ค.67
นางสาวรุ่งนภา กิตติอร่าม สำานักงาน อาคารโฮมออฟฟิศ 4 ชั้น 1 คูหา เลขที่ 

1213/13 โครงการทาวน์อินทาวน์ ถนนศรีวรา 
แยกจากถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา 
เขตวังทองหลาง กทม.

290 1 พ.ย.64 – 31 ต.ค.65

ผู้ให้เช่า วัตถุประสงค์
การเช่า สถานที่ตั้ง พ้ืนที่เช่า 

(ตร.ม.) ระยะเวลาการเช่า

เอกสารแนบ

หมายเหตุ : 
1. U•Store 2 สาขาซ่ึงต้ังอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และรังสิต เป็นสัญญาและข้อตกลงร้านค้า ไม่มีการคิดค่าเช่า เป็นการแบ่งผลตอบแทนจากยอดขาย
2. AIS Shop by Partner 11 สาขา และ AIS Telewiz 9 สาขา เป็นสัญญาให้สิทธิจำาหน่ายและให้บริการ โดยระยะเวลาการเช่าพ้ืนท่ีเป็นไปตามสิทธิจำาหน่ายและให้บริการ
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เอกสารแนบ

รายละเอียดสิทธิการเช่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทรัพย์สินซึ่งเป็นสิทธิการเช่าพื้นที่ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

ห้อง 223 ชั้น 2 
อาคารเอสพละนาด

iBeat 100 ตรม. 11 ก.พ.54 – 4 
ส.ค.74

ไม่ติดภาระผูกพัน 4.84

ท่ีตั้ง วัตถุประสงค์ พ้ืนที่ ระยะเวลา
การเช่า ภาระผูกพัน มูลค่าตามบัญชี

31 ธ.ค. 2564 (ล้านบาท)
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iStudio by SPVi 
ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (02-101-0890-1)
ชั้น G อาคารซีคอนสแควร์ (02-720-2988-9)
ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 9 (02-108-3241-2)
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ระยอง (038-942- 676) 

4th Floor Central Plaza Chaengwattana, Pak Kret, Nonthaburi
G Floor Seacon Square
4th Floor Central Plaza Grand Rama 9
2nd  Floor Central Plaza Rayong

iBeat by SPVi 
ชั้น 2 อาคารเอสพลานาด (02-660-9259-61)
ชั้น 4 อาคารฟอร์จูนทาว์น (02-642-0634-5)
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย (02-108-2844-5)
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงราย (052-020-822-3)
ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสัน สาขากำาแพงเพชร (055-867-203)                                                            

2nd Floor Esplanade Cineplex Ratchadapisek
4th Floor Fortune Tower
1st Floor Gateway Ekamai
1st Floor Central Plaza Chiangrai
2nd  Floor Robinson Kamphaengphet

U•Store by SPVi 

อาคาร บร.1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต (095-372-5532)
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ (02-623-5800)
ชั้น G อาคาร ABAC Plaza มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (02-705-5190)
ชั้น 1 อาคาร 10 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (02-955-1590-1)
อาคารอาทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (02-800-2558-9)
อาคารอเนกประสงค์ข้างอาคาร A6 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (02-902-0606-7)
ชั้น 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (02-954-9878-9)
ด้านหน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา (095-372-5542)
ชั้นใต้ดิน อาคาร 79 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ.กรุงเทพฯ (065-524-3911)
อาคาร E-Park ชั้น 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (065-524-3911)
ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก (065-524-3912)
โรงอาหารตลาดน้อย (โรงจอดรถ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี
อาคาร 90 ปี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
อาคารเรียนรวม และปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อาคารเรียนรวม CE มหาวิทยาลัยพะเยา
อาคารเรียนรวม 80 ปี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ใต้อาคารเรียน A3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Thammasat University  (Rangsit)
Thammasat University Bookstore (Thaprachan)
Gth Floor, ABAC Plaza Assumption University (Suvarnaphumi Campus)
1st  Floor Building  10, Faculty of Business Administartion, Kasetsart University
Mahidol University International (Saraya)
Anek Prasong Building (building 6), Bangkok University (Rangsit)
1st 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
E-Park Building, 3nd  Floor, Mae Fah Luang University, Chiang Rai Province
1nd class Faculty of Medical Sciences Naresuan University, Phitsanulok
Talat Noi Canteen (Parking Garage), Mahasarakham Universit
Chaloem Phra Kiat Building (Building 36), 1st Floor, Rambhaibarni Rajabhat University 
90 Years Building, 1nd  Floor, Chiang Mai Rajabhat University
Faculty of Science, Prince of Songkla University. 
Combined School Building and Operations Rajamangala University of Technology Thanyaburi
School Building Combined CE, University of Phayao                      
School Building for 80 years, 1nd  floor, Mae Jo University
Suranaree University of Technology
Nakhon Pathom Rajabhat University 

Mobi 
ชั้น 1 เจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ พะเยา (095-372-553)
ชั้น1อาคารบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำาพูน (096-8814318)
ชั้น 4 ศูนย์การค้า ทอปส์ พลาซ่า พิจิตร (063-207-5324)
ชั้น 2 ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ

1st Charoenphan Department Store
1st Big C Lamphun
4th Tops Plaza Phichit
2nd Floor Market Village Suvarnabhumi

AIS Shop 
อาคารเทสโก้ โลตัส สาขา ระยอง (098-819-9776)
ชั้น 1 อาคารบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา อรัญประเทศ (089-899-5395)
ชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสัน จ.จันทบุรี (093-138-8157)
อาคารเทสโก้ โลตัส สาขา บ้านฉาง (062-423-9979)
ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสัน สาขากำาแพงเพชร (080-834-7899)
ศูนย์การค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (06 5519 3826)
อาคารเทสโก้ โลตัส สาขาเพชรบูรณ์ ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ (06 5519 3825)
ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี (06 5519 3822)
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ระยอง (065-717-0613)
อาคารเทสโก้ โลตัส สาขา โรจนะ (063-207-0596)
ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสันแม่สอด จ.ตาก

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
2nd Floor Robinson Mae Sot, Tak 

AIS Telewiz 
ศูนย์การค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ (097-918-9226)
อาคารเทสโก้ โลตัส สาขา หล่มสัก (097-918-9228)
ตลาดวังน้อย ต.ลำาไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
อาคารเทสโก้ โลตัส สาขาอู่ตะเภา ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (065-512-5803)
อาคารเทสโก้ โลตัส สาขาศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ (065-984-1678)
อาคารเทสโก้ โลตัส สาขาชลบุรี
ชั้น 2 อาคารเทสโก้ โลตัส สาขาสมุทรปราการ
ชั้น 1 ศูนย์การค้าแหลมทอง บางแสน ช้อปปิ้ง พลาซา บางแสน จ.ชลบุรี
อาคารพาณิชย์ สันทราย จ.เชียงใหม่

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 Sithep, Phetchabun
Tesco Lotus Chon Buri
2nd Floor Lotus Samut Prakan 
1st Floor  Laemtong Shopping Plaza Bangsean
Commercial Building, San Sai, Chiang Mai

AIS Buddy 
ชั้น 1 ศูนย์การค้า ทอปส์ ซูปเปอร์สโตร์ พะเยา (063-207-5329) 1th Floor Tops Superstore

A Store

อาคาร14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร
อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) ชั้น.1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหิดล ศาลายา
อาคารอิมเมจิน วิลเลจ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

No.14 Prasanmit Building, Srinakharinwirot University
Learning Resources Center (LRC) Building, 1st Floor, Prince of Songkla University Hat Yai Campus
Mahidol Siddhakarn Parking Building Mahidol University Salaya Campus
1th Floor  Imagine Village Building Bangkok University Rangsit Campus

iCenter 

ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ (02-835-3993-4, 095-372-5592)
ชั้น B อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ (02-117-4903-4, 095-372-5558)
ชั้น 2 Passione Shopping Destination จ.ระยอง (038-010-909, 095-372-5530)
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า จ.เชียงราย (052-020-866, 095-372-5557)
ชั้น 1 ห้างโฮมโปรนครปฐม จ.นครปฐม (034-900-815-6, 095-372-5573)
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล
ชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสันจันทบุรี

G Floor Central Plaza Chaengwattana
B Floor G Tower Grand Rama 9
2nd Floor Central Plaza Chiangrai
1st Floor Central Plaza Chiangrai
1st Floor Homepro Nakornphatom 
2nd Floor Central Phuket
1th Floor Robinson Lifestyle Chanthaburi 

iSolution

ชั้น 3 อาคารฟอร์จูนทาว์น ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ (02-642-0827) 3rd  Floor IT Mall Fortune Tower, Ratchadaphisek Rd., Dindang, Bangkok

SPVIBranches




