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การประกอบธุรกิจ 

1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 บริษัท เอส พี ว ีไอ จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ท้ัง
คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมท้ังเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ ท่ีสามารถน ามาใช้กับผลิตภัณฑ์ Apple เช่น ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลส าหรับงานวีดีโอ ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูล
แบบพกพา ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งพิมพ์และกราฟิก รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับสินค้าประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) เช่น 
ล าโพง หูฟัง รวมท้ัง Case ป้องกันการกระแทก และฟิล์มกันรอย เป็นต้น เพ่ือที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร 
ท้ังในกลุ่มลูกค้ารายย่อยท่ัวไป และลูกค้าองค์กร ท้ังลูกค้าสถานศึกษา และลูกค้าบริษัทและรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
ได้ขยายธุรกิจการบริการให้แก่ลูกค้า โดยมีศูนย์บริการส าหรับสินค้าภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ Apple ในนาม Smart Bar รวมท้ัง
เปิดศูนย์ฝึกอบรมตามมาตรฐาน Apple ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น Authorized Apple Training Center แห่งเดียวในประเทศ
ไทย 

 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสาขาท้ังหมดจ านวน 25 สาขา โดยสาขาของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น iStudio จ านวน 5 
สาขา  iShop จ านวน 1 สาขา iBeat จ านวน 4 สาขา  U•Store จ านวน 9 สาขา mobi จ านวน 4 สาขา และศูนย์บริการ 
Smart Bar จ านวน 2 สาขา โดยสาขาและศูนย์บริการของบริษัทฯ มีรายละเอียดสถานท่ีตั้งดังนี้ 

ชื่อร้าน สถานที่ตั้ง 

iStudio ห้อง 3C96 ชั้น 3 อาคารฟอร์จูนทาว์น 
ห้อง 408 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ 
ห้อง 1097 ชั้น G อาคารซีคอนสแควร์ 
ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 9  
ห้อง 1129-1130 และ 1133B  ชั้น 1 ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย  

iBeat ห้อง 223 ชั้น 2 อาคารเอสพละนาด 
ห้อง 4P36 ชั้น 4 อาคารฟอร์จูนทาว์น 
ห้อง 150 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย 
99/8 อาคารเทสโก้ โลตัส สาขามหาชัย 2  

U•Store ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต 
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ 
ห้อง 27 ชั้น G อาคาร ABAC Plaza มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
ชั้น 1 อาคารเซนต์ ฟิลิปส์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก 
ชั้น 1 อาคาร 10  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชั้นใต้อาคารหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
อาคารอเนกประสงค์ข้างอาคาร 10 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 
ชั้น 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
ด้านหน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา 

iShop  ห้อง 386-387 ชั้น 3 พันธ์ทิพย์พลาซ่า 
mobi ห้อง IT17 ชั้น G ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ 

จุด M4-6 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ชอปปิ้งเซนเตอร์ หัวหมาก 
จุด M1 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ 
ห้อง อาร์ที 07 ชั้น 1 โครงสร้างอัศวรรณ 2 หนองคาย 

Smart Bar ห้อง 85-87C ชั้น I 3 อาคารฟอร์จูนทาว์น 
ห้อง 441 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ 



 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 

 

2 
 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีจุดจ าหน่ายสินค้า Apple ใน IT City จ านวน 23 แห่ง ส าหรับจุดขายใน Big C จ านวน 27 
แห่ง ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ ท าการยกเลิกครบท้ัง 27 สาขา ในไตรมาสท่ี 4 
  
 1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 

  วิสัยทัศน์  
  “มุ่งสู่ความเป็นผู้น าด้าน Solutions for all Generations เพ่ือสร้างการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และใส่ใจ
ดูแล ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทให้ได้รับผลตอบแทนและประโยชน์อย่างคุ้มค่า ตลอดจนการใ่ส่ใจดูแลสังคม โดยเฉพาะด้าน
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง” 
  พันธกิจ 

   1. มุ่งม่ันท่ีจะสรรหาบริการที่ดีและนวัตกรรมใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตที่ต้องการใช้เทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์ 
  2. มุ่งพัฒนาบุคคลากร สร้างวัฒนธรรมในการท างานของพนักงาน เพื่อมอบบริการอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้า 
พร้อมให้ความส าคัญในการพัฒนาความรู้แก่พนักงาน ให้ก้าวทันกับนวัตกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพ่ือก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร 
  เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 
  บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้น าด้าน IT เพ่ือการศึกษาและการพัฒนาแบบครบวงจร ด้วย Apple Education 
Solution เพ่ือสร้างให้เกิดการเรียนรู้ในเชิง Creative Learning โดยบริษัทฯ จะเน้นในเรื่อง Edutivity คือการท ากิจกรรมเพ่ือ
การศึกษา ด้วยประสบการณข์องทีมบริหาร ทีมขาย และทีม Solution Engineer ของบริษัทฯ ท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
นับตั้งแต่ นักเรียนในโรงเรียน นักศึกษา อาจารย์ในมหาวิทยาลัย องค์กรเอกชน และบุคคลทั่วไป โดยบริษัทฯ จะท าการตอก
ย้ าความเป็นผู้น ากับกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ ทุกวิชาชีพ ซึ่งถือเป็นช่องทางการตลาดที่สามารถขยายตัวตามแนวโน้มของ
เศรษฐกิจโลก รวมท้ังการที่ประเทศไทยได้เริ่มใช้ 3G ท่ัวประเทศและรองรับการเติบโตของ AEC ซึ่งมีคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและ
สมาร์ทโฟน เป็นตัวเชื่อมในโลกแห่ง Social Network เพราะกลุ่มเป้าหมาย ท้ังในระดับบุคคล และองค์กร ต่างมีความต้องการ
ท่ีจะพฒันาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะวิชาชีพต่างๆ  ท่ีต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ และ
รวมท้ังบุคคลท่ัวไปที่จะต้องใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ตลอดช่วงชีวิต (Creative Life Long Learning) บริษัทฯ ยังมี
เป้าหมายท่ีจะขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มองค์กรอื่นๆ  เพิม่มากขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์ และ Solution ต่างๆ ท่ีบริษัทฯ มี เช่น ระบบการ
จัดการสี  (Color Management System)  ระบบฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีเชื่อมต่อกับ File Server ขององค์กร เป็นต้น 
  นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเพ่ิมยอดขายโดยการเพิ่มช่องทางในการจ าหน่ายสินค้า และการบริการหลัง
การขาย ในรูปแบบการขยายสาขาและศูนย์บริการ รวมท้ังการเปิดร้าน iStudio, iBeat, U•Store และร้าน mobi ซึ่งเป็นร้าน
ขนาดเล็กที่เน้นการเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น 
 
 1.2 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญ 
  บริษัท เอส พี ว ี ไอ จ ากัด (มหาชน) ก่อตั้งจากประสบการณ์การเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าภายใต้ตรา
ผลิตภัณฑ์ Apple ของนายไตรสรณ์ และนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล ตั้งแต่ปี 2532 โดยเริ่มต้นจากการด าเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ
บริษัทเอส พี ว ีบิสสิเนส เซ็นเตอร์ จ ากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3,000,000 บาท มีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจ
เป็นตัวแทนจ าหน่ายคอมพิวเตอร์ Apple เป็นสินค้าหลัก ต่อมาในปี 2537 เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องกับการ
ขยายตัวของธุรกิจ        นายไตรสรณ์ และนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล จึงได้จดทะเบียนบริษัทใหม่ในนาม บริษัท เอส พี วี 
แอดวานซ์ จ ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 6,000,000 บาท 
  จากความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ ประกอบกับการเติบโตของตลาด Apple ในประเทศไทย เม่ือวันท่ี 6 
มกราคม 2554 นายไตรสรณ์ และนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล จึงได้ร่วมลงทุนกับบริษัทไอทีซิตี้ จ ากัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัท 
เอส พี ว ี ไอ จ ากัด ขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 120,000,000 บาท โดยรับโอนทรัพย์สินและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็น
ตัวแทนจ าหน่าย Apple ท้ังหมด จากบริษัท เอส พี ว ี แอดวานซ์ จ ากัด ซึ่งจากการร่วมทุนในครั้งนี้ ท าให้บริษัทฯ สามารถ
ขยายจุดจ าหน่ายสินค้า Apple สู่พื้นท่ีร้าน IT City ท่ัวประเทศ 



 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 

 

3 
 

  บริษัทฯ  ยังได้ขยายธุรกิจการให้บริการที่เป็นมาตรฐานให้แก่ลูกค้า  โดยมีศูนย์บริการสินค้าภายใต้ตรา
ผลิตภัณฑ์ Apple ในนาม “Smart Bar” รวมท้ังเปิดศูนย์ฝึกอบรมการใช้งานให้แก่ลูกค้าและองค์กร ตามมาตรฐาน Apple ซึ่ง
บริษัทฯ  ได้รับการแต่งตั้งเป็น Authorized Apple Training Center แห่งเดียวในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการ
แต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ เพ่ือใช้งานร่วมกับสินค้า Apple เป็นหลัก เพื่อท่ีรองรับความต้องการของ
ลูกค้า 
  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีส าคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ 

เดือน / ปี เหตุการณ์ท่ีส าคัญ 

มกราคม 2554 จัดตั้งบริษัทฯ  ด้วยทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท 

มีนาคม 2554   รับโอนทรัพย์สินและพนักงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนจ าหน่าย Apple ท้ังหมดของบริษัท 
เอส พี ว ีแอดวานซ์ จ ากัด 

รับโอนสาขาท้ังหมด จ านวน 15 สาขา ซึ่งได้แก่ iStudio จ านวน 4 สาขา iShop จ านวน 1 
สาขา  iBeat จ านวน 1 สาขา U•Store จ านวน 7 สาขา และ Smart Bar จ านวน 2 สาขา

เริ่มเปิดจุดจ าหน่ายสินค้า Apple ใน IT City   

กรกฎาคม 2554 เปิดสาขา U•Store ท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

ตุลาคม 2554 เปิดจุดจ าหน่ายสินค้า Apple ใน Big C เป็นแห่งแรก  

ธันวาคม 2554 เปิดสาขา iStudio ท่ีศูนย์การค้า เซ็นทรัลแกรนด์ พระราม 9  

มกราคม 2555 เปิดสาขา U•Store ท่ีมหาวิทยาลัยบูรพา 

กุมภาพันธ์ 2555 เปิด Smart Bar ท่ีศูนย์การค้า เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 

มิถุนายน 2555 เปิดสาขา  iStudio ท่ีศูนย์การค้า เกตเวย์ เอกมัย 

เมษายน 2556   ด าเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 

  เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้จาก 10.00 บาท เป็น 0.50 บาท ส่งผลท าให้จ านวนหุ้นสามัญ
ของ บริษัทฯเพิ่มจากจ านวน 12,000,000 หุ้น เป็น 240,000,000 หุ้น

  เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 80,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม  120,000,000 ล้านบาท 
เป็น 200,000,000 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 160,000,000 หุ้น มูลท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งรายละเอียดการจัดสรรเป็นดังนี้  

1)   หุ้นสามัญจ านวน 50,000,000 หุ้น จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งจัดสรรเรียบร้อยแล้ว  
ส่งผลท าให้ทุนช าระแล้วของบริษัทฯ เท่ากับ 290,000,000 หุ้น 

2)  หุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 104,500,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชนท่ัวไปครั้งแรก 

3)  หุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 5,500,000 หุ้น เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของ บริษัท
ฯ 

ธันวาคม 2556   จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้ว จากการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ จ านวน 160,000,000 หุ้น รวม
เป็นจ านวนหุ้นท้ังสิ้น 400,000,000 หุ้นๆ ละ 0.50 บาท 

กรกฎาคม 2557  ยกเลิก Smart Bar ท่ีส านักงานใหญ่ 

กันยายน 2557 เปิดสาขา iBeat 

  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงราย

  เทสโก้ โลตัส สาขามหาชัย 2 

ตุลาคม 2557 เปิดสาขา mobi

  ศูนย์การค้าซีคอน สแควร์
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เดือน / ปี เหตุการณ์ท่ีส าคัญ 

  ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ชอปปิ้งเซ็นเตอร์ รามค าแหง

  ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ชอปปิ้งเซ็นเตอร์ บางกะปิ 

พฤศจิกายน 2557 ปิดจุดจ าหน่ายใน Big C ท้ังหมด27 จุด 

ธันวาคม 2557  เปิดสาขา mobi ศูนย์การค้าอัศวรรณ ช๊อปปิ้ง คอมเพล็กซ ์2หนองคาย   

 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ 

รายได้ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple 
- ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ 
- ผลิตภัณฑ์ประเภท IOS 
- ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริม  

 
846.65 

1,380.08 
91.78 

 
33.60 
54.76 
3.64 

 
640.11 
1,315.11 
125.79 

 
27.79 
57.10 
5.46 

 
587.90 

1,004.88 
140.77 

 
30.02 
51.31 
7.19 

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple 2,318.50 92.00 2,081.16 90.36 1,733.55 88.52 

รายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น  
- ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริม 
- ผลิตภัณฑ์ประเภทกราฟิก 
- ผลิตภัณฑ์ประเภทซอฟต์แวร์  
- ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ 

 
133.90 
29.47 
20.35 

1.96 

 
5.31 
1.17 
0.81 
0.08 

 
137.52 
44.51 
15.25 
1.76 

 
5.97 
1.93 
0.66 
0.08 

 
151.07 
40.05 

11.14 
2.45 

 
7.71 
2.05 
0.57 
0.13 

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น  185.68 7.37 199.04 8.64 204.71 10.45 

รวมรายได้จากการขาย 2,504.19 99.37 2,280.05 98.79 1,938.26 98.97 

รายได้ค่าบริการ 13.55 0.54 12.22 0.85 8.11 0.41 

รายได้อื่น 2.34 0.09 10.73 0.35 12.01 0.61 

รายได้รวม 2,520.08 100.00 2,303.00 100.00 1,958.38 100.00 

 
 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ท้ังคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์
ประเภท iOS และอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมท้ังเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ ท่ีสามารถน ามาใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ Apple เพ่ือที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกิจการบริการให้แก่
ลูกค้า โดยมีศูนย์บริการส าหรับสินค้าภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ Apple ในนาม Smart Bar รวมท้ังเปิดศูนย์ฝึกอบรมตามมาตรฐาน 
Apple ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น Authorized Apple Training Center แห่งเดียวในประเทศไทย 

 
  ท้ังนี ้ผลิตภัณฑ์และบริการหลักของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 
  2.1.1 ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple  
   บริษัทฯ  ได้รับการแต่งตั้งจาก Apple South Asia (Thailand) Limited ให้เป็นตัวแทนจ าหน่าย 
(Reseller) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ตามสัญญา Apple Premium Reseller, Authorized Apple Thailand Reseller 
Agreement และ Apple Campus Store Reseller Agreement ท้ังนี ้ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple สามารถแบ่งได้เป็น 
3 กลุ่ม ดังนี้ 
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   2.1.1.1 ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ MAC OS (MAC Operating System) 
    บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ทุกรุ่นภายใต้ตราสินค้าของ 
Apple (MAC OS) ซึ่งปัจจุบันระบบปฏิบัติการของ Apple เป็นระบบ MAC OSX (MAC Operating System Ten) ซึ่งเป็น
ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ของ Apple ท่ีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายส าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ซึ่งมี
ท้ังความสวยงามและความเสถียรท่ีสูงกว่าระบบอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ท่ีบริษัทฯ จ าหน่าย ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์   ไอแมค (iMac),  คอมพิวเตอร์แบบพกพาทั้ง แมคบุ๊คโปร (MacBook Pro) และ แมคบุคแอร์ 
(MacBook Air) 

 

 

 

 

 

 
  
    
   2.1.1.2 ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iOS Devices) 

    ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทไอแพด (iPad) ไอพอด (iPod) และ
ไอโฟน (iPhone) โดยเริ่มแรกระบบ iOS มีชื่อว่า iPhone Operating System (iPhone OS) ซึ่งเป็นระบบท่ีสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับ
การท างานของ iPhone แต่ในภายหลังผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Apple สามารถใช้งานบนระบบปฏิบัติการเดียวกันกับ iPhone ได ้
ท าให้ในปี 2553 Apple ได้เปลี่ยนชื่อระบบปฏิบัติการ iPhone OS เป็น iOS เพ่ือสะท้อนถึงความสามารถในการรองรับ
ระบบปฏิบัติการของผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Apple ได ้  โดยผลิตภัณฑ์ประเภท iOS ท่ีบริษัทฯ เป็นตัวแทนจ าหน่ายของ Apple 
โดยตรง  ได้แก่ iPod  และ iPad ส าหรับ iPhone  เนื่องจาก Apple South Asia (Thailand) Limited แต่งตั้งผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรง บริษัทฯ จึงได้ท าสัญญากับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท้ัง 3 ราย ได้แก่ บริษัท 
ไวร์เลส ดีไวซ ์ ซัพพลาย จ ากัด (บริษัทย่อยของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)) บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จ ากัด (บริษัทย่อยของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน)) เพ่ือเป็นผู้จัดจ าหน่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว ท าให้บริษัทฯ สามารถซื้อ iPhone มาจ าหน่ายได้ 
 
 
 
 
    
    
 
   2.1.1.3 ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริมภายใต้ตราสินค้า Apple (Apple Accessories) 
    อุปกรณ์เสริมภายใต้ตราสินค้า Apple ท่ีบริษัทฯ จ าหน่าย  ได้แก่ ท่ีชาร์จแบตเตอรี่ (Battery 
Charger) ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ MacBook Pro, MacBook Air, iPod, iPad และ  iPhone, หูฟัง (Headphone) เมาส์ 
(Mouse) สายพ่วง (Devices Connector) เครื่องส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Internet Router) แผนความคุ้มครอง AppleCare 
(AppleCare Protection Plan) เป็นต้น 

 
  2.1.2  ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น (Non-Apple Products)  
   เพ่ือที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร บริษัทฯ ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ ท่ีสามารถน ามาใช้กับผลิตภัณฑ์ Apple เป็นหลัก ท้ังอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ฮาร์ดดิสก์เก็บ
ข้อมูลส าหรับงานวีดีโอ ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลแบบพกพา ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งพิมพ์และกราฟิก รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับ

MacBook Pro MacBook Air 
iMac 



 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 

 

6 
 

สินค้าประเภท iOS  (iPod, iPad, iPhone) เช่น ล าโพง หูฟัง รวมท้ัง Case ป้องกันการกระแทก และฟิล์มกันรอย เป็นต้น  โดย
สามารถจ าแนกได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
   2.1.2.1 ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริม (Accessories) 
      บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ าหน่ายให้กับผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายหลายราย เพ่ือให้ได้สินค้าท่ี
หลากหลาย  เพื่อเพ่ิมทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้าของ’ลูกค้า และเพ่ิมโอกาสในการขายสินค้าประเภทอุปกรณ์เสริมหลังจาก
การขายผลิตภัณฑ์ของ Apple  โดยอุปกรณ์เสริมภายใต้ตราสินค้าอื่นที่บริษัทฯ จ าหน่าย ได้แก่ 
 

- ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลแบบพกพา 
        บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ าหน่ายฮาร์ดดิสก์ของ LaCie Limited จากประเทศฝรั่งเศส ซึ่ง
จ าหน่ายฮาร์ดดิสก์ส าหรับลูกค้าทั่วไปและลูกค้าองค์กร มีขนาดหลากหลายตั้งแต่ขนาดใหญ่ส าหรับส านักงาน ซึ่งมี
ความสามารถท่ีจะต่อเชื่อมกับระบบเครือข่าย (NAS) จนไปถึงขนาดพกพา โดยมีจุดเด่นท่ีเป็นบริษัทท่ีพัฒนาสินค้าประเภท
อุปกรณ์ส ารองข้อมูลคุณภาพสูงชนิดพกพาส าหรับสินค้า Apple มานานกว่า 10 ปี และมีความรู้ในระบบปฏิบัติการของ Apple 
ท าให้การพัฒนาสินค้าของ LaCie มีประสิทธิภาพดีกว่าสินค้าประเภทเดียวกันในท้องตลาด 
 
 
 
 
 
 

- อุปกรณ์เสริมต่างๆ 
       นอกจากสินค้าท่ีกล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ยังมีสินค้าท่ีเป็นอุปกรณ์เสริม ประเภท Case 
ส าหรับ iPhone, iPad เพ่ือเป็นการปกป้องอุปกรณ์ และเพ่ิมสีสันในการใช้งาน  ส าหรับอุปกรณ์เหล่านั้น บริษัทฯ จะท าการคัด
สรรสินค้าท่ีเหมาะกับกลุ่มลูกค้า รวมถึงจัดหาสินค้าใหม่ๆ เข้ามาตลอดเวลา เพ่ือเป็นการสร้างทางเลือกที่มากขึ้นให้กับลูกค้า 
จากแนวโน้มของตลาดอุปกรณ์ส าหรับพกพาซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้สรรหากลุ่มสินค้าใหม่ๆ เข้ามา
ตอบสนองความต้องการ เช่น หูฟังไร้สายส าหรับการสนทนาทางโทรศัพท์ (Bluetooth)  ล าโพงไร้สาย และแบตเตอรี่ส ารองท่ี
รองรับอุปกรณ์ Apple หลากหลายชนิดท่ีก าลังได้รับความนิยม  บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับคุณภาพสินค้าเป็นอย่างมาก จึงได้
คัดเลือกสินค้าจากบริษัทท่ีมีชื่อเสียง และมีมาตรฐานสากลท่ีเป็นท่ียอมรับ เช่น Beats by Dr. Dre, Bose, JBL, Jawbone, 
Jabra เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 

 
   2.1.2.2 ผลิตภัณฑ์ประเภทกราฟิก (Professional Graphics) 
    บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งพิมพ์และกราฟิก จากบริษัทชั้นน าใน
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และกราฟิก  ท าให้บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้น าด้านสิ่งพิมพ์ในระบบดิจิตอลในประเทศ โดยรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ประเภทกราฟิกมีดังนี้ 
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- เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทหน้ากว้าง 
 บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทระดับโปร (Pro Series) 
(เครื่องพิมพ์ขนาด A3 ขึ้นไป) จาก บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้จ าหน่ายท้ังเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่และ
เล็กที่ให้สีสันเท่ียงตรงแม่นย า เหมาะส าหรับงานสตูดิโอ แกลเลอรี่ กราฟิก และดิจิตอลพรู๊ฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

- กระดาษส าหรับงานพิมพ์ 
    บริษัทฯ น าเข้ากระดาษส าหรับงานพิมพ์ซ่ึงผลิตในประเทศญี่ปุ่น เพื่อท าการจัดจ าหน่ายใน
ประเทศไทยภายใต้ยี่ห้อ iPaper นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สั่งกระดาษคุณภาพสูงจากบริษัท Tecco GmbH จากประเทศเยอรมัน 
ซึ่งเป็นผู้ผลิตกระดาษส าหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจทและเลเซอร์ ท่ีมีความหลากหลายท้ังงานพิมพ์ท่ัวไป และงานพิมพ์ชนิดพิเศษท่ี
ต้องการความคมชัดและความถูกต้องของสี และคุณภาพท่ีสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

- อุปกรณ์วัดคุณภาพการพิมพ์  
    บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้ายี่ห้อ X-Rite ส าหรับสินค้า 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) Digital 
Imaging ได้แก่ เครื่องมือวัดค่าสี เครื่องมือปรับวัดจอภาพสี และซอร์ฟแวร์ส าหรับการสร้างโพรไฟล์ของอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น 
และ (2) Graphics Art ได้แก่ เครื่องมือวัดค่าสีและวัดค่ามาตรฐานไว้ส าหรับควบคุมคุณภาพงานสิ่งพิมพ์ เพลท และฟิล์ม  
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   2.1.2.3 ผลิตภัณฑ์ประเภทซอฟต์แวร์ (Software) โดยบริษัทฯ เป็นตัวแทนจ าหน่ายซอฟต์แวร์ให้กับ 
    - Adobe โดยบริษัทฯ  เป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท Adobe Systems 
Incorporate  หลากหลายชนิด เช่น InDesign, Illustrator, Photoshop, Lightroom4 และ SpeedGrade ส าหรับกลุ่มลูกค้า
ท่ัวไป และสถาบันศึกษา 

 
 
 
 
 
 
    - Electronics for Imaging (EFI) – บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายของ 
บริษัท EFI Singapore Pte Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทท่ีพัฒนาโปรแกรม Colorproof XF เพ่ือที่จะตรวจสอบคุณภาพและความสมดุล
ของสีบนสิ่งพิมพ์ รวมท้ังยังสามารถตรวจสอบคุณภาพได้ทั้งงานภาพถ่าย งานดิจิตอลพรู๊ฟ หรืองานพิมพ์ภาพโปสแตอร์ขนาด
ใหญ่ ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีใช้กันแพร่หลายท่ีสุดในประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 

   2.1.2.4 ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทฯ จ าหน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์ของบริษัท เดลล์ 
คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือเป็นทางเลือกเสริม ส าหรับลูกค้าที่ต้องการสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ภายใต้ตราสินค้า
อื่น 
 
  2.1.3 งานบริการ (Services) 
   บริษัทฯ เปิดศูนย์บริการลูกค้า เพ่ือที่จะอ านวยความสะดวก คอยให้ค าปรึกษาและสร้างความม่ันใจใน
การบริการให้แก่ลูกค้า ภายใต้ชื่อ Smart Bar ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น Apple Authorized Service Provider โดยพนักงาน
ของบริษัทฯ ได้รับการอบรมจากทาง Apple เพ่ือเรียนรู้การซ่อมบ ารุงเครื่องรุ่นใหม่ๆ ตลอดเวลา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิด
ศูนย์อบรมการใช้งานแก่ลูกค้าท่ัวไปและองค์กร ตามมาตรฐาน Apple และได้รับการแต่งตั้งเป็น Authorized Apple Training 
Center แห่งเดียวในประเทศไทยท่ี IT Mall Fortune Town ชั้น 3 
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 2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
  2.2.1 กลยุทธ์การแข่งขัน 
    1. การบริหารช่องทางการจ าหน่ายท่ีเหมาะสม 
    เนื่องจากรายได้ของบริษัทส่วนใหญ่มาจากการขายปลีกให้แก่ลูกค้ารายย่อยท่ัวไป(Retail) คิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ82.52 ร้อยละ 77.92 และร้อยละ 83.31 ของรายได้รวม ในปี 2555-2556 และ ปี 2557 ตามล าดับ 
บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะเน้นการเลือกเปิดสาขาเฉพาะในแหล่งชุมชนท่ีมีก าลังซื้อ และมีความสะดวกสบายในการไปใช้บริการ 
รวมถึงท าเลท่ีตั้งของร้านในแต่ละอาคาร หรือศูนย์การค้า จะค านึงถึงความเด่น และสะดุดตา ซึ่งจะช่วยดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามา
เลือกซื้อสินค้าได้สะดวก โดยจะเห็นได้จากสาขาทั้งหมดของบริษัทฯ จะตั้งอยู่ในศูนย์การค้า หรืออาคารท่ีอยู่ในแหล่งชุมชนท่ีมี
ก าลังซ้ือทั้งสิ้น  ในขณะเดียวกันการเลือกเปิดจุดจ าหน่ายสินค้าApple ใน IT City บริษัทฯ จะเลือกเปิดเฉพาะสาขา IT City ท่ี
เป็นแหล่งชุมชนท่ีมีก าลังซื้อเท่านั้น และเพ่ือให้การบริหารจุดจ าหน่ายสินค้า Apple เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะมี
การติดตามและตรวจสอบผลประกอบการของจุดจ าหน่ายสินค้า Apple ท่ีตั้งอยู่ใน IT City อย่างใกล้ชิด 
     2. การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า โดยเฉพาะผู้ผลิตสินค้า  
      จากการที่นายไตรสรณ์ และนางเพ็ชรรัตน์ เป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้า Apple จนถึงปัจจุบัน
นับเป็นเวลากว่า 20 ปี และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทภายใต้การบริหารของนายไตรสรณ์และนางเพ็ชรรัตน์ได้รับรางวัล
ต่างๆ จาก Apple อย่างดี ส่งผลท าให้บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับการสนับสนุนจาก Apple อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งการจะ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายของ Apple จะต้องผ่านการตรวจสอบ ท้ังในด้านความแข็งแกร่งทางการเงิน รวมท้ัง
ความสามารถและศักยภาพในการจัดจ าหน่ายสินค้า และบริษัทฯ ยังได้รับการสนับสนุนจาก Apple ในด้านฝึกอบรมพนักงาน
ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการเพ่ิมทักษะและความเข้าใจในตัวสินค้าเพิ่มขึ้น 
      นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตสินค้าอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Epson, EFI, Adobe 
รวมท้ัง ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท้ัง 3 บริษัท ส่งผลท าให้บริษัทฯ มีสินค้าท่ีหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ จากการท่ีมีความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าต่างๆ ท าให้บริษัทฯ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า
ใหม่ สินค้าเสื่อมความนิยม แนวโน้มหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ของคู่ค้าเหล่านี้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีส่วนช่วยให้บริษัทฯ 
สามารถประเมินสถานการณ์ต่างๆ อย่างทันต่อเหตุการณ์ รวมท้ังสามารถวางแผนการสั่งซื้อสินค้าได้ตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 
     
     3. การเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ และครบวงจร   
      บริษัทฯ ให้ความส าคัญในเรื่องคุณภาพของบริการ โดยเฉพาะพนักงานขายซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการให้บริการแก่ลูกค้าท่ีเข้ามาในร้าน โดยบริษัทฯ จะเน้นเรื่องความสุภาพ ความเอาใจใส่ และความรู้ในตัวสินค้าของ
พนักงานขายเป็นหลัก ซึ่งจะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และลูกค้าจะแนะน าบริษัทฯ ให้แก่ผู้อื่น (Word of mouth) 
      นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า โดยบริษัทฯ มี Smart Bar ท้ังหมด 
2 แห่ง เพื่อให้บริการซ่อมสินค้า Apple หรืออุปกรณ์ท้ังท่ีอยู่ในระหว่างการรับประกัน และท่ีสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน  
โดยศูนย์บริการนี้เปิดให้บริการทุกวัน ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้ารับบริการได้สะดวก และรวดเร็ว จะเห็นว่าการให้บริการของ
บริษัทฯ จะเน้นการให้บริการที่ครบวงจร เป็นการให้บริการที่มีคุณภาพ รวมท้ังสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
 
 4. คุณภาพและความสามารถของบุคลากร 
 จากการที่บริษัทฯ เน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ บริษัทฯ จึงให้ความส าคัญในการพัฒนา
บุคลากรให้มีความสามารถและมีความพร้อมท่ีจะให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าท้ังก่อนและหลังการขาย  ท้ังนี้ พนักงานทุกคน
ในทุกสาขาของ บริษัทฯ จะต้องผ่านการอบรมพื้นฐานให้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพในการให้บริการที่มีมาตรฐาน  
โดยจะได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้เข้าใจถึงศักยภาพ และวิธีการใช้ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ รวมท้ังมีการ Update ข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ อยู่เป็นระยะเพื่อท่ีจะสามารถถ่ายทอดให้แก่ลูกค้าได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มี
การลงทุนระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (eLearning System) ซึ่งช่วยให้พนักงานที่ประจ าสาขาทุกแห่งสามารถเข้ามาค้นหา 
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เรียนรู้ ได้ทุกท่ีตลอดเวลา  โดยข้อมูลท่ีท่ีอยู่จะมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา และ Update ข่าวสาร สินค้าใหม่ หรือปัญหา
ทางด้านเทคนิคที่ได้พบในร้าน ซึ่งเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านการแบ่งปันความรู้อย่างท่ัวถึง ประหยัดเวลา และ
ค่าใช้จ่าย  ในส่วนพนักงานท่ีให้บริการหลังการขาย โดยเฉพาะช่างซ่อมประจ าร้าน Smart Bar จะได้รับการฝึกอบรมจาก
ระบบการเรียนรู้ของ Apple และได้รับค าแนะน าจากช่างรุ่นพี่ ให้มีความรู้ ความช านาญ รวมท้ังทักษะต่างๆ รวมท้ังต้องผ่าน
การทดสอบของ Apple เพ่ือให้ได้ใบรับรองมาตรฐานช่างเทคนิคจาก Apple นอกจากนั้นยังมีระบบสุ่มส ารวจความพึงพอใจ
ของลูกค้าในการเข้ารับบริการ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้า 

  
 5. การบริหารสินค้าคงคลังท่ีมีประสิทธิภาพ 
 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการบริหารสินค้าคงคลังเป็นอย่างมาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทฯ เป็นสินค้าท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น บริษัทฯ อาจประสบกับปัญหาอันเกิดจากสินค้า
ล้าสมัยหรือสินค้าเสื่อมความนิยม บริษัทฯ จึงมีการพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้ระบบ 
Inventory Online ท่ีเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าคงคลังของทุกสาขา ช่วยให้บริษัทฯสามารถวิเคราะห์การสั่งซื้อในปริมาณท่ีเหมาะสม 
ตามความต้องการสินค้าของบริษัท รวมถึงสามารถตรวจสอบอายุของสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบริหาร
จัดการสินค้าที่มีการหมุนเวียนช้าได้ทันเวลา นอกจากนี้บริษัทฯ ให้แต่ละสาขาท าการตรวจนับสินค้า และรายงานผลการตรวจ
นับกับส านักงานใหญ่เป็นประจ าทุกวัน ท าให้บริษัทฯ ติดตามการหมุนเวียนของสินค้าในแต่ละสาขาได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจาก
มาตรการดังกล่าว ท าให้บริษัทฯ สามารถควบคุมปริมาณ และอายุของสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
 6. กลยุทธ์การตลาด 
 บริษัทฯ จะเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดท่ีเหมาะสมส าหรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม  
 กลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป 

- ลูกค้าร้าน iStudio, iBeat, iShop และ mobi โดยเฉพาะ  iStudio จะมีกิจกรรมประจ าใน
ร้าน คือ การสาธิตการใช้งาน (Demo) ให้ลูกค้าได้ทดลองใช้งาน เพ่ือสร้างความม่ันใจ
ให้แก่ลูกค้าก่อนการตัดสินใจ บริษัทฯ จะเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อนิตยสาร IT และ 
Social Media โดยจะเน้นการใช้ Social Media เป็นหลัก  เพ่ือเป็นการสื่อสารกับลูกค้า 
ตอกย้ า  Brand SPVI การเปดิตัวสินค้าใหม่ ส่งข่าวกิจกรรมภายในร้าน การส่งข่าว 
Promotion จะท าผ่าน Social Media และ email  รวมท้ังการร่วมงานแสดงสินค้า เช่น 
Commart ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าที่ผู้เข้าชมงานส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้คอมพิวเตอร์ เป้าหมาย
ของการร่วมงานคือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในระบบปฏิบัติการอื่น  ให้รู้จักบริษัท
ฯ และเปลี่ยนความคิดของกลุ่มลูกค้าท่ีมาในงาน ว่าการใช้ Mac ไม่ยากอย่างท่ีคิด และได้มี
โอกาสเลือกซื้อสินค้า Apple และ Accessories ในงาน 

- ลูกค้าจุดจ าหน่ายสินค้า Apple ใน IT City และ Big C บริษัทฯ จะเน้นการจัด Promotion 
ร่วมกับเจ้าของพ้ืนท่ี และใช้สื่อของ IT City ซึ่งมีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าที่ใช้
คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน และแท็บเล็ตในระบบปฏิบัติการอื่น รวมท้ังใช้สื่อภายในห้าง เช่น 
Poster, Standy, Way Finding หรือ Window Graphic โดยวางตามต าแหน่งท่ีเด่น และมี
ลูกค้าเดินเข้ามาในห้าง เช่น ป้ายโฆษณาหน้าห้าง ป้ายบริเวณที่จอดรถ บันไดเลื่อน ลิฟท์ 
ซึ่งจะช่วยดึงลูกค้าเข้ามาที่ร้าน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในร้าน เพ่ือให้แตกต่างจาก
ร้านอื่นๆ ในพ้ืนท่ี และมีการส่งเสริมการขายร่วมกับ IT City  และ Big C ส าหรับจุดขายใน 
Big C จ านวน 27 แห่ง ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ ท าการยกเลิกครบท้ัง 27 สาขา ในไตร
มาสท่ี 4 

- ลูกค้า U•Store ในมหาวิทยาลัย จะเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ดท่ีอยู่ในตึกของแต่ละ
คณะ ท่ีมีนักศึกษาเดินผ่านจ านวนมาก รวมท้ังผ่านสื่อภายในมหาวิทยาลัย Social Media 
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และการท ากิจกรรมร่วมกับทางมหาวิทยาลัย  ท้ังน าเสนอเทคโนโลยี ของ Apple เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 
กลุ่มลูกค้าองค์กร 

- ลูกค้าสถานศึกษา บริษัทฯ มีทีมขายเข้าไปติดต่อโดยตรงกับสถาบันการศึกษา ซึ่งกลยุทธ์
หลัก คือการเข้าไปน าเสนอ และท ากิจกรรม เพื่อให้ผู้บริหาร ครู ม่ันใจในเทคโนโลยี และ
วิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอน รวมท้ังจะมีการน าครูและผู้บริหารไปเยี่ยมชม
โรงเรียนท่ีเป็นลูกค้าของ บริษัทฯ เพ่ือพบปะ พูดคุยกับผู้บริหาร และครูในโรงเรียนท่ีเป็น
ลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นวิธีการสร้างความม่ันใจในความสามารถ ประสบการณ์ และ
บริการของบริษัทฯ  นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังร่วมท ากิจกรรมกับทางโรงเรียนในวันวิชาการ
ของโรงเรียน และช่วยให้นักเรียนท้ังโรงเรียนได้เห็นและสัมผัสเทคโนโลยี เป็นการสร้าง 
Brand SPVI ให้แก่นักเรียนและครู ว่า “SPVI เป็นผู้น ำทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ ด้วย
เทคโนโลยีของ Apple” 

- ลูกค้าบริษัทและรัฐวิสาหกิจ บริษัทฯ มีทีมงานขายท่ีรับผิดชอบแต่ละกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเข้าไป
ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง พร้อมกับเจ้าหน้าที่เทคนิค น าเสนอ วิเคราะห์ หรือบางกรณีมีการ
จัดอบรมเพ่ือเป็นการสร้างความต้องการให้แก่ลูกค้า ในส่วนของการน าเสนอทางบริษัทฯ 
จะเน้นย้ า เรื่องการบริการซึ่งเป็นจุดแข็งของทีมนี้ ซึ่งมีความแตกต่างจากการขายหน้าร้าน 
เนื่องจากความต้องการของลูกค้ามีความซับซ้อนมากกว่า และต้องการการบริการ ณ 
สถานที่ของลูกค้า โดยบริษัทฯ มีบริการเสนอให้แก่ลูกค้าในเรื่อง บริการการจัดส่ง ติดตั้ง 
เชื่อมต่อเข้ากับระบบของลูกค้า การแก้ปัญหาทั้งทางโทรศัพท์ หรือ การบริการนอกสถานท่ี 

 
  2.2.2 ลักษณะลูกค้า 
   ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มลูกค้าองค์กร 
    กลุ่มลูกค้าองค์กร สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1.1 ลูกค้าสถานศึกษา  
     บริษัทฯ มีการจ าหน่ายสินค้าให้กับสถานศึกษาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน
มัธยมศึกษา และโรงเรียนนานาชาติ โดยบริษัทฯ มีการท าโครงการร่วมกับสถานศึกษาต่างๆ  เรียกว่า “โครงการหนึ่งนักเรียน 
หนึ่งคอมพิวเตอร์” (One to One Project) ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนมีคอมพิวเตอร์ของตัวเองท่ีโรงเรียน และยังมี
โครงการสนับสนุนสถานศึกษาในการเปิดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น ห้องปฏิบัติการส าหรับการเรียนการสอนด้าน
วิชาภาพยนตร์ ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ติดตั้งระบบให้กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อจัดเก็บไฟล์วิดีโอต่างๆ บนเครื่องแม่ข่ายโดย
อัตโนมัติ และสามารถดูแลเครื่องลูกข่ายโดยอัตโนมัติ  โดยบริษัทฯ จะให้บริการในลักษณะของผู้ส่งมอบ ติดตั้ง และดูแลระบบ
อุปกรณ์ภายในสถานศึกษา บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเน้นการบริการให้กับลูกค้าสถานศึกษา เพื่อท่ีจะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
และผลักดันให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น  

1.2 ลูกค้าบริษัทและรัฐวิสาหกิจ 
   ฐานลูกค้าในกลุ่มนี้ ถือว่ามีความหลากหลายสูง เนื่องจากบริษัทฯ มีฐานลูกค้าอยู่หลาย

ประเภทท้ังท่ีเป็นบริษัทขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SME) บริษัทขนาดใหญ่และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งบริษัทฯ จะมีพนักงานท่ีมี
ประสบการณ์ด้านการขายที่เข้าใจความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มเป็นอย่างดี ลูกค้ากลุ่มนี้จะมีความต้องการมากกว่าสินค้า 
Apple ซึ่งรวมถึงระบบเครือข่าย ระบบแม่ข่าย ซอฟแวร์เฉพาะทาง และต้องการบริการนอกสถานท่ี รวมท้ังค าปรึกษาในการวาง
ระบบ 

2. กลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป 
    กลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป มีลักษณะเป็นการขายปลีก  โดยบริษัทฯ จ าหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าราย
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ย่อยท่ัวไป ผ่านสาขาต่างๆ ของบริษัทฯ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
2.1 ลูกค้าร้าน  iStudio / iBeat / iShop / mobi 

     ลักษณะลูกค้าในกลุ่มนี้จะเป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป ท่ีซื้อสินค้าของบริษัทฯ ผ่านสาขาของ 
บริษัทฯ ในศูนย์การค้าและอาคารส านักงาน  โดยลูกค้ากลุ่มนี้จะมีความตั้งใจจะซื้อสินค้า Apple โดยตรง  

2.2 ลูกค้า CES (Consumer Electronic Shop) 
     ลักษณะลูกค้าในกลุ่มนี้ จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เดินทางไปยังร้านค้าของคู่ค้าของบริษัทฯ  โดยท่ี
บริษัทฯ เปิดจุดจ าหน่ายสินค้า Apple ในพ้ืนท่ีของคู่ค้าดังกล่าว เพื่อจ าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท 
คือ  

- ลูกค้า IT City คือ ผู้บริโภคที่มีความตั้งใจท่ีจะเลือกซื้อสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยตรง 

- ลูกค้า Big C คือ ผู้บริโภคสินค้าท่ัวไปในร้านค้าประเภทซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (Hypermarket) 
ซึ่งมีโอกาสได้เดินเข้ามาชมสินค้าของบริษัทฯ ในพ้ืนท่ีจัดจ าหน่าย โดยลูกค้ากลุ่มนี้ส่วน
ใหญ่จะเลือกซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์เสริมต่างๆ หรือสินค้าท่ีราคาไม่แพงจนเกินไป 
ส าหรับจุดขายใน Big C จ านวน 27 แห่ง ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ ท าการยกเลิกครบ
ท้ัง 27 สาขา ในไตรมาสท่ี 4 

2.3 ลูกค้า U•Store 
     ลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษา ซึ่งมีจุดประสงค์ใน
การซื้อสินค้าเพ่ือใช้เป็นสื่อในการศึกษา โดยลูกค้าจะซื้อสินค้าผ่าน U•Store ซึ่งเป็นร้านค้าที่บริษัทฯ เปิดท าการอยู่ภายใน
มหาวิทยาลัยต่างๆ เพ่ือจ าหน่ายสินค้า โดยเน้นการให้บริการที่สะดวกสบาย ไม่จ าเป็นต้องออกไปนอกเขตสถาบันการศึกษา 

 
ตารางแสดงสัดส่วนรายได้จากการขายแยกตามประเภทลูกค้า 

ประเภทลูกค้า ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กลุ่มลูกค้าองค์กร 
- ลูกค้าสถานศึกษา 
- ลูกค้าบริษัทและรัฐวิสาหกิจ 

 
95.91 

341.79 

 
3.83 
13.65 

 
111.86  

391.64 

 
4.91 
17.18 

 
95.01 

228.53 

 
4.90 
11.79 

รายได้จากกลุ่มลูกค้าองค์กร 437.70 17.48  503.50 22.08 323.54 16.69 

กลุ่มลูกค้ารายย่อย 
- ลูกค้า iStudio 
- ลูกค้า CES  
- ลูกค้า U•Store 

 
1,349.29 

495.19 
222.01 

 
53.88 
19.77 
8.87 

 
1,091.26 
524.54 
160.75 

 
47.86 
23.01 
7.05 

 
1,145.02 

301.10 
168.60 

 
59.07 
15.53 
8.70 

รายได้จากกลุ่มลูกค้ารายย่อย 2,066.49 82.52 1,776.55 77.92 1,614.72 83.31 

รวมรายได้จากการขาย 2,504.19 100.00 2,280.05 100.00 1,938.26 100.00 

  2.2.3 นโยบายราคา 
 ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple 

บริษัทฯ จะตั้งราคาขายของหน้าร้าน โดยอิงราคาขายบน Website ของ Apple ส าหรับสินค้าแต่ละรายการ   
บริษัทฯ จะยึดราคาดังกล่าวเป็นราคาขายปลีกส าหรับสินค้าใหม่ท่ีออกสู่ตลาด และจะเป็นราคาที่เสนอขายแก่ลูกค้าจนกว่า 
Apple จะออกสินค้าใหม่เพ่ือทดแทนรุ่นเดิม โดยบริษัทฯ จะได้รับการชดเชยราคาตามรุ่น เงื่อนไข และตามเวลาที่ตกลงกัน 
เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถปรับราคาขายลงมาได้ ยกเว้น iPhone ซึ่งบริษัทฯ ต้องสั่งซื้อจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยผู้
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ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละรายจะเป็นผู้แจ้งราคาพร้อมกับแพคเกจบริการมาให้บริษัทฯ     
 ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น  

ส าหรับสินค้าที่บริษัทฯ ได้รบัการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่าย  ราคาขายปลีกจะเป็นราคาท่ีแนะน าโดยเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ ยกเว้นสินค้าท่ีบริษัทฯ เป็นผู้น าเข้ามาจ าหน่ายเอง บริษัทฯ จะเป็นผู้ก าหนดราคาขาย  โดยมีนโยบายท่ีต้อง
สามารถแข่งขันกับคู่แข่ง  รายอื่นๆ ได ้ 
 
  2.2.4 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
   บริษัทฯ จ าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ 

1. ช่องทางจ าหน่ายผ่านส านักงานใหญ่ เป็นการติดต่อซื้อขายสินค้าโดยตรงระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
ของ บริษัทฯ กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งบริษัทฯ ได้จ าแนกเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายออกเป็นกลุ่มตามลักษณะของลูกค้า โดย
เจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่มจะดูแลรับผิดชอบลูกค้าตามประเภทลูกค้าที่ก าหนดไว้ในแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มลูกค้าสถานศึกษา และกลุ่ม
ลูกค้าประเภทบริษัท       และรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ซึ่งรวมถึง IT City  และBig C ท่ีพนักงานขายส านักงานใหญ่จะเป็นผู้ติดต่อ
ขายสินค้าเพ่ือจ าหน่ายในจุดจ าหน่าย Apple ใน IT City และ Big C 

2. ช่องทางจ าหน่ายผ่านร้านค้าปลีก เป็นช่องทางจ าหน่ายโดยตรงกับลูกค้ารายย่อย  โดยบริษัทฯ มี
ช่องทางจ าหน่ายครอบคลุมในพ้ืนท่ีท่ีหลากหลาย ท้ังสาขา iStudio / iBeat / iShop / mobiจ านวน 14  สาขา ท่ีตั้งใน
ศูนย์การค้า และอาคารส านักงาน รวมท้ังสาขาในมหาวิทยาลัย (U•Store) จ านวน 9 สาขา เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าในวงกว้างและอ านวยความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า  ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ท่ี
เหมาะสมให้การจัดตั้งร้านค้าปลีกในแต่ละพื้นท่ีแตกต่างกันตามประเภทของร้านค้าปลีก เช่น สถานที่ตั้ง ประเภทของลูกค้าใน
บริเวณนั้นๆ หรือความหนาแน่นของพ้ืนท่ี เป็นต้น 
 
ประเภทของสาขาและศูนย์บริการของบริษัทฯ  

โลโก้ ชื่อร้านค้า ลักษณะร้าน 

สัญญา Apple Premium Reseller  (APR) 

 iStudio 
 

- ผู้ประกอบในประเทศไทยท่ีได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Apple 
Premium Reseller ร่วมกันตั้งชื่อ iStudio  

- สถานที่ตั้ง :  Prime Area 

- พื้นท่ีร้าน   : ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร 

- ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่าย : สินค้า Apple ทุกประเภท  
สัญญา Authorized Apple Thailand Reseller (AAR) 

  

 

iBeat - ผู้ประกอบในประเทศไทยท่ีได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Apple 
Authorized Reseller ร่วมกันตั้งชื่อ iBeat 

- สถานที่ตั้ง :  Community Mall หรือ อาคารส านักงาน  

- พื้นท่ีร้าน   : ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร 

- ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่าย : สินค้า Apple ทุกประเภท 

iShop - มีเพียงร้านเดียว โดยทางบริษัทฯ เป็นผู้ตั้งชื่อ iShop       
ไม่สามารถเป็น iBeat ได้เน่ืองจากพื้นท่ีน้อยกว่า 50 
ตารางเมตร  

- ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่าย : สินค้า Apple ทุกประเภท 
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โลโก้ ชื่อร้านค้า ลักษณะร้าน 

mobi - เป็นร้านค้าที่บริษัทตั้งขึ้น 

- พื้นท่ีร้าน : ประมาณ15 – 40 ตารางเมตร 

- ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่าย : ผลิตภัณฑ์ iOS จะเป็นสินค้าหลัก
ได้แก่ iPad, iPod, iPhone 

จุดจ าหน่ายสินค้า 
Apple ใน IT City 

และ  Big C 

- ต้องมีพนักงานประจ าร้านตลอดเวลา 

- ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่าย : iPad จะเป็นสินค้าหลัก ส่วนสาขา
ท่ีมีขนาดใหญ่จะมีการจ าหน่าย Apple Computer และ 
iPod ควบคู่ไปด้วย  

สัญญา Apple Campus Store Reseller  

 U•Store - ผู้ประกอบในประเทศไทยท่ีได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Apple 
Campus Store Reseller ร่วมกันตั้งชื่อ U•Store 

- สถานที่ตั้ง :  มหาวิทยาลัย  

- ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่าย : สินค้า Apple ทุกประเภท 
สัญญา Apple Authorized Service Provider 

 
 

Smart Bar 
 

- เป็นชื่อศูนย์บริการที่บริษัทฯ ตั้งขึ้น 

- ให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Apple 

สัญญา Apple Authorized Training Center 

  - ให้บริการสอบ OS X Support Essential 

- ตั้งอยู่ที่ศูนย์บริการ Smart Bar สาขา IT Mall ฟอร์จูน 
ทาวน์ 

 
ตารางแสดงสัดส่วนรายได้จากการขายแยกตามประเภทช่องทางการจ าหน่าย 

ช่องทางการจ าหน่าย 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส านักงานใหญ่ 932.89 37.25 1,028.04 45.02 624.64 32.23 

ร้านค้าปลีก 1,571.29 62.75 1,252.01 54.98 1,313.62 67.77 

รวมรายได้จากการขาย 2,504.19 100.00 2,230.05 100.00 1,938.26 100.00 

  

 2.2.5  ภาวะการแข่งขัน 
จากการท่ีบริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple เป็นหลัก ดังนั้นการ

แข่งขันของผู้ผลิตสินค้า ICT โดยเฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนท่ีสมาร์ทโฟน และ Tablet PC ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ  โดยตรง   โดยเฉพาะในส่วนของผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็น Apple, Samsung, Nokia ท่ีจะออกสินค้ารุ่นใหม่ๆ ออกมาอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด อย่างไรก็ตาม ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ Apple ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรม 
ระบบปฏิบัติการ Mac OSX ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์, iOS ส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนท่ี และ Tablet, Cloud System, Retina 
Display ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาท่ีแสดงภาพได้คมชัดกว่าจอคอมพิวเตอร์ท่ัวไป ความหลากหลายของ Application 
ความปลอดภัยของระบบ ประกอบกับการออกแบบสินค้าท่ีทันสมัย และความง่ายในการใช้งานคาดว่าผลิตภัณฑ์ Apple จะ



 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 

 

15 
 

ยังคงได้รับความนิยมจากผู้บริโภค  โดยสามารถพิจารณาได้จากข้อมูลของ StatCounter Global Stats (ข้อมูลจาก 
www.gs.statcounter.com) ท่ีแสดงให้เห็นถึงส่วนแบ่งตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟนในประเทศไทยในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่าน
มา โดยอิงจากข้อมูลการเข้าเว็บผ่านมือถือ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ โดยส่วนแบ่งตลาดโทรศัพท์เคลื่อนท่ี Apple 
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13.18 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 30.03 ในปี 2555 ในขณะท่ีปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ  34.29 และลดลง
เล็กน้อย ในปี 2557 เป็นร้อยละ  27.04 ท่ีมา : http://gs.statcounter.com 

 
ในส่วนของผู้ประกอบการรายอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น Reseller ในประเทศไทยจาก Apple เช่นเดียวกับบริษัทฯ 

ท าให้สามารถเปิดร้าน iStudio, iBeat, U•Store หรือ จุดขายสินค้า Apple ในร้าน Retail ของผู้ประกอบการดังกล่าว หรือ
ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม แต่ละศูนย์การค้า หรืออาคารส านักงาน หรือ Community Mall จะไม่มี
ร้านของ Apple ประเภทเดียวกัน อยู่ในท่ีเดียวกัน และการเปิดสาขาใหม่จะต้องผ่านการอนุมัติจาก Apple ก่อน Reseller ทุก
รายจะต้องบริหารช่องทางการจ าหน่ายของตนเอง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้น ความส าเร็จของ Reseller คือการ
มีช่องทางการจ าหน่ายที่เข้าถึงผู้บริโภคแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้อย่างท่ัวถึง และรวดเร็ว มีการบริการท่ีมีคุณภาพและครบวงจร 
และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
  
 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ 
  รายละเอียดการจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ด้งนี้ 
  2.3.1 ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple  
  จากการท่ีบริษัทฯ  ได้รับการแต่งตั้งจาก Apple South Asia (Thailand) Limited  ให้เป็นตัวแทนจ าหน่าย 
(Reseller) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ตามสัญญา Apple Premium Reseller Agreement  Authorized Apple 
Thailand Reseller และ Apple Campus Store Reseller บริษัทฯ จึงสามารถสั่งซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ทุก
รุ่น รวมท้ังอุปกรณ์เสริมภายใต้ตราสินค้า Apple  ต่างๆ เช่น ท่ีชาร์จแบตเตอรี่ (Battery Charger) หูฟัง (Headphone) เมาส์ 
(Mouse) สายพ่วง (Devices Connector) เครื่องส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Internet Router) แผนความคุ้มครอง AppleCare 
(AppleCare Protection Plan) เป็นต้น จาก Apple โดยตรง  รวมท้ังผลิตภัณฑ์ประเภท iOS  ในส่วนของไอแพต (iPad) และไอ
พอต (iPod)  บริษัทฯ สามารถสั่งซื้อจาก Apple ได้โดยตรง แต่ส าหรับ iPhone  บริษัทฯ จะสั่งซื้อจากผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ท้ัง 3 ราย  
   

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประเภท ผู้ผลิต / ตัวแทนจ าหน่าย 

คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ iMac, Mac Mini, Mac Pro Apple South Asia (Thailand) Limited  

คอมพิวเตอร์แบบพกพา MacBook Pro, 
MacBook Air 

Apple South Asia (Thailand) Limited 

IOS iPod Apple South Asia (Thailand) Limited 

iPad Apple South Asia (Thailand) Limited 

iPhone บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จ ากัด 
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จ ากัด  

อุปกรณ์เสริม ท่ีชาร์จแบตเตอรี่ / หูฟัง / สายพ่วง 
Internet Router / Apple Care 
Protection   

Apple South Asia (Thailand) Limited 

 
 
 
 

http://www.gs.statcounter.com/
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  2.3.2  ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น (Non-Apple Products)  
   บริษัทฯ ยังมีการซื้อสินค้าตราสินค้าอื่นๆ โดยสามารถจ าแนกผู้ผลิต / ตัวแทนจ าหน่าย ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้
ดังนี้ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประเภท ยี่ห้อ ผู้ผลิต / ตัวแทนจ าหน่าย 

อุปกรณ์เสริม ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลพกพา LaCie LaCie Asia Limited 

 หูฟังและล าโพงขนาดเล็ก Bose 
JBL 

Beats 
Jabra 

Jawbone 

บริษัท อัศวโสภณ จ ากัด 
บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จ ากัด 
บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จ ากัด 
บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จ ากัด 
บริษัท ดับบลิวแก๊ดเจท จ ากัด 

 Case iPhone / iPad / iPod  ตัวแทนจ าหน่ายหลายราย 

กราฟิก เครื่องพิมพ์ 
กระดาษส าหรับงานพิมพ์ 
อุปกรณ์วัดคุณภาพการพิมพ์ 

EPSON 
Tecco 
X-Rite 

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

ซอฟท์แวร์  Adobe 
EFI 

Adobe Systems Software Ireland Ltd. 
EFI Singapore Pte Ltd. 

คอมพิวเตอร์  Dell Dell Corporation Limited 

 
2.3.3 งานบริการ  
         บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก Apple South Asia (Thailand) Limited ให้เป็น Authorized Service 

Provider ท าให้บริษัทฯ สามารถเปิดศูนย์บริการภายใต้ชื่อ Smart Bar เพ่ือให้บริการต่างๆ ส าหรับสินค้า Apple ได ้  โดย
สามารถซื้ออะไหล่ต่างๆ จาก Apple ได้โดยตรง  
 
 2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
 - ไม่มี - 

 

3. ปัจจัยความเส่ียง  

 3.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จ าหน่ายสินค้ารายใหญ่ 
   บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก Apple South Asia (Thailand) Limited เป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าของ Apple รวมท้ัง
เปิดศูนย์บริการเพื่อให้บริการหลังการขายสินค้า Apple โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการซื้อสินค้าจาก Apple คิดเป็นร้อยละ 73.65 
ร้อยละ 75.37 และร้อยละ  67.03 ของยอดสั่งซ้ือทั้งหมดในปี 2555 – 2557 ตามล าดับดังนั้น หากบริษัทฯ ถูกยกเลิกการ
แต่งตั้งจาก Apple ในการจ าหน่ายสินค้า Apple จะเกิดผลกระทบกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญถึงแม้
สัญญาในการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้า Apple เป็นสัญญาปีต่อปี แต่จากการท่ีนายไตรสรณ์ และนางเพ็ชรรัตน์ วร
ญาณโกศล และทีมงานผู้บริหาร ด าเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าให้กับ Apple มากว่า 20 ปี อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับ
รางวัลต่างๆ จาก Apple มาโดยตลอด รวมท้ังสร้างยอดขายจ านวนมาก และปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญากับ Apple อย่าง
เคร่งครัด ท าให้ผู้บริหารเชื่อม่ันว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะได้รับการสนับสนุนและความไว้ใจจาก Apple อย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 3.2 ความเสี่ยงจากการล้าสมัยของสินค้า 
   สินค้าของ Apple เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว Apple จึงต้องท าการพัฒนาและออก
สินค้า  รุ่นใหม่ๆ ท่ีมีความทันสมัยและมีหน้าที่การใช้งานเพิ่มเติมให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับ
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สินค้า IT อื่นๆ ท่ีบริษัทฯ เป็นตัวแทนจ าหน่าย บริษัทฯ จึงอาจประสบปัญหาในเรื่องการบริหารสินค้าคงคลัง กล่าวคือ สินค้าท่ี
มีอยู่อาจเสื่อมความนิยมและล้าสมัย ท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ าหน่ายสินค้าดังกล่าวได้ 
   จากการที่ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินค้า Apple มานาน ท าให้มีความเข้าใจถึงความต้องการ
ของผู้บริโภคเป็นอย่างดี  โดยบริษัทฯ มีเจ้าหน้าท่ีดูแลสินค้า (Product Management) คอยติดตามสต๊อคสินค้า คัดเลือก
สินค้า และสั่งซื้อสินค้าจ านวนท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากสินค้าล้าสมัย ส าหรับการคัดเลือกสินค้าเข้ามาจ าหน่าย 
เจ้าหน้าที่ดูแลสินค้าจะมีการส ารวจความคิดเห็น ความต้องการผ่านทางพนักงานหน้าร้าน และผู้จัดการสาขาอย่างสม่ าเสมอ 
ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าใหม่ๆ แนวโน้ม หรือเทคโนโลยีต่างๆ จาก Apple รวมท้ังผู้
จัดจ าหน่ายรายอื่นส่งผลท าให้บริษัทฯ สามารถคัดสรรสินค้าได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดในขณะเดียวกัน
บริษัทฯมีการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบ Inventory Online ท่ีเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าคงคลังของทุก
สาขา  โดยทุกสิ้นวันจะมีการสุ่มตรวจเช็คสินค้าคงคลังของแต่ละสาขา  เพ่ือท าการเปรียบเทียบยอดสินค้าคงเหลือกับรายงาน
สินค้าคงคลังจากระบบInventory ของบริษัทฯ  ในสาขาที่มีการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือช้า ก็จะด าเนินการโอนไปยังสาขาอื่น
พร้อมท้ังการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Promotion) เพ่ือช่วยในการจ าหน่ายให้เร็วขึ้นหากสาขาใดมีสินค้าไม่พอกับความ
ต้องการ ก็จะสามารถตรวจเช็คสินค้าคงคลังจากสาขาอื่นได้ในทันที ส่งผลท าให้บริษัทฯ สามารถระบายสินค้าได้รวดเร็วก่อนที่
สินค้าที่มีอยู่จะเสื่อมความนิยม นอกจากนี้ ในกรณีที ่Apple ออกสินค้ารุ่นใหม่เพ่ือทดแทนรุ่นเดิม บริษัทฯ จะได้รับการชดเชย
ส่วนต่างราคาตามรุ่น เงื่อนไข และตามเวลาท่ีตกลงกัน เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถปรับราคาขายลงมาเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ 
 

 3.3 ความเสี่ยงจากการการแข่งขัน 
   การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาด ICT โดยเฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนท่ีสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตพีซี ส่งผลท าให้มี
การแข่งขันที่สูง โดยเฉพาะในส่วนของผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็น Apple, Samsung, Nokia, HTC ท่ีจะออกสินค้ารุ่นใหม่ๆ ออกมา
อย่างสม่ าเสมอเพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด อย่างไรก็ตาม ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ Apple ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรม 
ระบบปฏิบัติการ Mac OS X ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์, iOS ส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ Tablet, Cloud System, Retina 
Display ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาท่ีแสดงภาพได้คมชัดกว่าจอคอมพิวเตอร์ท่ัวไป ความหลากหลายของ Application 
ความปลอดภัยของระบบประกอบกับการออกแบบสินค้าที่ทันสมัย และความง่ายในการใช้งานคาดว่าผลิตภัณฑ์ Apple จะ
ยังคงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในขณะเดียวกัน บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากผู้ประกอบการรายอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งจาก 
Apple ให้เป็น Reseller ในประเทศไทย เช่นเดียวกัน ท าให้ผู้ประกอบการสามารถเปิดร้าน iStudio, iBeat, U-Store หรือ จุด
ขายสินค้า Apple ในร้าน Retail ของผู้ประกอบการดังกล่าว หรือห้างสรรพสินค้าต่างๆ ได้เช่นเดียวกับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม 
แต่ละศูนย์การค้าหรืออาคารส านักงาน หรือ Community Mall จะไม่มีร้าน Apple ประเภทเดียวกันอยู่ในท่ีเดียวกัน (แต่อาจมี
จุดจ าหน่ายอื่นๆ ท่ีจ าหน่ายสินค้า Apple เช่น  ใน Power Buy หรือ Power Mall) Reseller ทุกรายจะต้องบริหารช่อง
ทางการจ าหน่ายของตนเอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้นความส าเร็จของ Reseller  คือการมีช่องทางการ
จ าหน่ายที่เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างท่ัวถึง  และรวดเร็วการบริการที่มีคุณภาพและครบวงจร และการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
 จากการที่บริษัทฯ เป็นร้านตัวแทนจ าหน่าย Apple ท่ีมีช่องทางการจ าหน่ายส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน Prime Area ท่ัว
กรุงเทพมหานคร และจุดขายสินค้า Apple ท่ีตั้งอยู่ท่ี IT City จ านวน 23 สาขา บริษัทฯ ยังมีศูนย์บริการที่มีคุณภาพและครบ
วงจร สามารถให้บริการหลังการขาย ส าหรับสินค้าต่างๆ ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในบรรดาคู่แข่งที่เป็น 
Reseller ของ Apple ส่วนใหญ่มุ่งเน้นท่ีตลาดค้าปลีก  โดยการเปิดสาขาเพื่อครอบคลุมพื้นท่ีจ าหน่ายทั่วไป เนื่องจากผู้บริหาร
ของบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Apple มานาน ท าให้มีฐานลูกค้าท่ีเป็นองค์กร และการศึกษา ซึ่งคู่แข่งไม่มีความถนัดหรือ
ทีมงานท่ีจะเข้ามาท าตลาดในส่วนนี้ ประกอบกับบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการน าสินค้าประเภทอื่นๆ เข้ามารวมกับสินค้า Apple 
ส าหรับสร้างเป็น Solution ใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านการเรียนการสอน รวมท้ังบริษัทฯ มีทีมงานท่ีมีประสบการณ์
ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และประสบความส าเร็จในการติดตั้งระบบต่างๆ ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นน า
หลายแห่ง ท าให้บริษัทฯ สามารถรุกตลาดองค์กรและการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 3.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับสัญญาเช่าพื้นท่ี 
เนื่องจากบริษัทฯ มีการจ าหน่ายสินค้าและให้บริการให้แก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไปโดยผ่านสาขาของบรษิัทฯ ท้ังสิ้น
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จ านวน 25 สาขา (iStudio 5 สาขา iShop 1 สาขา iBeat 4 สาขา U-Store 9 สาขา mobi 4 สาขา และศูนย์บริการ Smart 
Bar 2 สาขา) ซึ่งตั้งอยู่ใศูนย์การค้า อาคารส านักงาน มหาวิทยาลัยท่ัวกรุงเทพมหานคร ดังนัน้บริษัทฯ จะต้องท าการเช่าพื้นท่ี
จากผู้ให้เช่าพื้นท่ีท้ังในรูปแบบของสัญญาเช่าระยะสั้นและระยะยาว บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการท่ีไม่สามารถต่อสัญญา
เช่าพื้นท่ี หรืออาจมีความเสี่ยงจากการที่ผู้ให้เช่าขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการต่อสัญญาท่ีท าให้บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง
กว่าเดิม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสาขาที่เป็นสัญญาเช่าพื้นท่ีระยะยาวจ านวน 1 สาขา ซึ่งมีอายุการเช่าคงเหลือ 16 
ปี ส าหรับสาขาที่เหลือเป็นสัญญาเช่าพื้นท่ีระยะสั้น ซึ่งมีอายุสัญญาไม่เกิน 3 ปี จึงอาจมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถต่อ
สัญญาเช่าพื้นท่ีได ้แต่จากการท่ีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นคู่ค้าท่ีดีของผู้ให้เช่าพื้นท่ีมาโดยตลอดกว่า 10 ปี จึงท าให้มีความเสี่ยง
เกี่ยวกับต่อสัญญาเช่าพื้นท่ีดังกล่าวค่อนข้างน้อย 

 

 3.5 ความเสี่ยงจากการเกิดความเสียหายจากการทุจริตของพนักงานระดับปฏิบัติงาน 
   บริษัทฯ มีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการกระจายสินค้าไปตามสาขาในพื้นท่ีต่างๆ ประกอบกับสินค้ามีมูลค่าค่อนข้างสูง
เคลื่อนย้ายสะดวกและเป็นที่ต้องการโดยทั่วไปจากลักษณะดังกล่าวบริษัทฯ อาจเผชิญความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงาน
ระดับปฏิบัติงานบริษัทฯ จึงได้วางระบบควบคุมภายในและระบบสอบทานไว้เป็นอย่างดี รวมท้ังน าระบบสารสนเทศมาช่วย
สนับสนุน ในส่วนระบบจัดเก็บสินค้า บริษัทฯ มีมาตรการตรวจสอบสินค้าโดยผู้จัดการสาขาจะด าเนินการสุ่มตรวจสินค้าทุกวัน 
โดยเฉพาะสินค้าท่ีมีมูลค่าสูง นอกจากนั้นยังมีเจ้าหน้าท่ีจากแผนกบัญชีเข้าไปตรวจนับสินค้าในแต่ละสาขา อย่างน้อยเดือนละ  
1 ครั้ง พนักงานในสาขานั้นๆจะต้องร่วมกันรับผิดชอบหากมีสินค้าสูญหาย โดยมาตรการต่างๆ และระบบงานที่บริษัทฯ วางไว้
จะช่วยจ ากัดความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นไว้ในระดับท่ีไม่เป็นสาระส าคัญต่อผลประกอบการ 

 

 3.6 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารหลัก ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
บริษัทฯ พึ่งพิงทีมผู้บริหารซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจ Apple และมีความสัมพันธ์อันดีกับ Apple มาเป็น

เวลานานกว่า 20 ปี จึงอาจท าให้เกิดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงทีมผู้บริหารดังกล่าว อย่างไรก็ตามเนื่องจากทีมผู้บริหารเป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทด้วย ซึ่งน่าจะเป็นแรงจูงใจในการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ 
มีนโยบายผลักดันการบริหารงานเป็นทีมเวิร์คมากขึ้น โดยส่งเสริมให้มีการว่าจ้างบุคลากรมืออาชีพจากภายนอกเข้าร่วมงาน
มากขึ้น โดยค านึงถึงการพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพของบริษัทเป็นส าคัญ อีกท้ังมีการก าหนดและแบ่งแยก ขอบเขต
อ านาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการป้องกันการมีอ านาจเบ็ดเสร็จ 
 

4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 4.1 รายละเอียดของทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้  

 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ 
ภาระผูกพัน 

  

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 
ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 57 

(ล้านบาท) 

ส่วนปรัปปรุงอาคารเช่า เป็นเจ้าของ ไม่ติดภาระผูกพัน 1.38 

ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ ไม่ติดภาระผูกพัน 0.34 

อุปกรณ์ส านักงานและเครื่องใช้ส านักงาน เป็นเจ้าของ ไม่ติดภาระผูกพัน 3.97 

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง เป็นเจ้าของ ไม่ติดภาระผูกพัน 25.00 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมทาง
บัญชี 

เป็นเจ้าของ ไม่ติดภาระผูกพัน 6.98 

คอมพิวเตอร์ เป็นเจ้าของ ไม่ติดภาระผูกพัน 2.65 

รวม 40.32 
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 4.2 รายละเอียดของสัญญาเช่าทรัพย์สิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีการเช่าพื้นท่ีและอาคารเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจจากผู้ให้เช่าหลายราย ซึ่ง

สามารถสรุปได้ดังนี้  
 

ผู้ให้เช่า วัตถุประสงค์
การเช่า 

สถานที่ตั้ง พื้นท่ีเช่า  
(ตร.ม.) 

ระยะเวลาการเช่า 

บริษัท ซี พี แลนด์ 
จ ากัด (มหาชน) 

iStudio ห้อง 3C96 ชั้น 3 อาคารฟอร์จูนทาว์น 102 16 พ.ย.56 – 15 พ.ย.59 

iBeat ห้อง 4P36 ชั้น 4 อาคารฟอร์จูนทาว์น 50 1 พ.ค.57 – 30 เม.ย.60 

Smart Bar ห้อง 3C85-87 ชั้น3 อาคารฟอร์จูน
ทาว์น 

431 16 พ.ย.56 – 17 พ.ย.59 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
จ ากัด  

iStudio ห้อง 408 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า 
แจ้งวัฒนะ 

117  

 

27 พ.ย.57 – 26 พ.ย.60 

ห้อง 409 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า 
แจ้งวัฒนะ 

69.11 25 ธ.ค.56 -24 ธ.ค.59 

Smart Bar ห้อง 441 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
พลาซ่า แจ้งวัฒนะ 

44.22 14 ก.พ.55 – 13 ก.พ.58 

บริษัท ซีคอน ดีเวล 
ลอปเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน) 

iStudio ห้อง 1097 ชั้น G อาคารซีคอน 
สแควร์ 

129.97  

 

16 พ.ย.55 –15 พ.ย.58 

mobi IT17 ชั้น G อาคารซีคอน 
สแควร์ 

21.73 1 ต.ค.57- 30 มิ.ย.60 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
ไนน ์สแควร์ 

iStudio ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 9 ชั้น 4 230.45  

 

14 ธ.ค.57 – 13 ธ.ค.60 

บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์
เขต จ ากัด  

 

iStudio ห้อง 1129, 1130, 1133B อาคารเกตเวย์ 
เอกมัย ชั้น 1 

172 1 มี.ค.55 – 28 ก.พ.58 

iShop ห้อง 386-387 ชั้น 3 อาคารพันธุ์ทิพย์ 
พลาซ่า 

34  

 

1 ก.ค.56 –30 มิ.ย.58 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 

iBeat ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงราย 78.59 10 ก.ค.57 – 29 มี.ค.60 

บริษัท เอก-ชัยดีสทริ
บิวชั่น  ซิสเทม จ ากัด 

 

iBeat 5127PG17 อาคารเทสโก้ โลตัส สาขา 
มหาชัย2 

43.44 24 ก.ค.57 – 23 ก.ค.60 

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป 
จ ากัด 

mobi M4-M6 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ 
สาขา โฮมเฟชรมาร์ท 

16.04 18 ต.ค.57 – 18 ต.ค.57 

บริษัท เดอะมอลล์ 
เอสเตรท จ ากัด 
ส านักงานใหญ่ 

mobi M1ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บาง
กะปิ คอมเพล็กซ์ 

21.30 1 พ.ย.57 – 31 ธ.ค.57 

บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ 
แอนด์แวร์เฮ้าส์ จ ากัด 

mobi RT07 อาคารเอ็ม เอ็ม เมก้า มาร์เก็ต 
สาขา หนองคาย 

29.20 18 ธ.ค.57 – 17 ธ.ค.60 
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ผู้ให้เช่า วัตถุประสงค์
การเช่า 

สถานที่ตั้ง พื้นท่ีเช่า  
(ตร.ม.) 

ระยะเวลาการเช่า 

มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ 
วิทยาเขต สุวรรณภูมิ 

U•Store ชั้น G ห้องเลขท่ี 27 ของอาคาร ABAC 
Plaza 

32.30  

 

1 พ.ย.57 – 31 ต.ค.60 

มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญวิทยาเขต 
หัวหมาก 

U•Store ชั้น 1 อาคารเซนต์ ฟิลิปส์  16.50  1 มิ.ย.55 – 31 พ.ค.58 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

U•Store อาคารอเนกประสงค์ข้างอาคาร 10 
วิทยาเขตรังสิต 

64.00  

 

1 พ.ค.57- 30 เม.ย.59 

 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

U•Store ชั้น 1 อาคาร 10 ชั้น คณะบริหารธุรกิจ 36.00  

 

1 พ.ย.57 – 31 ต.ค.58 

มหาลัยมหิดล 
(ศาลายา) 

U•Store ชั้นใต้อาคารหอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล 

65.00  

 

1 ม.ค.54 – 31 ธ.ค.58 

มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ 

U•Store ชั้น 1 อาคาร 7 ภายในมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ 

37.00 

 

7 ส.ค.57 – 31 ก.ค.58  

มหาวิทยาลัยบูรพา U•Store ด้านหน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการ
โรงแรมเทาทอง 

48.00 

 

21 ธ.ค.57 – 20 ธ.ค.60 

บริษัท เอส พี ว ีแอด
วานซ์ จ ากัด 

 

ส านักงาน อาคารโฮมออฟฟิศ 4 ชั้น 3 คูหาเลขท่ี 
1213/58-60  (เฉพาะชั้น 1 และชั้น )  
และอาคารโฮมออฟฟิศ 4 ชั้น 1 คูหา 
เลขท่ี 1213/21 โครงการทาวน์อิน
ทาวน์ ถนนศรีวรา แยกจากถนน
ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขต
วังทองหลาง กทม. 

876 1 ม.ค.56 - 31 ธ.ค.58 

บริษัท เอส พี ว ี
ดิจิตอล เซอร์วิส จ ากัด 

ส านักงาน อาคารโฮมออฟฟิศ 4 ชั้น 1 คูหา เลขท่ี 
1213/61 โครงการทาวน์อินทาวน์ ถนน
ศรีวรา แยกจากถนนประดิษฐ์มนูธรรม 
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 

320 1 ม.ค.56 - 31 ธ.ค.58 

นางสาวพิมพา พจน์นา
มาตร์ 

ส านักงาน อาคารโฮมออฟฟิศ 4 ชั้น 1 คูหา เลขท่ี  
โครงการทาวน์อินทาวน์ ถนนศรีวรา 
แยกจากถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 

 1 มี.ค.56 – 28 ก.พ.58 

 
หมายเหตุ : U•Store 2 สาขาซึ่งตั้งอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และรังสิต เป็นสัญญาและข้อตกลงร้านค้า ไม่
มีการคิดค่าเช่า เป็นการแบ่งผลตอบแทนจากยอดขาย  
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 4.3 รายละเอียดสิทธิการเช่า 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทรัพย์สินซึ่งเป็นสิทธิการเช่าพื้นท่ีท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้  
 

ท่ีตั้ง วัตถุประสงค์ พื้นท่ี ระยะเวลาการเช่า ภาระผูกพัน มูลค่าตามบัญชี 
31 ธ.ค. 2556 (ล้านบาท) 

ห้อง 223 ชั้น 2 
อาคารเอสพละนาด 

iStudio 100 ตรม. 11 ก.พ.54 – 4 
ส.ค.74 

ไม่ติดภาระ
ผูกพัน 

8.05 

 
 4.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทฯ อาจ
พิจารณาลงทุนในธุรกิจท่ีเกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการท าธุรกิจของบริษัทฯ หรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีมี
แนวโน้มการเจริญเติบโต โดยจะค านึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทุนเป็นส าคัญ ท้ังนี ้ บริษัทฯ จะด าเนินการต่างๆ 
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดและประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมท้ังกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะพิจารณาส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนเพ่ือร่วมก าหนดนโยบาย และ/หรือส่งตัวแทนไปเป็น
ผู้บริหารเข้าร่วมการบริหารงานซึ่งในการพิจารณาดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและจ าเป็นในแต่ละกรณี 
 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯ ไม่เป็นคู่ความหรือคู่กรณี ในคดีดังต่อไปนี้ 

1. คดีท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยท่ีมีจ านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

2. คดีท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ 
3. คดีท่ีไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ 
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6. ข้อมูลท่ัวไป 

 ชื่อบริษัท บริษัท เอส พี ว ีไอ จ ากัด (มหาชน) 
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ท้ัง

คอมพิวเตอร์  ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสริมต่างๆ 
รวมท้ังเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น ๆ เพื่อใช้งานร่วมกับ
สินค้า Apple เป็นหลัก  เพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้า เช่น ฮาร์ดดิสก์เก็บ
ข้อมูลส าหรับงานวีดีโอ  ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลแบบพกพา  ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งพิมพ์
และกราฟิก รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับสินค้าประเภท iOS  (iPod, iPad, iPhone) 
เช่น ล าโพงหูฟัง  รวมท้ัง Case ป้องกันการกระแทก และฟิล์มกันรอย เป็นต้น 

 ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ 1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
 เลขทะเบียนบริษัท 0107556000264 
 เว็บไซต์ www.spvi.co.th 
 โทรศัพท์ 0-2559-2901-10 
 โทรสาร 0-2559-2488 
 ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท 
 แบ่งออกเป็นทุนท่ีออกและช าระแล้ว 200,000,000 บาท 
 มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50บาท 
 ชนิดและจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ จ านวน 400,000,000 หุ้น 
==================================================================== 

ติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
 นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล 
 กรรมการผู้จัดการ 
 นายพีระพล อ าพัน 
 เลขานุการบริษัท / ผู้อ านวนการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
 นางสาวศันษนีย์ โหรานิคม 
 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท 
==================================================================== 

บุคคลอ้างอิง 
 นายทะเบียนหุ้น 

 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110 
 โทรศัพท์ : 0-2229-2800, 0-2229-2888  โทรสาร :  0-2359-1259 

 ผู้สอบบัญช ี
 นายวิชาติ โลเกศกระวี 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4451 
 บริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด 
 ชั้น 33  อาคารเลครัชดา  193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ 
 แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110 
 โทรศัพท์ : 0-2264-0777   โทรสาร : 0-2264-0789-90 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บริษัท เอส พี วี ไอ จ ำกัด (มหำชน) 
S P V I Public Company Limited 

ส่วนที่ 2 
กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
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การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ือหุ้น 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ จะมีทุนท่ีออกและเรียกช าระแล้วจ านวน 200.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจ านวน 400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
 

 7.2 ผู้ถือหุน้ 
  ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกประกอบด้วย 

 

ชื่อผู้ถือหุ้น จ านวน % การถือหุ้น 

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

2. นางเพ็ชรรัตน วรญาณโกศล  33,294,000 8.32 

3. นายไตรสรณ วรญาณโกศล  25,311,050 6.33 

4. นางภัทรา พงษเพียรสกุล   8,389,900 2.10 

5. นายพีรภัทร วรญาณโกศล  6,359,668 1.59 

6. นางสาวภัทรินดา วรญาณโกศล  5,979,612 1.50 

7. นางสาวพัชรา เกียรตินันทวิมล 5,850,400 1.46 

8. นายสมชาย วรญาณโกศล 5,379,460 1.35 

9. นายวีรศักดิ์ วรญาณโกศล 5,353,834 1.34 

10. นายนราธร วงศวิเศษ 5,050,000 1.26 

11. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 183,032,076 45.76 

รวม 400,000,000 100.00 

 

 
7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น 
  - ไม่มี – 
 
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่ก าหนดได้ หากบริษัทมีความจ าเป็นท่ี
จะต้องน าเงินก าไรสุทธิจ านวนดังกล่าวมาใช้เพ่ือขยายการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 ชุด คือ

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ รายละเอียด
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีดังนี้ 
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 8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 
  คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจ านวนท้ังสิ้น 7 ท่าน ดังนี ้

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายธีระ อภัยวงศ์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ 

3. นายนราธร วงศ์วิเศษ กรรมการ 

4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการ 
5. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล กรรมการ 

6. นายสุจิน สุวรรณเกต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

7. นางสุษมา รัติวานิช  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

โดยมี นายพีระพล อ าพัน เป็นเลขานุการบริษัทฯ  
 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
นายนราธร วงศ์วิเศษ หรือ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ  ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล หรือ นางเพ็ชร

รัตน ์วรญาณโกศล รวมเป็นสองคนและประทับตราส าคัญของบริษัท  
 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ส าหรับปี 2557 

รายชื่อกรรมการ การเข้าประชุมคณะกรรมการ / 
การประชุมท้ังหมด(ครั้ง) 

การเข้าประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/การประชุมท้ังหมด

(ครั้ง) 

1. นายธีระ อภัยวงศ์ 4/4 4/4 

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ 4/4 - 

3. นายนราธร วงศ์วิเศษ 3/4 - 

4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล 4/4 - 

5. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล 4/4 - 

6. นายสุจิน สุวรรณเกต 4/4 4/4 

7. นางสุษมา รัติวานิช 3/4 3/4 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นด้วยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

2. มีอ านาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจ านวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อด าเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือหลายอย่างเพื่อปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมท้ังมีอ านาจแต่งตั้งประธาน
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทน ตามความเหมาะสม 

3. ก าหนดเปูาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมดูแลการบริหาร
และการจัดการของคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ไว้ 

4. พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการด าเนินธุรกิจ งบประมาณส าหรับ
ประกอบธุรกิจประจ าปี งบประมาณรายจ่ายประจ าปี โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ ท่ีเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร 

5. ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
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6. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ท่ีส าคัญอันเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือที่เห็นสมควรจะด าเนินการนั้นๆ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ 

 เว้นแต่อ านาจในการด าเนินการดังต่อไปนี้ จะกระท าได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน 
ท้ังนี้ ก าหนดให้รายการท่ีกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
กับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

 (ก) เรื่องท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
(ข) การท ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายก าหนด หรือข้อก าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ระบุต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
  
 และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และท่ีประชุมผู้ถือ

หุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุม  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ท้ังหมด หรือบางส่วนท่ีส าคัญ 
 (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ 

(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ 
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี

วัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 
(จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ 
(ฉ) การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ 

 

  8.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  มีจ านวนท้ังสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายธีระ อภัยวงศ์* ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสุจิน สุวรรณเกต* กรรมการตรวจสอบ 

3. นางสุษมา รัติวานิช  กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ : *เป็นกรรมการท่ีมีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 

  
โดยมีนางสาวยุภา เบญจวิกรัยเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝุายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง  
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5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ท้ังนี้ เพื่อให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน 
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
(ข)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
(ค)  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีฯ 
(จ)  ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

(charter) 
(ซ) รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 
 8.1.2 คณะกรรมการบริหาร 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 4/2555 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารของบริษัทฯ จ านวนท้ังสิ้น 4 ท่าน ดังนี้ 

 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร 

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการบริหาร 

นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล กรรมการบริหาร 

นายพีระพล อ าพัน กรรมการบริหาร 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1. น าเสนอเปูาหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ ให้

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 
2. ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัทฯ 
3. พิจารณาอนุมัติการด าเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณท่ีได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยวงเงินส าหรับแต่ละรายการเป็นไปตามอ านาจด าเนินการท่ีผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ  

4. น าเสนอโครงสร้างองค์กร อัตราก าลังคน และอ านาจการบริหารองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
อนุมัติ  

5.  พิจารณาปรับเงินเดือน โบนัสของพนักงานระดับต่ ากว่ากรรมการผู้จัดการ รวมถึงพิจารณาอนุมัติอัตรา
ก าลังคนท่ีไม่อยู่ในงบประมาณประจ าปี  
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6. มีอ านาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

7.  พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ าปีเพื่อ
เสนอคณะกรรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

8. มีอ านาจในการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าว มีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจหรือการมอบอ านาจนั้นๆ ได้ตามท่ีเห็นสมควร 

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ท้ังนี้ การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการ
มอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้ผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ /หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก าหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ /หรือ
บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอ านาจอนุมัติการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว  โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไป
ตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด 
  
 8.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 2/2557   เม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2557  ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จ านวนท้ังสิ้น 4 ท่าน ดังนี้ 

 
ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายนราธร วงศ์วิเศษ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล กรรมการบริหารความเสี่ยง 

4. นายพีระพล อ าพัน กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1. น าเสนอนโยบายบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
2. ก ากับ ดูแล และติดตามสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพ่ือให้มีการ

จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
3. รายงานความคืบหน้าในการพัฒนา และปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ โดยรายงานเป็นประจ าทุกไตรมาส 
4. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเม่ือปัจจัย

เสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนัยส าคัญ และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจาณาอนุมัติหากมีการปรับปรุง/แก้ไขนโยบายฯ 
5.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยงของ บริษัทฯ 
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 8.2 ผู้บริหาร 
บริษัทฯ มีผู้บริหารจ านวนท้ังสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย 
 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ 

2. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล ผู้อ านวยการฝุายปฏิบัติการ 

3.   นายพีระพล อ าพัน ผู้อ านวยการฝุายบัญชีและการเงิน 

4. นางดวงนภา วรญาณโกศล ผู้ช่วยผู้อ านวยการแผนกผลิตภัณฑ์ 

5.   นายพงศกร บุญศรีเมือง ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรมและบริการ 

6. นายไพโรจน์ อุลิศนันท์ ผู้จัดการอาวุโสแผนกค้าปลีก 1 

  
 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

1. ดูแล บริหาร ด าเนินงาน และปฏิบัติงานประจ าตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และข้อบังคับบรษิัทฯ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีก าหนดโดยที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและขอบเขตอ านาจซึ่งคณะกรรมการก าหนด 

2. ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ าวันของบริษัท 
3. จัดท าและน าเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เปูาหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ 

งบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงานประจ าปี และก าหนดอ านาจการบริหารงาน 
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท  

4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทมาก าหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเปูาหมายทางธุรกิจ 
เพ่ือก าหนดภารกิจหลัก (Mission) ส าหรับฝุายบริหาร และฝุายจัดการน าไปด าเนินการ  

5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานของฝุายบริหาร และฝุายจัดการ และเสนอแนะแนวทาสง
การแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร และฝุายจัดการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้ เพ่ือให้
เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ 

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของฝุายบริหาร และฝุายจัดการ และรายงานผลการ
ด าเนินงาน การบริหารจัดการ ความคืบหน้าในการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ 

7.  ออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกความเข้าใจ เพื่อให้แน่ใจว่าการด าเนินงานของบริษัทฯ 
เป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงเพ่ือรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร 

8. ก าหนดวิธีการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และ
เลิกจ้างพนักงานของบริษัท และก าหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ ส าหรับพนักงาน
ภายในกรอบท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

9. มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในต าแหน่งท่ีต่ ากว่าต าแหน่งผู้อ านวยการ 
10. มีอ านาจอนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การใช้

จ่ายเงินลงทุนท่ีส าคัญเพื่อประโยชน์บริษัท และการท ารายการอื่นเพ่ือประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอ านาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็น
การอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้า โดยมีวงเงินในแต่ละรายการเป็นไปตามตารางอ านาจด าเนินการ (Authority Table) 
ท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
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การก าหนดอ านาจอนุมัติวงเงิน 
 บริษัทฯ ได้มีการก าหนดอ านาจอนุมัติวงเงินส าหรับใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และในส่วนธุรกรรม
ทางการเงินโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 ธุรกรรมทาง 
การเงิน 

การจัดซื้อสินค้า
เพ่ือจ าหน่าย 
ส าหรับสินค้า 

Apple 

การจัดซื้อสินค้าเพ่ือ
จ าหน่าย ส าหรับ

สินค้าอื่นๆ 

การจัดซื้อ
ทรัพย์สิน  

ตามงบประมาณ  

การจัดซื้อ
ทรัพย์สินท่ีไม่อยู่
ในงบประมาณ  

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

ประธากรรมการบริหาร - ≤ 70 ล้านบาท ≤ 5 ล้านบาท ไม่จ ากัดจ านวน ≤  0.70 ล้านบาท 

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

 
8.3 เลขานุการบริษัทฯ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2555 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม  2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติ
แต่งตั้ง นายพีระพล อ าพัน  ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัทฯ โดยคุณสมบัติของเลขนุการบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1 

 

 ท้ังนี้ หน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้ 
1. จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้  

(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของ บริษัทฯ 
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร 
3. ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

   
 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.4.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 
     ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

ในปี 2556 และปี 2557 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ชื่อ-สกุล ปี 2556 ปี 2557 

ค่าตอบแทน ค่าเบี้ย
ประชุม 

โบนัสจาก 
ผลการด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน ค่าเบี้ย
ประชุม 

1. นายธีระ อภัยวงศ์ 1,800,000 20,000 100,000 1,800,000 20,000 

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ 480,000 20,000 50,000 480,000 20,000 

3. นายนราธร วงศ์วิเศษ 480,000 20,000 50,000 480,000 15,000 

4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล - 20,000 - - 20,000 

5. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล - 15,000 - - 20,000 

6. นายสุจิน สุวรรณเกต 600,000 20,000 50,000 600,000 20,000 

7. นางสุษมา รัติวานิช  600,000 20,000 50,000 600,000 15,000 

 รวม 3,960,000 135,000 300,000 3,960,000 130,000 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
  ในปี 2556 และ ปี 2557  บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจ านวน 17.03 ล้านบาท และจ านวน 
14.84  ล้านบาท ตามล าดับ ท้ังนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ  

 

 ปี 2556 ปี 2557 

จ านวนผู้บริหาร 
(ราย) 

ค่าตอบแทน 
(บาท) 

จ านวนผู้บริหาร 
(ราย) 

ค่าตอบแทน 
(บาท) 

เงินเดือน  6 10,342,360.00 6 10,836,531.00 

โบนัส 6 2,176,270.00 6 376,100.00 

สวัสดิการอื่นๆ 6 4,516,736.09 6 3,628,873.96 

รวม  17,035,366.09  14,841,504.96 

 
 8.5 บุคคลากร 

8.5.1 จ านวนบุคคลากร 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีพนักงานรวมท้ังสิ้นจ านวน 320คน (ไม่นับรวมผู้บริหารจ านวน 6 คน) แบ่งเป็น

พนักงานประจ าจ านวน 309 คน และพนักงานรายวันจ านวน 11 คน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

แผนก พนักงานประจ า 
(คน) 

พนักงานรายวัน 
(คน) 

รวม 
(คน) 

1. แผนกบัญชี 12 - 12 

2. แผนกการเงิน 10 - 10 

3. แผนกการตลาด 5 - 5 

4. แผนกขาย 29 - 29 

5. แผนกค้าปลีก 1 , 2 182 11 193 

6. แผนกวิศวกรรมและบริการ 26 - 26 

7. แผนกผลิตภัณฑ์ 24 - 24 

8. แผนกกลยุทธ์และพัฒนา 6 - 6 

9.  แผนกบุคคล 4 - 4 

10. แผนกฝึกอบรม 2 - 2 

11. แผนกบริหารงานท่ัวไป 6 - 6 

12. แผนกตรวจสอบภายใน 3 - 3 

 รวม 309 11 320 

 
 

8.4.2 ค่าตอบแทนพนักงาน 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 
ในปี 2556 และปี 2557 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จ านวน 84.82 ล้านบาท 

จ านวน 75.57 ล้านบาท ตามล าดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการอื่นๆ 
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นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
  บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน จึงได้มีการจัดตั้งแผนกฝึกอบรม ส าหรับดูแลใน
เรื่องเกี่ยวกับการอบรมพนักงานโดยเฉพาะ ซึ่งมีเปูาหมายหลักในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ของพนักงาน ในด้าน
ความรู้เฉพาะทาง ความรู้ทางด้านเทคนิค ความรู้ความสามารถเหล่านี้เป็นรากฐานท่ีส าคัญของการพัฒนาบุคลากร ช่วยให้
พนักงานสามารถปฏิบัติงานลุล่วงตามท่ีได้รับมอบหมาย และเตรียมความพร้อมให้พนักงานมุ่งสู่เปูาหมายในอาชีพการงานของ
ตน ซ่ึงการพัฒนาบุคลากรนี้ในท่ีสุดก็จะส่งผลถึงความแข็งแกร่งของการด าเนินกิจการของ บริษัทฯ 

โดยหลักสูตรท่ีบริษัทฯ จัดอบรมให้แก่พนักงานนั้น ได้แก่ 
หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่   : เพ่ือเตรียมความพร้อมในการท างานแก่พนักงานใหม่ 
1)  ปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับบริษัทฯ 
2)  การอบรมทักษะการขาย ได้แก่ เทคนิคการบริการลูกค้า และเทคนิคการสร้างประสบการณ์การที่ดีแก่

ลูกค้า 
3)  ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการสาธิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมของสินค้า 
4)  การฝึกงานจากสถานการณ์จริง 

  หลักสูตรอบรมอย่างต่อเนื่อง : เพ่ือทบทวนความรู้ให้แก่พนักงานแต่ละต าแหน่ง 
1)  การฝึกอบรมส าหรับพนักงานฝึกอบรม 
2)  การฝึกอบรมส าหรับพนักงานเก็บเงิน 
3)  การฝึกอบรมส าหรับพนักงานสาธิตสินค้า 
 
นอกเหนือไปจากนั้น บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานได้รับการอบรมจากภายนอก และสนับสนุนให้มีการ

สอบวุฒิบัตร ซ่ึงจัดโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ เช่น Apple เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะทางในสายวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง และช่วยพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันของบริษัทฯ 

 

9. การก ากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ  ได้ตระหนักถึงการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝุาย  ซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จึงได้ก าหนดให้มี “ นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ” โดยจัดท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งมีเนื้อหาที่ครอบคลุมท้ัง 5 หมวดหลัก ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ ซึ่งบริษัทฯ  ได้เปิดเผยเนื้อหารายละเอียดของ “ นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ”  ไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทท่ี www.spvi.co.th  

 
ในป 2557 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี สรุปไดดังนี้  

หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษัท ตระหนักและให้ความส าคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการ
ท่ีจะได้รับส่วนแบ่งก าไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพ่ือใช้
สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น 
การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น  

 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้วบริษัทฯ ยังได้ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมและอ านวย
ความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้ 

 

http://www.spvi.co.th/
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ก่อนการประชุม 
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีของบริษัทฯ ได้จัดขึ้น เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมเอสิค ชั้น 34 

อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โดยได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.spvi.co.th เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น
ได้ศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม  

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอและชัดเจน ดังนี้ 
1. แนบส าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน 
2.  ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยระบุรายละเอียด ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ 

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ประวัติการอบรมจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเภทของ
กรรมการท่ีเสนอ วันเริ่มต้นด ารงต าแหน่งในบริษัท 

3.  แนบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบคือ แบบ ก.ข.และค. เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ตามแบบท่ีเหมาะสม 
4.  ข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมี 3 ท่านและทุกท่านเป็นกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้น

สามารถพิจารณามอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
5.  ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
6.  แผนท่ีแสดงสถานท่ีส าหรับประชุมส าหรับการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถประจ าทาง 
7. แต่ละวาระระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องท่ีเสนอเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา รวมท้ังข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
 
ในวันประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีท่ีอาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 ซึ่งมีห้องประชุมท่ีมีขนาด

เหมาะสม สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ และเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 2 ชั่วโมง
เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรับลงทะเบียนมีเวลาพอเพียงต่อการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ 
เพ่ือให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว บริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าท่ีและโต๊ะลงทะเบียนในจ านวนท่ีเหมาะสมและเม่ือ
ลงทะเบียนเสร็จแล้วผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระเพื่อใช้ลงคะแนนในห้องประชุม 

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการท่ีประชุมชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทโดยผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯได้รับสิทธิในการลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเป็นไปอย่างเปิดเผยโดยบริษัทได้น า
ระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นย า และเม่ือ
ทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แสดงผลดังกล่าวขึ้นหน้าจอภาพให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแบ่งเป็นคะแนน
เสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จัดการของบริษัทได้ให้ความส าคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมากโดยเข้าร่วมประชุม และบริษัทฯ ยังได้เชิญ
ผู้สอบบัญชีและท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยเพ่ือให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มท่ี   

ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุมหลังจากที่บริษัทได้เริ่มด าเนินการประชุมไปแล้วนั้น ยังสามารถเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนได้ในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ 

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด าเนินไปตามวาระที่ก าหนดไว้ตามล าดับและไม่มีการพิจารณาวาระอื่นใด
นอกเหนือจากท่ีได้ ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม 
  
 การด าเนินการภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น 
 บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนภายในวันเดียวกันผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน
ตามท่ีก าหนด 
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หมวดท่ี 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

 บริษัทฯ ให้ความส าคัญและตระหนักในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นท่ีไม่
เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือแม้แต่ผู้ถือหุ้นรายย่อย จึงไม่กระท าการใดๆ ท่ีถือเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดความไม่
เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2557 บริษัทได้ด าเนินการดังนี้ 
 
 1.การประชุมผู้ถือหุ้น 
    -  บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งสามแบบให้กับผู้ถือหุ้นทุกคน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ในแบบท่ี
ตรงกับความต้องการมากที่สุด  
    - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ามาเข้าร่วมการประชุมได้ บริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ จ านวน 3 คน เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นในการพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทน 
 2.  การด าเนินการเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร 
     บริษัทก าหนดแนวทางในการปูองกันการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัดโดยก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดย
ด าเนินการดังนี้ 
     -  ก าหนดเป็นนโยบายเพื่อปูองกันการใช้ข้อมูลภายในและออกประกาศแจ้งเตือนให้กรรมการและผู้บริหาร งดซ้ือ
หรือขายหุ้นของบริษัทในช่วงก่อนเผยแพร่งบการเงินเป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งในปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้
ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด 

-  รายการระหว่างกันท่ีเกิดขึ้นในรอบปี 2557 เป็นรายการที่เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามธุรกิจ
ปกติการค้า 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝุาย โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 พนักงาน : บริษัทฯ มุ่งเสริมสร้างพัฒนาและฝึกอบรมท้ังด้านทักษะและประสบการณ์แก่พนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการฝึกอบรมรายต าแหน่งท้ังการจัดอบรมภายในบริษัท และส่งไปเข้ารับการอบรมภายนอกบริษัทโดย
เจ้าของผลิตภัณฑ์ ในด้านสวัสดิการ บริษัทฯ มีนโยบายที่มุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานและปฏิบัติกับ
พนักงานอย่างเท่าเทียมกัน จึงจัดให้มีการประกันชีวิตและประกันสุขภาพพนักงาน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และตรวจสุขภาพ
ประจ าปีให้กับพนักงานทุกคน โดยครั้งล่าสุดด าเนินการไปเมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2557 

 คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ ยึดถือแนวทางการปฏิบัติท่ีดีตามเงื่อนไขทางการค้าและ/หรือข้อตกลง อย่าง
เป็นธรรมต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้  โดยค านึงถึงความเสมอภาคในการด าเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า เพ่ือพัฒนา
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ของท้ังสองฝุาย 

 ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งม่ันสร้างความพึงพอใจและความม่ันใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการท่ี
ดี รวมท้ังรักษาสัมพันธภาพท่ีดี มุ่งเน้นการท าการค้าด้วยความซ่ือสัตย์และเป็นธรรม 

 คู่แข่ง : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับ
หลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้าและยึดกติกาของการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทาง
การค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม 

 ชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อชุมชนและสังคม ท้ังการจัดกิจกรรม และ
เข้ามีส่วนร่วม เพื่อสาธารณะประโยชน์ และบริการสังคม เช่น กิจกรรมด้านการศึกษา เป็นต้น 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ท้ังรายงานข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลท่ัวไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลท่ีส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อราคา
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หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ ท้ังหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยท าการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชน
ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.spvi.co.th 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินท่ีมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และ
สมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและ
ถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง โดยแสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงินควบคู่กับราย งานของผู้สอบบัญชี  ไว้ ในแบบแสดงรายงานประจ าปี (56-1)  และรายงานประจ าปี (56-2)  และได้
มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวนครั้งของการประชุมและจ านวน
คร้งท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา  

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานท่ีให้ข้อมูลสารสนเทศและสื่อสารกับผู้ถือหุน้ นักลงทุนตลอดจนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่ง
สามารถติดต่อขอข้อมูลบริษัทตามท่ีอยู่ด้านล่างนี้ 

 
ทางโทรศัพท์ : 0 2559 2901-9 
ทางอีเมล    : ir@spvi.co.th 
นอกจากนี้นักลงทุนยังสามารถศึกษาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.spvi.co.th 

 

หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อท าหน้าท่ีสรรหากรรมการของบริษัทฯ แต่สามารถ
ให้ความม่ันใจได้ว่าคณะกรรมการท่ีท าหน้าท่ีในปัจจุบันนั้นประกอบไปด้วยบุคคลท่ีมีความรู้  ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์เป็นท่ียอมรับและมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ท่ีต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี   

 
1. โครงสร้างกรรมการ 
 ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทมีจ านวน 7 คน ประกอบด้วย 
 (ก) กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร (Executive Director) 2 คน 
 (ข) กรรมการท่ีมิได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) 5 คน (รวมประธานกรรมการบริษัท) ใน

จ านวนนี้มีกรรมการอิสระ 3 คน(มากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการท้ังคณะ) 
  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการก ากับดูแล

กิจการ ของบริษัทฯ ดังนี้ 
  1.1 คณะกรรมการบริหาร : เป็นผู้ก าหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตาม

เปูาหมายที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว 
  1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ : ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ บริษัทฯ 

พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ท้ังนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอท่ีจะสามารถท า
หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้ 

  1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ปฏิบัติหน้าที่ในการก ากับ ดูแล และติดตามสอบทาน
กระบวนการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และสอดคล้อง
ไปในทิศทางเดียวกันกับแผนกลยุทธิ์ของบริษัทฯ 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน 

เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและการบริหารงานประจ า ท้ังนี้ 
บริษัทฯ  ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ  กับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการ

http://www.spvi.co.th/
mailto:ir@spvi.co.th
http://www.spvi.co.th/
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บริษัทฯ ท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้บริหาร   ขณะที่ผู้บริหารท าหน้าท่ีบริหารงานของ
บริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด 

 
2. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน 

(Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึง
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ 
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ ท้ังนี้ 
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ก าหนดนโยบาย เปูาหมายการด าเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และ
ก ากับดูแลให้ฝุายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม  

 
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทฯ มีการก าหนดมาตรการปูองกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท ารายการระหว่าง

กันของบริษัทฯ และบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ว่าผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ 
ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้อง  รวมถึงการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ี
ส าคัญของบริษัทฯ รวมท้ังปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด 

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี
พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท ารายการ และจะท า
การเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
 
 ระบบการควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในส าหรับท้ังระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการ
ก าหนดขอบเขตหน้าที่และอ านาจด าเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
การจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการ
ควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ  โดย
แผนกตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน  และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัทฯ มีการก าหนดเปูาหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและสามารถวัดผลการด าเนินงานได้ โดยฝุาย
บริหารและจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงกับเปูาหมายท่ีก าหนดไว้เป็นประจ าทุกเดือน  โดยจะมีการ
ประเมนิปัจจัยความเสี่ยงท้ังท่ีมาจากภายนอกและภายในท่ีพบในการด าเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุและมีการก าหนด
มาตรการในการติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมท้ังมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมาย
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ 
 

3. การประชุมคณะกรรมการ 
 บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการ

ประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการก าหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่ง
หนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้า
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ร่วมประชุม รวมท้ังได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรอง
จากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

 
4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 บริษัทฯ มีการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับท่ีเหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอ

ส าหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีมากเกินควร และอยู่ในระดับท่ีสามารถ
เทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยท่ีจะน ามาพิจารณา ประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ 
ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ท้ังนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด
ไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ  

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ท่ีเกี่ยว 

ข้องในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการอบรม หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai 
Institute of Directors Association : IOD) 
 

 9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 
การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะกระท าผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายก าหนด เนื่องจากบริษัทฯ ยัง
ไม่มีคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลท่ีจะด ารงต าแหน่งดังกล่าว จากนั้นท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะท าการคัดเลือกกรรมการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ  

9.2.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ  
องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ได้ก าหนดไว้

ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึ่งของจ านวนกรรมการท้ังหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายก าหนด 

2. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  

ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด
ไม่ได้ 

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัด
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง  ในครั้งนั้น ให้ผู้เป็น
ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของ
จ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน
หนึ่งในสามกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ 
ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีจะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับ
ต าแหน่งใหม่ก็ได้ 
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4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันท่ีใบลา
ออกไปถึงบริษัทฯ 

5. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจ
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 
เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงแค่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน 
มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

6. ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

9.2.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด กฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน 
และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
ต่อไป ท้ังนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจ านวน
ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน 

 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า 

หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การ เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันท่ียื่นค าขอ
อนุญาตต่อ ก.ล.ต. 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง ท้ังนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
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มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 
7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของ บริษัทฯ 
 

9.2.3 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่าง

น้อย 3 ท่าน  โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ  ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ด ารง
ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังนี้  

 
1. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของ บริษัทฯ 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกันเฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ท้ังนี้ ต้องมี

กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนท่ีมีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งนับตั้งแต่แต่งตั้งจนถึงเวลา
สิ้นสุดวาระของการเป็นกรรมการบริษัท 

ท้ังนี้ เม่ือครบวาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบท่ีพ้น
จากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งได้อีก 
 

9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ น าความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของ บริษัทฯ ไป

เปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร  พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดังกล่าว  ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยัง
มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือท าการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซ้ือ ขาย เสนอซื้อหรือเสนอขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนท่ีข้อมูลนั้นจะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระท าดังกล่าว
จะกระท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อให้ผู้อื่นกระท าดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝุาฝืนจะถูก
ลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้ด าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ 
ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

บริษัทฯ ได้ก าหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลดังกล่าว ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดอืน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน
ทราบ 

ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับข้อก าหนดข้างต้น 
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9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
  ในปี 2557 บริษัทฯ จ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็นส านักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีประจ าป ี
2557 สังกัด ท้ังนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้ 
 
  9.4.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 
   ในปี 2557 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท อีวาย จ ากัด จ านวน 900,000 บาท ท้ังนี้ 
บริษัทฯ มิได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ ผู้สอบบัญชีบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และส านักงานสอบ
บัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด 
 
  9.4.2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee) 
   ในปี 2557บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นท่ีต้องช าระให้กับผู้สอบบัญชี  ส านักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด 
และบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือส านักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด 
 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการด าเนินธุรกิจภายใต้การก ากับกิจการท่ีดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการ มีส านึก
รับผิดชอบต่อสังคม โดยค านึงถึงผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า 
ตลอดจนสังคมวงกว้าง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 

 

การก ากับดูแลกิจการท่ีดี  
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอย่าง มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลท่ีส าคัญ ตรวจสอบได้  และปฏิบัติตามนโยบายการก ากับ

ดูแลกิจการ โดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนและสังคม ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า และผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝุาย 

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมและสนับสนุนการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมายหลีกเลี่ยง

การด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
การต่อต้านคอร์รัปชั่น  
บริษัทฯ ยึดม่ันท่ีจะด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์  โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ตามหลักการบรรษัทภิบาลท่ีดี ด้วยตระหนักดีว่าการให้สินบนหรือการคอร์รัปชั่นนั้น  เป็นภัยร้ายแรงท่ีท าลายการแข่งขันอย่าง
เสรีและเป็นธรรม รวมท้ังก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บริษัทได้ก าหนดนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งเปิดเผยเนื้อ หารายละเอียดของ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ท่ี
www.spvi.co.th 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในการปกปูองสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม จัดให้มี

สวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานท่ีท างาน รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
และการพัฒนาการท างานของพนักงานอย่างมืออาชีพ และสร้างนวัตกรรมในองค์กร 

ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
บริษัทด าเนินธุรกิจโดยให้ข้อมูลท่ีถูกต้องและเพียงพอแก่ผู้บริโภค รักษาคุณภาพของบริการหลังการขาย ท าให้ลูกค้า

สามารถซื้อสินค้าได้อย่างม่ันใจ 
 
 

http://www.spvi.co.th/
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ส าหรับปี 2557 บริษัทยังคงจัดกิจกรรม สนับสนุนโครงการด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ท้ังส าหรับอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยและบุคคลากรทางด้านการศึกษา ตลอดจนเยาวชน อันได้แก่ 

- โครงการค่ายอบรมภาคฤดูร้อนส าหรับเยาวชนในภาคตะวันออก เป็นกิจกรรมท่ีจัดร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ให้เยาวชนได้สัมผัสเทคโนโลยีใหม่ๆ ผ่านการเรียนรู้โดยใช้อุปกรณ์ iPad 

- โครงการสร้างสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 : Digital Text Book Creation by Using “ iBook Author ” 
เป็นกิจกรรมท่ีจัดร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ความรู้กับบุคคลากรด้านการศึกษา ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนและ
หนังสือดิจิดัล 

- โครงการสร้างหลักสูตร Online : Online Course by Using “ iTunes U Course Manager ” เป็นกิจกรรมท่ีจัด
ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือให้ความรู้กับบุคคลากรด้านการศึกษา ในการสร้างหลักสูตร Online 

- โครงการอบรม เรียนรู้การใช้งานระบบปฏิบัติการ Mac OS X และการสร้างสื่อดิจิตัลโดยใช้ iLife Application ซึ่ง
เป็นกิจกรรมท่ีจัดร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุุน(Thai Nishi Institute) 

 

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

การควบคุมภายใน  

บริษัทฯ  ให้ความส าคัญต่อการควบคุมภายในซึ่งเป็นสิ่งส าคัญท่ีมีส่วนช่วยปูองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดจากการ
ปฏิบัติงานและการแสวงหาผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงานโดยมิชอบ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทท าการพิจารณาประเมินระบบการควบคุมภายในของปี 2557 ตามแบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน  ท่ีก าหนดขึ้นโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีสาระส าคัญในส่วน
ต่าง ๆ ดังนี้  
   ส่วนท่ี 1  องค์กรและสภาพแวดล้อม 
   ส่วนท่ี 2  การบริหารความเสี่ยง 
   ส่วนท่ี 3  การควบคุมการปฎิบัติงานของฝุายบริหาร 
   ส่วนท่ี 4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
   ส่วนท่ี 5  ระบบการติดตาม 

ท้ังนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมท้ัง 5 ส่วนมี
ประสิทธิภาพในการปูองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและจากการน าทรัพย์สินของบริษัทฯไปใช้โดยมิชอบ 
และไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ ท่ีเป็นสาระส าคัญ 

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท คือ บริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจ า
งวดบัญชี 2557 ได้ให้ความเห็นว่าไม่พบข้อบกพร่องท่ีมีสาระส าคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในทางด้านบัญชีการเงินของ
บริษัทฯ 

 
การตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระหน่วยงานหนึ่งในบริษัท ซึ่งรายงานตรงต่อคณะ 

กรรมการตรวจสอบและรายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผู้จัดการ มีหน้าท่ีในการให้ค าปรึกษาและตรวจสอบประเมินระบบ

ควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงและ การก ากับดูแลกิจการ เพ่ือให้แน่ใจว่าระบบควบคุมภายในได้จัดให้มีขั้นอย่าง

พอเพียง มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
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การบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายให้การบริหารความเสียงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกิจของบริษัทและมีคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 6 

พฤษภาคม 2557 ท าหน้าที่ในการจัดท านโยบาย ก ากับ ดูแล และติดตามสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง ให้มีการจัดการ

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และ รายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบอย่างสม่ าเสมอ 
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12. รายการระหว่างกัน 

 12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน 
 ในปี 2556 และปี 2557 บริษัทฯ มีการท ารายการกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 

บริษัท ไอที ซิตี้ จ ากัด (มหาชน)  
(“IT City”)* 

-  มีกรรมการร่วมกัน คือ นาย มินทร์ 
อิงค์ธเนศ 

- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือ
หุ้นร้อยละ  29.00  ณ วันท่ี 30 
ธันวาคม  2557 

 

รายได้ : 
1. ขายสินค้า 
 
 
ค่าใช้จ่าย : 
1. ซื้อสินค้า 
 
2. ค่าบริการจ่าย 
 2.1 ค่าธรรมเนียมบัตร    

เครดิต 
 
 
2.2 ค่าบริการจ่ายอื่นๆ 
 
 
 
 
 

                                           
304.66 

 
 
 

0.02 
 

2.17 
1.55 

 
 
 

0.62 
 
 
 
 
 

                                           
161.52 

 
 
 

0.29 
 

2.30 
1.24 

 
 
 

1.06 
 
 
 
 
 

 
เป็นการขายสินค้าเพ่ือจ าหน่ายในจุดจ าหน่ายสินค้า 
Apple ใน IT City ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติ
ท่ัวไป ด้านราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดขายส่ง 
 
เป็นการซื้อสินค้า ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติ
ท่ัวไป  ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด 
ค่าบริการจ่าย ได้แก่   
2.1 ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต เป็นการตกลงทางธุรกิจกับ 
IT City  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจในการขาย
สินค้าที่จุดจ าหน่ายสินค้า Apple ใน IT City  โดย
รับผิดชอบค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตร่วมกัน 
2.2 ค่าบริการจ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าบริการอินเตอร์เน็ตท่ี IT 
City ช าระแทนบริษัทฯไปก่อน โดย IT City เรียกเก็บ
ค่าบริการตามจ านวนท่ีจ่ายจริง และค่าส่งเสริมการขาย
ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของ IT City  โดย
อัตราค่าบริการเป็นอัตราท่ีไม่แตกต่างกับอัตราค่าบริการ
ท่ี IT City คิดกับผู้จ าหน่ายสินค้ารายอื่น 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 

 
3. เงินปันผลจ่าย 
 
 
ยอดคงค้าง : 
ยอดลูกหนี้คงค้าง 
ยอดเจ้าหนี้คงค้าง 
 
การค้ าประกัน : 
วงเงินค้ าประกันเงินกู้ และ 
เงินเบิกเกินบัญชี 

 
35.20 

 
 
 

26.90 
0.55 

 
 

200.00 
 

 
1.89 

 
 
 

4.19 
0.58 

 
 
- 
 

 
เป็นการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเป็นไป
ตามอัตราท่ีประกาศจ่าย 
 
 
 
 
 
 
IT City เข้าค้ าประกันเงินกู้ยืมและเงินเบิกเกินบัญชีกับ
ธนาคารพาณิชย์ ตามความต้องการของธนาคารผู้ให้กู้ 
โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการค้ าประกันเงินกู้ยืม
ดังกล่าวจากบริษัทฯ  ซ่ึงการค้ าประกันดังกล่าวเกิดขึ้น
เนื่องจากความจ าเป็นเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
ในการขอเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นทุน
หมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 17 มกราคม 2557 ธนาคารพาณิชย์ได้
ยกเลิกการค้ าประกันเงินกู้ยืมและเงินเบิกเกินบัญชี 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 

บริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ 
จ ากัด 
(“SPV Advance”) 

- มีกรรมการร่วมกันคือ นายไตรสรณ์ 
และนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล 

-  มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ กลุ่มวรญาณ 
   โกศล โดยถือหุ้นรวมกันในบริษัทฯ 
   ร้อยละ  23.87 และถือหุ้นใน  SPV 
   Advanceคิดเป็นร้อยละ  93.61 ณ 
วันท่ี 30 ธันวาคม 2557 

 

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

                                           
0.01 

 
 

 
 
 
 

 
2.14 
1.49 

 
 

 
 
 

0.65 
 

 
 
 

                                           
- 
 
 

 
 
 
 

 
2.10 
1.53 

 
 
 

 
 

0.56 
 

 
 
 

 
เป็นการขายสินค้าคืน  ซ่ึงบริษัทฯ ซื้อมาจาก SPV 
Advance เพ่ือส่งเคลมสินค้าเนื่องจากสินค้าช ารุด  
เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าและส่งเคลม
สินค้าได้โดยตรงจากผู้จ าหน่ายสินค้า ทางด้านราคา
เป็นไปตามราคาทุนท่ีบริษัทฯ ซื้อจาก SPV Advance  
(ท้ังนี้ตั้งแต่มกราคม 2556 บริษัทฯ สามารถสั่งซ้ือสินค้า
จากผู้แทนจ าหน่ายทุกรายได้โดยตรง) 
 
ค่าบริการจ่าย ได้แก่   
1.1 เป็นค่าเช่าอาคารท่ีบริษัทฯ เช่า SPV Advance เพ่ือ
เป็นส านักงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการท่ีเป็นประโยชน์
ส าหรับบริษัทฯ ทางด้านอัตราค่าเช่าเป็นไปตามราคาท่ี
ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากับตลาดหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ 
 
1.2 ค่าบริการจ่ายอื่นๆเป็นค่าใช้จ่ายท่ี SPV Advance  
ช าระแทนบริษัทฯ ไปก่อน ได้แก่ ค่าตกแต่งอาคาร, ค่า
สาธารณูปโภค โดย SPV Advance เรียกเก็บค่าบริการ
ตามจ านวนท่ีจ่ายจริง 



 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 

 

46 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 

 
2. ค่าบริหารจัดการ 
 
 
 
 
ยอดคงค้าง : 
ยอดลูกหนี้คงค้าง 
ยอดเจ้าหนี้คงค้าง 
 
การค้ าประกัน : 
วงเงินค้ าประกันเงิน เงินกู้ 
และ เงินเบิกเกินบัญชี 

 
4.00 

 
 

 
 
 
- 

0.03 
 
 

200.00 
 

 
- 
 
 

 
 
 
- 

0.09 
 
 
- 
 

 
ค่าบริหารจัดการ เป็นการจ่ายค่าตอบแทนให้กับ SPV 
Advance  ตามสัญญาที่ตกลงกันตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัทฯ 
ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้ยกเลิกตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2555 
 
 
 
 
 
 
 
SPV Advance เข้าค้ าประกันเงินกู้ยืมและเงินเบิกเกิน
บัญชีกับธนาคารพาณิชย์ ตามความต้องการของ
ธนาคารผู้ให้กู้ โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการค้ า
ประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวจากบริษัทฯ  ซ่ึงการค้ าประกัน
ดังกล่าวมีความเหมาะสม และเกิดขึ้นเนื่องจากความ
จ าเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการขอเงินกู้
จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ  
ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 17 มกราคม 2557 ธนาคารพาณิชย์ได้
ยกเลิกการค้ าประกันเงินกู้ยืมและเงินเบิกเกินบัญชี 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 

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

-  มีกรรมการร่วมกันคือ นายไตรสรณ์ 
วรญาณโกศล และนางเพ็ชรรัตน์   
วรญาณโกศล 

-  มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ กลุ่มวรญาณ 
   โกศล โดยถือหุ้นรวมกันในบริษัทฯ 
   ร้อยละ 23.87  และถือหุ้นใน  SPV 
    Digital  คิดเป็นร้อยละ  99.00 
   ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2557 

รายได้ : 
1. ขายสินค้า 
 
 
ค่าใช้จ่าย : 
1. ซื้อสินค้า 
 
 
2. ค่าบริการจ่าย 
   2.1 ค่าเช่า 
    
 
 
 
 
 
  2.2 ค่าบริการจ่ายอื่นๆ 
 
 
 
 

 
0.54 

 
 
 

0.01 
 
 

1.01 
0.54 

 
 
 
 
 
 

0.47 
 

 
 
 

 
0.11 
 
 
 
- 
 
 

1.16 
0.56 

 
 
 
 
 
 

0.60 
 

 
 
 

 
เป็นการขายสินค้า ซ่ึงเป็นรายการตามแนวการค้าปกติ
ท่ัวไป  ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด 
 
 
เป็นการซื้อสินค้า ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติ
ท่ัวไป  ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด 
 
 
2.1 เป็นค่าเช่าอาคารท่ีบริษัทฯ เช่า SPV Digital เพ่ือเป็น
ส านักงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการท่ีเป็นประโยชน์
ส าหรับบริษัทฯ  ทางด้านอัตราค่าเช่าเป็นไปตามราคาท่ี
ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากับตลาดหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ 
 
2.2 ค่าบริการจ่ายอื่นๆเป็นค่าใช้จ่ายท่ี SPV Digital  
ช าระแทนบริษัทฯ ไปก่อน ได้แก่ ค่าตกแต่งอาคาร, ค่า
สาธารณูปโภค โดย SPV Digital เรียกเก็บค่าบริการตาม
จ านวนท่ีจ่ายจริง 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 

ยอดคงค้าง : 
ยอดลูกหนี้คงค้าง 
ยอดเจ้าหนี้คงค้าง 
 

 
0.04 
0.06 

 

 
- 

0.05 
 

บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด 
(มหาชน) 
(“SVOA”)* 

- มีกรรมการร่วมกัน คือ นาย มินทร์ 
อิงค์ธเนศ 

 

รายได้ : 
 
1. ขายสินค้า 
 
 
ค่าใช้จ่าย : 
1. ซื้อสินค้า 
 
 
2. ซื้อสินทรัพย์ 
 
 
3. ค่าบริการจ่าย 
 
 
 
 

 
 

1.53 
 
 
 

4.07 
 
 
- 
 
 

0.72 
 
 
 
 

 
 

0.14 
 
 
 

2.64 
 
 

0.12 
 
 

0.37 
 
 
 
 

 
 
เป็นการขายสินค้า ซ่ึงเป็นรายการตามแนวการค้าปกติ
ท่ัวไป  ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด 
 
 
เป็นการซื้อสินค้า ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติ
ท่ัวไป  ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด 
 
เป็นการซื้ออุปกรณ์ส านักงาน ซึ่งเป็นรายการตามแนว
การค้าปกติ ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด 

 
ค่าบริการจ่ายเป็นค่าจ้างระบบทรพัยากรบุคคล โดย
บริษัทฯ ว่าจ้าง SVOA โดยมีขอบข่ายดังนี้ 
- จัดท าบันทึกฐานข้อมูลพนักงาน 
- จัดท าระบบการจ่ายเงินเดือนค่าจ้างพนักงาน 
- จัดท าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และประกันสังคม 



 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 

 
 
 
 
 
3. ค่าบริหารจัดการสินค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยอดคงค้าง : 
ยอดลูกหนี้คงค้าง 
ยอดเจ้าหนี้คงค้าง 
 

 
 
 
 

 
6.39 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
- 

1.32 

 
 
 
 

 
5.63 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

0.07 
1.68 

เนื่องจาก SVOA มีการลงทุนในระบบทรัพยากรบุคคล จึง
สามารถให้บริการดังกล่าวได้ ทางด้านราคามีความ
สมเหตุสมผล คุ้มค่ากว่าที่บริษัทฯ จะลงทุนระบบและจ้าง
พนักงานเพิ่ม 
 
การจ้างบริหารคลังสินค้า โดยบริษัทฯ ว่าจ้างSVOA ให้
บริหารจัดการคลังสินค้า รวมท้ังบริการด้านจัดส่งสินค้า 
เนื่องจาก SVOA มีคลังสินค้า รวมท้ังมีระบบการขัดการ
สินค้าที่เป็นมาตรฐาน และปลอดภัย  ทางด้านราคามี
ความสมเหตุสมผล คุ้มค่ากว่าที่บริษัทฯ จะด าเนินการ
เอง เนื่องจาก SVOA ต้องบริหารจัดการ เพ่ือจัดส่งสินค้า
ของ SVOA ไปจ าหน่ายท่ีจุดจ าหน่ายของ SVOA ซึ่งมี
ความคล้ายคลึงกับบริษัท 

บริษัท เออาร์ไอพี จ ากัด 
(มหาชน) (ARIP) 

- มีกรรมการร่วมกัน คือ นาย มินทร์ 
อิงค์ธเนศ 

 

รายได้ : 
1. ขายสินค้า 
 

                                           
0.27 

 

                                           
0.28 

 

 
เป็นการขายสินค้า ซ่ึงเป็นรายการตามแนวการค้าปกติ
ท่ัวไป  ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด 



 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 

ค่าใช้จ่าย : 
1. ค่าบริการจ่าย 
 
 
 
ยอดคงค้าง :  
ยอดลูกหนี้คงค้าง 
ยอดเจ้าหนี้คงค้าง 

 
2.71 

 
 
 
 

0.05 
0.05 

 
2.54 

 
 
 
 
- 

0.04 

 
ค่าบริการจ่าย ได้แก่ ค่าเช่าพื้นท่ีงานแสดงสินค้า IT  
และค่าโฆษณาสื่อนิตยสาร IT  ซึ่งเป็นไปตามแนวการค้า
ปกติทั่วไป  ในด้านราคาสอดคล้องกับตลาด 
 
 

บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ากัด (D1) 

-  นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ซึ่งเป็น
กรรมการของบริษัทฯ  และเป็น
กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ของ SVOA  ซึ่ง SVOA ถือหุ้นใน D1 
คิดเป็นร้อยละ  99.99 ณ วันท่ี 30 
ธันวาคม  2557 

รายได้ : 
1. ขายสินค้า 
 
 
ยอดคงค้าง : 
ยอดลูกหนี้คงค้าง 

 
0.41 

 
 
 
- 

 
0.32 

 
 

 
- 

 
เป็นการขายสินค้า ซ่ึงเป็นรายการตามแนวการค้าปกติ
ท่ัวไป  ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด 
 

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด 
(มหาชน) (“BOL”) 

- มีกรรมการร่วมกัน คือ นาย มินทร์ 
อิงค์ธเนศ 
 

รายได้ : 
1. ขายสินค้า 
 
ค่าใช้จ่าย : 
1. ค่าบริการจ่าย 
 
 

                                           
0.38 

 
 

0.05 
 

 

                                           
0.01 

 
 

0.02 
 

 

 
เป็นการขายสินค้า ซ่ึงเป็นรายการตามแนวการค้าปกติ
ท่ัวไป  ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด 
 
เป็นค่าบริการใช้ข้อมูล  ซึ่งเป็นรายการท่ีมีความสมเหตุ 
สมผลในด้านราคาเป็นราคาที่เหมาะสมท่ีตกลงกัน 



 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 

ยอดคงค้าง : 
ยอดลูกหนี้คงค้าง 

 
0.01 

 
- 

บริษัท เออาร์ไอที จ ากัด 
(“ARIT”) 

- มีกรรมการร่วมกันคือ นายมินทร์ 
อิงค์ธเนศ 
 

รายได้ : 
1. ขายสินค้า 
 
 
ยอดคงค้าง :  
ยอดลูกหนี้คงค้าง 

 
0.04 

 
 
 
- 

 
0.14 

 
 
 
- 

 
เป็นการขายสินค้า ซ่ึงเป็นรายการตามแนวการค้าปกติ
ท่ัวไป  ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด 
 

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์รีเสิร์ช 
จ ากัด (“ARG”) 

- มีกรรมการร่วมกันคือ นายมินทร์ 
อิงค์ธเนศ 

 

รายได้ : 
1. ขายสินค้า 
 
ยอดคงค้าง : 
ยอดลูกหนี้คงค้าง 

 
0.15 

 
 

- 

 
0.14 

 
 

- 

 
เป็นการขายสินค้า ซ่ึงเป็นรายการตามแนวการค้าปกติ
ท่ัวไป  ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด 
 

บริษัท ลีซ อิท จ ากัด -  
 

รายได้ : 
1. ขายสินค้า 
 
ยอดคงค้าง : 
ยอดลูกหนี้คงค้าง 

 
0.62 

 
 

- 

 
0.56 

 
 

- 

 
เป็นการขายสินค้า ซ่ึงเป็นรายการตามแนวการค้าปกติ
ท่ัวไป  ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด 
 



 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 

บริษัท เอเน็ต จ ากัด (ANET) - มีกรรมการร่วมกันคือ นายมินทร์ 
อิงค์ธเนศ 
 

รายได้ : 
1. ขายสินค้า 
 
ยอดคงค้าง : 
ยอดลูกหนี้คงค้าง 

 
0.21 

 
 

0.01 

 
0.12 

 
 

0.02 

 
เป็นการขายสินค้า ซ่ึงเป็นรายการตามแนวการค้าปกติ
ท่ัวไป  ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด 
 

บริษัท พีซีซี อินเตอร์เนชั่นนัล 
จ ากัด 

- มีกรรมการร่วมกันคือ นายนราธร 
วงศ์วิเศษ 
  
 

รายได้ : 
1. ขายสินค้า 
 
ค่าใช้จ่าย : 
1. ซื้อสินทรัพย์ 
 

 
0.10 

 
 

7.25 

 
- 
 

 
- 

 
เป็นการขายสินค้า ซ่ึงเป็นรายการตามแนวการค้าปกติ
ท่ัวไป  ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด 
 
เป็นการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเพื่อใช้เป็น 
ระบบการสื่อสาร และระบบควบคมุติดตามการใช้
เครือข่ายดูแลการใช้งานในด้านราคาสอดคล้องกับราคา
ตลาด 

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล - เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
(รวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง) ถือ
หุ้นร้อยละ  14.65  ณ วันท่ี 30 
ธันวาคม  2557 

การค้ าประกัน : 
วงเงินค้ าประกันเงิน เงินกู้ 
และ เงินเบิกเกินบัญชี 

 
200.00 

 

 
- 
 

 
นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล เข้าค้ าประกันส าหรับเงิน
กู้ยืมและเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ ตามความ
ต้องการของผู้ให้กู้ โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการค้ า
ประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวจากบริษัทฯ  ซ่ึงการค้ าประกัน
ดังกล่าวมีความเหมาะสม และเกิดขึ้นเนื่องจากความ
จ าเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการขอเงินกู้
จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการ



 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 

ประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ 
ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 17 มกราคม 2557 ธนาคารพาณิชย์ได้
ยกเลิกการค้ าประกันเงินกู้ยืมและเงินเบิกเกินบัญชี 

นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล - เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
  (รวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง) ถือ
หุ้นร้อยละ  14.65  ณ วันท่ี 30 
ธันวาคม 2557 

การค้ าประกัน : 
วงเงินค้ าประกันเงิน เงินกู้ 
และ เงินเบิกเกินบัญชี 

 
200.00 

 

 
- 
 

 
นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล เข้าค้ าประกันส าหรับเงิน
กู้ยืมและเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ โดยไม่มี
การคิดค่าตอบแทนในการค้ าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว
จากบริษัทฯ  ซ่ึงการค้ าประกันดังกล่าวมีความเหมาะสม 
และเกิดขึ้นเนื่องจากความจ าเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อบริษัทฯ ในการขอเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้
เป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 17 มกราคม 2557 ธนาคารพาณิชย์ได้
ยกเลิกการค้ าประกันเงินกู้ยืมและเงินเบิกเกินบัญชี 

นายนราธร  วงศ์วิเศษ -  เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
   ถือหุ้นร้อยละ  1.26 ณ วันท่ี 30  
   ธันวาคม 2557 

การค้ าประกัน : 
วงเงินค้ าประกันเงิน เงินกู้ 
และ เงินเบิกเกินบัญชี 

 
200.00 

 

 
- 
 

 
นายนราธร  วงศ์วิเศษ เข้าค้ าประกันส าหรับเงินกู้ยืมและ
เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ โดยไม่มีการคิด
ค่าตอบแทนในการค้ าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวจาก  
บริษัทฯ  ซึ่งการค้ าประกันดังกล่าวมีความเหมาะสม และ
เกิดขึ้นเนื่องจากความจ าเป็นเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ ในการขอเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ เพ่ือใช้เป็น
ทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  



 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 

ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 17 มกราคม 2557 ธนาคารพาณิชย์ได้
ยกเลิกการค้ าประกันเงินกู้ยืมและเงินเบิกเกินบัญชี 

นางสาวพัชรา เกียรตินันทวิมล - เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อย
ละ 1.46 ณ วันท่ี 30 ธันวาคม2557 

การค้ าประกัน : 
วงเงินค้ าประกันเงิน เงินกู้ 
และ เงินเบิกเกินบัญชี 

 
200.00 

 

 
- 
 

 
นางสาวพัชรา เกียรตินันทวิมล เข้าค้ าประกันส าหรับเงิน
กู้ยืมและเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ โดยไม่มี
การคิดค่าตอบแทนในการค้ าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว
จากบริษัทฯ  ซ่ึงการค้ าประกันดังกล่าวมีความเหมาะสม 
และเกิดขึ้นเนื่องจากความจ าเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อบริษัทฯ ในการขอเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้
เป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 17 มกราคม 2557 ธนาคารพาณิชย์ได้
ยกเลิกการค้ าประกันเงินกู้ยืมและเงินเบิกเกินบัญชี 

* เนื่องจากบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ไอที ซิตี้ จ ากัด (มหาชน) (“IT City”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัท เอสีวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) (“เอสวีโอ”) ซึ่งเป็นบริษัทฯ ท่ีมีกรรมการ
ร่วมกันกับบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจเป็นผู้จ าหน่ายสินค้า IT เช่น  คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วง เป็นต้น เช่นเดียวกับบริษัทฯ  อย่างไรก็ตาม มีการแบ่งขอบเขตการด าเนินธุรกิจของแต่ล ะบริษัท
อย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ เป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้า Apple เป็นหลัก ส าหรับสินค้า Non-Apple ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเพื่อใช้งานร่วมกับสินค้า Apple  โดยกลุ่มลูกค้าจะเป็น End User ไม่ว่าจะเป็น 
ผู้บริโภคทั่วไป โรงเรียน หรือบริษัทต่างๆ  ในขณะที่ลูกค้าของ SVOA เป็นตัวแทนจ าหน่าย (Dealer) ท่ีจะไปจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคอีกต่อหนึ่ง เช่น เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทหน้ากว้างท่ีบริษัทฯ จ าหน่ายเป็น
เครื่องพิมพ์ท่ีใช้ส าหรับงานกราฟิกท่ีมีขนาดใหญ่และมีความละเอียดสูง อีกท้ังเป็นการขายโซลูชั่น ร่วมกับสินค้า Apple หรือสินค้ากราฟิกชนิดอื่นๆ มีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นเอเจนซี่โฆษณา โรงพิมพ์ 
ส านักพิมพ์ ในขณะท่ีเครื่องพิมพ์ท่ี SVOA จ าหน่ายถึงแม้จะมีเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ท่ีคล้ายกับท่ีบริษัทฯจ าหน่าย แต่มีช่องทางการจ าหน่ายท่ีต่างกัน คือขายส่งให้กับตัวแทนจ าหน่ าย  และขายแต่
เครื่องพิมพ์เพียงอย่างเดียว ไม่ได้ขายเป็นโซลูชั่นเหมือนบริษัทฯ 
 ในส่วนของ IT City  สินค้าส่วนใหญ่ไม่ซ้ าซ้อนกับบริษัทฯ ยกเว้นส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์เสริมบางชนิด เช่น หูฟัง ท่ีชาร์จแบตเตอรี่ ซึ่งผู้ผลิตปัจจุบันผลิตสินค้าออกมาเพ่ือให้ใช้ได้ส าหรับท้ังระบบ 
Apple, Android หรือระบบปฏิบัตกิารอื่น  อย่างไรก็ตาม กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ยังเน้นกลุ่มลูกค้าที่ใช้สินค้า Apple  
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 12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

บริษัทฯ มีการก าหนดมาตรการในการเข้าท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยจะ
จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นของการเข้าท ารายการ ความสมเหตุสมผล และความ
เหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด าเนินการค้าปกติในราคาตลาด 
ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้บุคคลที่มีความรู้ความช านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน 
ส านักกฎหมาย เป็นต้น ท่ีเป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
ดังกล่าว เพ่ือน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการก าหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติ
รายการท่ีตนเองมีส่วนได้เสียท้ังโดยทางตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่
เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ีส าคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมท้ังปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีท่ี
ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และจะท าการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
 
 12.3 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทฯ อาจมีการท ารายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะการท าธุรกิจการค้าทั่วไป 
และจะมีการก าหนดนโยบายการเข้าท ารายการระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับท่ีก าหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน  เช่น การขายสินค้า การซื้อสินค้าการให้หรือรับบริการ
ต่างๆ เป็นต้น โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพ่ือความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ ท้ังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความ
สมเหตุสมผลของรายการท่ีเกิดขึ้นทุกไตรมาส 

ส าหรับรายการระหว่างกันท่ีมิได้เป็นไปตามธุรกิจปกติท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะจัด ให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผลในการท ารายการดังกล่าวก่อนท่ีบริษัทฯ จะเข้าท า
รายการนั้นๆ  โดยจะด าเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกันตามท่ีระบุข้างต้น อย่างไรก็
ตาม รายการระหว่างกันท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของ
คณะกรรมการตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
การท ารายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตลอดจนการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
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ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 

 13.1 งบการเงิน 
 13.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 (ก) งบการเงินปี 2555 ตรวจสอบโดยนางสาวสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4434 
จากบริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด 
  ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงนิของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามท่ีควร
ในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 (ข) งบการเงินปี 2556 ตรวจสอบโดยนายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4451 จาก
บริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด 
  ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงนิของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามท่ีควร
ในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 (ค) งบการเงินปี 2557 ตรวจสอบโดยนายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4451 จาก
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (เดิมชื่อบริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด) 
  ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงนิของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามท่ีควร
ในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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 13.1.2 ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
งบดุล 

  ณ 31 ธ.ค. ปี 2555   ณ 31 ธ.ค. ปี 2556   ณ 31 ธ.ค. ปี 2557 

 ล้านบาท   ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ  
 สินทรัพย์        

สินทรัพย์หมุนเวยีน        
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  127.06 24.22 50.08 11.95 127.99 30.02 
   เงินลงทุนชั่วคราว  - - 2.00 0.48 2.04 0.48 

   ลูกหน้ีการค้าและลกูหน้ีอื่น  122.17 23.28 122.58 29.25 33.09 7.76 
   สินค้าคงเหลอื  184.07 35.08 156.84 37.42 186.51 43.75 

   สินทรัพย์หมุนเวยีนอื่น  28.83 5.49 18.68 4.46 12.66 2.97 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน  462.13 88.07 350.18 83.55 362.29 84.99 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน         
   เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกนั  0.16 0.03 0.16 0.04 0.16 0.04 
   อุปกรณ์  40.47 7.71 39.64 9.46 33.34 7.82 
   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  1.97 0.38 8.10 1.93 6.98 1.64 
   สิทธกิารเช่า  8.51 1.62 8.05 1.92 7.59 1.78 
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น  9.01 1.72 9.30 2.22 12.54 2.94 
   สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอตัดบัญชี  2.46 0.47 3.69 0.88 3.39 0.80 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  62.58 11.93 68.94 16.45 64.00 15.01 
รวมสินทรัพย์  524.71 100.00 419.12 100.00 426.29 100.00 

 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น         
หนี้สินหมุนเวียน         
   เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงนิ  - - -  - - 
   เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหนี้อื่น  291.17 55.49 141.48 33.76 138.73 32.54 
   เงินปันผลค้างจา่ย  - -        - - - - 
   ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  6.06 1.15 - - 1.55 0.36 
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น  0.63 0.12 2.08 0.50 0.56 0.13 
รวมหนี้สินหมุนเวียน  297.86 56.77 143.56 34.25 140.84 33.04 
หนี้สินไม่หมุนเวียน         
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  5.05 0.96 5.69 1.36 6.39 1.50 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  5.05 0.96 5.69 1.36 6.39 1.50 

รวมหนี้สิน 302.91 57.73 149.25 35.61 147.23 34.54 
 ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทุนเรือนหุ้น        
ทุนจดทะเบียน  120.00 22.87 200.00 47.72 200.00 46.92 
ทุนที่ออกและช าระแล้ว  
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 

120.00 22.87 200.00 
39.81 

47.72 200.00 
39.81 

46.92 

ก าไรสะสม         
   จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย  3.69 0.70 9.29 2.22 10.07 2.36 
   ยังไม่ได้จัดสรร  98.11 18.70 20.77 4.96 29.18 6.85 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  221.80 42.27 269.87 64.39 279.06 65.46 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  524.71 100.00 419.12 100.00 426.29 100.00 
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งบก าไรขาดทุน 

 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได ้       
รายได้จากการขาย 2,504.19  99.37     2,280.05 99.00 1,938.26 98.97 
รายได้จากการบริการ 13.55  0.54         12.22  0.53 8.11 0.41 
รายได้อื่น 2.34  0.09         10.73  0.47 12.01 0.61 
รวมรายได้ 2,520.08  100.00     2,303.00  100.00 1,958.38 100.00 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย       
ต้นทุนขาย 2,258.63  89.63     2,075.06  90.03 1,739.56 88.83 
ต้นทุนบริการ 10.62  0.42          6.55  0.28 5.15 0.26 
ค่าใช้จ่ายในการขาย* 115.95  4.60        116.40  5.05 111.21 5.68 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร* 69.84  2.77        79.48  3.45 79.03 4.04 
รวมค่าใช้จ่าย 2,455.04  97.42     2,277.49  98.89 1,934.95 98.80 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนหักค่าใช้จ่ายทาง
การเงินและภาษี เงินได้นิติบุคคล 

65.04  2.58  25.51 1.11 23.43 1.20 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (5.16) (0.20) (4.87) (0.21) (3.43) (0.18) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 59.88  2.38        20.64  0.90 20.00 1.02 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (14.01) (0.56) (4.38) (0.19) (4.28) (0.22) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับป ี 45.87  1.82         16.26  0.71 15.72 0.80 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)  0.19   0.06  0.04  

(Fully diluted) 

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
(ล้านหุ้น)  

240.00   278.52  400.00  

มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) 0.50   0.50  0.50  

 

หมายเหตุ    *ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2555 ไม่ตรงกับงบการเงิน  เนื่องจากในงวดปี 2556  
บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงการบันทึกค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลางจากค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นค่าใช้จ่ายในการขาย เพ่ือ
ประโยชน์ในการเปรียบเทียบ 
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งบกระแสเงินสด 

(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน    
ก าไรก่อนภาษี 59.89  20.64 20.00 

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรม
ด าเนินงาน 

   

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 11.15  14.00 16.53 

  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 0.15  0.35 (0.03) 
  การปรับลดสินค้าเป็นมูลค่าสุทธท่ีิจะได้รับเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 6.18  5.14 (2.12) 
  ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (0.30) (0.21) 0.57 

  ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายอุปกรณ์ - 0.01 0.91 
  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 0.60  0.64 0.69 

  โอนกลับรายการส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (1.65) - - 
  ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - (0.05) - 
  ดอกเบี้ยรับ (0.72) (0.85) (0.88) 
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 1.06  2.11 0.01 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 76.36  41.77 35.68 

สินทรัพย์ด าเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง    
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (66.78) (0.64) 89.45 

  สินค้าคงเหลือ (48.83) 22.08 (27.54) 
  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4.51  10.62 6.01 
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2.54  (0.30) (3.24) 
  หนี้สินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง)    
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 62.47  (149.64) (2.75) 
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น (0.77) 1.46 (1.50) 

เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 29.50  (74.65) 96.11 

  ดอกเบี้ยรับ 0.72  0.73 0.94 

  จ่ายภาษีเงินได้ (35.36) (11.09) (2.44) 

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (5.14) (85.01) 94.61 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินลงทุนชั่วคราว - (2.00) (0.04) 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ าประกันเพ่ิมขึ้น - - - 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 0.40  1.49 0.65 

ซื้ออุปกรณ์ (17.44) (13.45) (9.98) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (1.27) (6.67) (0.80) 

สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น - - - 

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (18.31) (20.63) (10.17) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น - - - 
จ่ายดอกเบี้ย (1.06) (2.10) (0.01) 

เงินสดรับจากการออกจ าหน่ายหุ้นสามัญ - 118.76 - 
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(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

เงินปันผลจ่าย (3.00) (88.00) (6.52) 

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (4.06) 28.66  (6.53) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (27.51) (76.98) 77.91 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 154.57  127.06 50.08 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 127.06  50.08 127.99 

 
 

 13.1.3 ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ 

รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

อัตราส่วนสภาพคล่อง      
อัตราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า) 1.55         2.43 2.57 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  (เท่า) 0.84          1.20 1.25 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  (เท่า) (0.02) (0.39) 0.67 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า  (เท่า) 28.34 18.77 24.90 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  (วัน) 12.70 19.18 14.66 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 13.88 12.17 10.13 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 25.94 29.57 36.02 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้  (เท่า) 8.73 9.63 12.45 

ระยะเวลาช าระหน้ี  (วัน) 41.25 37.38 29.31 
Cash Cycle  (วัน) (2.60) 11.37 21.37 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร     
อัตราก าไรขั้นต้น; รายได้จากการขาย (%) 9.81 8.87 10.25 

อัตราก าไรขั้นต้น; รายได้ค่าบริการ (%) 24.80 57.14 36.50 

อัตราก าไรขั้นต้น; รายได้จากการขายและบริการ (%) 9.89 9.28 10.36 

อัตราก าไรจากการด าเนินงาน  (%) 2.49 0.75 1.20 

อัตราก าไรอื่น  (%) 0.09 0.35 0.61 
อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร  (%) (7.90) (333.23) 403.80 

อัตราก าไรสุทธิ (%) 1.82 0.71 0.80 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  (%) 20.69 6.02 5.63 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน    
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) 8.74 3.88 3.69 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร  (%) 124.11 40.59 43.08 

อัตราการหมุนของสินทรัพย์   (เท่า) 5.22 4.89 4.63 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน    
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.37 0.55 0.53 

อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย (เท่า) 57.49 10.78 2,001.00 

อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน (เท่า) (0.23) (0.77) 5.46 

อัตราการจ่ายเงินปันผล  0.07 5.41 0.41 
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14. ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

 14.1 ภาพรวมของผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ท้ังคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์

ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลส าหรับงานวีดีโอ  ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลแบบ
พกพา  ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งพิมพ์และกราฟิก รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับสินค้าประเภท iOS  (iPod, iPad, iPhone) เช่น 
ล าโพง หูฟัง รวมท้ัง Case ปูองกันการกระแทก และฟิล์มกันรอย เป็นต้น เพ่ือที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร 
ท้ังในกลุ่มลูกค้ารายย่อยท่ัวไป และลูกค้าองค์กร ท้ังลูกค้าสถานศึกษา และลูกค้าบริษัทและรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
ได้ขยายธุรกิจการบริการให้แก่ลูกค้า โดยมีศูนย์บริการส าหรับสินค้าภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ Apple ในนาม Smart Bar รวมท้ัง
เปิดศูนย์ฝึกอบรมตามมาตรฐาน Apple ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น Authorized Apple Training Center แห่งเดียวในประเทศ
ไทย 

ส าหรับผลการด าเนินงานในช่วงปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้เผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในหลายด้าน จากปัญหาสภาพ
เศรษฐกิจภายในประเทศท่ีชะลอตัว ตลอดจนความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้การลงทุนท้ังภาครัฐและเอกชนลดลง 
การจับจ่ายใช้สอยภาคประชาชนต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดสินค้าและบริการด้านไอที
ของประเทศ โดยส่งผลให้รายได้รวมของบริษัทฯ ลดลง โดยรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2556 ลดลงในอัตราร้อยละ 8.61 จาก
จ านวน 2,520.08 ล้านบาท ในปี 2555 เป็นจ านวน 2,303.00 ล้านบาท ในปี 2556 ส าหรับปี 2557 รายได้รวมเป็นจ านวน 
1,958.38 ล้านบาทลดลงในอัตราร้อยละ 14.96 เม่ือเทียบกับปี 2555 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายสินค้าประเภท
ผลิตภัณฑ์ IOS ลดลง และรายได้จากกลุ่มลูกค้าองค์กรลดลง 

อย่างไรก็ตามในท่ามกลางสภาวะท่ีท้าทายและไม่เอื้ออ านวยต่อธุรกิจมากนัก ทางบริษัทฯ ได้พยายามควบคุม
ค่าใช้จ่ายด าเนินงานในหลายด้าน โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อการขายสินค้าและให้บริการลูกค้า จึงส่งผลให้ก าไรหลังหักภาษี 
ยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับผลประกอบการในปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 16.26 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิอยู่
ท่ีร้อยละ 0.71 ในปี 2556 และมีก าไรสุทธิ 15.72 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 0.80 ในปี 2557 

จากการที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ าหน่าย Apple ซึ่งมีช่องทางการจ าหน่ายที่ครอบคลุมและท่ัวถึงท้ังในส่วนของสาขา
ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน Prime Area ท่ัวกรุงเทพมหานคร และในต่างจังหวัด ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดสาขาใหม่เพ่ิมอีก 6 
สาขา เพ่ือขยายงานด้านการตลาด และการให้บริการในแหล่งธุรกิจที่มีศักยภาพ ให้รองรับการปรับฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจใน
อนาคต ปัจจุบันบริษัทฯ มีสาขาทั้งหมดจ านวน 25 สาขา สามารถแบ่งได้เป็น iStudio จ านวน 5 สาขา iShop จ านวน 1 สาขา 
iBeat จ านวน 4 สาขา U•Store จ านวน 9 สาขา mobi จ านวน 4 สาขา และศูนย์บริการ Smart Bar จ านวน 2 สาขา บริษัทฯ 
ยังมีจุดจ าหน่ายสินค้า Apple ใน IT City จ านวน 23 สาขา มีศูนย์บริการที่มีคุณภาพและครบวงจร สามารถให้บริการหลังการ
ขายส าหรับสินค้าต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการท่ีผู้บริหารของบริษัทฯ มีประสบการณ์ในธุรกิจเป็นเวลานานกว่า 20 
ปี ท าให้มีความเข้าใจกลไกตลาดและความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี ท าให้บริษัทฯ มีความพร้อมและสามารถท่ีจะแข่งขัน
กับผู้ประกอบการอื่นๆ ในอุตสาหกรรมได้ รวมท้ังจากมีฐานลูกค้าท่ีเป็นองค์กรและการศึกษา และมีกลยุทธ์ในการน าสินค้า
ประเภทอื่นๆ เข้ามารวมกับสินค้า Apple ส าหรับสร้างเป็น Solution ใหม่ๆ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถรุกตลาดองค์กรและ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การท่ี Apple เข้ามามีส่วนในการก าหนดนโยบายต่างๆ ในภาพใหญ่ ท้ังในเรื่องการเปิดร้าน การดูแลด้านสินค้าคง
คงคลัง  ถือเป็น Win Win Situation นโยบายของ Apple เป็นการขายสินค้าที่มีคุณภาพและมีกลุ่มลูกค้าระดับบนท่ีมีก าลังซ้ือสูง 
ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขยายตัวให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ เนื่องจากแต่ละประเทศมีก าลังซ้ือไม่
เหมือนกัน ส าหรับประเทศไทย Apple อยากให้สินค้าของตน ขยายไปสู่พื้นท่ีต่างๆ ให้มากขึ้น เพ่ือดึงดูดให้คนท่ีไม่รู้จัก Apple 
เกิด Awareness และหันมาใช้ Apple ให้มากที่สุดในทุกช่องทางการจ าหน่าย ด้วยความรู้เกี่ยวกับตลาดในประเทศไทย จึงท า
ให้บริษัทฯ สามารถก าหนดแผนการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ ในเรื่องของตลาดโลกไม่ว่าเป็นการออกแบบ (design) หรือการวิจัย
และพัฒนา (R&D) จะเป็นไปตามนโยบายของ Apple แต่ในเรื่องกลยุทธ์การตลาดในประเทศไทย บริษัทฯ จะมีการวางแผน
ร่วมกับ Apple ในลักษณะของการร่วมมือกัน โดยมีเปูาหมายที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าระดับบนให้มากท่ีสุด  ซึ่งจะเป็นผลดีกับท้ัง
สองฝุาย 
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และจากการที่ Apple ให้ความส าคัญกับ Future Market คือตลาดนักศึกษา และมีการสนับสนุนให้นักศึกษาได้มี
โอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีของ Apple โดยเสนอราคาเพื่อการศึกษา (Education Price) ช่วยให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันในตลาด
การศึกษาทั้งในด้านราคาและเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้บริษัทฯ สามารถจ าหน่ายให้กับ International School 
รวมท้ังมหาวิทยาลัยต่างๆ  เพราะบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งในด้านทีมงานและประสบการณ์ด้านการศึกษามากกว่า Reseller 
รายอื่น  ท าให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก Apple  
 

(ก) รายได้ 
รายได้รวมในช่วงระยะเวลา 2 ปีท่ีผ่านมาของบริษัทฯ ลดลง จากจ านวน 2,520.08 ล้านบาท ในปี 2555 

เป็นจ านวน 2,303.00 ล้านบาท ในปี 2556 คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 8.61 โดยรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2556 
ประกอบด้วย รายได้จากการขาย รายได้จากการบริการ และรายได้อื่น โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.00 ร้อยละ 0.53 และ
ร้อยละ 0.47 ตามล าดับ 

ส าหรับรายได้รวมของปี 2557 เป็นจ านวน 1,958.38 ล้านบาท ลดลงเป็นจ านวน 344.62 ล้านบาท จากปี
ก่อน หรือลดลงร้อยละ 14.96 โดยรายได้รวมของบริษัทฯ ส าหรับปี 2557 ประกอบด้วย รายได้จากการขาย รายได้จากการ
บริการ และรายได้อื่น โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.97 ร้อยละ 0.41 และร้อยละ 0.62 ตามล าดับ 

1. รายได้จากการขาย 
รายได้จากการขายของบริษัทฯ สามารถแบ่งเป็น รายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple และ

รายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น โดยคิดเป็นจ านวนเงิน 2,081.01 ล้านบาท และจ านวนเงิน 199.04 ล้านบาท ในปี 
2556 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.27 และร้อยละ 8.73 ของรายได้จากการขายปี 2556 ตามล าดับ โดยรายได้จากผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตราสินค้า Apple ลดลงจากปี 2555 คิดเป็นอัตราเติบโตลดลงร้อยละ 10.24 และรายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า
อื่นเพิ่มขึ้นจากปี 2555 คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.20 

ส าหรับปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple และรายได้จากผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตราสินค้าอื่น จ านวน 1,733.55 ล้านบาท และจ านวน 204.71 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 89.44 และร้อย
ละ 10.56 ตามล าดับ ซึ่งรายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ลดลงจากปี 2556 คิดเป็นอัตราร้อยละ 16.70 และ
รายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นเพิ่มขึ้นปี 2556 คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.85 

 

รายได้ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple       
-ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ 846.65 33.81 640.11 28.07 587.90 30.33 
-ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS 1,380.08 55.11 1,315.11 57.68 1,004.88 51.84 
-ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริม 91.78 3.67 125.79 5.52 140.77 7.26 
รวม 2,318.51 92.59 2,081.01 91.27 1,733.55 89.44 

รายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น        
-ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริม 133.90 5.35 137.52 6.03 151.07 7.79 
-ผลิตภัณฑ์ประเภทกราฟิก 29.47 1.18 44.51 1.95 40.05 2.07 
-ผลิตภัณฑ์ประเภทซอฟต์แวร์  20.35 0.81 15.25 0.67 11.14 0.57 

-ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ 1.96 0.08 1.76 0.08 2.45 0.13 

รวม 185.68 7.41 199.04 8.73 204.71 10.56 

รวมรายได้จากการขาย 2,504.19 100.00 2,280.05 100.00 1,938.26 100.00 
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  รายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple 
 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ในปี 2555-2556 เป็นจ านวน 
2,318.51 ล้านบาท และ 2,081.01 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตราเติบโตลดลงท่ีร้อยละ 10.24 ส าหรับในปี 2556 รายได้จาก
ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริมภายใต้ตราสินค้า Apple เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 37.06 ซึ่งเป็นผลจากการจ าหน่าย
อุปกรณ์เสริมของผลิตภัณฑ์ประเภท iOS เพิ่มมากขึ้น โดยสัดส่วนรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple 
แบ่งเป็น รายได้จากผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์, ประเภท iOS และประเภทอุปกรณ์เสริม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.76 ร้อย
ละ 63.20 และร้อยละ 6.04 ของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ในปี 2556 ตามล าดับ  
 ส าหรับปี 2557 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา Apple ลดลงจากปี 2556 ท่ีจ านวน 
2,081.01 ล้านบาท เป็นจ านวน 1,733.55 ล้านบาท ลดลง 347.46 ล้านบาท หรือเติบโตลดลงในอัตราร้อยละ 16.70 ซึ่งเป็นผล
จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ และประเภท iOS ลดลง คิดเป็นอัตราเติบโตลดลงร้อยละ 8.16 และ ร้อยละ 
23.59 ตามล าดับ ซึ่งสาเหตุหลักมาจากผลิตภัณฑ์หลักภายใต้ตราสินค้า Apple รุ่นใหม่ออกสู่ท้องตลาดในช่วงปลายปี ท าให้
ส่งผลกระทบต่อรายได้ในปี 2557  

 
  รายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น 
 รายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นในปี 2555-2556 ของบรษิัทฯ เป็นจ านวน 185.68 ล้าน
บาท และจ านวน 199.04 ล้านบาท ตามล าดับ ในปี 2556 สัดส่วนรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น แบ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริม ผลิตภัณฑ์ประเภทกราฟิก ผลิตภัณฑ์ประเภทซอฟต์แวร์ และผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ 
คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 69.09 ร้อยละ 22.36 ร้อยละ 7.66 และร้อยละ 0.89 ของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้
ตราสินค้าอื่น ตามล าดับ โดยในปี 2556 รายได้จากหมวดนี้เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.20 เนื่องจากสินค้าที่บริษัทฯ จ าหน่าย เป็น
สินค้าที่มีคุณภาพสูง และระดับราคาของสินค้าก็เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าเช่นกัน 
 ส าหรับปี 2557 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น เพิ่มขึ้นจากยอดขายของปี 2556 
จากจ านวน 199.04 ล้านบาท เป็นจ านวน 204.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2.85 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากรายได้จาก
ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริมเพิ่มขึ้น จากจ านวน 137.52 ล้านบาท ในปี 2556 เป็นจ านวน 151.07 ล้านบาท ในปี 2557 
เพ่ิมขึ้น 13.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.85. 
   ในปี 2555-2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการบริการเป็นจ านวน 13.55 ล้านบาท และจ านวน 12.22 
ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 1.33 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 9.82 โดยรายได้จากการบริการส่วนใหญ่เป็น
รายได้จากค่าบริการจาก Smart Bar ซึ่งเป็นค่าบริการซ่อมแซมสินค้า Apple เป็นหลัก โดยจุดเด่นของงานบริการของบริษัทฯ 
คือ บริษัทฯ มีช่างซ่อมอุปกรณ์ท่ีผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของ Apple มากที่สุดถึง 9 คน โดยช่างซ่อมอุปกรณ์ของบริษัทฯ 
ท่ีผ่านการทดสอบตามาตรฐานของ Apple น้ันต้องสอบวัดมาตรฐานความรู้ตามนโยบายของ Apple ทุกปี เพื่อรักษามาตรฐาน
ในการบริการให้ได้ตามนโยบายที่ Apple เป็นผู้ก าหนด ท าให้เพ่ิมความม่ันใจในการใช้บริการให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น 
   ส าหรับปี 2557 รายได้จากการบริการ ลดลงจ านวน 4.11 ล้านบาท จากปี 2556 จ านวน 12.22 ล้าน
บาท เป็น 8.11 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 33.63 สาเหตุจาก ทาง Apple ไม่สามารถส่งมอบสินค้าอะไหล่ที่ใช้ในการ
บริการลูกค้าได้ทันตามก าหนดเวลาท่ีทางบริษัทฯ ได้สั่งซ้ือไปส่งผลให้รายได้จากบริการจากการซ่อมแซมลดลงไป ในช่วง
ปลายปี 2557  
 

2. รายได้อื่น 
 รายได้อื่นของบริษัทฯ ปี 2555-2556 และปี 2557 เป็นจ านวน 2.34 ล้านบาท จ านวน 10.73 ล้าน

บาท และจ านวน 12.01 ล้านบาท ตามล าดับ  โดยรายได้อื่นประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ก าไรจากการ
ขายทรัพย์สิน ค่าสนับสนุนการขาย เป็นต้น  ส าหรับปี 2557 รายได้อื่นที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย
ฐานข้อมูล จ านวน 3.80 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขายฐานข้อมูลท่ีเป็นข้อมูลท่ัวไปของลูกค้าระดับบนของบริษัทฯ ให้กับบริษัทท่ี
ประกอบธุรกิจ E-Commerce และ Direct Marketing และรายได้ค่าสนับสนุนการขาย จ านวน 5.17 ล้านบาท จากผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีท้ัง 3 ราย 
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(ข) ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
1. ต้นทุนขาย และอัตราก าไรขั้นต้น 

ต้นทุนขาย 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท อัตราก าไร 
ขั้นต้น (%) 

ล้านบาท อัตราก าไร 
ขั้นต้น (%) 

ล้านบาท อัตราก าไร 
ขั้นต้น (%) 

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple 2,113.67 8.83 1,920.23 7.73 1,578.51 7.86 

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น 144.96 21.93 154.83 22.21 161.05 28.43 

รวมต้นทุนขาย 2,258.63 9.81 2,075.06 8.99 1,739.56 10.25 

 
 ต้นทุนจากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple  
 ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ของบริษัทฯ ในปี 2555-2556 เป็นจ านวน 2,113.67 
ล้านบาท และจ านวน 1,920.23 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 8.83 และร้อยละ 7.73 
ตามล าดับ โดยสัดส่วนต้นทุนขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ต่อรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า 
Apple ของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 91.17 และร้อยละ 92.27 ในปี 2555 และ 2556 ตามล าดับ ในปี 2556 ต้นทุนผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตราสินค้า Apple  เพ่ิมสูงขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของผลิตภัณฑ์ iOS เนื่องจากสินค้า iPad Mini เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรา
ก าไรขั้นต้นต่ ากว่า iPad รุ่นก่อนๆ และ เป็นสินค้าท่ีอยู่ความต้องการของลูกค้าในช่วงเปิดตัวสินค้า  
 ส าหรับปี 2557 สัดส่วนต้นทุนขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ต่อรายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 92.14 หรือคิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 7.86 เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนเล็กน้อยซึ่งอยู่ท่ี ร้อยละ 7.73 เนื่องจากสินค้าท่ีเพิ่มยอดขายในปี 2557 คือ ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณเสริมภายใต้
ตราสินค้า Apple จากปี 2556 อยู่ท่ี 125.79 ล้านบาท เป็น 140.77 ล้านบาท ในปี 2557 เพิ่มขึ้น 14.98 ล้านบาท หรือคิดเป็น
เติบโตร้อยละ 11.91 ซึ่งเป็นสินค้ากลุ่มท่ีมีคู่แข่งในตลาดค่อนข้างหลากหลาย แต่เป็นกลุ่มสินค้าท่ีมีอัตราก าไรขั้นต้นสูงกว่า กลุ่ม
ผลิตภัณ์ประเภทคอมพิวเตอร์ และประเภท iOS 
 
 ต้นทุนจากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น 
 บริษัทฯ มีต้นทุนขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นในปี 2555-2556 จ านวน 144.96 ล้านบาท และ
จ านวน 154.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 21.93 และร้อยละ 22.21 ตามล าดับ โดยคิดเป็นสัดส่วน
ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นต่อรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นของบริษัทฯ ในปี 2555-2556 
เท่ากับร้อยละ 78.07 และร้อยละ 77.79 ตามล าดับ อัตราก าไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นสูงกว่าอัตราก าไร
ขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple เนื่องจากสินค้า Apple มีการประกาศราคาสินค้าบน Website ของ Apple จึง
ท าให้ผู้ขายสินค้าไม่สามารถก าหนดราคาสินค้าที่แตกต่างไปจากราคาที่ก าหนดจาก Apple ได้มากนัก แต่ส าหรับผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตราสินค้าอื่น จะมีนโยบายราคาที่ให้ความอิสระในการก าหนดราคาแก่ผู้ขาย ท าให้บริษัทฯ สามารถก าหนดราคาท่ีสูง 
หรือก าหนดรายการส่งเสริมการขายได้หลากหลายมากขึ้น 
 ส าหรับปี 2557 สัดส่วนรายได้จากสัดส่วนต้นทุนขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ ต่อรายได้จาก
การขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ ของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 71.57 หรือคิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 28.43 
ซึ่งสูงขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา เนื่องจากอัตราก าไรขั้นต้นในส่วนผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริมภายใต้ตราสินค้าอื่นเพิ่มขึ้น จึงส่งผล
ให้อัตราก าไรขั้นต้นรวมจากการขายสินค้า สูงขึ้นจากปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 8.99 เป็น ร้อยละ10.25 ในปี 2557 
 

2. ต้นทุนบริการ 
  ในปี 2555-2556 ต้นทุนบริการของบริษัทฯ เป็นจ านวน 10.62 ล้านบาท และจ านวน 6.55 ล้านบาท 
ตามล าดับ  ส่วนประกอบหลักของต้นทุนบริการ คือ ต้นทุนจากค่าอะไหล่ และเงินเดือนฝุายบริการ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ
ร้อยละ 22.11 และร้อยละ 72.18 ของต้นทนุบริการในปี 2556 โดยสัดส่วนของต้นทุนบริการต่อรายได้จากการบริการของบริษัท 
คิดเป็นร้อยละ 78.38 ในปี 2555 และร้อยละ 53.60 ในปี 2556 หรือคิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 21.62 และร้อยละ 
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46.40 ตามล าดับ โดยอัตราก าไรขั้นต้นในปี 2556 มีอัตราเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการจัดประเภทรายการบัญชีในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ใหม่ในหมวด ท่ีเกี่ยวข้องกับ รายได้บริการและต้นทุนบริการ โดยผู้สอบบัญชี 
ส่งผลให้อัตราก าไรขั้นต้นจากรายได้บริการปี 2556 สูงขึ้น เม่ือเทียบกับปี 2555 
  ส าหรับปี 2557 ต้นทุนบริการของบริษัทฯ เป็นจ านวน 5.15 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนบริการและ
ค่าอะไหล่ และเงินเดือนฝุายบริการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.21 และร้อยละ 63.35 ของต้นทุนบริการรวมในปี 2557 ตามล าดับ 
โดยสัดส่วนต้นทุนบริการต่อรายได้การบริการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.50หรือคิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 36.50 
 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจ านวน 115.95 ล้านบาท ในปี 2555 จ านวน 116.40 ล้านบาท ในปี 
2556 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.60 ร้อยละ และร้อยละ 5.05 ของรายได้รวม ตามล าดับ  

ค่าใช้จ่ายในการขายที่ส าคัญในปี 2555 ประกอบด้วย เงินเดือนฝุายขายคิดเป็นร้อยละ 43.18 
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตคิดเป็นร้อยละ 18.16 ค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลางร้อยละ 18.49 ค่านายหน้าฝุายขายร้อยละ 7.06 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายร้อยละ 6.26 และค่าจ้างบริการและเช่าพื้นท่ีออกงานฝุายขายร้อยละ 2.38 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายที่ส าคัญ ในปี 2556 ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายที่ส าคัญในปี 2556 

ประกอบด้วย เงินเดือนฝุายขายคิดเป็นร้อยละ 45.11 ค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลางคิดเป็นร้อยละ 19.26 ค่าธรรมเนียมบัตร
เครดิตคิดเป็นร้อยละ 15.33 ค่านายหน้าฝุายขายร้อยละ 8.20 ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายร้อยละ 6.73 และค่าจ้างบริการ
และเช่าพื้นท่ีออกงานฝุายขายร้อยละ 2.01 โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2555 
เนื่องจากรายได้รวมของบริษัทฯ ลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 

ค่าใช้จ่ายในการขายที่ส าคัญในปี 2557 ประกอบด้วย เงินเดือนฝุายขายคิดเป็นร้อยละ 43.80 ค่า
เช่าและค่าบริการส่วนกลางคิดเปน็ร้อยละ 22.13 ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตคิดเป็นร้อยละ 18.13 ค่านายหน้าฝุายขายร้อยละ 7.01 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายร้อยละ 3.51 และค่าจ้างบริการและเช่าพื้นท่ีออกงานฝุายขายร้อยละ 2.95 โดยสัดส่วนค่าใช้จ่าย
ในการขายต่อรายได้รวมของบริษัทฯ ลดลงจากปี 2556 เนื่องจากรายได้รวมของบริษัทฯ ลดลง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายที่
สัมพันธ์กับการขายลดลงด้วยเช่นกัน  
    
   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

   บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 69.84 ล้านบาท ในปี 2555 จ านวน 79.48 ล้านบาท ในปี 2556  
และจ านวน 79.03 ล้านบาท ในปี 2557 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.77 ร้อยละ 3.45 และร้อยละ 4.04 ของรายได้รวม ตามล าดับ  
   ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ส าคัญ ในปี 2555 ประกอบด้วย เงินเดือนฝุายบริหารคิดเป็นร้อยละ 30.56 ค่า
เสื่อมราคาและตัดจ าหน่ายทรัพย์สิน คิดเป็นร้อยละ 15.31 ค่าบริการค่าจ้างท าของและค่าซ่อมแซม คิดเป็นร้อยละ 11.58 และค่า
บริหารจัดการ คิดเป็นร้อยละ 10.02  
   ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ส าคัญ ในปี 2556 ประกอบด้วย เงินเดือนฝุายบริหารคิดเป็นร้อยละ 30.50 ค่า
เสื่อมราคาและตัดจ าหน่ายทรัพย์สิน คิดเป็นร้อยละ 17.03 ค่าบริการค่าจ้างท าของและค่าซ่อมแซม คิดเป็นร้อยละ 13.59 ค่า
เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการฝุายบริหาร คิดเป็นร้อยละ 10.68 และค่าสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 6.64  
   ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ส าคัญ ในปี 2557 ประกอบด้วย เงินเดือนฝุายบริหารคิดเป็นร้อยละ 34.79 ค่า
เสื่อมราคาและตัดจ าหน่ายทรัพย์สิน คิดเป็นร้อยละ 20.34 ค่าบริการค่าจ้างท าของและค่าซ่อมแซม คิดเป็นร้อยละ 13.10 ค่า
เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการฝุายบริหาร คิดเป็นร้อยละ 9.80 และค่าสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 5.98 โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารต่อรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 3.45 เปรียบเทียบกับปี 2557 อยูที่ร้อยละ 4.04 เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 
เนื่องจากรายได้รวมของบริษัทฯในปี 2557 ลดลง ในสัดส่วนท่ีมากกว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลง ซึ่งในปี 2556 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมอยู่ที่ 79.48 ล้านบาท และในปี 2557 ลดลงเหลือ 79.03 ล้านบาท ลดลง 0.45 ล้านบาท หรือคิด
เป็นสัดส่วนท่ีลดลงร้อยละ 0.56 
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(ค) ก าไรสุทธิ 
จากผลการด าเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ในปี 2555-2556 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 45.88 ล้าน

บาท และจ านวน 16.26 ล้านบาท ตามล าดับ โดยคิดเป็นอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 1.82 และร้อยละ 0.71 ตามล าดับ จากอัตรา
ก าไรขั้นต้นในปี 2556 ท่ีลดลง สาเหตุจากค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมขึ้น และอัตราก าไรขั้นต้นจาก
การขาย ท่ีลดลง ท าให้อัตราก าไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลง 

ส าหรับปี 2557 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 15.72 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 0.80 ซึ่ง
บริษัทฯ ยังคงไว้ซึ่งความสามรถในการท าก าไร ในอัตราที่ใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา โดยในปี 2556 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิอยู่ท่ี 
16.26 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 0.71 ลดลง 0.54 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 3.32 สาเหตุหลักเกิดจาก
รายได้รวมท่ีลดลงจาก 2,303.00 ในปี 2556 เป็น 1,958.38 ในปี 2557 ลดลง 0.34 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนท่ีลดลงร้อยละ 
14.96 ในขณะที่บริษัทฯ ได้ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานลง จากในปี 2556 อยู่ที่ 2,277.49 ล้านบาท เทียบกับป ี
2557 อยู่ที่ 1,934.95 ล้านบาท ลดลง 342.54 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนท่ีลดลงร้อยละ 15.04 และได้ลดค่าใช้จ่ายทางการเงินลง
ด้วยเช่นกัน จากในปี 2556 อยู่ที่ 4.87 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 อยู่ที่ 3.43 ล้านบาท ลดลง 1.44 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนท่ี
ลดลงร้อยละ 29.57 จึงส่งผลให้ก าไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2557 อยู่ในระดับท่ีใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา 
 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
เม่ือพิจารณาอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity) หรือสัดส่วนก าไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

จะเห็นว่าอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นจะปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของก าไรสุทธิ โดยบริษัท
ฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 20.69 ในปี 2555 ร้อยละ 6.02 ในปี 2556 โดยในปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 5.63 
 
 14.2 ฐานะทางการเงิน 
 (ก) สินทรัพย์ 

ณ สิ้นปี 2555-2556 และสิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 524.71 ล้านบาท จ านวน 419.12 ล้าน
บาท และจ านวน 426.29 ล้านบาท ตามล าดับ โดยคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 20.12 ในปี 2556 และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.17 ณ 
สิ้นปี 2557  ท้ังนี้สินทรัพย์ท่ีส าคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้อื่น และอุปกรณ์ โดยในปี 2556 ส าหรับปี 2556 สัดส่วนของรายการสินทรัพย์ท่ีส าคัญดังกล่าวต่อสินทรัพย์รวมคิด
เป็นร้อยละ 11.95 ร้อยละ 37.42 ร้อยละ 29.25 และร้อยละ 9.46 ตามล าดับ 

ส าหรับปี 2557 สัดส่วนของรายการสินทรัพย์ท่ีส าคัญดังกล่าวต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ 30.02 ร้อย
ละ 43.75 ร้อยละ 7.76 และร้อยละ 7.82 ตามล าดับ ท้ังนี้รายละเอียดของสินทรัพย์ท่ีส าคัญของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 127.06  ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 จ านวน 
50.08 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 และจ านวน 127.99 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.22 ร้อยละ 11.95 และ
ร้อยละ 30.02 ของสินทรัพย์รวม โดยเป็นเงินฝากธนาคารจ านวน 125.66 ล้านบาท จ านวน 49.19 ล้านบาท และจ านวน 
126.72 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 สิ้นปี 2556 และ สิ้นปี 2557 ตามล าดับ ซึ่งเงินฝากดังกล่าวแบ่งออกได้เป็น เงินฝากออม
ทรัพย์ และเงินฝากประจ า  

 
2. ลูกหนี้การค้า 

บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ านวน 122.17 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 จ านวน 
123.02 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 และจ านวน 33.53 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 โดยทั่วไปการขายสินค้าของบริษัทฯ เป็นการขาย
ปลีก ลูกค้าจะช าระเงินเป็นบัตรเครดิตและเงินสดเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการขายผ่านส านักงานใหญ่ส าหรับ
ลูกค้าองค์กรและการขายให้ IT City และ Big C ซึ่งบริษัทฯ มีการให้เครดิตการค้าลูกค้าเหล่านี้ โดยนโยบายการให้ระยะเวลา
ช าระหน้ี (Credit Term) ของบริษทัฯ ประมาณ 30 วัน  
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โดยบริษัทฯ มีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 12.70 วัน ในปี 2555 เท่ากับ 19.45 วัน ในปี 2556 
และเท่ากับ 14.60 วัน ส าหรับในปี 2557 

ระยะเวลาค้างช าระ ณ 31 ธ.ค. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 98.75 80.83 101.58 82.57 28.62 85.36 

ค้างช าระเกินก าหนด :       
  ไม่เกิน 3 เดือน 22.52 18.43 21.06 17.12 4.25 12.68 
  3 - 6 เดือน 0.43 0.35 0.30 0.24 0.02 0.06 
  6 - 12 เดือน 0.29 0.24 0.02 0.02 - - 
  มากกว่า 12 เดอืน 0.18 0.15 0.06 0.05 0.64 1.91 

ลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 122.17 100.00 123.02 100.00 33.53 100.00 

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (0.34)  (0.69)  (0.66)  

บวก : ลูกหนี้อื่น 0.34  0.25  0.22  

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 122.17  122.58  33.09  

 
จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2555-2556 ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้

การค้าท่ียังไม่ถึงก าหนดช าระ ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 80.83 และร้อยละ 82.57 ของยอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญ ตามล าดับ ในขณะที่ลูกหนี้ค้างช าระของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ท่ีค้างช าระไม่เกิน 3 เดือนซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 
18.43  และร้อยละ 21.06 ของยอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในปี 2555 และ 2556 ตามล าดับ  

ส าหรับลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ ท่ียังไม่ถึงก าหนดช าระ ณ สิ้นปี 2557 มีสัดส่วนร้อยละ 85.36 ของ
ยอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และมีสัดส่วนลูกหนี้ค้างช าระไม่เกิน 3 เดือนร้อยละ 12.68 ของยอดลูกหนี้
การค้าก่อนหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ แม้นโยบายบริษัทฯ จะให้ระยะเวลาช าระหน้ี 30 วัน แต่ด้วยรอบการช าระเงินของลูกค้า 
ท าให้ต้องใช้ระยะเวลาเกินกว่า Credit Term จึงจะได้รับการช าระเงิน อย่างไรก็ตาม ลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นองค์กร
ขนาดใหญ่ ประกอบกับบริษัทฯ คัดเลือกเฉพาะลูกหนี้ท่ีมีผลประกอบการและฐานะทางการเงินท่ีดี ท าให้บริษัทฯ ม่ันใจว่าจะไม่
มีปัญหาในการเก็บเงินจากลูกหนี้ 

ส าหรับนโยบายในการตั้งส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทฯ จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดย
พิจารณาจากลูกหนี้แต่ละราย โดยลูกหนี้ท่ีมีปัญหา บริษัทฯ จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100 ท้ังนี้ บริษัทฯ มี
การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสุญลดลง จากปี 2556 อยูที่ 0.69 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย เป็น 0.66 ล้านบาท ในปี 2557 และในปีนี้
บริษัทฯ ไม่มีการตัดหนี้สูญจากบัญชี 

 
3. สินค้าคงเหลือ 

ณ สิ้นปี 2555-2556 และสิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือก่อนหักส ารองค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าสินค้าคงเหลือจ านวน 190.97 ล้านบาท จ านวน 168.88 ล้านบาท และจ านวน 196.42 ล้านบาท ตามล าดับ เนื่องจาก
บริษัทฯ เป็นบริษัทซื้อมาจ าหน่ายไป ดังนั้นส่วนประกอบของสินค้าคงเหลือท้ังหมดของบริษัทฯ เป็นสินค้าส าเร็จรูป โดยการ
เพ่ิมขึ้นของสินค้าส าเร็จรูปเป็นไปตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของช่องทางการขายของบริษัทฯ เพ่ือให้มี
สินค้าไว้ให้เพียงพอต่อการจ าหน่าย ในขณะที่ปลายปี 2557 สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น จากการเปิดตัวสินค้าใหม่ของ Apple กลุ่ม 
iOS ได้แก่ iPhon6, iPhone6 plus และ iPad mini 3 
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  31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค.  2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินค้าคงเหลือ 190.97  100.00  168.88 100.00 196.42 100.00 

หัก : รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่า
สุทธิที่จะได้รับ 

(6.90)  (12.04)  (9.91)  

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 184.07  156.84  186.51  

 
ณ สิ้นปี 2555-2556 และสิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีค่าเผื่อการด้อยค่าสินค้าคงเหลือ จ านวน 6.90 ล้าน

บาท จ านวน 12.04 ล้านบาท และจ านวน 9.91 ล้านบาท ในมาปี 2555 บริษัทฯ ได้เริ่มมีนโยบายการตั้งการด้อยค่าของสินค้า
คงเหลือ โดย ณ สิ้นปี 2555 บริษทัฯ มีการตั้งด้อยค่าสินค้าคงเหลือเพ่ิมขึ้นจ านวน 6.19 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการตั้งด้อยค่า
กลุ่มสินค้าใช้ร่วมกับสินค้าหลัก (Accessory & Peripheral) เช่น อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์เสริม เนื่องจากสินค้ามีการเปลี่ยน
รุ่น ท าให้อุปกรณ์พ่วงและอุปกรณ์เสริมของสินค้ารุ่นเดิมมีมูลค่าลดลง ส าหรับปี 2556 เพ่ือให้สะท้อนสภาพของทรัพย์สิน 
ส าหรับกลุ่มสินค้าวางโชว์  (Demo) บริษัทฯ จึงมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตั้งส ารองการด้อยค่าสินค้าวางโชว์ รวมท้ังมีการ
บันทึกการตั้งส ารองด้อยค้าสินค้าวางโชว์กลุ่ม CPU เพ่ิม  เนื่องจากในอดีตท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้น าส่วนลดท่ีบริษัทฯ ได้รับ
จากการซื้อสินค้าวางโชว์ กลุ่ม CPU มาปรับราคาเป็นต้นทุนสินค้าวางโชว์  เนื่องจากบันทึกเป็นส่วนลดรับในงบก าไรขาดทุน
ไปแล้ว จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลท าให้ ณ สิ้นปี 2556  บริษัทฯ มีการตั้งส ารองการด้อยค่าสินค้าคงเหลือเพ่ิม
จ านวน 5.14 ล้านบาท 

ส าหรับปี 2557 บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับควบคุมดูแลอายุของสินค้าคงเหลืออย่างมาก เพราะถือ
เป็นส่วนส าคัญของต้นทุนสินค้า บริษัทฯ จึงบริหารจัดการสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพ จึงท าให้ในปี 2557 บริษัทฯ มีการ
ตั้งส ารองด้อยค่าสินค้าคงเหลือลดลง จากเดิมในปี 2556 อยู่ที่ 12.04 ล้านบาทเป็น 9.91 ล้านบาท ในปี 2557 ลดลง 2.13 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนท่ีลดลงร้อยละ 17.69 

โดยนโยบายการตั้งด้อยค่าสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ณ ปัจจุบันสามารถสรุปได้ดังนี้   

กลุ่มสินค้า อายุสินค้าคงเหลือ ตั้งส ารอง 

1. กลุ่มสินค้าส าเร็จรูป  

     (Core Product) 

1 – 12 เดือน ไม่ตั้งส ารอง 

13 – 18 เดือน ตั้งส ารองในอัตราร้อยละ 50 

ตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไป ตั้งส ารองในอัตราร้อยละ 100 

2. กลุ่มสินค้าอะไหล่  

    (Spare Parts) 

1 – 12 เดือน ไม่ตั้งส ารอง 

13 – 24 เดือน ตั้งส ารองในอัตราร้อยละ 25 

25 – 36 เดือน ตั้งส ารองในอัตราร้อยละ 50 

ตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป ตั้งส ารองในอัตราร้อยละ 100 

3. กลุ่มสินค้าวางโชว์ (Demo)  

1-9 เดือน 
10-12 เดือน 
13-18เดือน 
ตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไป 

Apple CPU และอื่นๆ Apple iOS 

ไม่ตั้งส ารอง ตั้งส ารองในอัตราร้อยละ 25 
ไม่ตั้งส ารอง ตั้งส ารองในอัตราร้อยละ 40 

ตั้งส ารองในอัตราร้อยละ 50 ตั้งส ารองในอัตราร้อยละ 50 

ตั้งส ารองในอัตราร้อยละ 100 ตั้งส ารองในอัตราร้อยละ 100 

4.กลุ่มสินค้าใช้ร่วมกับสินค้าหลัก 1 – 12 เดือน ไม่ตั้งส ารอง 
(Accessory & Peripheral) 13 – 18 เดือน ตั้งส ารองในอัตราร้อยละ 50 

 ตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไป ตั้งส ารองในอัตราร้อยละ 100 

5. สินค้าเสีย (Defect) ทุกช่วงอายุ ตั้งส ารองในอัตราร้อยละ 100 
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โดยจากตารางข้างต้นสามารถแบ่งประเภทสินค้า และจ าแนกสัดส่วนของแต่ละประเภท ตามนโยบาย
การตั้งด้อยค่าของสินค้าคงเหลือได้ดังนี้ 

1.  กลุ่มสินค้าส าเร็จรูป หมายถึงกลุ่มสินค้าที่บริษัทฯ ท าการเก็บสินค้า (Stock) ไว้ โดยมีจุดประสงค์
เพ่ือขายให้กับลูกค้า คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 61.68 และ ร้อยละ 74.59 ของสินค้าคงเหลือก่อนหักการด้อยค่า ณ สิ้นปี 
2556 และ สิ้นปี 2557 ตามล าดับ โดยส่วนมากจะเป็นผลิตภัณฑ์ตรา Apple ประกอบด้วยสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
โน๊ตบุ๊ค iPod iPad และ iPhone  

2.  กลุ่มสินค้าอะไหล่ หมายถึงกลุ่มสินค้าท่ีบริษัทฯ ท าการเก็บสินค้า (Stock) ไว้ โดยมีจุดประสงค์
เพ่ือเป็นชิ้นส่วนในการซ่อมแซม โดยส่วนมากจะเป็นสินค้าอะไหล่ตรา Apple โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 1.79 และ 
ร้อยละ 1.28 ของสินค้าคงเหลือก่อนหักการด้อยค่า ณ สิ้นปี 2556 และ สิ้นปี 2557 ตามล าดับ  

3.  กลุ่มสินค้าวางโชว์ หมายถึงกลุ่มสินค้าท่ีบริษัทฯ ท าการเก็บสินค้า (Stock) ไว้ โดยมีจุดประสงค์
เพ่ือวางโชว์ตามร้านค้าปลีกของบริษัทฯ เพ่ือสาธิตการใช้งานให้กับลูกค้า โดยส่วนมากจะเป็นผลิตภัณฑ์ตรา Apple โดยคิด
เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 15.97 และร้อยละ 8.67 ของสินค้าคงเหลือก่อนหักการด้อยค่า ณ สิ้นปี 2556 และ สิ้นปี 2557 
ตามล าดับ  

4.  กลุ่มสินค้าใช้ร่วมกับสินค้าหลัก หมายถึงกลุ่มสินค้าที่บริษัทฯ ท าการเก็บสินค้า (Stock) ไว้โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือขายให้ลูกค้า เพ่ือน าไปใช้ร่วมกับสินค้าหลัก เช่นอุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์เสริม และSoftware โดยกลุ่มสินค้า
ประเภทนี้เป็นสินค้าตรา Apple และตราสินค้าอื่น โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20.56 และร้อยละ 15.33 ของสินค้า
คงเหลือก่อนหักการด้อยค่า ณ สิ้นปี 2556 และ สิ้นปี 2557 ตามล าดับ  

5.  กลุ่มสินค้าเสีย หมายถึงกลุ่มสินค้าที่บริษัทฯ ท าการเก็บสินค้า (Stock) ไว้เพ่ือรอการท าลายและ
ขายทิ้งในราคาซาก สินค้าประเภทนี้ไม่สามารถขายให้กับลูกค้าได้ เนื่องจากมีข้อบกพร่อง ช ารุดเสียหายบางประการกับตัว
สินค้า โดยกลุ่มสินค้าประเภทนี้เป็นสินค้าตรา Apple และตราสินค้าอื่น โดยคิดเป็นสัดส่วนของสินค้าคงเหลือก่อนหักการด้อย
ค่า ประมาณร้อยละ 0.00 ณ สิ้นปี 2556 เนื่องจากมีการท าลายสินค้าส่วนนี้ตอนก่อนสิ้นปี 2556 และร้อยละ 0.13 ณ.สิ้นปี 
2557 ตามล าดับ  

สาเหตุที่ตั้งส ารองสินค้าล้าสมัยส าหรับกลุ่มสินค้าส าเร็จรูป (Core Product) ตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป
เพราะระยะเวลาการออกสินค้าใหม่ของ Apple ประมาน 1 ปี และราคาขายของสินค้า Apple มีการเปลี่ยนแปลงน้อย โดยจะมี
การเปลี่ยนแปลงเม่ือออกสินค้ารุ่นใหม่  ในขณะที่กลุ่มสินค้าอะไหล่ (Spare Part)  ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก  
ขณะเดียวกันสินค้า Apple ยังมีการรับประกันสินค้าอย่างน้อย 1 ปี   ส าหรับกลุ่มสินค้าใช้ร่วมกับสินค้าหลัก (Accessory & 
Peripheral)  สินค้าส่วนใหญ่การเปลี่ยนแปลงรุ่น และราคา ค่อนข้างน้อย ไม่ต่ ากว่า 1 ปี ได้แก่ Apple Accessory , Hard 
disk  & flash drive, หูฟัง ล าโพง 

ส าหรับกลุ่มสินค้าวางโชว์ (Demo) บริษัทฯ จะท าการขายสินค้า Demo ของ Apple เม่ือจะมีการวาง
สินค้า Demo รุ่นใหม่ แทนรุ่นเดิม โดยสินค้า Demo นั้นจะต้องได้รับสิทธิซื้อในราคา Demo หรือได้รับการชดเชยเม่ือน าสินค้า
ไปเป็น Demo  

 
4. อุปกรณ์  

อุปกรณ์สุทธิฯ ของบริษัทมีจ านวน 40.47 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 จ านวน 39.64 ล้านบาท ณ สิ้นป ี
2556 และจ านวน 33.34 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 7.71 ร้อยละ 9.46 และร้อยละ 
7.82 ตามล าดับ เพ่ือรองรับการขยายตัว  บริษัทฯ มีการลงทุนเพ่ิมในปี 2555 โดยบริษัทฯ มีการลงทุนในเครื่องตกแต่งและ
ติดตั้งเป็นจ านวนเงิน 13.92 ล้านบาท เพ่ือการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังการซ่อมแซมร้านค้าปลีกสาขาต่างๆ หลังจาก
ประสบปัญหาอุทกภัย และปรับปรุงร้านค้าปลีกให้มีความทันสมัยมากขึ้น นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังลงทุนในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เป็นจ านวนเงิน 1.76 ล้านบาท และอุปกรณ์และเครื่องใช้ส านักงานเป็นจ านวนเงิน 2.17 ล้านบาท เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
บริษัทฯ  ส าหรับปี 2556 บริษทัฯ มีการลงทุนในเครื่องตกแต่งและติดตั้งเป็นจ านวนเงิน 7.53 ล้านบาท ลงทุนในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และเครื่องใช้ส านักงานเป็นจ านวนเงิน 2.97 ล้านบาท ลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบัญชี
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เป็นจ านวนเงิน 6.66 ล้านบาท และลงทุนในส่วนต่อเติมอาคารอีก 2.00 ล้านบาท 
ในปี 2557 บริษัทฯ มีการลงทุนในเครื่องตกแต่งและติดตั้งเป็นจ านวนเงิน 3.64 ล้านบาท ลงทุนใน

เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และเครื่องใช้ส านักงานเป็นจ านวนเงิน 2.89 ล้านบาท ลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมบัญชีเป็นจ านวนเงิน 0.80 ล้านบาท และไม่มีการลงทุนในส่วนต่อเติมอาคารในปีดังกล่าว 

 
5. สิทธิการเช่า 

สิทธิการเช่าของบริษัทฯ มีจ านวน 8.51 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 จ านวน 8.05 ล้านบาท ณ สิ้นป ี
2556 และจ านวน 7.59 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 1.62 ร้อยละ 1.92 และร้อยละ 
1.78 ตามล าดับ โดยสิทธิการเช่าของบริษัทฯ เป็นสัญญารับโอนสิทธิการเช่าพื้นท่ีในศูนย์การค้าเอสพละนาด จากบริษัท เอส พี 
วี คอมรีเทล จ ากัด (บริษัทท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงปัจจุบันได้จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว) ซึ่งสัญญามีผลตั้งแต่วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 
4 สิงหาคม 2574 รวมระยะเวลา 20 ปี 5 เดือน 24 วัน โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินเพื่อได้สิทธิการเช่าพื้นท่ีดังกล่าวตลอดอายุของ
สัญญาเป็นจ านวน 9.4 ล้านบาท และจะตัดจ าหน่ายสิทธิการเช่าโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญา 

 (ข) สภาพคล่อง 
1. กระแสเงินสด 

ในปี 2555 และ 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเท่ากับจ านวน (5.14) ล้านบาท 
และจ านวน (85.01) ล้านบาท ตามล าดับ ในปี 2556 กระแสเงินสดจากการด าเนินงานลดลงเน่ืองจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้
อื่น ของบริษัทฯ ลดลงซึ่งเป็นผลจากการเพ่ิมขึ้นในการช าระหน้ีให้แก่เจ้าหนี้การค้า ส าหรับในปี 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสด
จากการด าเนินงานเท่ากับจ านวน 94.61 ล้านบาท เกิดจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นท่ีลดลง จากปี 2556 อยู่ที่ 122.58 ล้าน
บาท ลดลงเหลือ 33.09 ล้านบาท ในปี 2557 ลดลง 89.49 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน
เพ่ิมขึ้น 

กระแสเงินสดท่ีใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุนของบริษัทฯ เท่ากับจ านวน (18.31) ล้านบาท และจ านวน 
(20.63) ล้านบาท ในปี 2555 และ2556 ตามล าดับ โดยบริษัทฯ มีการใช้จ่ายลงทุนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2555 บริษัทฯ ลงทุนใน
อุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มจ านวน 17.44 ล้านบาท เพ่ือขยายธุรกิจ  ส าหรับปี 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการกิจกรรมลงทุน
เท่ากับจ านวน (20.63) ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีการซื้ออุปกรณ์เพิ่มจ านวน 13.45ล้านบาทรวมท้ังมีเงินฝากที่มีภาระค้ าประกัน 
และเงินลงทุนชั่วคราวเพ่ิมขึ้นจ านวน 2.00 ล้านบาท ส าหรับในปี 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการกิจกรรมลงทุนเท่ากับ
จ านวน (10.17) ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีการซื้ออุปกรณ์เพ่ิมจ านวน 9.98 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราวเพ่ิมขึ้นจ านวน 0.04 ล้าน
บาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น 0.80 ล้านบาท 

กระแสเงินสดท่ีใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทฯ ในปี 2555 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดท่ีใช้ไปใน
กิจกรรมจัดหาเงิน จากการจ่ายดอกเบี้ยจ านวน 1.06 ล้านบาท และประกอบกับการจ่ายเงินปันผลจ านวน 3.00 ล้านบาท 
ส่งผลท าให้กระแสเงินสดท่ีใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทฯ ในปี 2555 เท่ากับจ านวน (4.06) ล้านบาท ในปี 2556 มี
กระแสเงินสดท่ีใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทฯจ านวน 28.66 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลเป็น
จ านวน 88 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น และจ่ายดอกเบี้ย 2.10 ล้านบาท แต่บริษัทฯ ก็มีเงินสดรับจากการออกจ าหน่ายหุ้นสามัญ
จ านวน 118.76 ล้านบาท ส าหรับในปี 2557 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล เป็นจ านวน 6.52 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ย 0.01 
ล้านบาท ท าให้กระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทฯ ในปี 2557 เท่ากับจ านวน (6.53) ล้านบาท 

จากการที่เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงานในปี 2556 เท่ากับ (85.01) ล้านบาท 
ส่งผลท าให้อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพันเท่ากับ 0.77 เท่า ซึ่งเป็นสถานะการเงิน ณ ช่วงเวลาปิดงวดไตรมาสนั้น 
จึงท าให้ตัวเลขสะท้อนกระแสเงินสดท่ีติดลบอยู่ ในขณะที่การด าเนินธุรกิจปกติบริษัทฯ ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องการช าระดอกเบี้ย 
และภาระผูกพัน โดยยอดเงินกู้ยืม และต้นทุนทางการเงินบริษัทฯ ค่อนข้างต่ า ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังใช้วิธีการขายลด
ลูกหนี้ (Factoring) รวมท้ังการให้ส่วนลดเงินสดกับลูกหนี้การค้าท่ีจ่ายเงินเร็วขึ้น เพื่อช่วยในการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ของ
บริษัทฯ ส าหรับในปี 2557 นั้น บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานท่ีดีขึ้น อยู่ท่ี 94.61 ล้านบาท มีสภาพคล่องท่ีดีขึ้น ไม่
มีการขายลดลูกหนี้ (Factoring) กับสถาบันการเงิน รวมท้ังลูกหนี้การค้าก็จ่ายเงินช าระตรงตามระยะเวลาที่ให้เครดิต ท าให้
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บริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพันเท่ากับ 5.46 เท่า และมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานไม่
ติดลบเม่ือเทียบกับปีท่ีแล้ว 

(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน (5.14) (85.01) 94.61 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (18.31) (20.63) (10.17) 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (4.06) 28.66  (6.53)  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (27.51) (76.98) 77.91 

2. อัตราส่วนสภาพคล่อง 
อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทในปี 2555 และ 2556 เท่ากับ 1.55 เท่า และ 2.43 เท่า ตามล าดับ 

โดยบริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน ท้ังในส่วนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และสินค้าคงเหลือ ท่ีสูงกว่าหนี้สินหมุนเวียน ในปี 
2555 และ 2556 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 0.84 และ 1.20 ตามล าดับ สาเหตุที่อัตราส่วนสภาพคล่อง
หมุนเร็วมีส่วนต่างจากอัตราส่วนสภาพคล่องค่อนข้างมากนั้น เนื่องจากบริษัทฯ มีสัดส่วนสินค้าคงเหลือต่อสินทรัพย์หมุนเวียน
ในอัตราที่สูงคิดเป็นร้อยละ 39.83 และร้อยละ 44.79 ตามล าดับ 

บริษัทฯ มี Cash Cycle เท่ากับ (2.60) วัน ในปี 2555 และเท่ากับ 11.37 วัน ในปี 2556 สาเหตุที่ท า
ให้ Cash Cycle ในปี 2556 เพ่ิมขึ้นเกิดจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยท่ีเพ่ิมขึ้นจาก 12.70 วัน เป็น 19.18 วัน เนื่องจากบริษัทฯ 
เน้นการขายลูกค้าองค์กรท่ีมีการให้ Credit Term เพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่ระยะเวลาช าระหน้ีให้กับเจ้าหนี้การค้า เฉลี่ยลดลงจาก 
41.25 วันในปี 2555 เป็น 37.38 วัน ในปี 2556 

ส าหรับในปี 2557 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.57 เท่า และมีอัตราส่วนสภาพคล่อง
หมุนเร็ว เท่ากับ 1.25 เท่าสูงกว่าปี 2556 เนื่องจาก ส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนในปี 2557 สูงกว่าในปี 2556 และหนี้สิน
หมุนเวียนในปี 2557 ก็อยู่ในระดับต่ ากว่าปี 2556 ด้วยเช่นกัน แม้ในปี 2557 บริษัทฯ จะมีจ านวนสินค้าคงเหลือสูงกว่าในปี 
2556 แต่บริษัทฯ ก็มีส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ในระดับท่ีสูงกว่าเม่ือเทียบกับปี 2556  

จากการที่บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงจาก 19.18 วัน ในปี 2556 เป็น 14.66 วัน ในปี 2557 
ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ มีสัดส่วนการขายเครดิตท่ีลดลง จากการยกเลิกการขายสินค้าให้แก่ Big C ในช่วงปลายปี  แม้
บริษัทฯ จะใช้ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่ลดลง แต่บริษัทฯ ก็ใช้ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น จากปี 2556 อยู่ที่ 29.98 วัน เป็น 
36.02 วันในปี 2557 ขณะเดียวกันก็มีระยะเวลาจ่ายช าระหน้ีเฉลี่ยสั้นลง จากเดิมปี 2556 อยู่ที่ 37.90 วัน เป็น 29.31 วัน ในปี 
2557 จึงส่งผลให้บริษัทฯ มี Cash Cycle ท่ีสูงขึ้น จากปี 2556 อยู่ที่ 11.53 วัน เป็น 21.31 วัน ในปี 2557.อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
ยังคงมีสภาพคล่องท่ีดี เนื่องจากรายได้ของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่รับช าระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต ผ่านร้านค้าปลีกของ
บริษัทฯ 
 

อัตราส่วนสภาพคล่อง ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า) 1.55  2.43 2.57 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  (เท่า) 0.84  1.20 1.25 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 12.70  19.18 14.66 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 25.94  29.57 36.02 

ระยะเวลาช าระหน้ี (วัน) 41.25  37.38 29.31 

Cash Cycle  (วัน) (2.60) 11.37 21.37 
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 (ค) แหล่งท่ีมาของเงินทุน 
1. หนี้สิน 

ณ สิ้นปี 2555-2556 และสิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ านวน 302.91 ล้านบาท จ านวน 149.25 
ล้านบาท และจ านวน 147.23 ล้านบาท ตามล าดับ พบว่าในปี 2556 หนี้สินรวมลดลงจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้า ซึ่ง
เป็นไปตามยอดขายสินค้าท่ีลดลงของบริษัทฯ ในขณะที่ ณ สิ้นปี 2557 หนี้สินรวมก็ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากบริษัทฯ มีการซื้อ
สินค้าน้อยลง ท าให้เจ้าหนี้การค้าลดลง  

เม่ือพิจารณาโครงสร้างหนี้สินของบริษัทฯ พบว่าหนี้สินของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียนที่
ใช้ในการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีจ านวน 297.86 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 จ านวน 143.56 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 
และจ านวน 140.84 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 98.33 ร้อยละ 96.19 และร้อยละ 95.66 ของหนี้สินรวม 
ตามล าดับ หนี้สินหมุนเวียนท่ีส าคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จ านวน 291.17 ล้านบาทในปี 2555 
และจ านวน 141.48 ล้านบาทในปี 2556 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.12 และร้อยละ 94.79 ของหนี้สินรวม ตามล าดับ ณ สิ้นปี 
2557 หนี้สินหมุนเวียนท่ีส าคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จ านวน 138.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
94.23 ของหนี้สินรวม ตามล าดับ  
 

2. ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิ้นปี 2555 และ 2556 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 221.80 ล้านบาท และจ านวน 269.87 

ล้านบาท  โดยเพิ่มขึ้นจ านวน 48.07 ล้านบาทในปี 2556 คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 21.67 อันเป็นผลมาจากบริษัทฯ มี
ก าไรสะสมเพ่ิมขึ้นจากผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เม่ือเดือน ตุลาคม 2555 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาล ส าหรับงวด 6 เดือน ของปี 2555 เป็นจ านวนเงิน 3.00 ล้านบาท และเม่ือเดือน เมษายน 2556 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปัน
ผลส าหรับปี 2555 อีก เป็นจ านวนเงิน 88.00 ล้านบาท ตามล าดับ 

ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 279.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2556 เป็น
จ านวน 9.19 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ทุนจดทะเบียน 200.00 ล้านบาท ส่วนเกินทุน จ านวน 39.81 ล้านบาท จากก าไรสะสม
ยกมาจากปีทีแล้ว จ านวน 30.06 ล้านบาท จากก าไรสุทธิส าหรับงวด 15.72 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลจ านวน 6.52 
ล้านบาท  
 

3. ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.37 เท่า ณ สิ้นปี 2555 และเท่ากับ 0.55 เท่า 

ณ สิ้นปี 2556 สาเหตุที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2556 ลดลง เนื่องจากบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น
จาก 221.80 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 เป็น 269.87 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 ซึ่งเป็นผลมาจากบริษัทฯ มีการเพ่ิมทุนจากการ
ระดมทุนท่ีเสนอขายหุ้นให้กับประชาชน และบริษัทฯ มีการซื้อสินค้ามาจ าหน่ายลดลง เนื่องจาก Apple เพ่ิงออกสินค้าใหม่
ในช่วงปลายปี ส่งผลท าให้อัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงจากปีก่อน 

ส าหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2557 เท่ากับ 0.53 เท่า ลดลงเล็กน้อยจากปี 
2556 เนื่องจากบริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย จาก 269.87 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 279.07 ล้านบาท ในปี 2557
ก าไรสะสมท่ียกมาจากปีท่ีแล้ว รวมกับก าไรสุทธิในปี 2557  
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iOS (iPod, iPad, iPhone) 
อุปกรณ์เสริม และเป็นตวัแทน
จ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา
สินค้าอ่ืนๆ เพื่อใช้งานร่วมกับ
สินค้า Apple 
 
 
 
ให้บริการข้อมูลเครดิต 
 
 
 
บริการระบบความมั่นคงทาง IT 
ให้บริการทางดา้นเทคโนโลยี
ด้านสารสนเทศกับธนาคาร และ
สถาบันการเงินชัน้น า 
 
 
ให้บริการรับส่งข้อมูล 
สถาบันการเงิน 
สถาบันการเงิน 



 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 

 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปยี้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ 
ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการ 
(กรรมการผู้มีอ านาจลง
นามผูกพันบริษัทฯ) 

60 ปริญญานิตศิาสตร์
ดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ 
Dominican 
University of 
California ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 
ปริญญาวิทยาศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์  สาขา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม   
 
ปริญญาตรีกิตติมศักดิ์ 
วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) คณะ
วิศวกรรมและ
เทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคล
ธัญบุร ี
 
ปริญญาตรี 
สถาปัตยกรรมศาสตร์  
Fu Hsing Institute 
of Technology  

0.08% - 2554-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
2556-ปัจจุบัน 
 
2551-ปัจจุบัน 
2549-ปัจจุบัน 
 
 
2543-ปัจจุบัน 
2539-ปัจจุบัน 
 
2538-ปัจจุบัน 
 
2538-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
2532-ปัจจุบัน 
 
 
2530-ปัจจุบัน 

ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการ 
 
 
 
 
 
กรรมการและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ ่
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 
 
กรรมการ 
กรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร 
กรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร 
กรรมการและประธานกรรม
บริหาร 
 
 
 
กรรมการและประธานกรรม
บริหาร 
 
กรรมการ 

บมจ. เอส พี วี ไอ 
 
 
 
 
 
 
บมจ. เอสวีโอเอ 
 
บจ. เอบิคส์ ดีเวลลอป
เมนต ์
บจ. ดี แอนด์ บี 
(ประเทศไทย) 
 
บจ. ข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ 
บมจ. ไอที ซิตี ้
 
บจ. คอร์ แอนด์ พีค  
 
บมจ. บิซิเนส ออนไลน ์
 
 
 
 
บมจ. เออาร์ไอพ ี
 
 
บจ. กลุ่มแอดวานซ์ ริ
เสิร์ช 

ตั ว แทนจ าหน่ า ยผลิ ตภัณฑ์
ภายใต้ตราสินค้า Apple ทั้ง
คอมพิวเตอร์  ผลิตภัณฑ์ประเภท 
iOS (iPod, iPad, iPhone) และ
อุปกรณ์เสริม และเป็นตัวแทน
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา
สินค้าอ่ืนๆ เพื่อใช้งานร่วมกับ
สินค้า Apple 
เป็นผู้จัดจ าหน่ายเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ต่อพ่วง
ต่างๆ 
 
ให้เช่าอาคารส านักงาน 
ให้บริการข้อมูลธรุกิจ ให้
ค าปรึกษาและให้บริการวเิคราะห์
ด้านความเสีย่งทางธรุกิจ 
ให้บริการข้อมูลเครดิต 
จ าหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้
ส านักงาน/สื่อสารโทรคมนาคม
และบริการ 
นายหน้าในการจัดท างาน
โฆษณา 
 
ให้บริการข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูล
ข่าวธรุกิจ บริการด้านจัด
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่และบันทึก
ลงบนสื่ออิเล็คทรอนิคส ์ให้
ค าปรึกษาและให้บริการวเิคราะห์
ด้านความเสีย่งธุรกิจ 
ให้บริการรับจัดงานนิทรรศการ 



 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 

 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปยี้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

ประเทศไต้หวัน 
 
หลักสูตรวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง รุ่น
ท่ี 1 ส านัก
คณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 
หลักสูตร Director 
Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 
36/2005 
หลักสูตร Role of the 
Chairman Program 
(RCP) รุ่นที่ 12/2005 

ให้บริการบริหาร ผลิต 
บริหารงาน และรับปรึกษาด้าน
สื่อโฆษณา 
ให้ค าปรึกษาและจัดหาเก่ียวกับ
ซอฟท์แวร์ บริการวิจัยข้อมูล
เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจ วิจัย
ข้อมูลอุตสาหกรรม 

นายนราธร วงศว์ิเศษ 
กรรมการ  
(กรรมการผู้มีอ านาจลง
นามผูกพันบริษัทฯ) 

61 Master of Science 
Industrial and 
Systems 
Engineering 
San Jose State 
University, USA 
 
หลักสูตร Director 
Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 
7/2004 
 

1.26% - 2555-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
2555-ปัจจุบัน 
 
2555-ปัจจุบัน 
2555-ปัจจุบัน 
 
 
 
2554-ปัจจุบัน 

กรรมการ 
 
 
 
 
 
ที่ปรึกษา 
 
ที่ปรึกษา 
ประธานกรรมการ 
 
 
 
ที่ปรึกษา 

บมจ. เอส พี วี ไอ 
 
 
 
 
 
บจ. ซิลเวอร์เลค 
(ประเทศไทย) 
บจ. เออาร์ อิลาสโท
เมอร ์
บจ. พีซีซี อินเทอร์
เนชันนัล 
 
 

ตัวแทนจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตราสินค้า Apple ท้ัง
คอมพิวเตอร์  ผลิตภัณฑ์ประเภท 
iOS (iPod, iPad, iPhone) และ
อุปกรณ์เสริม และเป็นตวัแทน
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา
สินค้าอ่ืนๆ เพื่อใช้งานร่วมกับ
สินค้า Apple 
จ าหน่ายและบริการติดตั้ง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ธุรกิจธนาคาร 
ผู้ผลิตปุ่มยาง ปุม่พลาสติก 
ให้บริการตอบ ติดตาม ให้ข้อมูล
ทางโทรศพัท์ ทางระบบ



 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 

 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปยี้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
 
ส.ค.2554-ธ.ค.2554 
 
 
2550-2553 
2549-2553 

 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ 
 

 
บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รี
เสิร์ช 
 
 
บจ. โปรเฟสชันนัล 
คอลเซ็นเตอร ์
 
 
บมจ. บัตรกรุงไทย 
บมจ. กรุงไทย
คอมพิวเตอร ์เซอร์วิส
เซส 

คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ทุกประเภท และ
ให้บริการลูกค้าสัมพนัธท์ุก
ประเภท 
ให้ค าปรึกษาและจัดหาเก่ียวกับ
ซอฟท์แวร์ บริการวิจัยข้อมูล
เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจ วิจัย
ข้อมูลอุตสาหกรรม 
ให้บริการตอบ ติดตาม ให้ข้อมูล
ทางโทรศพัท์ ทางระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ทุกประเภท และ
ให้บริการลูกค้าสัมพนัธท์ุก
ประเภท 
ธุรกิจบัตรเดบิต ธรุกิจสินเช่ือ 
บริหารและจัดการเทคโนโลยีและ
การสือ่สาร 

นายไตรสรณ์ วรญาณ
โกศล 
กรรมการ กรรมการบริหาร 
และกรรมการผู้จัดการ 
(กรรมการผู้มีอ านาจลง
นามผูกพันบริษัทฯ) 

53 ปริญญาโท 
M.B.A. University of 
New Haven, U.S.A. 
 
หลักสูตร Director 
Accreditation 
Program (DAP) รุ่น
พิเศษ SET 2012 

6.33% - สามีของนาง
เพ็ชรรัตน์         
วรญาณ
โกศล 

- นางดวง
นภา 
วรญาณ
โกศล เป็น
น้องสะใภ ้

2554-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
2539-ปัจจุบัน 
 
2537-ปัจจุบัน 

กรรมการ และกรรมการ
ผู้จัดการ 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

บมจ. เอส พี วี ไอ 

 
 
 
 
 
บจ. เอส พี วี ดิจิตอล 
เซอร์วิส 
บจ. เอส พี วี แอด
วานซ ์

ตัวแทนจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตราสินค้า Apple ท้ัง
คอมพิวเตอร์  ผลิตภัณฑ์ประเภท 
iOS (iPod, iPad, iPhone) และ
อุปกรณ์เสริม และเป็นตวัแทน
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา
สินค้าอ่ืนๆ เพื่อใช้งานร่วมกับ
สินค้า Apple 
รับจ้างออกแบบพิมพ์งานดิจติอล
โปสเตอร ์
 
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์



 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 

 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปยี้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณ
โกศล 
กรรมการ กรรมการบริหาร 
และผู้อ านวยการฝ่าย
ปฏิบัติงาน 
(กรรมการผู้มีอ านาจลง
นามผูกพันบริษัทฯ) 

54 ปริญญาโท 
MBA, Major Finance 
University of New 
Haven, U.S.A. 
 
ปริญญาโท 
MIS, Computer 
Information System 
University of New 
Haven, U.S.A. 
 
หลักสูตร Director 
Accreditation 
Program (DAP) รุ่น
พิเศษ SET 2012 

8.32% - ภรรยาของ
นายไตร
สรณ์  
วรญาณ
โกศล 

- นางดวง
นภา  
วรญาณ
โกศล เป็น
น้องสะใภ ้

2554-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
2539-ปัจจุบัน 
 
2537-ปัจจุบัน 
 

กรรมการ  
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

บมจ. เอส พี วี ไอ 

 
 
 
 
 
บจ. เอส พี วี ดิจิตอล 
เซอร์วิส 
บจ. เอส พี วี แอด
วานซ ์
 

ตัวแทนจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตราสินค้า Apple ท้ัง
คอมพิวเตอร์  ผลิตภัณฑ์ประเภท 
iOS (iPod, iPad, iPhone) และ
อุปกรณ์เสริม และเป็นตวัแทน
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา
สินค้าอ่ืนๆ เพื่อใช้งานร่วมกับ
สินค้า Apple 
รับจ้างออกแบบพิมพ์งานดิจติอล
โปสเตอร ์
 
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์
 

นายสุจิน สุวรรณเกต 
กรรมการตรวจสอบ 

64 ปริญญาโท 
M.B.A. Long Island 
University, U.S.A. 
 
หลักสูตร Director 
Accreditation 
Program (DAP) รุ่น
พิเศษ SET 2012 

0.08% - 2555-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
2551-2557 
 
2542-2554 
2551-2553 
 
 
2527-2553 
 
2548-2551 

กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ  
กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
 
ต าแหน่งสุดท้าย-ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่  

บมจ. เอส พ ีวี ไอ 
 
 
 
 
 
บมจ. นครหลวงลีสซิ่ง 
- 
แฟ็กเตอริง 
บจ. ข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ 
บล. นครหลวงไทย 
 
 
ธนาคารนครหลวงไทย 

ตัวแทนจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตราสินค้า Apple ท้ัง
คอมพิวเตอร์  ผลิตภัณฑ์ประเภท 
iOS (iPod, iPad, iPhone) และ
อุปกรณ์เสริม และเป็นตวัแทน
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา
สินค้าอ่ืนๆ เพื่อใช้งานร่วมกับ
สินค้า Apple 
ให้เช่าด าเนนิงาน (ลิสซิ่ง) และ 
เงินให้กู้ยืม 
 
บริการข้อมูลเครดิต 
ธุรกิจหลักทรัพย ์
 
 



 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 

 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปยี้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

ประธานกรรมการ  จ ากัด  
บจ. สคิบเซอร์วิส 
จ ากัด 

ธนาคารพาณิชย ์
 
บริการรักษาความปลอดภัย 

นางสุษมา รตัิวานิช 
กรรมการตรวจสอบ 

37 ปริญญาโท  
Information 
Systems, American 
University, U.S.A. 
 
หลักสูตร Director 
Accreditation 
Program (DAP) รุ่น
พิเศษ SET 2012 

0.08% - พ.ย.2555-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
2555-ปัจจุบัน2554-2555 
 
2552-2555 
 
2551-2552 
2554-2551 

กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
ผู้จัดการส่วนบริหารงาน
ทั่วไป 
รักษาการผู้จัดการส่วน
บริหารงานทั่วไป 
เลขานุการอาวุโส (ประธาน
กรรมการ) 
เลขานุการ (ประธาน
กรรมการ) 
เลขานุการ (กรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ)่ 

บมจ. เอส พ ีวี ไอ 
 
 
 
 
 
บมจ. อสมท 
บมจ. อสมท 
 
บมจ. อสมท 
 
บมจ. อสมท 
บมจ. อสมท 
 

ตัวแทนจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตราสินค้า Apple ท้ัง
คอมพิวเตอร์  ผลิตภัณฑ์ประเภท 
iOS (iPod, iPad, iPhone) และ
อุปกรณ์เสริม และเป็นตวัแทน
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา
สินค้าอ่ืนๆ เพื่อใช้งานร่วมกับ
สินค้า Apple 
สื่อสารมวลชน 
สื่อสารมวลชน 
 
สื่อสารมวลชน 
 
สื่อสารมวลชน 
 
สื่อสารมวลชน 
สื่อสารมวลชน 

นายพีระพล อ าพนั 
กรรมการบริหาร และ
ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน 
เลขานุการบริษัท 

50 ปริญญาโท  
บริหารธุรกิจ  
Lindenwood 
College, USA 
 
ประกาศนยีบัตร 
หลักสูตร Company 
Secretary Program 
(CSP) 

0.02% - 2554-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
2537-2553 

กรรมการบริหาร และ
ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน 
 
 
 
กรรมการและผู้บริหารฝ่าย
บัญชีและการเงิน 

บมจ. เอส พ ีวี ไอ 
 
 
 
 
 
บจ. ซีเอ็มจีอาร์พี 
(ประเทศไทย) 
 

ตัวแทนจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตราสินค้า Apple ท้ัง
คอมพิวเตอร์  ผลิตภัณฑ์ประเภท 
iOS (iPod, iPad, iPhone) และ
อุปกรณ์เสริม และเป็นตวัแทน
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา
สินค้าอ่ืนๆ เพื่อใช้งานร่วมกับ
สินค้า Apple 
ตัวแทนและทีป่รึกษางาน
ประชาสัมพนัธ ์



 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 

 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปยี้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางดวงนภา วรญาณ
โกศล 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการแผนก
ผลิตภัณฑ ์

49 ปริญญาตร ี
วิทยาการคอมพิวเตอร ์
คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

0.39% 
 

-  น้องสะใภ้
ของ 

   นายไตร
สรณ์   
   วรญาณ
โกศล   
   และ 
   นางเพ็ชร
รัตน์  
   วรญาณ
โกศล 

2554-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
2537-ปัจจุบัน 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการแผนก
ผลิตภัณฑ ์
 
 
 
 
กรรมการ 

บมจ. เอส พ ีวี ไอ 
 
 
 
 
 
บจ. เอส พี วี แอด
วานซ ์

ตัวแทนจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตราสินค้า Apple ท้ัง
คอมพิวเตอร์  ผลิตภัณฑ์ประเภท 
iOS (iPod, iPad, iPhone) และ
อุปกรณ์เสริม และเป็นตวัแทน
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา
สินค้าอ่ืนๆ เพื่อใช้งานร่วมกับ
สินค้า Apple 
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์

นายพงศกร บุญศรีเมือง 
ผู้จัดการอาวโุสแผนก
วิศวกรรมและบริการ  

44 ปริญญาโท 
โทรคมนาคม  
คณะวศิวกรรมศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยพีระ
จอมเกล้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

0.21% - 2554-ปัจจุบัน 
 
 
 
 

ผู้จัดการอาวโุสแผนก
วิศวกรรมและบริการ   
 
 
 

บมจ. เอส พ ีวี ไอ 
 
 
 
 

ตัวแทนจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตราสินค้า Apple ท้ัง
คอมพิวเตอร์  ผลิตภัณฑ์ประเภท 
iOS (iPod, iPad, iPhone) และ
อุปกรณ์เสริม และเป็นตวัแทน
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา
สินค้าอ่ืนๆ เพื่อใช้งานร่วมกับ
สินค้า Apple 

นายไพโรจน์  
อุลิศนันท ์
ผู้จัดการอาวโุสแผนกคา้
ปลีก 1 

46 ประกาศณยีบัตร
วิชาชีพ  
สาขาไฟฟ้า 
คณะไฟฟา้ก าลัง 
วิทยาลยัเทคนิค
จันทบุร ี

- - 2554-ปัจจุบัน 
 
 
 
 

ผู้จัดการอาวโุสแผนกคา้
ปลีก 1 
 
 
 
 

บมจ. เอส พ ีวี ไอ 
 
 
 
 

ตัวแทนจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตราสินค้า Apple ท้ัง
คอมพิวเตอร์  ผลิตภัณฑ์ประเภท 
iOS (iPod, iPad, iPhone) และ
อุปกรณ์เสริม และเป็นตวัแทน
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา
สินค้าอ่ืนๆ เพื่อใช้งานร่วมกับ
สินค้า Apple 

หมายเหต ุ: นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 

 



 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 

 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

รายชื่อ บริษัท บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

นายธีระ อภัยวงศ์ X,AC                            

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

นายนราธร วงศ์วิเศษ /            X         /       
นายไตรสรณ์ วรญาณ
โกศล 

/,//,/// / /                          

นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณ
โกศล 

/,//,* / /                          

นายสุจิน สุวรรณเกต /,AC       /                     

นางสุษมา รัติวานิช /,AC                            

นายพีระพล อ าพัน //,*                            

นางดวงนภา วรญาณ
โกศล 

**  /                          

นายพงศกร บุญศรีเมือง ***                            

นายไพโรจน์ อุลิศนันท์ ***                            
 
หมายเหตุ  X = ประธานกรรมการ  C = ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานคณะผู้บริหาร  AC = กรรมการตรวจสอบ 
  / = กรรมการ  // = กรรมการบริหาร      /// = กรรมการผู้จัดการ 
  * = ผู้อ านวยการ  ** = ผู้ช่วยผู้อ านวยการ     ***  = ผู้จัดการอาวุโส 



 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 

 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง: 
 

1. บริษัท เอส พี วี ดิจิตอล เซอร์วิส จ ากัด   
2. บริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จ ากัด 
3. บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด  
4. บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จ ากัด 
5. บริษัท ดีทู ซิสเต็มส์ จ ากัด 
6. บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ ากัด 
7. บริษัท นครหลวงลีสซิ่ง-แฟ็กเตอริง จ ากัด (มหาชน) 
8. บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 
9. บริษัท โปรบิซิเนส ดีเวลล็อปเมนท์ จ ากัด 
10. บริษัท โปร มัลติ เซอร์วิส จ ากัด 
11. บริษัท โปร แมเนจเมนท์ โซลูชั่น จ ากัด 
12. บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จ ากัด 
13. บริษัท แพน แปซิฟิค คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
14. บริษัท มาสเตอร์ ลิงค์ จ ากัด 

15. บริษัท มาสเตอร์ วิชั่น จ ากัด 
16. บริษัท เวนเจอร์ โพรไฟล์ จ ากัด 
17. บริษัท เอคอนซัลแตนท์ จ ากัด 
18. บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชัน จ ากัด 
19. บริษัท เอเน็ต จ ากัด 
20. บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จ ากัด 
21. บริษัท เอส.พี.เอ็น เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด 
22. บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) 
23. บริษัท เออาร์ อิลาสโทเมอร์ จ ากัด 
24. บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
25. บริษัท เออาร์ไอที จ ากัด 
26. บริษัท เออาร์ไอพี จ ากัด (มหาชน) 
27. บริษัท ไอที ซิตี้ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 



 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปยี้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวยุพา เบญจวิกรยั 42 ปริญญาตรี  
การจัดการธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ 
มหาวิทยาลัยสยาม 

- - 2554-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
2547 - 2554 

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
ผู้ตรวจสอบภายใน 

บมจ. เอส พี วี ไอ 
 
 
 
 
 
 
บมจ. ไอที ซิตี้  

ตัวแทนจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ภายใตต้รา
สินค้า Apple ทั้งคอมพิวเตอร์  ผลิตภัณฑ์
ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) และ
อุปกรณ์เสริม และเป็นตวัแทนจ าหนา่ย
ผลิตภัณฑ์ภายใตต้ราสนิค้าอื่นๆ เพื่อใช้
งานร่วมกับสินค้า Apple 
 
จ าหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน/
สื่อสารโทรคมนาคมและบริการ 
 

  
  
 



 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 

แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 

 

เอกสารแนบ 4 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
- ไม่มี - 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ำกัด (มหำชน) 
S P V I Public Company Limited 

กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ประจำปี 2557

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน  ไม่เป็นเท็จ  ไม่ทำให้ผู้อ่ืนสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระสำคัญ  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ขอรับรองว่า

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ แล้ว 

2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ เป ็นสาระ
สำคัญทั้งของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลใหม้ีการปฏิบัตติามระบบดังกล่าว

3. บริษัทฯ ไ ด้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี  และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ
บริษัทฯ ไ ด้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมท้ังการกระทำท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ในการนี้ เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารท้ังหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทฯ ไ ด้มอบหมายให้ นายพีระพล อำพัน เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของ นายพีระพล อำพัน กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ไ ด้รับรองความถูกต้องของข้อมูล
แล้วดังกล่าวข้างต้น

ช่ือ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายนราธร วงศ์วิเศษ กรรมการ …………………………………

2. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการ ……………………………….…

ช่ือ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายพีระพล อำพัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ……………………………..……



 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น   
  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้  
  1. นายธีระ อภัยวงศ์           ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  2. นายสุจิน สุวรรณเกต     กรรมการตรวจสอบ 
  3. นางสุษมา รัติวานิช        กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางสาวยุพา  เบญจวิกรัย ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน  ท าหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทท่ีระบุไว้

ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 4 ครั้ง  และกรรมการตรวจสอบทุก
ท่านได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง   นอกจากนี้  คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เชิญฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบ
ภายในเข้าร่วมประชุมด้วยตามความเหมาะสม  และมีการรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
บริษัททุกไตรมาส สาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  

 
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส  รายงวดบัญชีและประจ าปีร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารฝ่ายการบัญชีเพื่อพิจารณา

รายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายทางการบัญชี  รวมถึงรับทราบข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของ
ผู้สอบบัญชี   เพื่อให้ม่ันใจว่ามีการปฎิบัติบัญชีท่ีถูกต้องตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
อย่างเพียงพอและเชื่อถือได้  ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานท่ีได้น าเสนอต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ท้ังนี้ผู้สอบ
บัญชีได้ปฎิบัติหน้าท่ี และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ 

 
พิจารณา เสนอแนะ และสอบทานแผนงานและผลการตรวจสอบของระบบการควบคุมภายใน  เพื่อประเมินความเพียงพอ 

ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการชี้แนะเพื่อให้มีการก ากับดูแล และการตรวจสอบภายในมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีบริษัทได้ก าหนดไว้ ท้ังนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท
มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงระหว่างกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ม่ันใจว่าเป็นไป

ตามเงื่อนไขปกติทางธุรกิจและไม่มีรายการใดท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯอย่างมีนัยส าคัญ โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความ
โปร่งใส  รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวอย่างเพียงพอ ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นแนวทาง 

 
ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการปฎิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้  เพื่อให้ระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 
พิจารณาคัดเลือก  เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ และความน่าเชื่อถือเป็นหลัก และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อน าเสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตั้ง 



 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 

 

 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติหน้าท่ีครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทด าเนินการด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ  และมีความเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทตลอดจนผู้บริหารของ
บริษัท มีความมุ่งม่ันท่ีจะปฎิบัติหน้าท่ีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท อย่างมีคุณภาพ  และได้ให้ความส าคัญต่อการด าเนินงาน
ภายใต้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล มีการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  มีความโปร่งใส และเชื่อถือได้ตามหลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีสอดคล้องกับข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
 
 

 
 
 

(นายธีระ อภัยวงศ์) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 


