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การประกอบธรุกิจ 

1. ภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

 บรษิทั เอส พ ีว ีไอ จ ำกดั (มหำชน) ประกอบธุรกิจหลกัเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำ Apple      
ทัง้คอมพวิเตอร์ (iMac, MacBook Pro, MacBook Air) ผลติภณัฑป์ระเภท iOS(iPod, iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสรมิต่ำงๆ 
รวมทัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยผลติภณัฑภ์ำยใต้ตรำสนิคำ้อื่นๆ ที่สำมำรถน ำมำใช้กบัผลติภณัฑ ์Apple เช่น ฮำรด์ดสิก์เกบ็ขอ้มูล
ส ำหรบังำนวดีโีอ  ฮำรด์ดสิก์เกบ็ขอ้มูลแบบพกพำ  ผลติภณัฑป์ระเภทสิง่พมิพแ์ละกรำฟิก รวมถงึอุปกรณ์ต่อพ่วงส ำหรบัสนิคำ้
ประเภท iOS  (iPod, iPad, iPhone) เช่น ล ำโพง หูฟงั  รวมทัง้ Case ป้องกนักำรกระแทก และฟิล์มกนัรอย เป็นต้น เพื่อที่จะ
รองรบัควำมต้องกำรของลูกคำ้ไดค้รบวงจร ทัง้ในกลุ่มลูกคำ้รำยย่อยทัว่ไป โดยผ่ำนช่องทำงรำ้นคำ้ iStudio by SPVi, iBeat by 
SPVi,iop U•Store by SPVi, mobiและลูกคำ้องคก์ร ทัง้ลูกคำ้สถำนศกึษำและลูกคำ้บรษิทัและรฐัวสิำหกจิ 

 นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ ยงัมศีูนยบ์รกิำรลูกคำ้ตำมมำตรฐำน  Apple ที่ได้รบัแต่งตัง้เป็น Authorized Apple Service 
Provider ภำยใตช้ื่อ Smart Bar ซึง่มชี่ำงทีผ่ำ่นรบัรองจำก Apple ประจ ำอยูทุ่กสำขำ คอยใหบ้รกิำรและใหค้ ำปรกึษำ รวมทัง้เปิด
ศูนยฝึ์กอบรมกำรใช้งำนตำมมำตรฐำน Apple แก่ลูกคำ้ทัว่ไปและองคก์ร ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็น Authorized Apple 
Training Center 

 ปจัจบุนั บรษิทัฯ มสีำขำทัง้หมดจ ำนวน 31 สำขำ โดยสำขำของบรษิทัฯ สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น iStudio จ ำนวน 4 สำขำ  
iBeat จ ำนวน 6 สำขำ U•Store จ ำนวน 9 สำขำ iShop จ ำนวน 1 สำขำ  mobi จ ำนวน 5 สำขำ AIS Shop by Partner 2 สำขำ
และศูนยบ์รกิำร Smart Bar จ ำนวน 4 สำขำ โดยสำขำและศูนยบ์รกิำรของบรษิทัฯ มรีำยละเอยีดสถำนทีต่ ัง้ดงัน้ี 

ช่ือร้าน สถานท่ีตัง้ 

iStudio หอ้ง 3C96 ชัน้ 3 อำคำรฟอรจ์นูทำวน์ 
หอ้ง 408 ชัน้ 4 ศูนยก์ำรคำ้เซน็ทรลั พลำซ่ำ แจง้วฒันะ 
หอ้ง 1097 ชัน้ G อำคำรซคีอนสแควร ์
ชัน้ 4 ศูนยก์ำรคำ้เซน็ทรลัพระรำม 9  

iBeat หอ้ง 223 ชัน้ 2 อำคำรเอสพละนำด 
หอ้ง 4P36 ชัน้ 4 อำคำรฟอรจ์นูทำวน์ 
หอ้ง 1129-1130 และ 1133B  ชัน้ 1 ศูนยก์ำรคำ้เกตเวย ์เอกมยั 
หอ้ง 150 ชัน้ 1 ศูนยก์ำรคำ้เซน็ทรลัพลำซ่ำ เชยีงรำย 
99/8 อำคำรเทสโก้ โลตสั สำขำมหำชยั 2  
หอ้ง 232 ชัน้ 2 ศูนยก์ำรคำ้เซน็ทรลัพลำซ่ำ ระยอง 

U•Store ศูนยห์นงัสอื มหำวทิยำลยัธรรมศำสตรร์งัสติ 
ศูนยห์นงัสอื มหำวทิยำลยัธรรมศำสตรท์่ำพระจนัทร์ 
หอ้ง 27 ชัน้ G อำคำร ABAC Plaza มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั  
ชัน้ 1 อำคำรเซนต ์ฟิลปิส ์มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั วทิยำเขตหวัหมำก 
ชัน้ 1 อำคำร 10  คณะบรหิำรธุรกจิ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์
ชัน้ใตอ้ำคำรหอสมดุและคลงัควำมรู ้มหำวทิยำลยัมหดิล ศำลำยำ 
อำคำรอเนกประสงคข์ำ้งอำคำร 10 มหำวทิยำลยักรงุเทพ วทิยำเขตรงัสติ 
ชัน้ 1 อำคำร 7 มหำวทิยำลยัธุรกจิบณัฑติ 
ดำ้นหน้ำอำคำรศูนยป์ฏบิตักิำรโรงแรมเทำทอง มหำวทิยำลยับูรพำ 

iShop  หอ้ง 386-387 ชัน้ 3 พนัธท์พิยพ์ลำซ่ำ 
mobi หอ้ง IT 17 ชัน้ G ศูนยก์ำรคำ้ซคีอนสแควร์ 
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ช่ือร้าน สถานท่ีตัง้ 

จดุ M4-6 ชัน้ 1 ศูนยก์ำรคำ้เดอะมอลล ์ชอปป้ิงเซนเตอร ์หวัหมำก 
จดุ M1 ชัน้ 3 ศูนยก์ำรคำ้เดอะมอลล ์บำงกะปิ 
หอ้ง อำรท์ ี07 ชัน้ 1 โครงสรำ้งอศัวรรณ 2 หนองคำย 
หอ้ง K224 ชัน้ 2 ศูนยก์ำรคำ้เซน็ทรลัพลำซำเวสตเ์กต 

AIS Shop by Partner เลขที ่3 อำคำร เทสโก ้โลตสั สำขำระยอง 
หอ้ง RT25 ชัน้ 1 อำคำร MM Market สำขำอรญัประเทศ 

Smart Bar หอ้ง 85-87C ชัน้ I 3 อำคำรฟอรจ์ูนทำวน์ 
หอ้ง G52-53 ชัน้ G ศูนยก์ำรคำ้เซน็ทรลัพลำซำ แจง้วฒันะ 
หอ้ง 407 ชัน้ 4 ศูนยก์ำรคำ้เซน็ทรลัพลำซำ แกรนด ์พระรำม 9 
หอ้ง 132 ชัน้ 1 ศูนยก์ำรคำ้เซน็ทรลัพลำซำ เชยีงรำย 

 ในระหวำ่งปี 2558 บรษิทัฯ ยกเลกิจดุจ ำหน่ำยสนิคำ้ Apple ใน IT City ทัง้หมด 23 แหง่  
  
 1.1 วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์เป้าหมายในการด าเนินธรุกิจ 

  วิสยัทศัน์  
  “มุง่สูค่วำมเป็นผูน้ ำดำ้น Solutions for all Generations เพื่อสรำ้งกำรใช้เทคโนโลยอีย่ำงสรำ้งสรรคแ์ละใส่ใจดูแล 
ผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิทัใหไ้ดร้บัผลตอบแทนและประโยชน์อย่ำงคุม้ค่ำ  ตลอดจนกำรใส่ใจดูแลสงัคม โดยเฉพำะดำ้นกำรศกึษำ
อยำ่งต่อเน่ือง” 
 
  พนัธกิจ 

1. มุง่ม ัน่ทีจ่ะสรรหำบรกิำรทีด่แีละนวตักรรมใหม่ๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินชวีติที่ต้องกำรใช้เทคโนโลยี
อยำ่งสรำ้งสรรค ์

2. เข้ำเป็นส่วนหน่ึงในกำรพฒันำกำรเรยีนกำรสอน เพื่อให้ครูและนักเรยีนสำมำรถใช้เทคโนโลยใีนกำรช่วย
วเิครำะห์ สร้ำงสรรค์ วำงแผน ค้นหำควำมรู้ แก้ปญัหำ ท ำงำนร่วมกนั และน ำเสนอผลงำน เพื่อเข้ำสู่กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต          
(Life long learning) 

3. มุ่งพฒันำบุคคลำกร สรำ้งวฒันธรรมในกำรท ำงำนของพนักงำน เพื่อมอบบรกิำรอย่ำงมอือำชพีใหแ้ก่ลูกค้ำ 
พร้อมให้ควำมส ำคญัในกำรพฒันำควำมรู้แก่พนักงำน ให้ก้ำวทันกับนวตักรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ เพื่อก่อให้เกิด
ประสทิธภิำพสงูสดุแก่องคก์ร 

 
  เป้าหมายในการด าเนินธรุกิจ 

บรษิทัฯ มเีป้ำหมำยในกำรเป็นผูน้ ำดำ้น IT เพื่อกำรศกึษำและกำรพฒันำแบบครบวงจร ดว้ย Apple Education 
Solution เพื่อสรำ้งให้เกดิกำรเรยีนรูใ้นเชงิ Creative Learning โดยบรษิทัฯ จะเน้นในเรื่อง Edutivity คอืกำรท ำกจิกรรมเพื่อ
กำรศึกษำ ดว้ยประสบกำรณ์ของทมีบรหิำร ทีมขำย และทมี Solution Engineer ของบรษิทัฯ และร้ำน U•Store ที่ตัง้อยู่ใน
มหำวิทยำลัยชัน้น ำ จะท ำให้บริษัทฯ สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย นับตัง้แต่นักเรียนในโรงเรียน นักศึกษำ อำจำรย์ใน
มหำวทิยำลยั องคก์รเอกชน และบุคคลทัว่ไป โดยบรษิทัฯ จะท ำกำรตอกย ้ำควำมเป็นผูน้ ำกบักลุ่มเป้ำหมำยทุกระดบั ทุกวชิำชพี 
ซึ่งถือเป็นช่องทำงกำรตลำดที่สำมำรถขยำยตวัตำมแนวโน้มของเศรษฐกิจโลก รวมทัง้กำรที่ประเทศไทยก ำลงัเริ่มขยำยกำร
เชื่อมต่อดว้ยระบบ 4Gทัว่ประเทศและรองรบักำรเตบิโตของ AEC ซึง่มคีอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็และสมำรท์โฟน เป็นตวัเชื่อมในโลก
แห่ง Social Network เพรำะกลุ่มเป้ำหมำย ทัง้ในระดบับุคคล  และองคก์ร ต่ำงมคีวำมต้องกำรที่จะพฒันำศกัยภำพของตนเอง
อยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะวิชำชีพต่ำงๆ ที่ต้องพึ่งพำเทคโนโลยีในกำรประกอบอำชีพ และรวมทัง้บุคคลทัว่ไปที่จะต้องใช้
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เทคโนโลยอีย่ำงสรำ้งสรรคต์ลอดช่วงชวีติ (Creative Life Long Learning) บรษิทัฯ ยงัมเีป้ำหมำยที่จะขยำยฐำนลูกคำ้สู่กลุ่ม
องค์กรอื่นๆ เพิม่มำกขึ้น ด้วยผลิตภณัฑ์ และ Solution ต่ำงๆ ที่บรษิทัฯ ม ีเช่น ระบบกำรจดักำรสี (Color Management 
System)  ระบบหอ้งเรยีนอจัฉรยิะ(Smart Class Room Solution) รวมไปถงึระบบหอ้งประชุม (Smart Meeting Room 
Solution) เป็นตน้ 

นอกจำกน้ี บรษิทัฯมเีป้ำหมำยที่จะเพิม่ยอดขำย โดยกำรเพิม่ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้และกำรบรกิำรหลงักำร
ขำย ในรูปแบบกำรขยำยสำขำและศูนยบ์รกิำรสนิคำ้ ทัง้กำรเปิดรำ้น iBeat, mobi และศูนยบ์รกิำร Smart Bar รวมทัง้กำรเปิด
รำ้น AIS Shop by Partner ทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัสทิธบิรหิำรจดักำรรำ้น จำก บรษิทั แอดวำนซ ์ไวรเ์ลสเน็ทเวอรค์ จ ำกดั 
 
 1.2 ประวติัความเป็นมาและพฒันาการท่ีส าคญั 
  บรษิทั เอส พ ีว ีไอ จ ำกดั (มหำชน) ก่อตัง้จำกประสบกำรณ์กำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสนิคำ้ภำยใต้ตรำผลติภณัฑ์ 
Apple ของนำยไตรสรณ์ และนำงเพช็รรตัน์ วรญำณโกศล ตัง้แต่ปี 2532 โดยเริม่ต้นจำกกำรด ำเนินธุรกจิภำยใต้ชื่อบรษิทัเอส พ ี
ว ีบสิสเินส เซน็เตอร ์จ ำกดั ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่แรก 3,000,000 บำท มวีตัถุประสงคห์ลกัในกำรประกอบธุรกจิเป็นตวัแทน
จ ำหน่ำยคอมพวิเตอร์ Apple เป็นสนิคำ้หลกั ต่อมำในปี 2537 เพื่อปรบัปรุงโครงสรำ้งผูถ้อืหุน้ใหส้อดคล้องกบักำรขยำยตวัของ
ธุรกจิ  นำยไตรสรณ์ และนำงเพช็รรตัน์ วรญำณโกศล จงึไดจ้ดทะเบียนบรษิทัใหม่ในนำม บรษิทั เอส พ ีว ีแอดวำนซ์ จ ำกดั 
ดว้ยทุนจดทะเบยีน 6,000,000 บำท 
  จำกควำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินธรุกจิ ประกอบกบักำรเตบิโตของตลำด Apple ในประเทศไทย เมื่อวนัที่ 6 มกรำคม 
2554 นำยไตรสรณ์ และนำงเพช็รรตัน์ วรญำณโกศล จงึไดร้ว่มลงทุนกบับรษิทัไอทซีติี้ จ ำกดั (มหำชน) จดัตัง้บรษิทั เอส พ ีว ีไอ 
จ ำกดั ขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ต้น 120,000,000 บำท โดยรบัโอนทรพัย์สนิและพนักงำนที่เกี่ยวข้องกบักำรเป็นตวัแทน
จ ำหน่ำย Apple ทัง้หมด จำกบรษิทั เอส พ ีว ีแอดวำนซ์ จ ำกดั ซึ่งจำกกำรร่วมทุนในครัง้น้ี ท ำให้บรษิทัฯ สำมำรถขยำยจุด
จ ำหน่ำยสนิคำ้ Apple สูพ่ืน้ทีร่ำ้น IT City ทัว่ประเทศ 
  บริษัทฯ  ยังได้ขยำยธุรกิจกำรให้บริกำรที่เป็นมำตรฐำนให้แก่ลูกค้ำ  โดยมีศูนย์บริกำรสินค้ำภำยใต้ตรำ
ผลติภณัฑ ์Apple ในนำม “Smart Bar” รวมทัง้เปิดศูนยฝึ์กอบรมกำรใช้งำนใหแ้ก่ลูกคำ้และองคก์ร ตำมมำตรฐำน Apple ซึ่ง
บรษิทัฯ  ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็น Authorized Apple Training Center นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำย
ภำยใตต้รำสนิคำ้อื่นๆ เพื่อใชง้ำนรว่มกบัสนิคำ้ Apple เป็นหลกั เพื่อทีร่องรบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 
 
  กำรเปลีย่นแปลงและพฒันำกำรทีส่ ำคญัเกีย่วกบักำรประกอบธรุกจิและกำรบรหิำรงำนทีผ่่ำนมำของบรษิทัฯ 

เดือน / ปี เหตกุารณ์ท่ีส าคญั 

มกรำคม 2554 จดัตัง้บรษิทัฯ  ดว้ยทุนจดทะเบยีน 120,000,000 บำท 

มนีำคม 2554  รบัโอนทรพัยส์นิและพนกังำนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย Apple ทัง้หมดของบรษิทั 
เอส พ ีว ีแอดวำนซ ์จ ำกดั 

 รบัโอนสำขำทัง้หมด จ ำนวน 15 สำขำ ซึ่งไดแ้ก่ iStudio จ ำนวน 4 สำขำ iShop จ ำนวน 1 
สำขำ  iBeat จ ำนวน 1 สำขำ U•Store จ ำนวน 7 สำขำ และ Smart Bar จ ำนวน 2 สำขำ 

 เริม่เปิดจดุจ ำหน่ำยสนิคำ้ Apple ใน IT City   

กรกฎำคม 2554 เปิดสำขำ U•Store ทีม่หำวทิยำลยัมหดิล ศำลำยำ และมหำวทิยำลยัธรุกจิบณัฑติ 

ตุลำคม 2554 เปิดจดุจ ำหน่ำยสนิคำ้ Apple ใน Big C เป็นแหง่แรก  

ธนัวำคม 2554 เปิดสำขำ iStudio ทีศู่นยก์ำรคำ้ เซน็ทรลัแกรนด ์พระรำม 9  

มกรำคม 2555 เปิดสำขำ U•Store ทีม่หำวทิยำลยับูรพำ 

กุมภำพนัธ ์2555 เปิด Smart Bar ทีศู่นยก์ำรคำ้ เซน็ทรลัแจง้วฒันะ 
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เดือน / ปี เหตกุารณ์ท่ีส าคญั 

มถิุนำยน 2555 เปิดสำขำ  iStudio ทีศู่นยก์ำรคำ้ เกตเวย ์เอกมยั 

เมษำยน 2556  ด ำเนินกำรแปรสภำพเป็นบรษิทัมหำชน  

 เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุน้ที่ตรำไวจ้ำก 10.00 บำท เป็น 0.50 บำท ส่งผลท ำใหจ้ ำนวนหุน้สำมญั
ของ บรษิทัฯเพิม่จำกจ ำนวน 12,000,000 หุน้ เป็น 240,000,000 หุน้ 

 เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 80,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบยีนเดมิ  120,000,000 ล้ำนบำท 
เป็น 200,000,000 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัใหม่จ ำนวน 160,000,000 หุน้ มูลที่ตรำไว้
หุน้ละ 0.50 บำท ซึง่รำยละเอยีดกำรจดัสรรเป็นดงัน้ี  

1)   หุน้สำมญัจ ำนวน 50,000,000 หุน้ จดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิ ซึ่งจดัสรรเรยีบรอ้ยแล้ว  ส่งผล
ท ำใหทุ้นช ำระแลว้ของบรษิทัฯ เท่ำกบั 290,000,000 หุน้ 

2)  หุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 104,500,000 หุน้ เสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไปครัง้แรก 

3)  หุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,500,000 หุน้ เสนอขำยใหแ้ก่กรรมกำรและพนกังำนของ บรษิทัฯ 

ธนัวำคม 2556 จดทะเบียนเพิม่ทุนช ำระแล้ว จำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัใหม่ จ ำนวน 160,000,000 หุ้น รวมเป็น
จ ำนวนหุน้ทัง้สิน้ 400,000,000 หุน้ๆ ละ 0.50 บำท 

กรกฎำคม 2557  ยกเลกิ Smart Bar ทีส่ ำนกังำนใหญ่ 

กนัยำยน 2557 เปิดสำขำ iBeat  

 ศูนยก์ำรคำ้เซน็ทรลัเชยีงรำย 

 เทสโก ้โลตสั สำขำมหำชยั 2 

ตุลำคม 2557 เปิดสำขำ mobi 

 ศูนยก์ำรคำ้ซคีอน สแควร ์

 ศูนยก์ำรคำ้เดอะมอลล ์ชอปป้ิงเซน็เตอร ์รำมค ำแหง 

 ศูนยก์ำรคำ้เดอะมอลล ์ชอปป้ิงเซน็เตอร ์บำงกะปิ 

พฤศจกิำยน 2557 ปิดจดุจ ำหน่ำยใน Big C ทัง้หมด27 แหง่ 

ธนัวำคม 2557  เปิดสำขำ mobi ศูนยก์ำรคำ้อศัวรรณ ช๊อปป้ิง คอมเพลก็ซ ์2หนองคำย   

กุมภำพนัธ ์2558 เปิดสำขำ Smart Bar ที ่ทีศู่นยก์ำรคำ้ เซน็ทรลัแกรนด ์พระรำม 9 

พฤษภำคม 2558 เปิดสำขำ iBeat ทีศู่นยก์ำรคำ้เซน็ทรลัพลำซ่ำ ระยอง 

สงิหำคม 2558 เปิดสำขำ Smart Bar ทีศู่นยก์ำรคำ้เซน็ทรลัเชยีงรำย 

เปิดสำขำ mobi ทีศู่นยก์ำรคำ้เซน็ทรลัเวสตเ์กต 

ตุลำคม 2558 ยกเลกิจดุจ ำหน่ำยสนิคำ้ Apple ใน IT City ทัง้หมด 23 แหง่ 

ธนัวำคม 2558 ไดร้บัสทิธบิรหิำรจดักำรรำ้น AIS Shop by Partner 

 เทสโก ้โลตสั ระยอง 

 เอม็เอม็ เมกำ้มำรเ์กต็ อรญัประเทศ 
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

โครงสร้างรายได้ของบริษทัฯ 

รายได้ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกผลติภณัฑภ์ำยใตต้รำสนิคำ้ Apple 
- ผลติภณัฑป์ระเภทคอมพวิเตอร์ 
- ผลติภณัฑป์ระเภท IOS 
- ผลติภณัฑป์ระเภทอุปกรณ์เสรมิ  

 
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 

 
587.43 
927.36 
120.27 

 
31.39 
49.55 
6.43 

รวมรำยไดจ้ำกผลติภณัฑภ์ำยใต้ตรำสนิคำ้ Apple 2,081.01 90.36 1,733.55 88.52 1,635.06 87.37 

รำยไดจ้ำกผลติภณัฑภ์ำยใตต้รำสนิคำ้อื่น  
- ผลติภณัฑป์ระเภทอุปกรณ์เสรมิ 
- ผลติภณัฑป์ระเภทกรำฟิก 
- ผลติภณัฑป์ระเภทซอฟตแ์วร ์ 
- ผลติภณัฑป์ระเภทคอมพวิเตอร์ 

 
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 

 
153.74 
36.16 
19.16 
1.27 

 
8.21 
1.93 
1.02 
0.07 

รวมรำยไดจ้ำกผลติภณัฑภ์ำยใต้ตรำสนิคำ้อื่น  199.04 8.64 204.71 10.45 210.33 11.23 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 2,280.05 99.00 1,938.26 98.97 1,845.39 98.60 

รำยไดค้ำ่บรกิำร 12.22 0.53 8.11 0.41 13.77 0.74 

รำยไดอ้ื่น 10.73 0.47 12.01 0.61 12.51 0.66 

รำยไดร้วม 2,303.00 100.00 1,958.38 100.00 1,871.67 100.00 

 2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 
  บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิหลกัเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยผลติภณัฑภ์ำยใต้ตรำสนิคำ้ Apple ทัง้คอมพวิเตอร์ ผลติภณัฑ์
ประเภท iOS และอุปกรณ์เสริมต่ำงๆ รวมทัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ภำยใต้ตรำสนิค้ำอื่นๆ ที่สำมำรถน ำมำใช้กบั
ผลิตภณัฑ์ Apple เพื่อที่จะรองรบัควำมต้องกำรของลูกค้ำไดค้รบวงจร นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัได้ขยำยธุรกจิกำรบรกิำรให้แก่
ลูกคำ้ โดยมศีูนยบ์รกิำรส ำหรบัสนิคำ้ภำยใต้ตรำผลติภณัฑ์ Apple ในนำม Smart Bar รวมทัง้เปิดศูนยฝึ์กอบรมตำมมำตรฐำน 
Apple ซึง่ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็น Authorized Apple Training Center 
  ทัง้น้ี ผลติภณัฑแ์ละบรกิำรหลกัของบรษิทัฯ สำมำรถแบ่งออกไดด้งัน้ี 
  2.1.1 ผลิตภณัฑภ์ายใต้ตราสินค้า Apple  
   บรษิทัฯ  ได้รบักำรแต่งตัง้จำก Apple South Asia (Thailand) Limited ใหเ้ป็นตวัแทนจ ำหน่ำย 
(Reseller) ผลติภณัฑภ์ำยใต้ตรำสนิคำ้ Apple ตำมสญัญำ Apple Premium Reseller, Authorized Apple Thailand Reseller 
Agreement และ Apple Campus Store Reseller Agreement ทัง้น้ี ผลติภณัฑภ์ำยใต้ตรำสนิคำ้ Apple สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น     
3 กลุ่ม ดงัน้ี 
   2.1.1.1 ผลติภณัฑป์ระเภทคอมพวิเตอร ์MAC OS (MAC Operating System) 
    บริษทัฯ เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ทุกรุ่นภำยใต้ตรำสินค้ำของ 
Apple (MAC OS) ซึ่งปจัจุบนัระบบปฏบิตักิำรของ Apple เป็นระบบ MAC OS X (MAC Operating System Ten) ซึ่งเป็น
ระบบปฏบิตักิำรของเครื่องคอมพวิเตอรข์อง Apple ทีไ่ดร้บัควำมนิยมอยำ่งแพรห่ลำยส ำหรบัผูใ้ช้คอมพวิเตอรใ์นปจัจุบนั ซึ่งมทีัง้
ควำมสวยงำมและควำมเสถยีรที่สูงกว่ำระบบอื่นๆ ผลิตภณัฑป์ระเภทคอมพวิเตอร์ที่บรษิทัฯ จ ำหน่ำย ประกอบดว้ยผลติภณัฑ์
ประเภทคอมพวิเตอร์   ไอแมค (iMac) แมคมนิิ (Mac mini) แมคโปร (Mac Pro), คอมพวิเตอร์แบบพกพำทัง้ แมคบุ๊คโปร 
(MacBook Pro) แมคบุคแอร ์(MacBook Air) และแมคบุ๊คใหม ่(New MacBook)  
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   2.1.1.2 ผลติภณัฑป์ระเภท iOS (iOS Devices) 
    ผลติภณัฑป์ระเภท iOS หมำยถงึ ผลติภณัฑป์ระเภทไอแพด(iPad) ไอพอด(iPod) และไอโฟน 
(iPhone) โดยเริม่แรกระบบ iOS มชีื่อว่ำ iPhone Operating System (iPhone OS) ซึ่งเป็นระบบที่สรำ้งขึน้มำเพื่อรองรบักำร
ท ำงำนของ iPhone แต่ในภำยหลงัผลติภณัฑอ์ื่นๆ ของ Apple สำมำรถใช้งำนบนระบบปฏบิตักิำรเดยีวกนักบั iPhone ได ้ท ำให้
ในปี 2553 Apple ได้เปลี่ยนชื่อระบบปฏิบตัิกำร iPhone OS เป็น iOS เพื่อสะท้อนถึงควำมสำมำรถในกำรรองรบั
ระบบปฏบิตักิำรของผลติภณัฑอ์ื่นๆ ของ Apple ได ้ โดยผลติภณัฑป์ระเภท iOS ที่บรษิทัฯ เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยของ Apple 
โดยตรง  ไดแ้ก่ iPod  และ iPad ส ำหรบั iPhone  เน่ืองจำก Apple South Asia (Thailand) Limited แต่งตัง้ผูใ้หบ้รกิำร
โทรศพัทเ์คลื่อนที่เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยโดยตรง บรษิทัฯ จงึไดท้ ำสญัญำกบัผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัท์เคลื่อนที่ทัง้ 3 รำย ไดแ้ก่ บรษิทั 
แอดวำนซ์ ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ำกดั (บรษิทัย่อยของบรษิทั แอดวำนซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ำกดั (มหำชน)) บรษิทั โทเทิล่ แอ็ค
เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทั ทรู ดสิทรบิิวชัน่ แอนด์ เซลส ์จ ำกดั (บรษิทัย่อยของบรษิทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ 
จ ำกดั (มหำชน)) เพื่อเป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยของผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัท์เคลื่อนที่ดงักล่ำว ท ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถซื้อ iPhone มำจ ำหน่ำย
ได ้

 
 
 
 
 

 

 

 
   2.1.1.3 ผลติภณัฑป์ระเภทอุปกรณ์เสรมิภำยใตต้รำสนิคำ้ Apple (Apple Accessories) 
    อุปกรณ์เสรมิภำยใต้ตรำสนิคำ้ Apple ที่บรษิทัฯ จ ำหน่ำย  ไดแ้ก่ ที่ชำรจ์แบตเตอรี่ (Battery 
Charger) ส ำหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์ MacBook Pro, MacBook Air, iPod, iPad และ  iPhone, หูฟงั (Headphone) เมำส ์
(Mouse) สำยพ่วง (Devices Connector) เครื่องส่งสญัญำณอินเตอรเ์น็ต (Internet Router) แผนควำมคุม้ครอง AppleCare 
(AppleCare Protection Plan) เป็นตน้ 
 
 

MacBook Pro 

iMac Mac mini Mac Pro 

New MacBook 

MacBook Air 
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  2.1.2  ผลิตภณัฑภ์ายใต้ตราสินค้าอ่ืน (Non-Apple Products)  
   เพื่อที่จะรองรบัควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ครบวงจร บรษิทัฯ ยงัได้รบักำรแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑภ์ำยใต้ตรำสนิคำ้อื่นๆ ที่สำมำรถน ำมำใช้กบัผลติภณัฑ์ Apple เป็นหลกั ทัง้อุปกรณ์เสรมิต่ำงๆ เช่น ฮำร์ดดสิก์เก็บ
ขอ้มูลส ำหรบังำนวดีโีอ ฮำรด์ดสิก์เก็บข้อมูลแบบพกพำ ผลิตภณัฑป์ระเภทสิง่พมิพแ์ละกรำฟิก รวมถงึอุปกรณ์ต่อพ่วงส ำหรบั
สนิคำ้ประเภท iOS  (iPod, iPad, iPhone) เช่น ล ำโพง หูฟงั รวมทัง้ Case ป้องกนักำรกระแทก และฟิล์มกนัรอย เป็นต้น     
โดยสำมำรถจ ำแนกไดเ้ป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 
   2.1.2.1 ผลติภณัฑป์ระเภทอุปกรณ์เสรมิ (Accessories) 
      บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยให้กับผู้ผลิตและผู้จ ัดจ ำหน่ำยหลำยรำย  เพื่อให้ได้สินค้ำ          
ทีห่ลำกหลำย  เพื่อเพิม่ทำงเลอืกในกำรเลอืกซือ้สนิคำ้ของ’ลูกคำ้ และเพิม่โอกำสในกำรขำยสนิคำ้ประเภทอุปกรณ์เสรมิหลงัจำก
กำรขำยผลติภณัฑข์อง Apple  โดยอุปกรณ์เสรมิภำยใตต้รำสนิคำ้อื่นทีบ่รษิทัฯ จ ำหน่ำย ไดแ้ก่ 

- ฮำรด์ดสิกเ์กบ็ขอ้มลูแบบพกพำ 
        บริษทัฯ เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยฮำร์ดดิสก์ของ LaCie Limited จำกประเทศฝรัง่เศส           
ซึ่งจ ำหน่ำยฮำร์ดดิสก์ส ำหรับลูกค้ำทัว่ไปและลูกค้ำองค์กร  มีขนำดหลำกหลำยตัง้แต่ขนำดใหญ่ส ำหรับส ำนักงำน ซึ่งมี
ควำมสำมำรถที่จะต่อเชื่อมกบัระบบเครอืข่ำย (NAS) จนไปถึงขนำดพกพำ โดยมจีุดเด่นที่เป็นบรษิทัที่พฒันำสนิค้ำประเภท
อุปกรณ์ส ำรองขอ้มูลคุณภำพสูงชนิดพกพำส ำหรบัสนิคำ้ Apple มำนำนกว่ำ 10 ปี และมคีวำมรูใ้นระบบปฏบิตักิำรของ Apple 
ท ำใหก้ำรพฒันำสนิคำ้ของ LaCie มปีระสทิธภิำพดกีวำ่สนิคำ้ประเภทเดยีวกนัในทอ้งตลำด 
 
 

- อุปกรณ์เสรมิต่ำงๆ 
       นอกจำกสินค้ำที่กล่ำวมำข้ำงต้น บริษทัฯ ยงัมีสินค้ำที่เป็นอุปกรณ์เสริม ประเภท Case 
ส ำหรบั iPhone, iPad เพื่อเป็นกำรปกป้องอุปกรณ์ และเพิม่สสีนัในกำรใช้งำน  ส ำหรบัอุปกรณ์เหล่ำนัน้ บรษิทัฯ จะท ำกำร     
คดัสรรสนิคำ้ทีเ่หมำะกบักลุ่มลูกคำ้ รวมถงึจดัหำสนิคำ้ใหม่ๆ เขำ้มำตลอดเวลำ เพื่อเป็นกำรสรำ้งทำงเลอืกที่มำกขึน้ใหก้บัลูกคำ้ 
จำกแนวโน้มของตลำดอุปกรณ์ส ำหรบัพกพำซึ่งมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง  บริษทัฯ จึงได้สรรหำกลุ่มสินค้ำใหม่ๆ เข้ำมำ
ตอบสนองควำมต้องกำร เช่น หูฟงัไรส้ำยส ำหรบักำรสนทนำทำงโทรศพัท์ (Bluetooth)  ล ำโพงไรส้ำย และแบตเตอรีส่ ำรองที่
รองรบัอุปกรณ์ Apple หลำกหลำยชนิดที่ก ำลงัได้รบัควำมนิยม  บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบัคุณภำพสนิคำ้เป็นอย่ำงมำก จงึได้
คดัเลอืกสนิคำ้จำกบรษิทัทีม่ชีื่อเสยีง และมมีำตรฐำนสำกลทีเ่ป็นทีย่อมรบั เช่น Bose, JBL, Jawbone, Jabra เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
   2.1.2.2 ผลติภณัฑป์ระเภทกรำฟิก (Professional Graphics) 
    บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ประเภทสิ่งพิมพ์และกรำฟิก จำกบริษทัชัน้น ำใน
อุตสำหกรรมสิ่งพิมพ์และกรำฟิก  ท ำให้บริษัทฯ เป็นหน่ึงในผู้น ำด้ำนสิ่งพิมพ์ในระบบดิจิตอลในประเทศ โดยรำยละเอียด
ผลติภณัฑป์ระเภทกรำฟิกมดีงัน้ี 
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- เครื่องพมิพอ์งิคเ์จท็หน้ำกวำ้ง 
 บรษิทัฯ ได้รบักำรแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยเครื่องพมิพ์อิงค์เจ็ทระดบัโปร (Pro Series) 
(เครื่องพมิพข์นำด A3 ขึน้ไป) จำก บรษิทั เอปสนั (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึ่งบรษิทัฯ เป็นผูจ้ ำหน่ำยทัง้เครื่องพมิพข์นำดใหญ่และ
เลก็ทีใ่หส้สีนัเทีย่งตรงแมน่ย ำ เหมำะส ำหรบังำนสตูดโิอ แกลเลอรี ่กรำฟิก และดจิติอลพรู๊ฟ 

 
 
 
 

 
 
 

- กระดำษส ำหรบังำนพมิพ ์
    บรษิทัฯ น ำเข้ำกระดำษส ำหรบังำนพมิพ์ซึ่งผลิตในประเทศญี่ปุ่น เพื่อท ำกำรจดัจ ำหน่ำยใน
ประเทศไทยภำยใต้ยีห่อ้ iPaper นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ไดส้ ัง่กระดำษคุณภำพสูงจำกบรษิทั Tecco GmbH จำกประเทศเยอรมนั      
ซึง่เป็นผูผ้ลติกระดำษส ำหรบัเครื่องพมิพอ์งิคเ์จทและเลเซอร์ ที่มคีวำมหลำกหลำยทัง้งำนพมิพท์ัว่ไป และงำนพมิพช์นิดพเิศษที่
ตอ้งกำรควำมคมชดัและควำมถูกตอ้งของส ีและคณุภำพทีส่ม ่ำเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 

- อุปกรณ์วดัคณุภำพกำรพมิพ ์ 
    บรษิทัฯ เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสนิค้ำยี่ห้อ X-Rite ส ำหรบัสนิค้ำ 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) Digital 
Imaging ไดแ้ก่ เครื่องมอืวดัค่ำส ีเครื่องมอืปรบัวดัจอภำพสี และซอรฟ์แวร์ส ำหรบักำรสรำ้งโพรไฟล์ของอุปกรณ์ต่ำงๆ เป็นต้น 
และ (2) Graphics Art ไดแ้ก่ เครื่องมอืวดัคำ่สแีละวดัคำ่มำตรฐำนไวส้ ำหรบัควบคมุคณุภำพงำนสิง่พมิพ์ เพลท และฟิลม์  
 

 
     
 
 
   2.1.2.3 ผลติภณัฑป์ระเภทซอฟตแ์วร ์(Software) โดยบรษิทัฯ เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยซอฟตแ์วรใ์หก้บั 
    - Adobe โดยบริษัทฯ เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของบริษัท Adobe Systems 
Incorporate หลำกหลำยชนิด เช่น InDesign, Illustrator, Photoshop, Lightroom4 และ SpeedGrade ส ำหรบักลุ่มลูกคำ้ทัว่ไป 
และสถำบนัศกึษำ 
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    - Electronics for Imaging (EFI) – บรษิทัฯ ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยของบรษิทั 
EFI Singapore Pte Ltd. ซึ่งเป็นบรษิทัที่พฒันำโปรแกรม Colorproof XF เพื่อที่จะตรวจสอบคุณภำพและควำมสมดุลของสบีน
สิง่พิมพ์ รวมทัง้ยงัสำมำรถตรวจสอบคุณภำพได้ทัง้งำนภำพถ่ำย งำนดจิิตอลพรู๊ฟ หรืองำนพมิพ์ภำพโปสแตอร์ขนำดใหญ่       
ซึง่เป็นโปรแกรมทีใ่ชก้นัแพรห่ลำยทีส่ดุในประเทศไทย 

 
 
 
 
 

 
   2.1.2.4 ผลิตภณัฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ โดยบรษิทัฯ จ ำหน่ำยสนิค้ำคอมพวิเตอร์ของบริษทั เดลล ์
คอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อเป็นทำงเลอืกเสรมิ ส ำหรบัลูกคำ้ที่ต้องกำรสนิคำ้ประเภทคอมพวิเตอรภ์ำยใต้ตรำสนิคำ้
อื่น 
 
  2.1.3 งานบริการ (Services) 
   บรษิทัฯ เปิดศูนย์บรกิำรลูกค้ำ เพื่อที่จะอ ำนวยควำมสะดวก คอยใหค้ ำปรกึษำและสร้ำงควำมมัน่ใจใน
กำรบรกิำรใหแ้ก่ลูกคำ้ ภำยใต้ชื่อ Smart Bar ซึ่งไดร้บักำรแต่งตัง้เป็น Apple Authorized Service Provider โดยพนักงำนของ 
บรษิทัฯ ไดร้บักำรอบรมจำกทำง Apple เพื่อเรยีนรูก้ำรซ่อมบ ำรุงเครื่องรุ่นใหม่ๆ ตลอดเวลำ นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัไดเ้ปิดศูนย์
อบรมกำรใช้งำนแก่ลูกคำ้ทัว่ไปและองคก์ร ตำมมำตรฐำน Apple และไดร้บักำรแต่งตัง้เป็น Authorized Apple Training Center 
ที ่IT Mall Fortune Town ชัน้ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
  2.2.1 กลยทุธก์ารแข่งขนั 
    1. กำรบรหิำรช่องทำงกำรจ ำหน่ำยทีเ่หมำะสม 
    เน่ืองจำกรำยไดข้องบรษิทัส่วนใหญ่มำจำกกำรขำยปลกีใหแ้ก่ลูกคำ้รำยย่อยทัว่ไป (Retail) คดิเป็น
สดัส่วนประมำณรอ้ยละ77.92  รอ้ยละ 83.31 และรอ้ยละ 84.80 ของรำยไดร้วม ในปี 2556-2557 และ ปี 2558 ตำมล ำดบั 
บรษิทัฯ จงึมนีโยบำยที่จะเน้นกำรเลอืกเปิดสำขำเฉพำะในแหล่งชุมชนที่มกี ำลงัซื้อ และมคีวำมสะดวกสบำยในกำรไปใช้บรกิำร 
รวมถงึท ำเลทีต่ ัง้ของรำ้นในแต่ละอำคำร หรอืศูนยก์ำรคำ้ จะค ำนึงถงึควำมเดน่ และสะดดุตำ ซึ่งจะช่วยดงึดูดใหลู้กคำ้เขำ้มำเลอืก
ซื้อสนิคำ้ไดส้ะดวก โดยจะเหน็ไดจ้ำกสำขำทัง้หมดของบรษิทัฯ จะตัง้อยู่ในศูนยก์ำรคำ้ หรอือำคำรที่อยู่ในแหล่งชุมชนที่มกี ำลงั
ซือ้ทัง้สิน้ ในระหวำ่งปี 2558 บรษิทัฯ ไดย้กเลกิจดุจ ำหน่ำยสนิคำ้ Apple ใน IT City ทัง้หมด 23 แห่ง และบรษิทัฯ มชี่องทำงกำร
จ ำหน่ำยใหม่ ไดแ้ก่ รำ้น AIS Shop by Partner ซึ่งไดร้บัสทิธกิำรบรหิำรรำ้นคำ้ AIS จำกบรษิทัแอดวำนซ์ ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ 
จ ำกดั ซึง่เปิดด ำเนินกำรในปลำยปี 2558 แลว้ 2 สำขำ  
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     2. กำรมคีวำมสมัพนัธท์ีด่กีบัคูค่ำ้ โดยเฉพำะผูผ้ลติสนิคำ้  
      จำกกำรที่นำยไตรสรณ์ และนำงเพช็รรตัน์ เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสนิค้ำ Apple จนถึงปจัจุบนั
นบัเป็นเวลำกวำ่ 20 ปี  ซึง่มคีวำมสมัพนัธท์ีด่แีละไดร้บักำรสนบัสนุนจำก Apple อยำ่งสม ่ำเสมอ โดยกำรจะไดร้บักำรแต่งตัง้เป็น
ตวัแทนจ ำหน่ำยของ Apple จะตอ้งผำ่นกำรตรวจสอบ ทัง้ในดำ้นควำมแขง็แกร่งทำงกำรเงนิ รวมทัง้ควำมสำมำรถและศกัยภำพ
ในกำรจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ และบรษิทัฯ ยงัไดร้บักำรสนับสนุนจำก Apple ในดำ้นฝึกอบรมพนักงำนของ บรษิทัฯ ซึ่งเป็นกำรเพิม่
ทกัษะและควำมเขำ้ใจในตวัสนิคำ้เพิม่ขึน้ 
      นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัมคีวำมสมัพนัธท์ี่ดกีบัผูผ้ลติสนิคำ้อื่นๆ ไม่ว่ำจะเป็น Epson, EFI, Adobe 
รวมทัง้ ผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ ัง้ 3 บรษิทั สง่ผลท ำใหบ้รษิทัฯ มสีนิคำ้ทีห่ลำกหลำย สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำไดเ้ป็นอย่ำงดี นอกจำกน้ี จำกกำรที่มคีวำมสมัพนัธอ์นัดกีบัคู่คำ้ต่ำงๆ ท ำใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัขอ้มูลข่ำวสำรเกี่ยวกบัสนิคำ้ใหม่ 
สนิคำ้เสื่อมควำมนิยม แนวโน้มหรอืเทคโนโลยใีหม่ๆ  ของคูค่ำ้เหล่ำน้ีอยู่ตลอดเวลำ ซึ่งขอ้มูลดงักล่ำวมสี่วนช่วยใหบ้รษิทัฯ สำมำรถ
ประเมนิสถำนกำรณ์ต่ำงๆ อย่ำงทนัต่อเหตุกำรณ์ รวมทัง้สำมำรถวำงแผนกำรสัง่ซื้อสนิคำ้ไดต้รงกบัควำมต้องกำรของผูบ้รโิภค
ไดเ้ป็นอยำ่งด ี
     
     3. กำรเน้นกำรใหบ้รกิำรทีม่คีุณภำพ และครบวงจร   
      บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในเรื่องคุณภำพของบรกิำร โดยเฉพำะพนักงำนขำยซึ่งเป็นปจัจยัส ำคญั
ในกำรใหบ้รกิำรแก่ลูกคำ้ทีเ่ขำ้มำในรำ้น โดยบรษิทัฯ จะเน้นเรื่องควำมสภุำพ ควำมเอำใจใส่ และควำมรูใ้นตวัสนิคำ้ของพนักงำน
ขำยเป็นหลกั ซึง่จะช่วยสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดกีบัลูกคำ้ และลูกคำ้จะแนะน ำบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูอ้ื่น (Word of mouth) 
      นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัมกีำรใหบ้รกิำรหลงักำรขำยแก่ลูกคำ้ โดยบรษิทัฯ ม ีSmart Bar ทัง้หมด 
4 แห่ง  เพื่อให้บรกิำรซ่อมสนิคำ้ Apple หรอือุปกรณ์ทัง้ที่อยู่ในระหว่ำงกำรรบัประกนั และที่สิน้สุดระยะเวลำกำรรบัประกนั     
โดยศูนย์บรกิำรน้ีเปิดใหบ้รกิำรทุกวนั ซึ่งช่วยใหลู้กคำ้สำมำรถเขำ้รบับรกิำรได้สะดวก และรวดเรว็ โดยในปี 2558 บรษิทัฯได้
ขยำยพืน้ที่ศูนยบ์รกิำร Smart Bar 1 แห่ง เพื่อรองรบักำรใหบ้รกิำรซ่อม iPhone จำกผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัท์เคลื่อนที่ พรอ้มทัง้มี
เครื่องใหบ้รกิำรลูกค้ำระหว่ำงรอกำรซ่อม ส ำหรบัเครื่องที่ยงัอยู่ในระยะเวลำรบัประกนัตำมเงื่อนไข จะเหน็ว่ำกำรใหบ้รกิำรของ 
บรษิทัฯ จะเน้นกำรให้บรกิำรที่ครบวงจร เป็นกำรให้บรกิำรที่มคีุณภำพ รวมทัง้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้
อยำ่งครบถว้นและมปีระสทิธภิำพ 
 
 4. คณุภำพและควำมสำมำรถของบุคลำกร 
 จำกกำรที่บริษัทฯ เน้นกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ บริษัทฯ จึงให้ควำมส ำคญัในกำรพฒันำ
บุคลำกรใหม้คีวำมสำมำรถและมคีวำมพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิำรทีม่คีณุภำพแก่ลูกคำ้ทัง้ก่อนและหลงักำรขำย  ทัง้น้ี พนักงำนทุกคนใน
ทุกสำขำของ บริษทัฯ จะต้องผ่ำนกำรอบรมพื้นฐำนให้มีควำมรู้  ควำมสำมำรถและมีคุณภำพในกำรให้บริกำรที่มมีำตรฐำน      
โดยจะไดร้บักำรฝึกอบรมเพื่อใหเ้ขำ้ใจถงึศกัยภำพ และวธิกีำรใช้ของผลติภณัฑต์่ำงๆ ของบรษิทัฯ รวมทัง้มกีำร Update ขอ้มูล
เกีย่วกบัผลติภณัฑต์่ำงๆ อยูเ่ป็นระยะเพื่อทีจ่ะสำมำรถถ่ำยทอดใหแ้ก่ลูกคำ้ไดเ้ขำ้ใจอยำ่งถ่องแท้ นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัไดม้กีำร
ลงทุนระบบหอ้งสมุดอเิลก็ทรอนิกส์ (eLearning System) ซึ่งช่วยใหพ้นักงำนที่ประจ ำสำขำทุกแห่งสำมำรถเขำ้มำคน้หำ เรยีนรู ้
ไดทุ้กทีต่ลอดเวลำ  โดยขอ้มลูทีท่ีอ่ยูจ่ะมกีำรปรบัปรงุอยูต่ลอดเวลำ และ Update ขำ่วสำร สนิคำ้ใหม ่หรอืปญัหำทำงดำ้นเทคนิค
ที่ได้พบในร้ำน ซึ่งเป็นกำรสร้ำงวฒันธรรมองค์กรในด้ำนกำรแบ่งปนัควำมรู้อย่ำงทัว่ถึง ประหยดัเวลำ และค่ำใช้จ่ำยในส่วน
พนักงำนที่ใหบ้รกิำรหลงักำรขำย โดยเฉพำะช่ำงซ่อมประจ ำร้ำน Smart Bar จะไดร้บักำรฝึกอบรมจำกระบบกำรเรยีนรูข้อง 
Apple และไดร้บัค ำแนะน ำจำกช่ำงรุ่นพี่ ใหม้คีวำมรู้ ควำมช ำนำญ รวมทัง้ทกัษะต่ำงๆ รวมทัง้ต้องผ่ำนกำรทดสอบของ Apple 
เพื่อใหไ้ดใ้บรบัรองมำตรฐำนช่ำงเทคนิคจำก Apple นอกจำกนัน้ยงัมรีะบบสุม่ส ำรวจควำมพงึพอใจของลูกคำ้ในกำรเขำ้รบับรกิำร 
เพื่อเป็นขอ้มลูในกำรปรบัปรงุกำรใหบ้รกิำรแก่ลูกคำ้ 
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 5. กำรบรหิำรสนิคำ้คงคลงัทีม่ปีระสทิธภิำพ 
 บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญักับกำรบริหำรสินค้ำคงคลังเป็นอย่ำงมำก เน่ืองจำกผลิตภัณฑ์ของ    
บรษิทัฯ เป็นสินค้ำที่มกีำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลำ ดงันัน้ บรษิทัฯ อำจประสบกบัปญัหำอนัเกิดจำกสนิค้ำ
ล้ำสมยัหรอืสนิคำ้เสื่อมควำมนิยม บรษิทัฯ จงึมกีำรพฒันำระบบกำรจดักำรสนิค้ำคงคลงัใหม้ปีระสทิธภิำพมำกขึ้นโดยใช้ระบบ 
Inventory Online ที่เชื่อมโยงขอ้มูลสนิคำ้คงคลงัของทุกสำขำ ช่วยใหบ้รษิทัฯสำมำรถวเิครำะหก์ำรสัง่ซื้อในปรมิำณที่เหมำะสม 
ตำมควำมต้องกำรสนิค้ำของบรษิทั รวมถงึสำมำรถตรวจสอบอำยุของสนิคำ้ได้อย่ำงรวดเรว็ ส่งผลให้บรษิทัฯ สำมำรถบรหิำร
จดักำรสนิคำ้ทีม่กีำรหมนุเวยีนชำ้ไดท้นัเวลำ นอกจำกน้ีบรษิทัฯ ใหแ้ต่ละสำขำท ำกำรตรวจนับสนิคำ้ และรำยงำนผลกำรตรวจนับ
กบัส ำนักงำนใหญ่เป็นประจ ำทุกวนั ท ำให้บรษิทัฯ ติดตำมกำรหมุนเวยีนของสนิค้ำในแต่ละสำขำได้ดยีิง่ขึ้น ซึ่งจำกมำตรกำร
ดงักล่ำว ท ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถควบคมุปรมิำณ และอำยขุองสนิคำ้คงคลงัไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ 
  
 6. กลยทุธก์ำรตลำด 
 บรษิทัฯ จะเลอืกใชก้ลยทุธก์ำรตลำดทีเ่หมำะสมส ำหรบัลูกคำ้แต่ละกลุ่ม  
 กลุ่มลูกคำ้รำยยอ่ยทัว่ไป 

- ลูกคำ้รำ้น iStudio, iBeat, iShop และ mobi โดยเฉพำะ  iStudio จะมกีจิกรรมประจ ำในรำ้น 
คอื กำรสำธติกำรใชง้ำน (Demo) ใหลู้กคำ้ไดท้ดลองใช้งำน เพื่อสรำ้งควำมมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคำ้
ก่อนกำรตดัสนิใจ บรษิทัฯ จะเน้นกำรประชำสมัพนัธผ์่ำนสื่อ Social Media เป็นหลกั  เพื่อ
เป็นกำรสื่อสำรกบัลูกคำ้ ตอกย ้ำ  Brand SPVI กำรเปิดตวัสนิคำ้ใหม่ ส่งข่ำวกจิกรรมภำยใน
รำ้น กำรส่งข่ำว Promotion จะท ำผ่ำน Social Media และ email  รวมทัง้กำรร่วมงำนแสดง
สนิค้ำ เช่น Commart ซึ่งเป็นงำนแสดงสนิคำ้ที่ผูเ้ข้ำชมงำนส่วนใหญ่เป็นผูใ้ช้คอมพวิเตอร์ 
เป้ำหมำยของกำรร่วมงำนคอืประชำสมัพนัธใ์หผู้้ใช้คอมพวิเตอรใ์นระบบปฏบิตักิำรอื่น  ให้
รูจ้กับรษิทัฯ และเปลีย่นควำมคดิของกลุ่มลูกคำ้ที่มำในงำน ว่ำกำรใช้ Mac ไม่ยำกอย่ำงที่คดิ 
และไดม้โีอกำสเลอืกซือ้สนิคำ้ Apple และ Accessories ในงำน 

- ลูกคำ้จุดจ ำหน่ำยสนิคำ้ Apple ใน IT City และ Big C บรษิทัฯ จะเน้นกำรจดั Promotion 
ร่วมกบัเจ้ำของพื้นที่ และใช้สื่อของ IT City ซึ่งมีสมำชิกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้ำที่ใช้
คอมพวิเตอร์ สมำรต์โฟน และแทบ็เลต็ในระบบปฏบิตักิำรอื่น รวมทัง้ใช้สื่อภำยในหำ้ง เช่น 
Poster, Standy, Way Finding หรอื Window Graphic โดยวำงตำมต ำแหน่งที่เด่น และมี
ลูกค้ำเดนิเข้ำมำในห้ำง เช่น ป้ำยโฆษณำหน้ำห้ำง ป้ำยบรเิวณที่จอดรถ บนัไดเลื่อน ลิฟท ์
ซึ่งจะช่วยดงึลูกคำ้เข้ำมำที่รำ้น และประชำสมัพนัธ์กจิกรรมภำยในรำ้น เพื่อใหแ้ตกต่ำงจำก
รำ้นอื่นๆ ในพืน้ที่ และมกีำรส่งเสรมิกำรขำยร่วมกบั IT City  และ Big C โดยจุดจ ำหน่ำยใน 
Big C จ ำนวน 27 แห่ง บรษิทัฯ ท ำกำรยกเลกิทัง้ 27 แห่ง ในระหว่ำงปี 2557 และจุด
จ ำหน่ำยใน IT City จ ำนวน 23 แหง่ บรษิทัฯ ท ำกำรยกเลกิทัง้หมด ในไตรมำสที ่4 ปี 2558 

- ลูกคำ้ U•Store ในมหำวทิยำลยั จะเน้นกำรประชำสมัพนัธ์ผ่ำนบอร์ดที่อยู่ในตึกของแต่ละ
คณะ ที่มนีักศกึษำเดนิผ่ำนจ ำนวนมำก รวมทัง้ผ่ำนสื่อภำยในมหำวทิยำลยั Social Media 
และกำรท ำกิจกรรมร่วมกบัทำงมหำวิทยำลยั  ทัง้น ำเสนอเทคโนโลยี ของ Apple เพื่อ
สง่เสรมิกำรเรยีนรูข้องนกัศกึษำในมหำวทิยำลยั 

 
กลุ่มลูกคำ้องคก์ร 
- ลูกค้ำสถำนศึกษำ บรษิทัฯ มทีีมขำยเข้ำไปติดต่อโดยตรงกบัสถำบนักำรศึกษำ ซึ่งกลยุทธ์

หลกั คอืกำรเข้ำไปน ำเสนอ และท ำกิจกรรม เพื่อให้ผู้บรหิำร ครู ม ัน่ใจในเทคโนโลยี และ
วิธีกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกำรสอน รวมทัง้จะมีกำรน ำครูและผู้บริหำรไปเยี่ยมชม
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โรงเรียนที่เป็นลูกค้ำของ บริษทัฯ เพื่อพบปะ พูดคุยกบัผู้บริหำร และครูในโรงเรยีนที่เป็น
ลูกคำ้ของ บรษิทัฯ ซึง่เป็นวธิกีำรสรำ้งควำมมัน่ใจในควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และบรกิำร
ของ บรษิทัฯ  นอกจำกนัน้บริษทัฯ ยงัร่วมท ำกิจกรรมกบัทำงโรงเรยีนในวนัวิชำกำรของ
โรงเรยีน และช่วยใหน้ักเรยีนทัง้โรงเรยีนไดเ้หน็และสมัผสัเทคโนโลยี เป็นกำรสร้ำง Brand 
SPVI ใหแ้ก่นกัเรยีนและคร ูวำ่ “SPVI เป็นผูน้ ำทำงดำ้นเทคโนโลยกีำรศกึษำ ดว้ยเทคโนโลยี
ของ Apple” 

- ลูกค้ำบรษิทัและรฐัวิสำหกิจ บริษทัฯ มีทีมงำนขำยที่รบัผดิชอบแต่ละกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเข้ำไป
ตดิต่อกบัลูกคำ้โดยตรง พรอ้มกบัเจำ้หน้ำทีเ่ทคนิค น ำเสนอ วเิครำะห์ หรอืบำงกรณีมกีำรจดั
อบรมเพื่อเป็นกำรสรำ้งควำมตอ้งกำรใหแ้ก่ลูกคำ้ ในสว่นของกำรน ำเสนอทำงบรษิทัฯ จะเน้น
ย ้ำ เรื่องกำรบริกำรซึ่งเป็นจุดแข็งของทีมน้ี  ซึ่งมีควำมแตกต่ำงจำกกำรขำยหน้ำร้ำน 
เน่ืองจำกควำมต้องกำรของลูกค้ำมีควำมซับซ้อนมำกกว่ำ  และต้องกำรกำรบริกำร ณ 
สถำนที่ของลูกค้ำ โดยบริษทัฯ มีบริกำรเสนอให้แก่ลูกค้ำในเรื่อง บรกิำรกำรจดัส่ง ติดตัง้ 
เชื่อมต่อเขำ้กบัระบบของลูกคำ้ กำรแกป้ญัหำทัง้ทำงโทรศพัท ์หรอื กำรบรกิำรนอกสถำนที ่

 
  2.2.2 ลกัษณะลกูค้า 
   ลูกคำ้ของบรษิทัฯ สำมำรถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
 

1. กลุ่มลูกคำ้องคก์ร 
    กลุ่มลูกคำ้องคก์ร สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1.1 ลูกคำ้สถำนศกึษำ  
     บรษิทัฯ มกีำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ใหก้บัสถำนศกึษำต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นสถำบนัอุดมศกึษำ โรงเรยีน
มธัยมศกึษำ และโรงเรยีนนำนำชำติ โดยบรษิทัฯ มกีำรท ำโครงกำรร่วมกบัสถำนศึกษำต่ำงๆ  เรยีกว่ำ “โครงกำรหน่ึงนักเรยีน 
หน่ึงคอมพวิเตอร์” (One to One Project) ซึ่งเป็นกำรสนับสนุนใหน้ักเรยีนมีคอมพวิเตอร ์หรอืแทบ็เลต็ ของตวัเองที่โรงเรยีน 
เพื่อกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และยงัมีโครงกำรสนับสนุนสถำนศึกษำในกำรเปิดห้องปฏิบตัิกำรคอมพิวเตอร์  อำทิเช่น 
หอ้งปฏบิตักิำรส ำหรบักำรเรยีนกำรสอนดำ้นวชิำภำพยนตร ์ซึง่บรษิทัฯ เป็นผูต้ดิตัง้ระบบใหก้บัมหำวทิยำลยักรุงเทพ เพื่อจดัเกบ็
ไฟลว์ดิโีอต่ำงๆ บนเครื่องแมข่ำ่ยโดยอตัโนมตั ิและสำมำรถดแูลเครื่องลูกข่ำยโดยอตัโนมตัิ  โดยบรษิทัฯ จะใหบ้รกิำรในลกัษณะ
ของผูส้่งมอบ ตดิตัง้ และดูแลระบบอุปกรณ์ภำยในสถำนศึกษำ บรษิทัฯ มนีโยบำยที่จะเน้นกำรบรกิำรใหก้บัลูกคำ้สถำนศึกษำ 
เพื่อทีจ่ะเพิม่สว่นแบ่งทำงกำรตลำดและผลกัดนัใหบ้รษิทัฯ เป็นทีรู่จ้กัมำกยิง่ขึน้  

1.2 ลูกคำ้บรษิทัและรฐัวสิำหกจิ 
   ฐำนลูกคำ้ในกลุ่มน้ี ถอืวำ่มคีวำมหลำกหลำยสงู เน่ืองจำกบรษิทัฯ มฐีำนลูกคำ้อยู่หลำยประเภท

ทัง้ที่เป็นบรษิทัขนำดกลำงหรอืขนำดย่อม (SME) บรษิทัขนำดใหญ่และรฐัวสิำหกจิ ซึ่งบรษิทัฯ จะมพีนักงำนที่มปีระสบกำรณ์
ด้ำนกำรขำยที่เข้ำใจควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละกลุ่มเป็นอย่ำงดี ลูกค้ำกลุ่มน้ีจะมคีวำมต้องกำรมำกกว่ำสนิค้ำ Apple ซึ่ง
รวมถงึระบบเครอืขำ่ย ระบบแมข่ำ่ย ซอฟแวรเ์ฉพำะทำง และตอ้งกำรบรกิำรนอกสถำนที ่รวมทัง้ค ำปรกึษำในกำรวำงระบบ 

 
2. กลุ่มลูกคำ้รำยยอ่ยทัว่ไป 

                 กลุ่มลูกค้ำรำยย่อยทัว่ไป มีลกัษณะเป็นกำรขำยปลีก  โดยบริษทัฯ จ ำหน่ำยสินค้ำให้แก่
ลูกคำ้รำยยอ่ยทัว่ไป ผำ่นสำขำต่ำงๆ ของบรษิทัฯ โดยสำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

2.1 ลูกคำ้รำ้น iStudio / iBeat / iShop / mobi 
     ลกัษณะลูกค้ำในกลุ่มน้ีจะเป็นลูกค้ำรำยย่อยทัว่ไป ที่ซื้อสินค้ำของบริษัทฯ ผ่ำนสำขำของ 
บรษิทัฯ ในศูนยก์ำรคำ้และอำคำรส ำนักงำน  โดยลูกคำ้กลุ่มน้ีจะมคีวำมตัง้ใจจะซือ้สนิคำ้ Apple โดยตรง  
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2.2 ลูกคำ้ CES (Consumer Electronic Shop) 
     ลกัษณะลูกค้ำในกลุ่มน้ี จะเป็นกลุ่มลูกค้ำที่เดินทำงไปยงัร้ำนค้ำของคู่ค้ำของบริษทัฯ โดยที ่  
บรษิทัฯ เปิดจุดจ ำหน่ำยสนิคำ้ Apple ในพืน้ที่ของคู่คำ้ดงักล่ำว เพื่อจ ำหน่ำยสนิคำ้ของบรษิทัฯ ซึ่งสำมำรถแบ่งเป็น 2 ประเภท 
คอื  

- ลูกค้ำ IT City คอื ผู้บรโิภคที่มคีวำมตัง้ใจที่จะเลอืกซื้อสนิค้ำประเภทคอมพวิเตอร์หรอื
อุปกรณ์เกีย่วกบัคอมพวิเตอรโ์ดยตรง ทัง้น้ีในไตรมำส 4 ปี 2558 บรษิทัฯ ท ำกำรยกเลกิจุด
จ ำหน่ำยใน IT Cityครบทัง้หมด 23 แหง่ 

- ลูกคำ้ Big C คอื ผูบ้รโิภคสนิคำ้ทัว่ไปในรำ้นคำ้ประเภทซุปเปอรเ์ซน็เตอร์ (Hypermarket) 
ซึ่งมโีอกำสได้เดนิเข้ำมำชมสนิค้ำของบริษทัฯ ในพื้นที่จดัจ ำหน่ำย โดยลูกค้ำกลุ่มน้ีส่วน
ใหญ่จะเลือกซื้อสินค้ำประเภทอุปกรณ์เสริมต่ำงๆ หรือสินค้ำที่รำคำไม่แพงจนเกินไป 
ส ำหรบัจดุขำยใน Big C จ ำนวน 27 แห่ง ในระหว่ำงปี 2557 บรษิทัฯ ท ำกำรยกเลกิครบทัง้ 
27 สำขำ ในไตรมำสที ่4 

2.3 ลูกคำ้ U•Store 
     ลูกค้ำกลุ่มน้ีจะเป็นนักศกึษำ อำจำรย ์และเจำ้หน้ำที่ของสถำบนักำรศึกษำ ซึ่งมจีุดประสงคใ์น
กำรซื้อสนิค้ำเพื่อใช้เป็นสื่อในกำรศึกษำ โดยลูกค้ำจะซื้อสนิค้ำผ่ำน U•Store ซึ่งเป็นร้ำนค้ำที่บรษิทัฯ เปิดท ำกำรอยู่ภำยใน
มหำวทิยำลยัต่ำงๆ เพื่อจ ำหน่ำยสนิคำ้ โดยเน้นกำรใหบ้รกิำรทีส่ะดวกสบำย ไมจ่ ำเป็นตอ้งออกไปนอกเขตสถำบนักำรศกึษำ 
 2.4 ลูกคำ้ AIS Shop by Partner 
  ลกัษณะลูกคำ้ในกลุ่มน้ีจะเป็นลูกคำ้รำยย่อยทัว่ไป ที่ซื้อสนิคำ้ไม่เฉพำะสนิคำ้แต่ Apple โดยจะ
ไดร้บับรกิำรและรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยเช่นเดยีวกบัรำ้น AIS  
    
ตารางแสดงสดัส่วนรายได้จากการขายแยกตามประเภทลกูค้า 

ประเภทลกูค้า 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กลุ่มลูกคำ้องคก์ร 
- ลูกคำ้สถำนศกึษำ 
- ลูกคำ้บรษิทัและรฐัวสิำหกจิ 

 
111.86  
391.64 

 
4.91 

17.18 

 
95.01 

228.53 

 
4.90 

11.79 

 
78.06 

202.49 

 
4.23 

10.97 

รำยไดจ้ำกกลุ่มลูกคำ้องคก์ร  503.50 22.08 323.54 16.69 280.55 15.20 

กลุ่มลูกคำ้รำยยอ่ย 
- ลูกคำ้ iStudio 
- ลูกคำ้ CES  
- ลูกคำ้ U•Store 
- ลูกคำ้ AIS Shop by Partner 

 
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 

- 

 
1,314.69 

81.82 
165.60 

2.73 

 
71.24 
4.43 
8.98 
0.15 

รำยไดจ้ำกกลุ่มลูกคำ้รำยยอ่ย 1,776.55 77.92 1,614.72 83.31 1,564.84 84.80 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 2,280.05 100.00 1,938.26 100.00 1,845.39 100.00 
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2.2.3 นโยบายราคา 
 ผลติภณัฑภ์ำยใตต้รำสนิคำ้ Apple 

บริษทัฯ จะตัง้รำคำขำยของหน้ำร้ำน โดยอิงรำคำขำยบน Website ของ Apple ส ำหรบัสนิค้ำแต่ละรำยกำร     
บรษิทัฯ จะยดึรำคำดงักล่ำวเป็นรำคำขำยปลกีส ำหรบัสนิคำ้ใหมท่ีอ่อกสูต่ลำด และจะเป็นรำคำที่เสนอขำยแก่ลูกคำ้จนกว่ำ Apple 
จะออกสนิค้ำใหม่เพื่อทดแทนรุ่นเดมิ โดยบรษิทัฯ จะได้รบักำรชดเชยรำคำตำมรุ่น เงื่อนไข และตำมเวลำที่ตกลงกนั เพื่อให้
บรษิทัฯ สำมำรถปรบัรำคำขำยลงมำได้ ยกเวน้ iPhone ซึ่งบรษิทัฯ ต้องสัง่ซื้อจำกผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัท์เคลื่อนที่ โดยผูใ้หบ้รกิำร
โทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ต่ละรำยจะเป็นผูแ้จง้รำคำพรอ้มกบัแพคเกจบรกิำรมำใหบ้รษิทัฯ    
 ผลติภณัฑภ์ำยใตต้รำสนิคำ้อื่น  

ส ำหรบัสินค้ำที่บรษิทัฯ ได้รบักำรแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำย  รำคำขำยปลีกจะเป็นรำคำที่แนะน ำโดยเจ้ำของ
ผลติภณัฑ ์ยกเวน้สนิคำ้ทีบ่รษิทัฯ เป็นผูน้ ำเขำ้มำจ ำหน่ำยเอง บรษิทัฯ จะเป็นผูก้ ำหนดรำคำขำย  โดยมนีโยบำยที่ต้องสำมำรถ
แขง่ขนักบัคูแ่ขง่รำยอื่นๆ ได ้ 
 
2.2.4 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
   บรษิทัฯ จ ำหน่ำยสนิคำ้ของบรษิทัฯ ผำ่น 2 ช่องทำงหลกั คอื 

1. ช่องทำงจ ำหน่ำยผำ่นส ำนกังำนใหญ่ เป็นกำรตดิต่อซื้อขำยสนิคำ้โดยตรงระหว่ำงเจำ้หน้ำที่ฝำ่ยขำยของ 
บรษิทัฯ กบักลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย ซึ่งบรษิทัฯ ไดจ้ ำแนกเจำ้หน้ำที่ฝำ่ยขำยออกเป็นกลุ่มตำมลกัษณะของลูกคำ้ โดยเจำ้หน้ำที่แต่
ละกลุ่มจะดูแลรบัผดิชอบลูกคำ้ตำมประเภทลูกคำ้ที่ก ำหนดไวใ้นแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มลูกคำ้สถำนศกึษำ และกลุ่มลูกคำ้ประเภท
บรษิทั และรฐัวสิำหกจิ เป็นตน้ 

2. ช่องทำงจ ำหน่ำยผ่ำนร้ำนค้ำปลีก เป็นช่องทำงจ ำหน่ำยโดยตรงกับลูกค้ำรำยย่อย  โดยบริษทัฯ มี
ช่องทำงจ ำหน่ำยครอบคลุมในพืน้ที่ที่หลำกหลำย ทัง้สำขำ iStudio / iBeat / iShop / mobi / AIS Shop by Partner จ ำนวน 18  
สำขำ ที่ตัง้ในศูนยก์ำรคำ้ และอำคำรส ำนักงำน รวมทัง้สำขำในมหำวทิยำลยั (U•Store) จ ำนวน 9 สำขำ เพื่อตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้ในวงกวำ้งและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเลอืกซื้อสนิคำ้ของลูกคำ้  ซึ่งบรษิทัฯ จะพจิำรณำองคป์ระกอบต่ำงๆ 
ทีเ่หมำะสมใหก้ำรจดัตัง้รำ้นคำ้ปลกีในแต่ละพืน้ที่แตกต่ำงกนัตำมประเภทของรำ้นคำ้ปลกี เช่น สถำนที่ตัง้ ประเภทของลูกคำ้ใน
บรเิวณนัน้ๆ หรอืควำมหนำแน่นของพืน้ที ่เป็นตน้ 

 
ประเภทของสาขาและศนูยบ์ริการของบริษทัฯ  

โลโก้ ช่ือร้านค้า ลกัษณะร้าน 

สญัญา Apple Premium Reseller  (APR) 
 iStudio 

 
- ผูป้ระกอบในประเทศไทยทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็น Apple 

Premium Reseller รว่มกนัตัง้ชื่อ iStudio  
- สถำนทีต่ ัง้ :  Prime Area 
- พืน้ทีร่ำ้น   : ไมน้่อยกวำ่ 100 ตำรำงเมตร 
- ผลติภณัฑท์ีจ่ ำหน่ำย : สนิคำ้ Apple ทุกประเภท  

สญัญา Authorized Apple Thailand Reseller (AAR) 
  

 

iBeat - ผูป้ระกอบในประเทศไทยทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็น Apple 
Authorized Reseller รว่มกนัตัง้ชื่อ iBeat 

- สถำนทีต่ ัง้ :  Community Mall หรอื อำคำรส ำนักงำน  
- พืน้ทีร่ำ้น   : ไมน้่อยกวำ่ 50 ตำรำงเมตร 
- ผลติภณัฑท์ีจ่ ำหน่ำย : สนิคำ้ Apple ทุกประเภท 



 

 
 

บรษิทั เอส พ ีว ีไอ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

 

15 

 

โลโก้ ช่ือร้านค้า ลกัษณะร้าน 

iShop - มเีพยีงรำ้นเดยีว โดยทำงบรษิทัฯ เป็นผูต้ ัง้ชื่อ iShop       
ไมส่ำมำรถเป็น iBeat ไดเ้น่ืองจำกพืน้ทีน้่อยกวำ่ 50 ตำรำง
เมตร  

- ผลติภณัฑท์ีจ่ ำหน่ำย : สนิคำ้ Apple ทุกประเภท 

mobi - เป็นรำ้นคำ้ทีบ่รษิทัตัง้ขึน้ 
- พืน้ทีร่ำ้น : ประมำณ15 – 40 ตำรำงเมตร 
- ผลติภณัฑท์ีจ่ ำหน่ำย : ผลติภณัฑ ์iOS จะเป็นสนิคำ้หลกั

ไดแ้ก่ iPad, iPod, iPhone 
จดุจ ำหน่ำยสนิคำ้ 
Apple ใน IT City 

- ตอ้งมพีนกังำนประจ ำรำ้นตลอดเวลำ 
- ผลติภณัฑท์ีจ่ ำหน่ำย : iPad จะเป็นสนิคำ้หลกั สว่นสำขำที่

มขีนำดใหญ่จะมกีำรจ ำหน่ำย Apple Computer และ iPod 
ควบคู่ไปดว้ย  

สญัญา Apple Campus Store Reseller 
 U•Store - ผูป้ระกอบในประเทศไทยทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็น Apple 

Campus Store Reseller รว่มกนัตัง้ชื่อ U•Store 
- สถำนทีต่ ัง้ :  มหำวทิยำลยั  

- ผลติภณัฑท์ีจ่ ำหน่ำย : สนิคำ้ Apple ทุกประเภท 
สญัญาให้สิทธิจ าหน่ายและให้บริการ AIS Shop by Partner 
 
 
 
 

AIS 
(AIS Shop by 

Partner) 

- สทิธบิรหิำรจดักำรรำ้น  AIS Shop by Partner โดย บรษิทั 
แอดวำนซ ์ไวรเ์ลสเน็ทเวอรค์ จ ำกดั 

- สถำนทีต่ ัง้ : ศูนยก์ำรคำ้ Prime Area  ซึง่เลอืกโดย บรษิทั 
แอดวำนซ ์ไวรเ์ลสเน็ทเวอรค์ จ ำกดั 

- พืน้ที ่: ประมำณ 35 – 100 ตำรำงเมตร  
- ผลติภณัฑท์ีจ่ ำหน่ำย : iPhone และสมำรท์โฟนภำยใตต้รำ

สนิคำ้อื่น รวมถงึสมำรท์โฟนของ AIS 
สญัญา Apple Authorized Service Provider 

 
 

Smart Bar 
 

- เป็นชื่อศูนยบ์รกิำรทีบ่รษิทัฯ ตัง้ขึน้ 
- ใหบ้รกิำรเกีย่วกบัผลติภณัฑต์่ำงๆ ของ Apple 

สญัญา Apple Authorized Training Center 
  - ใหบ้รกิำรสอบ OS X Support Essential 

- ตัง้อยูท่ีศู่นยบ์รกิำร Smart Bar สำขำ IT Mall ฟอรจ์ูน 
ทำวน์ 
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ตารางแสดงสดัส่วนรายได้จากการขายแยกตามประเภทช่องทางการจ าหน่าย 

ช่องทางการจ าหน่าย 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส ำนกังำนใหญ่ 1,028.04 45.02 624.64 32.23 362.37 19.64 

รำ้นคำ้ปลกี 1,252.01 54.98 1,313.62 67.77 1,483.02 80.36 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 2,230.05 100.00 1,938.26 100.00 1,845.39 100.00 

 2.2.5  ภาวะการแข่งขนั 
จำกกำรที่บริษทัฯ ประกอบธุรกิจเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ภำยใต้ตรำสนิค้ำ  Apple เป็นหลกั ดงันัน้กำร

แข่งขนัของผู้ผลติสนิคำ้ ICT โดยเฉพำะโทรศพัท์เคลื่อนที่สมำรท์โฟน และ Tablet PC ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิของ 
บรษิทัฯ  โดยตรง โดยเฉพำะในส่วนของผูผ้ลติไม่ว่ำจะเป็น Apple, Samsung, Oppo ที่จะออกสนิคำ้รุ่นใหม่ๆ ออกมำอย่ำง
สม ่ำเสมอ เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลำด อย่ำงไรก็ตำม ด้วยเอกลกัษณ์เฉพำะของผลิตภณัฑ์ Apple ไม่ว่ำจะเป็นนวตักรรม 
ระบบปฏบิตักิำร Mac OSX ส ำหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์, iOS ส ำหรบัโทรศพัท์เคลื่อนที่ และ Tablet, Cloud System, Retina 
Display ส ำหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์พกพำที่แสดงภำพได้คมชดักว่ำจอคอมพวิเตอรท์ัว่ไป ควำมหลำกหลำยของ Application 
ควำมปลอดภัยของระบบ ประกอบกับกำรออกแบบสินค้ำที่ทันสมัย  และควำมง่ำยในกำรใช้งำนคำดว่ำผลิตภัณฑ์              
Apple จะยงัคงไดร้บัควำมนิยมจำกผูบ้รโิภค  โดยสำมำรถพจิำรณำไดจ้ำกขอ้มูลของ StatCounter Global Stats (ขอ้มูลจำก 
www.gs.statcounter.com) ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึสว่นแบ่งตลำดโทรศพัท์เคลื่อนที่ สมำรท์โฟนในประเทศไทยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่ำนมำ 
โดยองิจำกขอ้มลูกำรเขำ้เวบ็ผำ่นมอืถอื มกีำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมนีัยส ำคญั โดยส่วนแบ่งตลำดโทรศพัท์เคลื่อนที่ Apple เพิม่ขึน้
จำกรอ้ยละ 13.18 ในปี 2554 เป็นรอ้ยละ 30.03 ในปี 2555 ในขณะที่ปี 2556 เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ  34.29 และลดลงเลก็น้อย     
ในปี 2557 เป็นรอ้ยละ  27.04 และในปี 2558 เป็นรอ้ยละ 24.90 ทีม่ำ : http://gs.statcounter.com  

 
ในส่วนของผูป้ระกอบกำรรำยอื่นที่ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็น Reseller ในประเทศไทยจำก Apple เช่นเดยีวกบับรษิทัฯ 

ท ำใหส้ำมำรถเปิดร้ำน iStudio, iBeat, U•Store หรอื จุดขำยสนิคำ้ Apple ในร้ำน Retail ของผูป้ระกอบกำรดงักล่ำว หรอื
หำ้งสรรพสนิคำ้ต่ำงๆ ไดเ้ช่นเดยีวกนั อย่ำงไรกต็ำม แต่ละศูนยก์ำรคำ้ หรอือำคำรส ำนักงำน หรอื Community Mall จะไม่มรีำ้น
ของ Apple ประเภทเดยีวกนั อยู่ในที่เดยีวกนั และกำรเปิดสำขำใหม่จะต้องผ่ำนกำรอนุมตัจิำก Apple ก่อน Reseller ทุกรำย
จะต้องบรหิำรช่องทำงกำรจ ำหน่ำยของตนเอง เพื่อให้เกิดประสทิธภิำพมำกที่สุด ดงันัน้ ควำมส ำเรจ็ของ Reseller คอืกำรมี
ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยทีเ่ขำ้ถงึผูบ้รโิภคแต่ละกลุ่มเป้ำหมำยไดอ้ยำ่งทัว่ถงึ และรวดเรว็ มกีำรบรกิำรที่มคีุณภำพและครบวงจร และ
กำรบรหิำรจดักำรทีม่ปีระสทิธภิำพ 
  
 2.3 การจดัหาผลิตภณัฑ ์
  รำยละเอยีดกำรจดัหำผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ สำมำรถสรปุไดด้ง้น้ี 
  2.3.1 ผลิตภณัฑภ์ายใต้ตราสินค้า Apple  
  จำกกำรที่บรษิทัฯ  ไดร้บักำรแต่งตัง้จำก Apple South Asia (Thailand) Limited  ใหเ้ป็นตวัแทนจ ำหน่ำย 
(Reseller) ผลติภณัฑภ์ำยใต้ตรำสนิคำ้ Apple ตำมสญัญำ Apple Premium Reseller Agreement  Authorized Apple Thailand 
Reseller และ Apple Campus Store Reseller บรษิทัฯ จงึสำมำรถสัง่ซื้อสนิคำ้ผลติภณัฑป์ระเภทคอมพวิเตอรท์ุกรุ่น รวมทัง้
อุปกรณ์เสรมิภำยใตต้รำสนิคำ้ Apple  ต่ำงๆ เช่น ที่ชำรจ์แบตเตอรี่ (Battery Charger) หูฟงั (Headphone) เมำส ์(Mouse) สำย
พ่วง (Devices Connector) เครื่องส่งสญัญำณอนิเตอร์เน็ต (Internet Router) แผนควำมคุม้ครอง AppleCare (AppleCare 
Protection Plan) เป็นต้น จำก Apple โดยตรง  รวมทัง้ผลติภณัฑป์ระเภท iOS  ในส่วนของไอแพต (iPad) และไอพอต (iPod)  
บรษิทัฯ สำมำรถสัง่ซื้อจำก Apple ได้โดยตรง แต่ในระหว่ำงปี 2558 บรษิทัฯ ซื้อสนิค้ำ Apple ส่วนใหญ่จำกตวัแทนค้ำส่ง 

http://www.gs.statcounter.com/
http://gs.statcounter.com/
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(Distributor) ทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้จำก Apple ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยของ Apple South Asia (Thailand) Limited  ส ำหรบั iPhone  
บรษิทัฯ จะสัง่ซือ้จำกผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ ัง้ 3 รำย  
กลุ่มผลิตภณัฑ ์ ประเภท ผู้ผลิต / ตวัแทนจ าหน่าย 

คอมพวิเตอร ์ คอมพวิเตอร ์iMac, Mac Mini, Mac Pro Apple South Asia (Thailand) Limited 
บรษิทั อนิแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จ ำกดั 
บรษทั ไดเวอรซ์เิทค ดสิทรบิวิเตอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
บรษิทั เอสไอเอสดสิทรบิวิชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

คอมพวิเตอรแ์บบพกพำ MacBook Pro, 
MacBook Air 

Apple South Asia (Thailand) Limited 
บรษิทั อนิแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จ ำกดั 
บรษทั ไดเวอรซ์เิทค ดสิทรบิวิเตอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
บรษิทั เอสไอเอสดสิทรบิวิชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

IOS iPod Apple South Asia (Thailand) Limited 
บรษิทั อนิแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จ ำกดั 
บรษทั ไดเวอรซ์เิทค ดสิทรบิวิเตอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
บรษิทั เอสไอเอสดสิทรบิวิชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

iPad Apple South Asia (Thailand) Limited 
บรษิทั อนิแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จ ำกดั 
บรษทั ไดเวอรซ์เิทค ดสิทรบิวิเตอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
บรษิทั เอสไอเอสดสิทรบิวิชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

iPhone บรษิทั แอดวำนซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ำกดั 
บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั 
ทร ูดสิทรบิวิชัน่ แอนด ์เซลส ์จ ำกดั  

อุปกรณ์เสรมิ ทีช่ำรจ์แบตเตอรี ่/ หฟูงั / สำยพ่วง 
Internet Router / Apple Care  
Protection   

Apple South Asia (Thailand) Limited 
บรษิทั อนิแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จ ำกดั 
บรษทั ไดเวอรซ์เิทค ดสิทรบิวิเตอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
บรษิทั เอสไอเอสดสิทรบิวิชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

  
   2.3.2   ผลิตภณัฑภ์ายใต้ตราสินค้าอ่ืน (Non-Apple Products)  
   บรษิทัฯ ยงัมกีำรซือ้สนิคำ้ตรำสนิคำ้อื่นๆ โดยสำมำรถจ ำแนกผูผ้ลติ /ตวัแทนจ ำหน่ำย ตำมกลุ่มผลติภณัฑไ์ดด้งัน้ี 
กลุ่มผลิตภณัฑ ์ ประเภท ย่ีห้อ ผู้ผลิต / ตวัแทนจ าหน่าย 

อุปกรณ์เสรมิ ฮำรด์ดสิก์เกบ็ขอ้มลูพกพำ LaCie LaCie Asia Limited 
 หฟูงัและล ำโพงขนำดเลก็ Bose 

JBL 
Jabra 

Jawbone 

บรษิทั อศัวโสภณ จ ำกดั 
บรษิทั มหำจกัรดเีวลอปเมนท ์จ ำกดั 
บรษิทั อำร ์ท ีบ ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั ดบับลวิแก๊ดเจท จ ำกดั 

 Case iPhone / iPad / iPod  ตวัแทนจ ำหน่ำยหลำยรำย 

กรำฟิก เครื่องพมิพ ์
กระดำษส ำหรบังำนพมิพ์ 
อุปกรณ์วดัคณุภำพกำรพมิพ์ 

EPSON 
Tecco 
X-Rite 

EPSON (Thailand) Company Ltd. 
Tecco GmbH 
Union TSL Limited 
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กลุ่มผลิตภณัฑ ์ ประเภท ย่ีห้อ ผู้ผลิต / ตวัแทนจ าหน่าย 

ซอฟทแ์วร ์  Adobe 
EFI 

Adobe Systems Software Ireland Ltd. 
EFI Singapore Pte Ltd. 

สมำรท์โฟน  LAVA 
SAMSUNG 

OPPO 
ZTE 

บรษิทั ไวรเ์ลส ดไีวซ ์ซพัพลำย จ ำกดั 
บรษิทั แอดวำนซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ำกดั 

 
2.3.3 งานบริการ  
         บรษิทัฯ ไดร้บักำรแต่งตัง้จำก Apple South Asia (Thailand) Limited ใหเ้ป็น Authorized Service Provider 

ท ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถเปิดศูนย์บรกิำรภำยใต้ชื่อ Smart Bar เพื่อให้บรกิำรต่ำงๆ ส ำหรบัสนิคำ้ Apple ได้  โดยสำมำรถซื้อ
อะไหล่ต่ำงๆ จำก Apple ไดโ้ดยตรง  
 
 2.4 งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 
 - ไมม่ ี- 

 
3. ปัจจยัความเส่ียง  

 3.1 ควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พงิผูจ้ ำหน่ำยสนิคำ้รำยใหญ่ 
   บรษิทัฯ ไดร้บักำรแต่งตัง้จำก Apple South Asia (Thailand) Limited เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสนิคำ้ของ Apple รวมทัง้
เปิดศูนยบ์รกิำรเพื่อใหบ้รกิำรหลงักำรขำยสนิคำ้ Apple โดยบรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรซื้อสนิคำ้ Apple คดิเป็นรอ้ยละ 93.55 รอ้ยละ 
87.96 และรอ้ยละ 88.76 ของยอดสัง่ซือ้ทัง้หมดในปี 2556 – 2558 ตำมล ำดบันัน้  หำกบรษิทัฯ ถูกยกเลกิกำรแต่งตัง้จำก Apple 
ในกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ Apple จะเกดิผลกระทบกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อย่ำงมนีัยส ำคญัถงึแมส้ญัญำในกำรแต่งตัง้เป็น
ตวัแทนจ ำหน่ำยสนิค้ำ Apple เป็นสญัญำปีต่อปี แต่จำกกำรที่นำยไตรสรณ์ และนำงเพช็รรตัน์ วรญำณโกศล และทีมงำน
ผูบ้รหิำร ด ำเนินธุรกจิเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสนิค้ำใหก้บั Apple มำกว่ำ 20 ปี อกีทัง้บรษิทัฯ ยงัไดร้บัรำงวลัต่ำงๆ จำก Apple มำ
โดยตลอด รวมทัง้สรำ้งยอดขำยจ ำนวนมำก และปฏบิตัติำมขอ้ตกลงในสญัญำกบั Apple อย่ำงเคร่งครดั ท ำใหผู้บ้รหิำรเชื่อมัน่ว่ำ
กำรประกอบธรุกจิของบรษิทัฯ จะไดร้บักำรสนบัสนุนและควำมไวใ้จจำก Apple อยำ่งต่อเน่ือง 
 
 3.2 ควำมเสีย่งจำกกำรลำ้สมยัของสนิคำ้ 
   สนิค้ำของ Apple เป็นผลิตภณัฑท์ี่มกีำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยอีย่ำงรวดเรว็ Apple จงึต้องท ำกำรพฒันำและออก
สนิคำ้  รุ่นใหม่ๆ ที่มคีวำมทนัสมยัและมหีน้ำที่กำรใช้งำนเพิม่เตมิใหต้รงกบัควำมต้องกำรของลูกคำ้อยู่ตลอดเวลำ เช่นเดยีวกบั
สนิคำ้ IT อื่นๆ ทีบ่รษิทัฯ เป็นตวัแทนจ ำหน่ำย บรษิทัฯ จงึอำจประสบปญัหำในเรื่องกำรบรหิำรสนิคำ้คงคลงั กล่ำวคอื สนิคำ้ที่มี
อยูอ่ำจเสื่อมควำมนิยมและลำ้สมยั ท ำใหบ้รษิทัฯ ไมส่ำมำรถจ ำหน่ำยสนิคำ้ดงักล่ำวได ้
   จำกกำรที่ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ประกอบธุรกจิจ ำหน่ำยสนิคำ้ Apple มำนำน ท ำใหม้คีวำมเขำ้ใจถงึควำมต้องกำรของ
ผูบ้รโิภคเป็นอย่ำงด ี โดยบรษิทัฯ มเีจำ้หน้ำที่ดูแลสนิคำ้ (Product Management) คอยตดิตำมสต๊อคสนิคำ้ คดัเลอืกสนิคำ้ และ
สัง่ซือ้สนิคำ้จ ำนวนทีเ่หมำะสม เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งจำกสนิคำ้ล้ำสมยั ส ำหรบักำรคดัเลอืกสนิคำ้เขำ้มำจ ำหน่ำย เจำ้หน้ำที่ดูแล
สนิคำ้จะมกีำรส ำรวจควำมคดิเหน็ ควำมต้องกำรผ่ำนทำงพนักงำนหน้ำร้ำน และผู้จดักำรสำขำอย่ำงสม ่ำเสมอ ในขณะเดยีวกนั
บรษิทัฯ ยงัไดร้บัขอ้มูลข่ำวสำรต่ำงๆ เกี่ยวกบัสนิคำ้ใหม่ๆ แนวโน้ม หรอืเทคโนโลยตี่ำงๆ จำก Apple รวมทัง้ผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำย
อื่นสง่ผลท ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถคดัสรรสนิคำ้ไดต้รงกบัควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคมำกที่สุดในขณะเดยีวกนับรษิทัฯมกีำรบรหิำร
สนิคำ้คงคลงัอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ดว้ยระบบ Inventory Online ที่เชื่อมโยงขอ้มูลสนิคำ้คงคลงัของทุกสำขำ  โดยทุกสิน้วนัจะมี
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กำรสุ่มตรวจเช็คสนิค้ำคงคลงัของแต่ละสำขำ  เพื่อท ำกำรเปรยีบเทียบยอดสินค้ำคงเหลือกบัรำยงำนสนิค้ำคงคลงัจำกระบบ
Inventory ของบรษิทัฯ  ในสำขำที่มกีำรหมุนเวยีนสนิคำ้คงเหลอืช้ำ กจ็ะด ำเนินกำรโอนไปยงัสำขำอื่นพรอ้มทัง้กำรจดักจิกรรม
ส่งเสริมกำรขำย (Promotion) เพื่อช่วยในกำรจ ำหน่ำยให้เรว็ขึ้นหำกสำขำใดมีสินค้ำไม่พอกบัควำมต้องกำร  ก็จะสำมำรถ
ตรวจเช็คสนิค้ำคงคลงัจำกสำขำอื่นได้ในทนัที ส่งผลท ำให้บรษิทัฯ สำมำรถระบำยสนิค้ำไดร้วดเรว็ก่อนที่สนิค้ำที่มอียู่จะเสื่อม
ควำมนิยม นอกจำกน้ี ในกรณีที่ Apple ออกสนิคำ้รุ่นใหม่เพื่อทดแทนรุ่นเดมิ บรษิทัฯ จะไดร้บักำรชดเชยส่วนต่ำงรำคำตำมรุ่น 
เงื่อนไข และตำมเวลำทีต่กลงกนั เพื่อใหบ้รษิทัฯ สำมำรถปรบัรำคำขำยลงมำเพื่อใหส้ำมำรถแขง่ขนัได ้

 
 3.3 ควำมเสีย่งจำกกำรกำรแขง่ขนั 
   กำรเจรญิเตบิโตอย่ำงรวดเรว็ของตลำด ICT โดยเฉพำะโทรศพัท์เคลื่อนที่สมำรท์โฟน และแทบ็เลต็พซีี ส่งผลท ำให ้   
มกีำรแข่งขนัที่สูง โดยเฉพำะในส่วนของผู้ผลิตไม่ว่ำจะเป็น Apple, Samsung, Oppo ที่จะออกสนิคำ้รุ่นใหม่ๆ ออกมำอย่ำง
สม ่ำเสมอเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลำด อย่ำงไรก็ตำม ด้วยเอกลกัษณ์เฉพำะของผลิตภัณฑ์ Apple ไม่ว่ำจะเป็นนวตักรรม 
ระบบปฏบิตักิำร Mac OS X ส ำหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์, iOS ส ำหรบัโทรศพัท์เคลื่อนที่ และ Tablet, Cloud System, Retina 
Display ส ำหรบัเครื่องคอมพวิเตอร์พกพำที่แสดงภำพได้คมชดักว่ำจอคอมพวิเตอรท์ัว่ไป ควำมหลำกหลำยของ Application 
ควำมปลอดภยัของระบบประกอบกบักำรออกแบบสนิคำ้ที่ทนัสมยั และควำมง่ำยในกำรใช้งำนคำดว่ำผลติภณัฑ์ Apple จะยงัคง
ไดร้บัควำมนิยมจำกผูบ้รโิภคในขณะเดยีวกนั บรษิทัฯ อำจมคีวำมเสีย่งจำกผูป้ระกอบกำรรำยอื่นที่ไดร้บักำรแต่งตัง้จำก Apple 
ใหเ้ป็น Reseller ในประเทศไทย เช่นเดยีวกนั ท ำใหผู้ป้ระกอบกำรสำมำรถเปิดรำ้น iStudio, iBeat, U•Store หรอื จุดขำยสนิคำ้ 
Apple ในร้ำน Retail ของผู้ประกอบกำรดงักล่ำว หรอืห้ำงสรรพสนิค้ำต่ำงๆ ได้เช่นเดียวกบับริษทัฯ อย่ำงไรก็ตำม แต่ละ
ศูนยก์ำรค้ำหรอือำคำรส ำนักงำน หรอื Community Mall จะไม่มรี้ำน Apple ประเภทเดยีวกนัอยู่ในที่เดยีวกนั (แต่อำจมจีุด
จ ำหน่ำยอื่นๆ ที่จ ำหน่ำยสนิคำ้ Apple เช่น  ใน Power Buy หรอื Power Mall) Reseller ทุกรำยจะต้องบรหิำรช่องทำงกำร
จ ำหน่ำยของตนเอง เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิำพมำกที่สุด ดงันัน้ควำมส ำเรจ็ของ Reseller  คอืกำรมชี่องทำงกำรจ ำหน่ำยที่เขำ้ถงึ
ผูบ้รโิภคไดอ้ยำ่งทัว่ถงึ  และรวดเรว็กำรบรกิำรทีม่คีุณภำพและครบวงจร และกำรบรหิำรจดักำรทีม่ปีระสทิธภิำพ 
 จำกกำรที่บรษิทัฯ เป็นร้ำนตวัแทนจ ำหน่ำย Apple ที่มชี่องทำงกำรจ ำหน่ำยส่วนใหญ่ตัง้อยู่ใน Prime Area ทัว่
กรุงเทพมหำนคร บรษิทัฯ ยงัมศีูนยบ์รกิำรที่มคีุณภำพและครบวงจร สำมำรถให้บรกิำรหลงักำรขำย ส ำหรบัสนิคำ้ต่ำงๆ ของ 
บรษิทัฯ ไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ นอกจำกน้ี ในบรรดำคูแ่ขง่ทีเ่ป็น Reseller ของ Apple สว่นใหญ่มุ่งเน้นที่ตลำดคำ้ปลกี  โดยกำร
เปิดสำขำเพื่อครอบคลุมพืน้ที่จ ำหน่ำยทัว่ไป เน่ืองจำกผู้บรหิำรของบรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิเกี่ยวกบั Apple มำนำน ท ำใหม้ฐีำน
ลูกคำ้ทีเ่ป็นองคก์ร และกำรศกึษำ ซึง่คูแ่ขง่ไมม่คีวำมถนดัหรอืทมีงำนทีจ่ะเขำ้มำท ำตลำดในสว่นน้ี ประกอบกบับรษิทัฯ มกีลยุทธ์
ในกำรน ำสนิคำ้ประเภทอื่นๆ เขำ้มำรวมกบัสนิคำ้ Apple ส ำหรบัสรำ้งเป็น Solution ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรดำ้นกำร
เรยีนกำรสอน รวมทัง้บรษิทัฯ มทีมีงำนที่มปีระสบกำรณ์ในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยเีพื่อกำรศกึษำ และประสบควำมส ำเรจ็ใน
กำรตดิตัง้ระบบต่ำงๆ ในโรงเรยีนและมหำวทิยำลยัชัน้น ำหลำยแหง่ ท ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถรกุตลำดองคก์รและกำรศกึษำไดอ้ย่ำง
มปีระสทิธภิำพ 
 

 3.4 ควำมเสีย่งเกีย่วกบัสญัญำเช่ำพืน้ที ่
 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรจ ำหน่ำยสนิคำ้และใหบ้รกิำรใหแ้ก่ลูกคำ้รำยย่อยทัว่ไปโดยผ่ำนสำขำของบรษิทัฯ ทัง้สิน้จ ำนวน 
31 สำขำ (iStudio 4 สำขำ iShop1 สำขำ iBeat 6 สำขำ U•Store 9 สำขำ mobi 5 สำขำ) ศูนยบ์รกิำร Smart Bar 4 สำขำ และ 
AIS Shop by Partner 2 สำขำ ซึ่งตัง้อยู่ในศูนยก์ำรคำ้ อำคำรส ำนักงำน มหำวทิยำลยัทัว่กรุงเทพมหำนคร ดงันัน้บรษิทัฯ 
จะตอ้งท ำกำรเช่ำพืน้ทีจ่ำกผูใ้หเ้ช่ำพืน้ทีท่ ัง้ในรปูแบบของสญัญำเช่ำระยะสัน้และระยะยำว บรษิทัฯ อำจมคีวำมเสีย่งจำกกำรที่ไม่
สำมำรถต่อสญัญำเช่ำพืน้ที ่หรอือำจมคีวำมเสีย่งจำกกำรทีผู่ใ้หเ้ช่ำขอเปลีย่นแปลงเงื่อนไขในกำรต่อสญัญำที่ท ำใหบ้รษิทัต้องเสยี
คำ่ใชจ้ำ่ยสงูกวำ่เดมิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ มสีำขำทีเ่ป็นสญัญำเช่ำพืน้ทีร่ะยะยำวจ ำนวน 1 สำขำ ซึ่งมอีำยุกำรเช่ำ
คงเหลอื 15 ปี สำขำ AIS Shop by Partner จ ำนวน 2 สำขำ กำรเช่ำพืน้ที่จดัหำโดยบรษิทั แอดวำนซ์ ไวรเ์ลสเน็ทเวอรค์ จ ำกดั 
ซึง่เป็นไปตำมสญัญำใหส้ทิธจิ ำหน่ำยและใหบ้รกิำร AIS Shop by Partner โดยมอีำยุสญัญำ 5 ปี ส ำหรบัสำขำที่เหลอืเป็นสญัญำ
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เช่ำพืน้ที่ระยะสัน้ ซึ่งมอีำยุสญัญำไม่เกิน 1-3 ปี จงึอำจมคีวำมเสี่ยงจำกกำรที่ไม่สำมำรถต่อสญัญำเช่ำพื้นที่ได ้แต่จำกกำรที่
ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ เป็นคู่ค้ำที่ดขีองผู้ให้เช่ำพื้นที่มำโดยตลอดกว่ำ 10 ปี จงึท ำให้มคีวำมเสี่ยงเกี่ยวกบัต่อสญัญำเช่ำพื้นที่
ดงักล่ำวคอ่นขำ้งน้อย 
 

 3.5 ควำมเสีย่งจำกกำรเกดิควำมเสยีหำยจำกกำรทุจรติของพนกังำนระดบัปฏบิตังิำน 
   บรษิทัฯ มคีวำมจ ำเป็นที่จะต้องมกีำรกระจำยสนิค้ำไปตำมสำขำในพื้นที่ต่ำงๆ ประกอบกบัสนิคำ้มมีูลค่ำค่อนข้ำงสูง
เคลื่อนย้ำยสะดวกและเป็นที่ต้องกำรโดยทัว่ไปจำกลกัษณะดงักล่ำวบรษิทัฯ อำจเผชิญควำมเสี่ยงจำกกำรทุจรติของพนักงำน
ระดบัปฏิบตัิงำนบรษิทัฯ จงึได้วำงระบบควบคุมภำยในและระบบสอบทำนไว้เป็นอย่ำงดี รวมทัง้น ำระบบสำรสนเทศมำช่วย
สนับสนุน ในส่วนระบบจดัเก็บสนิคำ้ บรษิทัฯ มมีำตรกำรตรวจสอบสนิคำ้โดยผูจ้ดักำรสำขำจะด ำเนินกำรสุ่มตรวจสนิคำ้ทุกวนั 
โดยเฉพำะสนิคำ้ที่มมีูลค่ำสูง นอกจำกนัน้ยงัมเีจ้ำหน้ำที่จำกแผนกบญัชเีข้ำไปตรวจนับสนิคำ้ในแต่ละสำขำ อย่ำงน้อยเดอืนละ    
1 ครัง้ พนักงำนในสำขำนัน้ๆจะต้องร่วมกนัรบัผดิชอบหำกมสีนิคำ้สูญหำย โดยมำตรกำรต่ำงๆ และระบบงำนที่บรษิทัฯวำงไว้   
จะช่วยจ ำกดัควำมเสยีหำยที่จะเกดิขึน้ไวใ้นระดบัทีไ่มเ่ป็นสำระส ำคญัต่อผลประกอบกำร 
 

 3.6 ควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พงิผูบ้รหิำรหลกั ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั 
บรษิทัฯ พึง่พงิทมีผูบ้รหิำรซึง่เป็นผูม้ปีระสบกำรณ์ในธรุกจิ Apple และมคีวำมสมัพนัธอ์นัดกีบั Apple มำเป็นเวลำนำน

กว่ำ 20 ปี จงึอำจท ำใหเ้กดิควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พงิทมีผูบ้รหิำรดงักล่ำว อย่ำงไรกต็ำมเน่ืองจำกทมีผู้บรหิำรเป็นผู้ถอืหุ้นรำย
ใหญ่ของบรษิทัดว้ย ซึ่งน่ำจะเป็นแรงจูงใจในกำรบรหิำรงำนของบรษิทัฯ ใหเ้จรญิก้ำวหน้ำต่อไป นอกจำกน้ี บรษิทัฯ มนีโยบำย
ผลกัดนักำรบริหำรงำนเป็นทีมเวิร์คมำกขึ้น โดยส่งเสริมให้มีกำรว่ำจ้ำงบุคลำกรมืออำชีพจำกภำยนอกเข้ำร่วมงำนมำกขึ้น      
โดยค ำนึงถงึกำรพฒันำประสทิธภิำพและศกัยภำพของบรษิทัเป็นส ำคญั อกีทัง้มกีำรก ำหนดและแบ่งแยก ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่    
ไวอ้ยำ่งชดัเจน เพื่อเป็นกำรป้องกนักำรมอี ำนำจเบด็เสรจ็ 
 
4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
 4.1 รายละเอียดของทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ มทีรพัยส์นิทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิดงัต่อไปน้ี  

ประเภท/ลกัษณะทรพัยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 
 

มลูค่าตามบญัชีสทุธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 58 

(ล้านบาท) 

สว่นปรปัปรงุอำคำรเช่ำ เป็นเจำ้ของ ไมต่ดิภำระผกูพนั 0.98 

ยำนพำหนะ เป็นเจำ้ของ ไมต่ดิภำระผกูพนั 0.17 

อุปกรณ์ส ำนกังำนและเครื่องใชส้ ำนกังำน เป็นเจำ้ของ ไมต่ดิภำระผกูพนั 5.75 

เครื่องตกแต่งและตดิตัง้ เป็นเจำ้ของ ไมต่ดิภำระผกูพนั 33.09 

โปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละโปรแกรมทำงบญัช ี เป็นเจำ้ของ ไมต่ดิภำระผกูพนั 18.28 

คอมพวิเตอร ์ เป็นเจำ้ของ ไมต่ดิภำระผกูพนั 2.54 

คำ่สทิธดิ ำเนินธรุกจิ AIS Shop by Partner เป็นเจำ้ของ ไมต่ดิภำระผกูพนั 3.95 

รวม 64.76 
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 4.2 รายละเอียดของสญัญาเช่าทรพัยสิ์น 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ มกีำรเช่ำพื้นที่และอำคำรเพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจจำกผูใ้ห้เช่ำหลำยรำย      

ซึง่สำมำรถสรปุไดด้งัน้ี  

ผู้ให้เช่า 
วตัถปุระสงค์

การเช่า 
สถานท่ีตัง้ 

พืน้ท่ี
เช่า 

(ตร.ม.) 
ระยะเวลาการเช่า 

บรษิทั ซ ีพ ีแลนด ์จ ำกดั 
(มหำชน) 

iStudio หอ้ง 3C96 ชัน้ 3 อำคำรฟอรจ์นูทำวน์ 102 16 พ.ย.56 – 15 พ.ย.59 

iBeat หอ้ง 4P36 ชัน้ 4 อำคำรฟอรจ์นูทำวน์ 50 1 พ.ค.57 – 30 เม.ย.60 

Smart Bar หอ้ง 3C85-87 ชัน้3  

อำคำรฟอรจ์นูทำวน์ 

431 16 พ.ย.56 – 17 พ.ย.59 

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันำ 
จ ำกดั  

iStudio หอ้ง 408  

ศูนยก์ำรคำ้เซน็ทรลั พลำซ่ำ แจง้วฒันะ 

117  

 

27 พ.ย.57 – 26 พ.ย.60 

หอ้ง 409  

ศูนยก์ำรคำ้เซน็ทรลั พลำซ่ำ แจง้วฒันะ 

69.11 25 ธ.ค.56 -24 ธ.ค.59 

Smart Bar หอ้งG52-G53 ชัน้G  

ศูนยก์ำรคำ้เซน็ทรลั พลำซ่ำ แจง้วฒันะ 

90.35 21 ธ.ค.58 – 20 ธ.ค.61 

บรษิทั ซคีอน ดเีวล ลอป
เมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

iStudio หอ้ง 1097 ชัน้ G  

อำคำรซคีอนสแควร ์

129.97  

 

16 พ.ย.55 –15 พ.ย.58 

mobi IT17 ชัน้ G  

อำคำรซคีอนสแควร ์

21.73 1 ต.ค.57- 30 ม.ิย.60 

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันำ 
ไนน์ สแควร ์

iStudio ศูนยก์ำรคำ้เซน็ทรลัพระรำม 9 ชัน้ 4 230.45  

 

14 ธ.ค.57 – 13 ธ.ค.60 

Smart Bar หอ้ง407ชัน้4 

ศูนยก์ำรคำ้เซน็ทรลัพระรำม 9  

59.93 1 ก.พ.58 – 31 ม.ค.61 

บรษิทั ทพิยพ์ฒัน อำร์
เขต จ ำกดั  

 

iBeat หอ้ง 1129, 1130, 1133B          
อำคำรเกตเวย ์เอกมยั ชัน้ 1 

172 18 ก.ค.58 – 17 ก.ค.61 

iShop หอ้ง 386-387 ชัน้ 3                 
อำคำรพนัธุท์พิย ์พลำซ่ำ 

34  

 

1 ก.ค.58 –30 ม.ิย.59 

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันำ ดี
เวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 

iBeat ศูนยก์ำรคำ้เซน็ทรลั พลำซ่ำ เชยีงรำย 78.59 10 ก.ค.57 – 29 ม.ีค.60 

Smart Bar หอ้งเลขที ่132 ชัน้ 1            
ศูนยก์ำรคำ้เซน็ทรลั พลำซ่ำ เชยีงรำย 

40 

 
9 ม.ิย.58 – 8 ม.ิย.61 

บรษิทั เอก-ชยัดสีทริ
บวิชัน่  ซสิเทม จ ำกดั 

iBeat 5127PG17  

อำคำรเทสโก ้โลตสั  สำขำมหำชยั2 

43.44 24 ก.ค.57 – 23 ก.ค.60 

บรษิทั เดอะมอลล ์กรุ๊ป 
จ ำกดั 

mobi M4-M6 ชัน้ 1 ศูนยก์ำรคำ้เดอะมอลล ์
สำขำโฮมเฟชรมำรท์ 

16.04 1 ม.ค.59 – 30 ม.ิย.59 
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ผู้ให้เช่า 
วตัถปุระสงค์

การเช่า 
สถานท่ีตัง้ 

พืน้ท่ี
เช่า 

(ตร.ม.) 
ระยะเวลาการเช่า 

บรษิทั เดอะมอลล ์
เอสเตรท จ ำกดั 
ส ำนกังำนใหญ่ 

mobi M1ชัน้ 3 ศูนยก์ำรคำ้เดอะมอลล ์    

บำงกะปิ คอมเพลก็ซ์ 

21.30 1 พ.ย.58 – 31 ม.ย.59 

บรษิทั ทซีซี ีโลจสิตกิส ์
แอนดแ์วรเ์ฮ้ำส ์จ ำกดั 

mobi RT07 อำคำรเอม็ เอม็ เมก้ำ มำรเ์กต็ 
สำขำหนองคำย 

29.20 18 ธ.ค.57 – 17 ธ.ค.60 

มหำวทิยำลยั อสัสมัชญั 
วทิยำเขต สุวรรณภูม ิ

U•Store ชัน้ G หอ้งเลขที ่27                   
อำคำร ABAC Plaza 

32.30  

 

1 พ.ย.57 – 31 ต.ค.60 

มหำวทิยำลยั อสัสมัชญั
วทิยำเขต หวัหมำก 

U•Store ชัน้ 1 อำคำรเซนต ์ฟิลปิส ์ 16.50  1 ม.ิย.58 – 31 พ.ค.59 

มหำวทิยำลยักรงุเทพ 

 

U•Store อำคำรอเนกประสงคข์ำ้งอำคำร 10 
วทิยำเขตรงัสติ 

64.00  

 

1 พ.ค.57- 30 เม.ย.59 

 

มหำวทิยำลยั 
เกษตรศำสตร ์

U•Store ชัน้ 1 อำคำร 10 ชัน้ คณะบรหิำรธุรกจิ 36.00  

 

1 พ.ย.58 – 31 ต.ค.59 

มหำลยัมหดิล (ศำลำยำ) U•Store ชัน้ใตอ้ำคำรหอสมดุและคลงัควำมรู้
มหำวทิยำลยัมหดิล 

65.00  

 

1 ม.ค.59 – 31 ธ.ค.61 

มหำวทิยำลยัธรุกจิ
บณัฑติย ์

U•Store ชัน้ 1 อำคำร 7                      

ภำยในมหำวทิยำลยัธรุกจิบณัฑติย์ 

37.00 

 

7 ส.ค.58 – 31 ก.ค.59  

มหำวทิยำลยับูรพำ U•Store ดำ้นหน้ำอำคำรศูนยป์ฏบิตักิำร  
โรงแรมเทำทอง 

48.00 

 

21 ธ.ค.57 – 20 ธ.ค.60 

บรษิทั ซพีเีอน็ระยอง
จ ำกดั 

iBeat หอ้ง 232 ชัน้2                 
ศูนยก์ำรคำ้ เซน็ทรลั พลำซ่ำ ระยอง 

123.45 27 พ.ค.58 - 26 พ.ค.61 

บรษิทั เอส พ ีว ีแอด
วำนซ์ จ ำกดั 

 

ส ำนกังำน อำคำรโฮมออฟฟิศ 4 ชัน้ 3 คหูำเลขที ่
1213/58-60  (เฉพำะชัน้ 1 และชัน้ )  
และอำคำรโฮมออฟฟิศ 4 ชัน้ 1 คหูำ 
เลขที ่1213/21 โครงกำรทำวน์อนิ
ทำวน์ ถนนศรวีรำ แยกจำกถนน
ประดษิฐม์นูธรรม แขวงพลบัพลำ    
เขตวงัทองหลำง กทม. 

876 1 ม.ค.59 - 31 ธ.ค.61 

บรษิทั เอส พ ีว ีดจิติอล 
เซอรว์สิ จ ำกดั 

ส ำนกังำน อำคำรโฮมออฟฟิศ 4 ชัน้ 1 คหูำ เลขที ่
1213/61 โครงกำรทำวน์อนิทำวน์ ถนน
ศรวีรำ แยกจำกถนนประดษิฐม์นูธรรม 
แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง กทม. 

320 1 ม.ค.59 - 31 ธ.ค.61 
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ผู้ให้เช่า 
วตัถปุระสงค์

การเช่า 
สถานท่ีตัง้ 

พืน้ท่ี
เช่า 

(ตร.ม.) 
ระยะเวลาการเช่า 

นำงสำวพมิพำ พจน์นำ
มำตร ์

ส ำนกังำน อำคำรโฮมออฟฟิศ 4 ชัน้ 1 คหูำ เลขที ่ 
โครงกำรทำวน์อนิทำวน์ ถนนศรวีรำ 
แยกจำกถนนประดษิฐม์นูธรรม    
แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง กทม. 

 1 ม.ีค.59 – 28 ก.พ.61 

หมำยเหตุ : U•Store 2 สำขำซึง่ตัง้อยูท่ีม่หำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์ท่ำพระจนัทร ์และรงัสติ เป็นสญัญำและขอ้ตกลงรำ้นคำ้       
  ไมม่กีำรคดิคำ่เช่ำ เป็นกำรแบ่งผลตอบแทนจำกยอดขำย  
 
 4.3 รายละเอียดสิทธิการเช่า 

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ มทีรพัยส์นิซึง่เป็นสทิธกิำรเช่ำพืน้ทีท่ีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิ ดงัน้ี  

ท่ีตัง้ วตัถปุระสงค ์ พืน้ท่ี ระยะเวลาการเช่า ภาระผกูพนั 
มลูค่าตามบญัชี 

31 ธ.ค. 2558 (ล้านบาท) 
หอ้ง 223 ชัน้ 2 
อำคำรเอสพละนำด 

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

ไมต่ดิภำระ
ผกูพนั 

7.14 

 
 4.4 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ ไม่มเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม อย่ำงไรกต็ำม ในอนำคตบรษิทัฯ อำจ
พจิำรณำลงทุนในธรุกจิทีเ่กือ้หนุนและเอือ้ประโยชน์ต่อกำรท ำธุรกจิของบรษิทัฯ หรอืเป็นธุรกจิซึ่งอยู่ในอุตสำหกรรมที่มแีนวโน้ม
กำรเจรญิเตบิโต โดยจะค ำนึงถงึอตัรำผลตอบแทนที่ไดร้บัจำกกำรลงทุนเป็นส ำคญั ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรต่ำงๆ ใหเ้ป็นไป
ตำมขอ้ก ำหนดและประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมทัง้กฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง 
โดยบรษิทัฯ จะพจิำรณำสง่กรรมกำรเขำ้ไปเป็นตวัแทนเพื่อร่วมก ำหนดนโยบำย และ/หรอืส่งตวัแทนไปเป็นผูบ้รหิำรเขำ้ร่วมกำร
บรหิำรงำนซึง่ในกำรพจิำรณำดงักล่ำวจะขึน้อยูก่บัควำมเหมำะสมและจ ำเป็นในแต่ละกรณี 
 
 
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ ไมเ่ป็นคูค่วำมหรอืคูก่รณี ในคดดีงัต่อไปน้ี 

1. คดทีีอ่ำจมผีลกระทบดำ้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยที่มจี ำนวนสูงกว่ำรอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถ้อืหุน้ 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 

2. คดทีีส่ง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธรุกจิของบรษิทัฯ อยำ่งมนียัส ำคญั แต่ไมส่ำมำรถประเมนิผลกระทบเป็นตวัเลขได ้
3. คดทีีไ่มไ่ดเ้กดิจำกกำรประกอบธรุกจิโดยปกตขิองบรษิทัฯ 
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6. ข้อมูลทัว่ไป 
 ชื่อบรษิทั บรษิทั เอส พ ีว ีไอ จ ำกดั (มหำชน) 
 ลกัษณะกำรประกอบธรุกจิ ประกอบธุรกิจหลกัเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำ  Apple ทัง้

คอมพวิเตอร ์ ผลติภณัฑป์ระเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสรมิต่ำงๆ 
รวมทัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำอื่น  ๆ เพื่อใช้งำนร่วมกับ
สนิคำ้ Apple เป็นหลกั  เพื่อรองรบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ เช่น ฮำรด์ดสิก์เกบ็ขอ้มูล
ส ำหรบังำนวดีโีอ  ฮำร์ดดสิก์เกบ็ขอ้มูลแบบพกพำ  ผลติภณัฑป์ระเภทสิง่พมิพแ์ละ
กรำฟิก รวมถงึอุปกรณ์ต่อพ่วงส ำหรบัสนิคำ้ประเภท iOS  (iPod, iPad, iPhone) 
เช่น ล ำโพงหฟูงั  รวมทัง้ Case ป้องกนักำรกระแทก และฟิลม์กนัรอย เป็นตน้ 

 ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ 1213/58-59 ซอยลำดพร้ำว 94 ถนนศรวีรำ แขวงพลบัพลำ   
เขตวงัทองหลำง กรงุเทพมหำนคร 

 เลขทะเบยีนบรษิทั 0107556000264 
 เวบ็ไซต์ www.spvi.co.th 
 โทรศพัท์ 0-2559-2901-10 
 โทรสำร 0-2559-2488 
 ทุนจดทะเบยีน 200,000,000 บำท 
 แบ่งออกเป็นทุนทีอ่อกและช ำระแล้ว 200,000,000 บำท 
 มลูคำ่หุน้ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50บำท 
 ชนิดและจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยแล้ว หุน้สำมญั จ ำนวน 400,000,000 หุน้ 
==================================================================== 
ติดต่อส่วนงานนักลงทุนสมัพนัธ ์
 นำยไตรสรณ์ วรญำณโกศล 
 กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 นำงสำวศนัษนีย ์โหรำนิคม 
 เลขำนุกำรบรษิทั 
==================================================================== 
บคุคลอ้างอิง 
 นำยทะเบยีนหุน้ 

 บรษิทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
 เลขที ่93 อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 ถนนรชัดำภเิษก  แขวงดนิแดง 
 เขตดนิแดง  กรงุเทพมหำนคร  10400 
 โทรศพัท ์: 0 2009-9000 โทรสำร :  0 2009-9991 

 ผูส้อบบญัช ี
 นำยวชิำต ิโลเกศกระว ี
 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที่ 4451 
 บรษิทัส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั 
 ชัน้ 33  อำคำรเลครชัดำ  193/136-137 ถนนรชัดำภเิษกตดัใหม ่
 แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรงุเทพมหำนคร  10110 
 โทรศพัท ์: 0-2264-0777   โทรสำร : 0-2264-0789-90 
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การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

7. ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น 

7.1 หลกัทรพัยข์องบริษทั 
 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ จะมทีุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแล้วจ ำนวน 200.00 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 400 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 
 
 7.2 ผู้ถือหุ้น 
  ณ วนัที ่15 มกรำคม 2558 รำยชื่อผูถ้อืหุน้สงูสดุ 10 รำยแรกประกอบดว้ย 
 

ช่ือผู้ถือหุ้น จ านวน % การถือหุ้น 

1. บรษิทั ไอท ีซติี ้จ ำกดั (มหำชน) 116,000,000  29.00 

2. นำงเพช็รรตัน์ วรญำณโกศล  33,294,000 8.32 

3. นำยไตรสรณ์ วรญำณโกศล  25,311,050 6.33 

4. นำงภทัรำ พงษเ์พยีรสกุล   8,389,900 2.10 

5. นำยพรีภทัร วรญำณโกศล  6,359,668 1.59 

6. นำยสมชำย วรญำณโกศล 5,992,460 1.50 

7. นำงสำวพชัรำ เกยีรตนิันทวมิล 5,850,400 1.46 

8. นำงสำวภทัรนิดำ วรญำณโกศล   5,699,612 1.42 

9. นำยวรีศกัดิ ์วรญำณโกศล 5,353,834 1.34 

10. นำยนรำธร วงศว์เิศษ 5,050,000 1.26 

11. ผูถ้อืหุน้รำยอื่นๆ 182,699,076 45.67 

รวม 400,000,000 100.00 

 
7.3 การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 
  - ไมม่ ี– 
 
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
  บริษทัฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปนัผลในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิภำยหลงักำรหกัภำษีเงินได้         
นิตบิุคคล อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัฯ อำจก ำหนดใหก้ำรจ่ำยเงนิปนัผลมอีตัรำน้อยกว่ำอตัรำที่ก ำหนดได ้หำกบรษิทัมคีวำมจ ำเป็นที่
จะตอ้งน ำเงนิก ำไรสทุธจิ ำนวนดงักล่ำวมำใชเ้พื่อขยำยกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ต่อไป 
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8. โครงสรา้งการจดัการ 
 
 

 
 

โครงสร้ำงกำรจดักำรของบรษิทัฯ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อยอีก 3 ชุด คือ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหิำร และคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยกรรมกำรบรษิทั กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ มคีุณสมบตัคิรบถ้วนตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญตัิ
บรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้น้ี รำยละเอยีดโครงสรำ้งกำรจดักำรของ
บรษิทัฯ มดีงัน้ี 
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 8.1 คณะกรรมการบริษทัฯ 
  คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ประกอบดว้ย กรรมกำรจ ำนวนทัง้สิน้ 8 ท่ำน ดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นำยธรีะ อภยัวงศ์ ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยมนิทร ์องิคธ์เนศ กรรมกำร 
3. นำยนรำธร วงศ์วเิศษ กรรมกำร 
4. นำยไตรสรณ์ วรญำณโกศล กรรมกำร 
5. นำงเพช็รรตัน์ วรญำณโกศล กรรมกำร 
6. นำยโสภณ องิคธ์เนศ1) กรรมกำร 
7. นำยสจุนิ สวุรรณเกต กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 
8. นำงสษุมำ รตัวิำนิช  กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 
หมำยเหตุ 1) ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรเมือ่วนัที ่31 มนีำคม 2558 

โดยม ีนำงสำวศนัษนีย ์โหรำนิคม เป็นเลขำนุกำรบรษิทัฯ  
 
กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทัฯ 
นำยนรำธร วงศ์วิเศษ หรือ นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ  ลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำยไตรสรณ์ วรญำณโกศล หรือ             

นำงเพช็รรตัน์ วรญำณโกศล รวมเป็นสองคนและประทบัตรำส ำคญัของบรษิทั  
 
กำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ส ำหรบัปี 2558 

รายช่ือกรรมการ 
การเข้าประชุมคณะกรรมการ 

/ การประชุมทัง้หมด(ครัง้) 

การเข้าประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/การประชุมทัง้หมด

(ครัง้) 
1. นำยธรีะ อภยัวงศ์ 4/4 4/4 
2. นำยมนิทร ์องิคธ์เนศ 4/4 - 
3. นำยนรำธร วงศ์วเิศษ 4/4 - 
4. นำยไตรสรณ์ วรญำณโกศล 4/4 - 
5. นำงเพช็รรตัน์ วรญำณโกศล 3/4 - 
6.    นำยโสภณ องิคธ์เนศ 1) 3/4 - 
7. นำยสจุนิ สวุรรณเกต 4/4 4/4 

8. นำงสษุมำ รตัวิำนิช 4/4 4/4 

หมำยเหตุ 1) ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรเมือ่วนัที ่31 มนีำคม 2558 
 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
 1. ปฏบิตัหิน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตขิองที่ประชุม 
ผูถ้อืหุน้ดว้ยควำมสจุรติ และระมดัระวงัรกัษำผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 
 2. มอี ำนำจมอบหมำยแต่งตัง้กรรมกำรจ ำนวนหน่ึงใหเ้ป็นคณะกรรมกำรบรหิำร เพื่อด ำเนินกำรอย่ำงหน่ึง
อย่ำงใดหรือหลำยอย่ำงเพื่อปฏิบตัิงำนตำมที่ได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ รวมทัง้มีอ ำนำจแต่งตัง้ประธำน
กรรมกำรบรหิำร และคณะกรรมกำรชุดยอ่ยอื่นๆ เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำ และคณะกรรมกำรก ำหนด
คำ่ตอบแทน ตำมควำมเหมำะสม 
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 3. ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำน และงบประมำณของบรษิทัฯ ควบคุมดูแลกำรบรหิำรและ
กำรจดักำรของคณะกรรมกำรบรหิำร หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมำย ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดใ้หไ้ว้ 
 4. พจิำรณำทบทวนและอนุมตัินโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ แผนงำนกำรด ำเนินธุรกิจ งบประมำณส ำหรบั
ประกอบธรุกจิประจ ำปี งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของบรษิทัฯ ทีเ่สนอโดยคณะกรรมกำรบรหิำร 
 5. ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอย่ำงต่อเน่ือง 
 6. พจิำรณำและอนุมตักิจิกำรอื่นๆ ทีส่ ำคญัอนัเกีย่วกบับรษิทัฯ หรอืทีเ่หน็สมควรจะด ำเนินกำรนัน้ๆ เพื่อให้
เกดิประโยชน์แก่บรษิทัฯ 

 เว้นแต่อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี จะกระท ำได้กต็่อเมื่อได้รบัอนุมตัจิำกที่ประชุมผูถ้ือหุน้ก่อน 
ทัง้น้ี ก ำหนดใหร้ำยกำรที่กรรมกำรหรอืบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี หรอือำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อื่นใด
กบับรษิทัฯ หรอื บรษิทัยอ่ย ใหก้รรมกำรซึง่มสีว่นไดเ้สยีในเรื่องนัน้ ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

 (ก) เรื่องทีก่ฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดม้ตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 (ข) กำรท ำรำยกำรทีก่รรมกำรมสีว่นไดเ้สยี และอยู่ในข่ำยที่กฎหมำยก ำหนด หรอืขอ้ก ำหนดของตลำด

หลกัทรพัยร์ะบุตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 และในกรณีดงัต่อไปน้ีจะต้องได้รบัควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ และที่ประชุม       

ผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขำ้ประชุม  และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 (ก) กำรขำย หรอืโอนกจิกำรของบรษิทัฯ ทัง้หมด หรอืบำงสว่นทีส่ ำคญั 
 (ข) กำรซือ้หรอืรบัโอนกจิกำรของบรษิทัอื่น หรอืบรษิทัเอกชนมำเป็นของบรษิทัฯ 
 (ค) กำรท ำ แกไ้ข หรอืเลกิสญัญำเกีย่วกบักำรใหเ้ช่ำกจิกำรของบรษิทัฯ ทัง้หมดหรอืบำงสว่นทีส่ ำคญั 

(ง) กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัทฯ หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่น          
โดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งก ำไรขำดทุนกนั 

(จ) กำรแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบั 
(ฉ) กำรเพิม่ทุน กำรลดทุน กำรออกหุน้กู ้กำรควบหรอืเลกิบรษิทัฯ 
 
เรื่องส ำคญัทีส่งวนไวเ้ป็นอ ำนำจอนุมตัขิองคณะกรรมกำรบรษิทั 
แม้ว่ำคณะกรรมกำรบริษัทได้กระจำยอ ำนำจให้แก่ คณะกรรมกำรชุดย่อย กรรมกำรผู้จดักำร และ

ผูบ้รหิำรระดบัสูง คณะกรรมกำรบรษิทัสงวนสทิธิเ์รื่องที่มคีวำมส ำคญัไว้เป็นอ ำนำจอนุมตัขิองคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อรกัษำ
ประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั และผูถ้อืหุน้ อำทิ 

- กลยทุธ ์แผนธรุกจิ และงบประมำณ 
-   ค่ำใช้จ่ำยฝ่ำยทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกินกว่ำวงเงนิที่คณะกรรมกำรชุดย่อย หรอืผู้บริหำรได้รบั

มอบหมำยใหอ้นุมตัไิด ้
-   โครงสรำ้งองคก์รและกำรแต่งตัง้กรรมกำรผูจ้ดักำร 

 
  8.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558  คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ  มจี ำนวนทัง้สิน้ 3 ท่ำน ประกอบดว้ย 
ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นำยธรีะ อภยัวงศ์* ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยสจุนิ สวุรรณเกต* กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำงสษุมำ รตัวิำนิช  กรรมกำรตรวจสอบ 

หมำยเหตุ : * เป็นกรรมกำรทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ทีเ่พยีงพอทีจ่ะสำมำรถท ำหน้ำทีใ่นกำรสอบทำนควำม   
   น่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิได ้
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โดยมนีำงสำวยภุำ เบญจวกิรยัเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1. สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอยำ่งถูกตอ้งและเพยีงพอ 
2. สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มรีะบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal 

Audit) ทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธผิล และพจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนใหค้วำมเหน็ชอบใน
กำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รบัผิดชอบเกี่ยวกับกำร
ตรวจสอบภำยใน  

3. สอบทำนให้บรษิทัฯ ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัย ์และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ 

4. พจิำรณำ คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ เลอืกกลบัมำใหม่ บุคคลซึ่งมคีวำมเป็นอสิระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัฯ ตลอดจนเลกิจำ้ง และเสนอคำ่ตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว รวมทัง้เขำ้รว่มประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝีำ่ยจดักำร
เขำ้รว่มประชุมดว้ยอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

5. พจิำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั หรือรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
และขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์ทัง้น้ี เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและ เป็นประโยชน์สูงสดุต่อบรษิทัฯ 

6. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ ซึ่งรำยงำนดงักล่ำว
ตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยำ่งน้อยดงัต่อไปน้ี 

 
(ก) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ 
(ข)  ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคมุภำยในของบรษิทัฯ 
(ค)  ควำมเหน็เกี่ยวกบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย ์ข้อก ำหนดของ

ตลำดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ 
(ง) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชฯี 
(จ)  ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
(ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ

ท่ำน 
(ช) ควำมเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบัจำกกำรปฏบิตัิหน้ำที่ตำมกฎบตัร 

(charter) 
(ซ) รำยกำรอื่นที่เหน็ว่ำผูถ้ือหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบที่

ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
 

7. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษทัฯ มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
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 8.1.2 คณะกรรมการบริหาร 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที่ 4/2555 เมื่อวนัที่ 17 ธนัวำคม 2555 ได้มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมกำร

บรหิำรของบรษิทัฯ จ ำนวนทัง้สิน้ 4 ท่ำน ดงัน้ี 
ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

นำยมนิทร ์องิคธ์เนศ ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
นำยไตรสรณ์ วรญำณโกศล กรรมกำรบรหิำร 
นำงเพช็รรตัน์ วรญำณโกศล กรรมกำรบรหิำร 
นำงสำวอุษณีย ์รตันไพฑรูย ์* กรรมกำรบรหิำร 
หมำยเหตุ : * ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรหิำร เมื่อวนัที ่3 พฤศจกิำยน 2558 
 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรหิำร 
1. น ำเสนอเป้ำหมำย  นโยบำย  แผนธุรกิจ  รวมถึงกลยุทธ์ทำงธุรกิจ  และงบประมำณประจ ำปีของบริษัทฯ         

ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ พจิำรณำอนุมตั ิ
2. ควบคมุดแูลกำรด ำเนินธรุกจิของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ไดร้บัอนุมตัจิำก

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
3. พจิำรณำอนุมตัิกำรด ำเนินงำนที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบรษิทัฯ ตำมงบลงทุนหรอืงบประมำณที่ได้รบั

อนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ โดยวงเงนิส ำหรบัแต่ละรำยกำรเป็นไปตำมอ ำนำจด ำเนินกำรที่ผ่ำนกำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำร
บรษิทัฯ  

4. น ำเสนอโครงสร้ำงองค์กร อตัรำก ำลงัคน และอ ำนำจกำรบรหิำรองค์กรให้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ พจิำรณำ
อนุมตั ิ 

5.  พิจำรณำปรบัเงินเดือน โบนัสของพนักงำนระดบัต ่ำกว่ำกรรมกำรผู้จดักำร รวมถึงพิจำรณำอนุมตัิอตัรำ
ก ำลงัคนทีไ่มอ่ยูใ่นงบประมำณประจ ำปี  

6. มอี ำนำจแต่งตัง้หรอืว่ำจำ้งที่ปรกึษำที่เกี่ยวขอ้งกบักำรบรหิำรงำนภำยในองคก์รเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิำพ
สงูสดุ 

7.  พิจำรณำผลก ำไรและขำดทุนของบริษัทฯ กำรเสนอจ่ำยเงินปนัผลระหว่ำงกำลหรือเงินปนัผลประจ ำปี      
เพื่อเสนอคณะกรรรมกำรบรษิทัฯ พจิำรณำอนุมตั ิ

8. มีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นใดหน่ึงคนหรือหลำยคนปฏิบตัิกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด โดยอยู่
ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบรหิำร หรอือำจมอบอ ำนำจเพื่อให้บุคคลดงักล่ำว มอี ำนำจตำมที่คณะกรรมกำรบรหิำร
เหน็สมควร และภำยในระยะเวลำทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรเหน็สมควร ซึ่งคณะกรรมกำรบรหิำรอำจยกเลิก เพกิถอน เปลี่ยนแปลง 
หรอืแกไ้ขบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ ำนำจหรอืกำรมอบอ ำนำจนัน้ๆ ไดต้ำมทีเ่หน็สมควร 

9. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำยเป็นครำวๆ ไป 

ทัง้น้ี กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรนัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นกำร
มอบอ ำนำจ หรอืมอบอ ำนำจช่วงทีท่ ำใหผู้ร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรหิำรสำมำรถอนุมตัริำยกำรที่ตนหรอืบุคคลที่อำจมี
ควำมขดัแยง้ (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ /หรอืตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องก ำหนด) มสี่วนได้เสีย หรอือำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทั       
ที่เกี่ยวขอ้ง คณะกรรมกำรบรหิำรไม่มอี ำนำจอนุมตักิำรด ำเนินกำรในเรื่องดงักล่ำว  โดยเรื่องดงักล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรและ/หรอืที่ประชุมผูถ้ือหุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อพจิำรณำอนุมตัติ่อไป ยกเวน้เป็นกำรอนุมตัริำยกำรที่เป็นไปตำม
ธุรกิจปกติและเงื่อนไขกำรค้ำปกติซึ่งเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ /หรือ ตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 
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 8.1.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที่ 2/2557   เมื่อวนัที่ 6 พฤษภำคม 2557  ไดม้มีตแิต่งตัง้คณะกรรมกำร

บรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทัฯ จ ำนวนทัง้สิน้ 4 ท่ำน ดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นำยนรำธร วงศ์วเิศษ ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

2. นำยไตรสรณ์ วรญำณโกศล กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

3. นำงเพช็รรตัน์ วรญำณโกศล กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

4. นำงสำวอุษณีย ์รตันไพฑรูย ์* กรรมกำรบรหิำร 

หมำยเหตุ : * ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรหิำร เมื่อวนัที ่3 พฤศจกิำยน 2558 
 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
1. น ำเสนอนโยบำยบรหิำรควำมเสีย่งในดำ้นต่ำงๆ ของบรษิทัฯ ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำอนุมตัิ 
2. ก ำกบั ดูแล และติดตำมสอบทำนกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำง ๆ ของบริษทัฯ เพื่อให้มกีำร

จดักำรควำมเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
3. รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรพัฒนำ และปรับปรุงกำรด ำเนินงำนเพื่อลดควำมเสี่ยงของบริษัทฯ                 

ตอ่คณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อทรำบ โดยรำยงำนเป็นประจ ำทุกไตรมำส 
4. พจิำรณำทบทวนควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ หรอืเมื่อปจัจยัเสีย่ง

มกีำรเปลีย่นแปลงอยำ่งนัยส ำคญั และน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำณำอนุมตัหิำกมกีำรปรบัปรงุ/แกไ้ขนโยบำยฯ 
5.  ปฏบิตังิำนอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำยอนัเกีย่วเน่ืองกบักำรบรหิำรควำมเสีย่งของ บรษิทัฯ 

 
 8.2 ผู้บริหาร 

บรษิทัฯ มผีูบ้รหิำรจ ำนวนทัง้สิน้ 6 ท่ำน ประกอบดว้ย 
ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นำยไตรสรณ์ วรญำณโกศล กรรมกำรผูจ้ดักำร 
2. นำงเพช็รรตัน์ วรญำณโกศล ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยปฏบิตักิำร 
3. นำงสำวอุษณีย ์รตันไพฑรูย ์ ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยบญัชแีละกำรเงนิ 
4. นำงดวงนภำ วรญำณโกศล ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรแผนกผลติภณัฑ ์
5.   นำยพงศกร บุญศรเีมอืง ผูจ้ดักำรอำวโุสแผนกวศิวกรรมและบรกิำร 
6. นำยไพโรจน์ อุลศินันท์ ผูจ้ดักำรอำวโุสแผนกคำ้ปลกี 1 

 
 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องกรรมกำรผูจ้ดักำร 

1. ดูแล บรหิำร ด ำเนินงำน และปฏบิตังิำนประจ ำตำมปกตธิุรกจิเพื่อประโยชน์ของบรษิทั ใหเ้ป็นไปตำม
วัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ก ำหนดโดยที่ประชุม
คณะกรรมกำร และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ภำยใตก้รอบกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งและขอบเขตอ ำนำจซึง่คณะกรรมกำรก ำหนด 

2. ควบคมุดแูลกำรด ำเนินกจิกำรและ/หรอืบรหิำรงำนประจ ำวนัของบรษิทั 
3. จดัท ำและน ำเสนอ นโยบำยทำงธุรกิจ  แผนธุรกิจ เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินงำน กลยุทธ์ทำงธุรกิจ 

งบประมำณประจ ำปีของบรษิทัฯ ที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ งบประมำณรำยงำนประจ ำปี   และก ำหนดอ ำนำจกำรบริหำรงำน    
เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำร และคณะกรรมกำรของบรษิทั  
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4. รบัเอำนโยบำยของคณะกรรมกำรบรษิทัมำก ำหนดทศิทำง แนวทำง กลยุทธ ์และเป้ำหมำยทำงธุรกิจ 
เพื่อก ำหนดภำรกจิหลกั (Mission) ส ำหรบัฝำ่ยบรหิำร และฝำ่ยจดักำรน ำไปด ำเนินกำร  

5. ควบคุมตรวจสอบ ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนของฝำ่ยบรหิำร และฝำ่ยจดักำร และเสนอแนะแนวทำสง
กำรแกไ้ขปญัหำอุปสรรคต่ำงๆ เพื่อใหผู้บ้รหิำร และฝำ่ยจดักำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร ์และแผนธุรกจิที่วำงไว ้เพื่อใหเ้ป็นไป
ตำมนโยบำยบรษิทัฯ 

6. ตดิตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของฝำ่ยบรหิำร และฝำ่ยจดักำร และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
กำรบรหิำรจดักำร ควำมคบืหน้ำในกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
อยำ่งสม ่ำเสมอ 

7.  ออกค ำสัง่ ระเบยีบ ประกำศ และบนัทกึควำมเขำ้ใจ เพื่อใหแ้น่ใจว่ำกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ  เป็นไป
ตำมนโยบำย และเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ รวมถงึเพื่อรกัษำระเบยีบวนิัยภำยในองคก์ร 

8. ก ำหนดวธิกีำรบรหิำร โดยให้ครอบคลุมถงึรำยละเอยีดในกำรคดัเลือก กำรฝึกอบรม กำรว่ำจ้ำง และ
เลกิจำ้งพนกังำนของบรษิทั และก ำหนดอตัรำค่ำจำ้ง เงนิเดอืน ค่ำตอบแทน โบนัส และสวสัดกิำรต่ำงๆ ส ำหรบัพนักงำนภำยใน
กรอบทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

9. มอี ำนำจแต่งตัง้และถอดถอนเจำ้หน้ำทีข่องบรษิทัในต ำแหน่งทีต่ ่ำกวำ่ต ำแหน่งผูอ้ ำนวยกำร 
10. มอี ำนำจอนุมตัิค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมปกตธิุรกิจของบรษิทั เช่น กำรจดัซื้อทรพัย์สนิ กำรใช้

จ่ำยเงนิลงทุนที่ส ำคญัเพื่อประโยชน์บรษิทั และกำรท ำรำยกำรอื่นเพื่อประโยชน์ของบรษิทั ซึ่งอ ำนำจกำรอนุมตัดิงักล่ำวจะเป็น
กำรอนุมตัริำยกำรปกตทิัว่ไปทำงกำรค้ำ โดยมวีงเงนิในแต่ละรำยกำรเป็นไปตำมตำรำงอ ำนำจด ำเนินกำร (Authority Table)      
ทีไ่ดร้บักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
 

กำรก ำหนดอ ำนำจอนุมตัวิงเงนิ 
  บรษิทัฯ ได้มกีำรก ำหนดอ ำนำจอนุมตัิวงเงนิส ำหรบัใช้จ่ำยเพื่อธุรกรรมตำมปกติของบรษิทัฯ และในส่วน
ธรุกรรมทำงกำรเงนิโดยมรีำยละเอยีดดงัน้ี 

ต าแหน่ง 
ธรุกรรมทำง 
กำรเงนิ 

กำรจดัซือ้สนิคำ้
เพื่อจ ำหน่ำย 
ส ำหรบัสนิคำ้ 

Apple 

กำรจดัซือ้สนิคำ้เพื่อ
จ ำหน่ำย ส ำหรบั

สนิคำ้อื่นๆ 

กำรจดัซือ้
ทรพัยส์นิ 

ตำมงบประมำณ 

กำรจดัซือ้
ทรพัยส์นิที่ไมอ่ยู่
ในงบประมำณ 

คณะกรรมกำรบรหิำร ≤ 120 ลำ้นบำท ≤ 120 ลำ้นบำท ≤ 10 ลำ้นบำท - ≤ 1 ลำ้นบำท 
ประธำกรรมกำรบรหิำร - ≤ 70 ลำ้นบำท ≤ 5 ลำ้นบำท ไมจ่ ำกดัจ ำนวน ≤ 0.70 ลำ้นบำท 
กรรมกำรผูจ้ดักำร - ≤ 50 ลำ้นบำท ≤ 3 ลำ้นบำท ≤ 1 ลำ้นบำท ≤ 0.50 ลำ้นบำท 
 

8.3 เลขานุการบริษทัฯ 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ได้แต่งต้ัง้ นำงสำวศนัษนีย์ โหรำนิคม  แทนนำยพรีะพล อ ำพนั ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำร 

บรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่3 พฤศจกิำยน 2558  โดยคณุสมบตัขิองเลขนุกำรบรษิทัปรำกฎในเอกสำรแนบ 1 
 ทัง้น้ี หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของเลขำนุกำรบรษิทัฯ มดีงัน้ี 

1. จดัท ำและเกบ็รกัษำเอกสำรดงัต่อไปน้ี  
(ก) ทะเบยีนกรรมกำร 
(ข) หนงัสอืนดัประชุมกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของ บรษิทัฯ 
(ค) หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

2. เกบ็รกัษำรำยงำนกำรมสีว่นไดเ้สยีทีร่ำยงำนโดยกรรมกำรและผู้บรหิำร 
3. ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 
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 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
8.4.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

     คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำร 
ในปี 2557 และปี 2558 บรษิทัฯ มกีำรจำ่ยคำ่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตำมรำยละเอยีดดงัน้ี 

ช่ือ-สกลุ 
ปี 2557 ปี 2558 

ค่าตอบแทน 
ค่าเบีย้
ประชุม 

โบนัสจากผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน 
ค่าเบีย้
ประชุม 

1. นำยธรีะ อภยัวงศ์ 1,800,000 20,000 100,000 1,800,000 20,000 
2. นำยมนิทร ์องิคธ์เนศ 480,000 20,000 50,000 480,000 20,000 
3. นำยนรำธร วงศ์วเิศษ 480,000 15,000 50,000 480,000 20,000 
4. นำยไตรสรณ์ วรญำณโกศล - 20,000 - - 20,000 
5. นำงเพช็รรตัน์ วรญำณโกศล - 20,000 - - 15,000 
6. นำยสจุนิ สวุรรณเกต 600,000 20,000 50,000 600,000 20,000 
7. นำงสษุมำ รตัวิำนิช  600,000 15,000 50,000 600,000 20,000 
8.    นำยโสภณ องิคธ์เนศ - -  360,000 15,000 

รวม 3,960,000 130,000 300,000 4,320,000 150,000 
 
คำ่ตอบแทนผูบ้รหิำร 

  ในปี 2557 และ ปี 2558  บรษิทัฯ จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผูบ้รหิำรจ ำนวน 14.84 ล้ำนบำท และจ ำนวน 
15.16  ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ทัง้น้ี คำ่ตอบแทนดงักล่ำวรวมถงึ เงนิเดอืน โบนสั และสวสัดกิำรอื่นๆ  

รายการ 

ปี 2557 ปี 2558 

จ านวนผู้บริหาร 
(ราย) 

ค่าตอบแทน 
(บาท) 

จ านวนผู้บริหาร 
(ราย) 

ค่าตอบแทน 
(บาท) 

เงนิเดอืน  6 10,836,531.00 6 11,293,789.00 

โบนสั 6 376,100.00 6 108,435.00 

สวสัดกิำรอื่นๆ 6 3,628,873.96 6 3,761,937.56 

รวม  14,841,504.96  15,164,161.56 

 
 8.5 บคุคลากร 

8.5.1 จ านวนบุคคลากร 
  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 มพีนักงำนรวมทัง้สิน้จ ำนวน 303 คน (ไมน่บัรวมผูบ้รหิำรจ ำนวน 6 คน) แบ่งเป็น

พนกังำนประจ ำจ ำนวน 299 คน และพนักงำนรำยวนัจ ำนวน 4 คน ดงัมรีำยละเอยีดต่อไปน้ี 

แผนก 
พนักงานประจ า 

(คน) 
พนักงานรายวนั 

(คน) 
รวม 
(คน) 

1. แผนกบญัช ี 12 - 12 

2. แผนกกำรเงนิ 10 - 10 

3. แผนกกำรตลำด 7 - 7 
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แผนก 
พนักงานประจ า 

(คน) 
พนักงานรายวนั 

(คน) 
รวม 
(คน) 

4. แผนกขำย 31 - 31 

5. แผนกคำ้ปลกี 1 , 2 155 4 159 

6. แผนกวศิวกรรมและบรกิำร 40 - 40 

7. แผนกผลติภณัฑ ์ 23 - 23 

8. แผนกกลยทุธแ์ละพฒันำ 6 - 6 

9.  แผนกบุคคล 4 - 4 

10. แผนกฝึกอบรม 2 - 2 

11. แผนกบรหิำรงำนทัว่ไป 6 - 6 

12. แผนกตรวจสอบภำยใน 3 - 3 

รวม 299 4 303 

 
8.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน 

คำ่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
ในปี 2557 และปี 2558 บรษิทัฯ จ่ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่พนักงำน (ไม่รวมผูบ้รหิำร) จ ำนวน 75.57 ล้ำนบำท 

จ ำนวน 79.45 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยเป็นคำ่ตอบแทนในรปูของเงนิเดอืน โบนสั คำ่ล่วงเวลำ และสวสัดกิำรอื่นๆ 

 

นโยบายการพฒันาบคุลากร 
  บรษิทัฯ ให้ควำมส ำคญัต่อกำรฝึกอบรมและพฒันำพนักงำน จงึไดม้กีำรจดัตัง้แผนกฝึกอบรม ส ำหรบัดูแลใน
เรื่องเกีย่วกบักำรอบรมพนักงำนโดยเฉพำะ ซึ่งมเีป้ำหมำยหลกัในกำรพฒันำควำมรู ้ทกัษะ ประสบกำรณ์ ของพนักงำน ในดำ้น
ควำมรู้เฉพำะทำง ควำมรู้ทำงด้ำนเทคนิค ควำมรู้ควำมสำมำรถเหล่ำน้ีเป็นรำกฐำนที่ส ำคญัของกำรพฒันำบุคลำกร ช่วยให้
พนกังำนสำมำรถปฏบิตังิำนลุล่วงตำมที่ไดร้บัมอบหมำย และเตรยีมควำมพรอ้มใหพ้นักงำนมุ่งสู่เป้ำหมำยในอำชพีกำรงำนของ
ตน ซึง่กำรพฒันำบุคลำกรน้ีในทีสุ่ดกจ็ะสง่ผลถงึควำมแขง็แกรง่ของกำรด ำเนินกจิกำรของ บรษิทัฯ 

โดยหลกัสตูรทีบ่รษิทัฯ จดัอบรมใหแ้ก่พนกังำนนัน้ ไดแ้ก่ 
หลกัสตูรอบรมพนกังำนใหม ่  : เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มในกำรท ำงำนแก่พนักงำนใหม่ 
1)  ปฐมนิเทศพนกังำนใหมเ่พื่อใหค้วำมรูเ้กี่ยวกบับรษิทัฯ 
2)  กำรอบรมทกัษะกำรขำย ได้แก่ เทคนิคกำรบริกำรลูกค้ำ และเทคนิคกำรสร้ำงประสบกำรณ์กำรที่ดี        

แก่ลูกคำ้ 
3)  ควำมรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑ ์และกำรสำธติผลติภณัฑ ์รวมถงึกำรใหค้วำมรูเ้กีย่วกบันวตักรรมของสนิคำ้ 
4)  กำรฝึกงำนจำกสถำนกำรณ์จรงิ 

  หลกัสตูรอบรมอยำ่งต่อเน่ือง : เพื่อทบทวนควำมรูใ้หแ้ก่พนกังำนแต่ละต ำแหน่ง 
 1)  กำรฝึกอบรมส ำหรบัพนกังำนฝึกอบรม 
 2)  กำรฝึกอบรมส ำหรบัพนกังำนเกบ็เงนิ 
 3)  กำรฝึกอบรมส ำหรบัพนกังำนสำธติสนิคำ้ 
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นอกเหนือไปจำกนัน้ บรษิทัฯ ยงัสนับสนุนให้พนักงำนไดร้บักำรอบรมจำกภำยนอก และสนับสนุนให้มกีำร

สอบวุฒบิตัร ซึ่งจดัโดยเจำ้ของผลติภณัฑ ์เช่น Apple เพื่อเป็นกำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถเฉพำะทำงในสำยวชิำชีพอย่ำง

ต่อเน่ือง และช่วยพฒันำควำมสำมำรถทำงกำรแขง่ขนัของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ ยงัเลง็เหน็และใหค้วำมส ำคญักบัแผนกำรสบืทอดต ำแหน่งของบุคลำกร โดยเฉพำะผูบ้รหิำรระดบัสูง

ของบรษิทัฯ เพื่อสรำ้งควำมมัน่ใจไดว้ำ่บรษิทัฯ มคีวำมพรอ้มในกำรเตรยีมบุคคลำกรเพื่อทดแทน เมื่อมตี ำแหน่งว่ำงหรอืส ำหรบั

รองรบักำรขยำยธรุกจิในอนำคต  โดยในต ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสูง ตัง้แต่ระดบัผูจ้ดักำรอำวุโสแผนกขึน้ไป จะระบุตวับุคคลที่จะ

ท ำหน้ำทีแ่ทน ในกรณีทีย่งัไมม่ตีวับุคคลทีส่ำมำรถรองรบัไดท้นัทไีด ้จะจดัใหม้รีะบบพฒันำบุคลำกรในล ำดบัรองลงมำเพื่อเตรยีม

ควำมพรอ้ม รวมทัง้สรรหำจำกภำยนอก 

 

 ส ำหรบัปี 2558 ผูบ้รหิำรและพนักงำน ไดร้บักำรอบรมในหลกัสตูรต่ำงๆ โดยสรุปดงัน้ี 

หลกัสตูร จ านวนครัง้ จ านวนผู้เข้ารบัการอบรม 

หลกัสตูรการอบรมภายในบริษทัฯ   

Sales Skill  18 101 

Products Knowledge 19 93 

IOS & Mac OS X Workshop  32 156 

Customer Experience  17 84 

Demo  16 78 

หลกัสตูร U•Store 7 52 

หลกัสตูรหอ้งเรยีน Online ดว้ย Edmodo, iTunes U  15 75 

หลกัสตรูจดัโดยเจ้าของผลิตภณัฑ ์   

-  หลกัสตูร Apple Champion เพื่อสรำ้งประสบกำรณ์ที่ดใีหก้บั 
   ลูกคำ้ และกำรน ำเสนอลูกคำ้อย่ำงไรใหน่้ำสนใจ 

7 20 
 

 - Apple Certified Support Professional 10.10 
 - Apple Certified Technical Coordinator 10.10 

2 
2 

2 
2 

 - MacBook Air (Mid 2013, Early 2014, and Early 2015) 
Qualification 
 - iMac (Late 2015) Qualification 
 - MacBook (Retina, 12-inch, Early 2015) Service 
   Qualification 
 - AppleCare iOS Qualification 

1 
 
1 
1 
 
1 

1 
 
1 
1 
 
1 

 - Apple Professional Development 2 2 

รวม 141 669 
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9. การก ากบัดแูลกิจการ 

9.1 นโยบายการการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษทัฯ  ได้ตระหนักถึงกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรมกบัผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ซึ่งเป็นไปตำม
หลกัเกณฑข์องกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีจงึไดก้ ำหนดใหม้ ี“ นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดขีองบรษิทัฯ ” โดยจดัท ำเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร และไดถ้อืปฏบิตัมิำตัง้แต่ปี 2556 ซึง่มเีน้ือหำทีค่รอบคลุมทัง้ 5 หมวดหลกั ไดแ้ก่ สทิธขิองผูถ้อืหุน้ กำรปฏบิตัติ่อผู้
ถอืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกนั กำรค ำนึงถงึบทบำทของผูม้สี่วนไดเ้สยี กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส และควำมรบัผดิชอบของ
คณะกรรมกำร ซึ่งบรษิทัฯ  ไดเ้ปิดเผยเน้ือหำรำยละเอยีดของ “ นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ี”  ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ  
ที ่www.spvi.co.th/investor-relations/  

ในปี 2558 บรษิทัฯ มกีำรปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรที่ด ีสรปุได้ดงัน้ี  
 
หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บรษิทัฯ ตระหนักและใหค้วำมส ำคญัในสทิธพิืน้ฐำนต่ำงๆ ของผูถ้อืหุน้ ได้แก่ สทิธกิำรซื้อขำยหรอืโอนหุน้ สทิธใิน

กำรทีจ่ะไดร้บัสว่นแบ่งก ำไรของกจิกำร สทิธใินกำรไดร้บัขอ้มูลข่ำวสำรของกจิกำรอย่ำงเพยีงพอ สทิธใินกำรเขำ้ร่วมประชุมเพื่อ
ใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมกำร แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและเรื่องที่มผีลกระทบต่อบรษิทั เช่น 
กำรจดัสรรเงนิปนัผล กำรก ำหนดหรอืกำรแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิกำรลดทุนหรอืเพิม่ทุน เป็นตน้  

 นอกเหนือจำกสทิธพิื้นฐำนต่ำงๆ ขำ้งต้นแล้ว บรษิทัฯ ยงัไดด้ ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ ที่เป็นกำรส่งเสรมิและอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้เพิม่เตมิ ดงัน้ี 

 
ก่อนกำรประชุม 
1. เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัพิจำรณำเลือกตัง้เป็น

กรรมกำรไดล้่วงหน้ำตัง้แต่วนัที่ 1 – 31 ธนัวำคม 2558 โดยไดป้ระกำศและเผยแพร่หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรเสนอผ่ำนเวบ็ไซต์ของ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ละเวบ็ไซต์บรษิทัฯ ทัง้น้ี เมื่อถงึก ำหนดกำรปิดรบัปรำกฎว่ำไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอเรื่องดงักล่ำวแต่อย่ำงใด 

2. จดัท ำหนงัสอืเชญิประชุม และไดจ้ดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมและเอกสำรประกอบแก่ผู้ถอืหุน้ล่วงหน้ำ รวมทัง้เปิดเผยใน
เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ที ่www.spvi.co.th/investor-relations/ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดศ้กึษำขอ้มลูประกอบกำรประชุม 

 
     หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มขีอ้มลูทีถู่กตอ้ง เพยีงพอ และชดัเจน ดงัน้ี 

• หนังสอืเชิญประชุมแต่ละวำระระบุอย่ำงชดัเจนว่ำเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทรำบหรอืเพื่อพจิำรณำ รวมทัง้ข้อเทจ็จรงิ
และเหตุผล ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร 

• แนบแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มหีมำยเลขบำร์โค้ดไปพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุม เพื่อเพิม่ควำมรวดเรว็ในกำร
ลงทะเบยีนใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

• แนบหนงัสอืมอบฉนัทะทัง้ 3 แบบคอื แบบ ก. ข. และ ค. เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถเลอืกใช้ตำมแบบทีเ่หมำะสม 
• ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ก่อน 
• ขอ้มูลของผู้ที่ได้รบักำรเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทั โดยระบุรำยละเอียด ได้แก่ ชื่อ-นำมสกุล อำย ุ
ประวตัิกำรศึกษำ ประวตัิกำรท ำงำน ประวตักิำรอบรมจดัโดยสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
ประเภทของกรรมกำรทีเ่สนอ วนัเริม่ตน้ด ำรงต ำแหน่งในบรษิทัฯ 

• ขอ้มูลของกรรมกำรผูร้บัมอบฉันทะจำกผู้ถอืหุน้ ซึ่งม ี3 ท่ำนและทุกท่ำนเป็นกรรมกำรอสิระเพื่อใหผู้้ถอืหุ้น
สำมำรถพจิำรณำมอบฉนัทะใหเ้ขำ้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน 

• ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประชุมผูถ้อืหุน้ 
• แผนทีแ่สดงสถำนทีส่ ำหรบัประชุมส ำหรบักำรเดนิทำงโดยรถยนตส์ว่นบุคคลหรอืรถประจ ำทำง  
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ในวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 
1.  บรษิทัจดัประชุมผูถ้อืหุน้สำมญัประจ ำปีในวนัที่ 31 มนีำคม 2558 ณ หอ้งประชุมเอสคิ ชัน้ 34 อำคำรเอสวโีอเอ 

ทำวเวอร ์ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรงุเทพฯ  ซึ่งมหีอ้งประชุมที่มขีนำดเหมำะสม สำมำรถรองรบัผูเ้ขำ้ร่วม
ประชุมไดอ้ยำ่งเพยีงพอ และเปิดรบัลงทะเบยีนก่อนเริม่ประชุมล่วงหน้ำเป็นเวลำ 2 ชัว่โมงเพื่อใหเ้จำ้หน้ำที่รบัลงทะเบยีนมเีวลำ
พอเพยีงต่อกำรตรวจสอบเอกสำรของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมด้วยตนเองและผู้รบัมอบฉันทะ เพื่อให้กำรลงทะเบียนเป็นไปอย่ำง
ถูกตอ้งและรวดเรว็ บรษิทัไดจ้ดัเจำ้หน้ำที่และโต๊ะลงทะเบยีนในจ ำนวนที่เหมำะสมและเมื่อลงทะเบยีนเสรจ็แล้วผู้ ถอืหุน้จะไดร้บั
บตัรลงคะแนนในแต่ละวำระเพื่อใชล้งคะแนนในหอ้งประชุม 

2.  ก่อนเริม่กำรประชุม เลขำนุกำรที่ประชุมชี้แจงวธิกีำรออกเสยีงลงคะแนนตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ โดยผูถ้อืหุน้
สำมญัของบรษิทัฯ ได้รบัสทิธใินกำรลงคะแนนหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสยีง ซึ่งกำรลงคะแนนและนับคะแนนเป็นไปอย่ำงเปิดเผยโดย
บริษทัฯ ได้น ำระบบบำร์โค้ดมำใช้ในกำรนับคะแนนเสียง ซึ่งช่วยให้ข ัน้ตอนกำรประมวลผลคะแนนเป็นไปอย่ำงรวดเร็วและ
แม่นย ำ และเมื่อทรำบผลกำรลงคะแนนเสยีงในแต่ละวำระ บรษิทัฯ ได้แสดงผลดงักล่ำวขึ้นหน้ำจอภำพให้ผู้ถือหุ้นทรำบโดย
แบ่งเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง 

3.  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอสิระ กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบรหิำร และ
กรรมกำรผูจ้ดักำรของบรษิทัไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อกำรประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นอย่ำงมำกโดยเขำ้ร่วมประชุม และบรษิทัฯ ยงัได้เชิญ
ผูส้อบบญัช ีและทีป่รกึษำกฎหมำยของบรษิทัเขำ้ร่วมประชุมดว้ยเพื่อใหข้อ้มลูหรอื ตอบขอ้ซกัถำมของผูถ้อืหุน้อยำ่งเตม็ที ่  

4.  ส ำหรบัผูถ้อืหุ้นที่มำเขำ้ร่วมประชุมหลงัจำกที่บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ด ำเนินกำรประชุมไปแล้วนัน้ ยงัสำมำรถเขำ้ร่วม
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไดใ้นระเบยีบวำระทีอ่ยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำและยงัไมไ่ดล้งมต ิ

5.  กำรประชุมผูถ้ือหุ้นของบรษิทัฯ ด ำเนินไปตำมวำระที่ก ำหนดไว้ตำมล ำดบัและไม่มกีำรพจิำรณำวำระอื่นใด
นอกเหนือจำกทีไ่ด ้ก ำหนดไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม 

6.  ประธำนทีป่ระชุมมอบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัฯ แจง้ผลคะแนนแต่ละวำระและมตขิองทีป่ระชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบ
ภำยในช่วงกำรจดัประชุมทนัท ีโดยไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่ำนใดยกมอืคดัคำ้นหรอืไม่เหน็ดว้ยกบัมตนิัน้ 
 
 กำรด ำเนินกำรภำยหลงักำรประชุมผูถ้อืหุน้ 
 1.  บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยมตทิี่ประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มผลกำรลงคะแนนภำยในวนัเดยีวกนัผ่ำนระบบของตลำดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย 
 2.  เลขำนุกำรบรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นและจดัส่งรำยงำนกำรประชุมให้ตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยและเผยแพรร่ำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัภำยใน 14 วนั หลงัจำกวนัประชุม 
 

หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  
 บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญัและตระหนักในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรำย ไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหำรหรอืผู้ถือหุ้นที่     
ไมเ่ป็นผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืแมแ้ต่ผูถ้อืหุน้รำยย่อย จงึไม่กระท ำกำรใดๆ ที่ถอืเป็นกำรเลอืกปฏบิตัหิรอืก่อใหเ้กดิควำม
ไมเ่ป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ภำยใตข้อ้ก ำหนดของกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยในปี 2558 บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรดงัน้ี 
 1.กำรประชุมผูถ้อืหุน้ 
    -  บรษิทัฯ ไดจ้ดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะทัง้สำมแบบใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกคน เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถเลอืกใช้ในแบบที่ตรง
กบัควำมตอ้งกำรมำกทีส่ดุ  
    -  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำมำเข้ำร่วมกำรประชุมได้ บรษิทัฯ ได้เสนอชื่อกรรมกำรอิสระและกรรมกำร
ตรวจสอบ จ ำนวน 3 คน เพื่อเป็นทำงเลอืกใหก้บัผูถ้อืหุน้ในกำรพจิำรณำมอบฉนัทะใหก้รรมกำรคนใดคนหน่ึงเขำ้ประชุมและออก
เสยีงลงคะแนนแทน 
 2.  กำรด ำเนินกำรเกีย่วกบักรรมกำรและผูบ้รหิำร 
     บริษทัฯ ก ำหนดแนวทำงในกำรป้องกนักำรใช้ข้อมูลภำยในอย่ำงเคร่งครดัโดยก ำหนดไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร    
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โดยด ำเนินกำรดงัน้ี 
     -  ก ำหนดเป็นนโยบำยเพื่อป้องกนักำรใช้ขอ้มูลภำยในและออกประกำศแจง้เตอืนใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำร งดซื้อ
หรอืขำยหุน้ของบรษิทัฯ ในช่วงก่อนเผยแพรง่บกำรเงนิเป็นเวลำ 1 เดอืน ซึง่ในปีทีผ่ำ่นมำคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรของ บรษิทั
ฯ ไดป้ฏบิตัติำมนโยบำยอยำ่งเครง่ครดั 
    -  รำยกำรระหวำ่งกนัทีเ่กดิขึน้ในรอบปี 2558 เป็นรำยกำรทีเ่ป็นไปอยำ่งบรสิทุธิ ์ยุตธิรรม และเป็นไปตำมธุรกจิปกติ
กำรคำ้ 
  
 หมวดท่ี 3 การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมต่อผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย                  
โดยมรีำยละเอยีดดงัน้ี 

 พนักงาน : บริษทัฯ มุ่งเสริมสร้ำงพฒันำและฝึกอบรมทัง้ด้ำนทกัษะและประสบกำรณ์แก่พนักงำนอย่ำง
ต่อเน่ือง โดยจดัให้มีกำรฝึกอบรมรำยต ำแหน่งทัง้กำรจดัอบรมภำยในบริษทั และส่งไปเข้ำรบักำรอบรมภำยนอกบริษทัโดย
เจำ้ของผลติภณัฑ ์ 

ในด้ำนสวสัดิกำร บริษทัมีนโยบำยที่มุ่งเน้นในเรื่องคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนของพนักงำนและปฏิบตัิกบั
พนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมกนั จงึจดัให้มกีำรประกนัชีวติและประกนัสุขภำพพนักงำน กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ และตรวจสุขภำพ
ประจ ำปีใหก้บัพนักงำนทุกคน โดยครัง้ล่ำสุดด ำเนินกำรไปเมื่อวนัที่ 12 พฤศจกิำยน 2558 และบรษิทัฯ ยงัไดร้่วมกบัธนำคำร
พำณิชย ์2 แหง่ จดัใหม้สีวสัดกิำรสนิเชื่ออตัรำต ่ำส ำหรบัพนกังำน 

 คู่ค้าและเจ้าหน้ี : บรษิทัฯ ยดึถอืแนวทำงกำรปฏบิตัทิี่ดตีำมเงื่อนไขทำงกำรคำ้และ/หรอืขอ้ตกลง อย่ำงเป็น
ธรรมต่อคู่ค้ำและเจ้ำหน้ี  โดยค ำนึงถึงควำมเสมอภำคในกำรด ำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้ำ เพื่อพัฒนำ
ควำมสมัพนัธท์ำงธรุกจิทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์ของทัง้สองฝำ่ย 

 ลูกค้า : บรษิทัฯ มุ่งม ัน่สร้ำงควำมพงึพอใจและควำมมัน่ใจให้กบัลูกค้ำที่จะได้รบัผลิตภณัฑ์และบรกิำรที่ด ี
รวมทัง้รกัษำสมัพนัธภำพทีด่ ีมุง่เน้นกำรท ำกำรคำ้ดว้ยควำมซื่อสตัยแ์ละเป็นธรรม 

 คู่แข่ง : บรษิทัฯ ปฏบิตัติ่อคูแ่ขง่ทำงกำรคำ้ใหส้อดคล้องกบัหลกัสำกลภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำยเกี่ยวกบัหลกั
ปฏบิตักิำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้และยดึกตกิำของกำรแข่งขนัอย่ำงเสรแีละเป็นธรรม และไม่มนีโยบำยในกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้โดย
ใชว้ธิกีำรใดๆ ใหไ้ดม้ำซึง่ขอ้มลูคูแ่ขง่ขนัอยำ่งผดิกฎหมำยและขดัต่อจรยิธรรม 

 ชุมชนและสงัคม : บรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมรบัผดิชอบที่พงึมตี่อชุมชนและสงัคม ทัง้กำรจดักจิกรรม และ   
เขำ้มสีว่นรว่ม เพื่อสำธำรณะประโยชน์ และบรกิำรสงัคม เช่น กจิกรรมดำ้นกำรศกึษำ เป็นตน้ 

 
นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัก ำหนดให้มีแนวปฏิบัติและระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีเพ่ือป้องกนักำรทุจริตคอร์รปัชัน่        

ในองคก์ร และยงัเน้นกำรมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดเ้สยี เพื่อช่วยกนัตรวจสอบควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินธุรกจิ กำรประพฤต ิตำม
นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีตลอดจนแนวปฏบิตัิเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยผูท้่ ีพบเหน็กำรละเมดิสำมำรถ
แจง้กำรพบเหน็ดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบรษิัทผ่ำนเลขำนุกำรบรษิทัฯ หรอืแผนกตรวจสอบภำยใน ทัง้นี้ เรื่องที่ถูกแจง้เขำ้มำ 
จะถูกน ำเขำ้สูก่ระบวนกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่อไปและผูร้ำยงำนจะไดร้บักำรคุม้ครองจำกบรษิทัฯ อยำ่งดทีีส่ดุ 

 
มำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน 

 1.  บรษิทัฯ จะเกบ็ขอ้มลูและตวัตนของผูแ้จง้เบำะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน และผูถู้กรอ้งเรยีน เป็นควำมลบั  

2.  บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มลูเท่ำที่จ ำเป็น โดยค ำนึงถงึควำมปลอดภยั และควำมเสยีหำยของผูร้ำยงำนแหล่งที่มำของ

ขอ้มลู หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.  ผูท้ีไ่ดร้บัควำมเสยีหำย จะไดร้บักำรบรรเทำควำมเสยีหำยดว้ยกระบวนกำรที่เหมำะสม และเป็นธรรม 
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4.  บรษิทัฯ จะไม่กระท ำกำรใดอนัไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบำะแสหรอืผูร้อ้งเรยีน ไม่ว่ำจะโดยกำรปลี่ยนแปลงต ำแหน่ง  

งำน ลกัษณะงำน สถำนที่ท ำงำน สัง่พกังำน เลกิจำ้ง หรอืกระท ำกำรอื่นใดที่มลีกัษณะเป็นกำรปฏบิตัิอย่ำงไม่เป็น

ธรรมต่อผูแ้จง้ เบำะแสหรอืผูร้อ้งเรยีน หรอืผูใ้หค้วำมรว่มมอืในกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ  

 

ช่องทำงในกำรแจง้เบำะแส หรอืรอ้งเรยีนกำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำผดิหรอืขอ้รอ้งเรยีน 

(1)   สง่โดยตรงทีเ่ลขำนุกำรบรษิทัฯ 

บรษิทั เอส พ ีว ีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

1213/58-59 ซอยลำดพรำ้ว 94 ถนนศรวีรำ แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง กรงุเทพมหำนคร 10310 หรอื

ทำงอเีมล ์: companysecretary@spvi.co.th 

(2)   สง่โดยตรงทีแ่ผนกตรวจสอบภำยใน 

นำงสำวยพุำ เบญจวกิรยั 

บรษิทั เอส พ ีว ีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

1213/58-59 ซอยลำดพรำ้ว 94 ถนนศรวีรำ แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง กรงุเทพมหำนคร 10310 หรอื 

ทำงอเีมล ์: yupa@spvi.co.th 

 

 หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้รำยงำนขอ้มูลทำง
กำรเงนิและขอ้มลูทัว่ไปตำมหลกัเกณฑข์อง ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนขอ้มูลที่ส ำคญัที่มผีลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัย์
ของบรษิทัฯ ซึ่งมผีลกระทบต่อกระบวนกำรตดัสนิใจของผู้ลงทุนและผูม้ีส่วนไดเ้สยีของบรษิทัฯ เพื่อใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ 
ทัง้หมดได้รบัทรำบขอ้มูลอย่ำงเท่ำเทียมกนั  โดยท ำกำรเผยแพร่ขอ้มูลสำรสนเทศของบรษิทัต่อผูถ้ือหุน้ และสำธำรณชนผ่ำน
ช่องทำงและสื่อกำรเผยแพรข่อ้มลูของตลำดหลกัทรพัย ์และเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ www.spvi.co.th/investor-relations/ 
 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตระหนักถึงควำมรบัผิดชอบต่อรำยงำนงบกำรเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และ
สมเหตุสมผล งบกำรเงนิของบรษิทัฯ จดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป โดยเลอืกใช้นโยบำยบญัชทีี่เหมำะสมและ
ถอืปฏบิตัอิย่ำงสม ่ำเสมอ และใช้ดุลยพนิิจอย่ำงระมดัระวงั โดยแสดงรำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำง
กำรเงนิควบคู่กบัรำยงำนของผู้สอบบญัชีไว ้ในแบบแสดงรำยงำนประจ ำปี (56-1) และรำยงำนประจ ำปี (56-2) และได้มกีำร
เปิดเผยบทบำทและหน้ำท่ขีองคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวนครัง้ของกำรประชุมและจ ำนวนคร้ังที่
กรรมกำรแต่ละท่ำนเขำ้ร่วม ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัในปีท่ผี่ำนมำ นอกจำกนัน้ยงัก ำหนดใหม้กีำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลง
กำรถอืครองหลกัทรพัยข์องกรรมกำรและผูบ้รหิำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัทุกครัง้ โดยมขีอ้มูลกำรถอืครองหลกัทรพัย์
ของกรรมกำรและผูบ้รหิำรบรษิทัในปี 2558 ดงัน้ี  
 

รำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืครองหลกัทรพัยข์องคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำร  ณ  31 ธนัวำคม 2558 

กรรมการ / บริหาร 
จ านวนหุ้นสามญั (หุ้น) 

31 ธ.ค. 2557 ซ้ือ(+) / ขาย(-) 31  ธ.ค. 2558 

1. นำยธรีะ  อภยัวงศ์ 
     ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

400,000 - 400,000 

    คูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิำวะ - - - 

mailto:companysecretary@spvi.co.th
cid:part2.09010100.07060402@spvi.co.th
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กรรมการ / บริหาร 
จ านวนหุ้นสามญั (หุ้น) 

31 ธ.ค. 2557 ซ้ือ(+) / ขาย(-) 31  ธ.ค. 2558 

2. นำยมนิทร ์ องิคธ์เนศ 
     กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบรหิำร 

300,000 - 300,000 

    คูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิำวะ - - - 

3. นำยนรำธร  วงศ์วเิศษ 
     กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

5,050,000 - 5,050,000 

   คูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิำวะ - - - 

4. นำยไตรสรณ์  วรญำณโกศล 
     กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร 

25,311,050 - 25,311,050 

    คูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิำวะ 33,294,000 - 33,294,000 

5. นำงเพช็รรตัน์  วรญำณโกศล 
     กรรมกำรและผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยปฏบิตักิำร 

33,294,000 - 33,294,000 

    คูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิำวะ 25,311,050 - 25,311,050 

6. นำยสจุนิ  สวุรรณเกต 
    กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 

300,000 - 300,000 

    คูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิำวะ - - - 

7. นำงสษุมำ  รตัวิำนิช 
     กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 

300,000 - 300,000 

    คูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิำวะ - - - 

8. นำยโสภณ องิคธ์เนศ (1) 
     กรรมกำร 

- - - 

    คูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิำวะ - - - 

9. นำงสำวอุษณีย ์รตัรไพฑรูย ์(2) 
    ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยบญัชแีละกำรเงนิ 

- - - 

    คูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิำวะ - - - 

10. นำงดวงนภำ วรญำณโกศล 
      ผูช้ว่ยผูอ้ ำนวยกำรแผนกผลติภณัฑ ์

1,570,480 - 1,570,480 

    คูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิำวะ 5,352,834 - 5,352,834 

11. นำยพงศกร บุญศรเีมอืง 
      ผูจ้ดักำรอำวโุสแผนกวศิวกรรมและบรกิำร 

831,186 - 831,186 

    คูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิำวะ - - - 
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กรรมการ / บริหาร 
จ านวนหุ้นสามญั (หุ้น) 

31 ธ.ค. 2557 ซ้ือ(+) / ขาย(-) 31  ธ.ค. 2558 

12. นำยไพโรจน์ อุลศินนัท์ 
     ผูจ้ดักำรอำวโุสแผนกคำ้ปลกี 1  

- - - 

    คูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิำวะ - - - 
หมำยเหตุ : (1) ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำรเมื่อวนัที ่31 มนีำคม 2558 
 (2) ไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูบ้รหิำรเมื่อวนัที ่3 พฤศจกิำยน 2558 
 

บริษทัฯ จดัให้มหีน่วยงำนที่ให้ข้อมูลสำรสนเทศและสื่อสำรกบัผู้ถือหุ้น นักลงทุนตลอดจนนักวเิครำะห์หลกัทรพัย ์    
ซึง่สำมำรถตดิต่อขอขอ้มลูบรษิทัตำมทีอ่ยูด่ำ้นล่ำงน้ี 

ทำงโทรศพัท ์: 0 2559 2901-9 
ทำงอเีมล ์   : ir@spvi.co.th 
นอกจำกน้ีนักลงทุนยงัสำมำรถศกึษำขอ้มลูผำ่นทำงเวบ็ไซต ์www.spvi.co.th 

 
 
 หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 ถงึแมว้ำ่บรษิทัฯ จะยงัไมไ่ดม้กีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำเพื่อท ำหน้ำทีส่รรหำกรรมกำรของบรษิทัฯ แต่สำมำรถให้
ควำมมัน่ ใจได้ว่ำคณะกรรมกำรที่ท ำหน้ำที่ ในปจัจุบันนั ้นประกอบไปด้วยบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ                   
และประสบกำรณ์เป็นทีย่อมรบัและมคีวำมเขำ้ใจในบทบำทหน้ำทีท่ีต่อ้งรบัผดิชอบเป็นอย่ำงด ี  
 
 1. โครงสรำ้งกรรมกำร 
    1.1   ปจัจบุนัคณะกรรมกำรของบรษิทัมจี ำนวน 8 คน ประกอบดว้ย  
  (ก)  กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร (Executive Director) 2 คน  
  (ข)  กรรมกำรทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิำร (Non-Executive Director) 6 คน (รวมประธำนกรรมกำรบรษิทั)   
 ในจ ำนวนน้ีมกีรรมกำรอสิระ 3 คน (มำกกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนคณะกรรมกำรทัง้คณะ) 
    นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ยงัไดแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ เพื่อช่วยในกำรก ำกบัดูแลกจิกำรของบรษิทัฯ 
ดงัน้ี 
 1.1 คณะกรรมกำรบริหำร : เป็นผู้ก ำหนดแนวทำงและกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยทีก่ ำหนดโดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และเพื่อใหก้ำรบรหิำรงำนเป็นไปอยำ่งคล่องตวั  
 1.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ : ปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ 
พจิำรณำและรบัทรำบ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมสีทิธหิน้ำที่ตำมที่ไดก้ ำหนดไวใ้นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ทัง้น้ี กรรมกำรตรวจสอบอยำ่งน้อย 1 ท่ำน จะตอ้งมคีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ดำ้นบญัชเีพยีงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบ
ทำนควำมน่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิของบรษิทัฯ ได ้
 1.3 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง :  ปฏบิตัหิน้ำที่เฉพำะเรื่องและเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
พิจำรณำและรับทรำบ ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีสิทธิหน้ำที่ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในอ ำนำจหน้ำที่ของคณะ
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ มีนโยบำยให้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำรต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกนั 
เพื่อให้เกิดควำมชดัเจนในด้ำนควำมรบัผิดชอบระหว่ำงกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลและกำรบริหำรงำนประจ ำ ทัง้น้ี   
บรษิทัฯไดแ้บ่งแยกบทบำทหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบรษิทัฯกบัผู้บรหิำรอย่ำงชดัเจน โดยคณะกรรมกำร

mailto:ir@spvi.co.th
http://www.spvi.co.th/
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บรษิทัฯ ท ำหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของผู้บรหิำร ขณะที่ผูบ้รหิำรท ำหน้ำที่บรหิำรงำนของ
บรษิทัฯ ในดำ้นต่ำงๆ ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยทีก่ ำหนด 
 2. บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร 
  บรษิทัฯ ก ำหนดใหก้รรมกำรบรษิทัฯ ปฏบิตัติำมขอ้พงึปฏบิตัทิี่ดสี ำหรบักรรมกำรบรษิทัจดทะเบยีน (Code 
of Best Practices) ตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยคณะกรรมกำรต้องเขำ้ใจและทรำบถงึบทบำทหน้ำที่
และควำมรบัผดิชอบของตน และต้องปฏบิตัหิน้ำที่ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมติ   
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ และค ำนึงถงึประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เป็นส ำคญั ทัง้น้ี คณะกรรมกำรบริษทัฯ 
เป็นผู้ก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมำณของบรษิทัฯ และก ำกบัดูแลให้ฝ่ำยจดักำร
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ก ำหนดไวอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวม  
 3. กำรประชุมคณะกรรมกำร 
  บรษิทัฯ มนีโยบำยใหค้ณะกรรมกำรของบรษิทัฯ ตอ้งประชุมอย่ำงน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ ซึ่งก ำหนดวนัประชุม
ไวล้่วงหน้ำตลอดทัง้ปี และอำจมกีำรประชุมพเิศษเพิม่เตมิตำมควำมจ ำเป็น โดยกำรประชุมแต่ละครัง้ได้มกีำรก ำหนดวำระใน
กำรประชุมอย่ำงชดัเจน และมกีำรส่งหนังสอืนัดประชุมพรอ้มรำยละเอยีดล่วงหน้ำ 7 วนั เพื่อให้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้มี
เวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพยีงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม รวมทัง้ได้มกีำรจดบนัทึกรำยงำนกำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และ
จดัเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรบัรองจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ พร้อมให้คณะกรรมกำรบริษทัฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได ้

4. คำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร 
  บรษิทัฯ มกีำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำรในระดบัที่เหมำะสมและเป็นอตัรำที่เพยีงพอส ำหรบั
กำรรกัษำกรรมกำรและผูบ้รหิำรทีม่คีณุภำพไวโ้ดยไมม่กีำรจำ่ยคำ่ตอบแทนทีม่ำกเกนิควร และอยู่ในระดบัที่สำมำรถเทียบเคยีง
ได้กบับรษิทัในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกนั ปจัจยัที่จะน ำมำพิจำรณำ ประกอบด้วย ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที่ ขอบเขตของ
บทบำทและควำมรบัผดิชอบ ทัง้น้ี กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรจะต้องผ่ำนกำรพจิำรณำอนุมตัจิำกที่ประชุมผู้ถอืหุน้ของ
บรษิทัฯ ในส่วนของค่ำตอบแทนของผู้บรหิำร จะเป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำยที่คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนดไว้ ซึ่งจะ
พจิำรณำจำกภำระหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ ผลกำรปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำรแต่ละท่ำน ประกอบกบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ  
 5. กำรพฒันำกรรมกำรและผูบ้รหิำร 
  คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มนีโยบำยส่งเสรมิและอ ำนวยควำมสะดวกใหม้กีำรฝึกอบรมและใหค้วำมรูแ้ก่ผูท้ี่เกี่ยว ขอ้ง
ในระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัฯ ซึ่งรวมถึง กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริหำร และเลขำนุกำรบรษิทัฯ เพื่อให้มกีำร
ปรบัปรงุกำรปฏบิตังิำนงำนอยำ่งต่อเน่ือง 
 6. กำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำร 
  คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดให้มีกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัททัง้คณะ เพื่อประเมินผลกำร
ปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบรษิทั ทัง้ยงัเป็นกำรทบทวน ประมวลผลขอ้คดิเหน็ในประเดน็ต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของ
บรษิทัและกำรปฏบิตัหิน้ำที่ของคณะกรรมกำรบรษิทั อนัจะก่อใหเ้กดิกำรกำรพฒันำกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
  •  กำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรบรษิทัทัง้คณะ 
   คณะกรรมกำรบรษิทั ไดจ้ดัใหม้กีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทัทัง้คณะประจ ำปี 2558  
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2559 เมื่อ 16 กุมภำพนัธ ์2559 ซึง่แบบประเมนิคลอบคลุมในเรื่องต่ำง ดงัน้ี 
   1.  โครงสรำ้งของคณะกรรมกำร 
   2.  กำรก ำหนดกลยทุธิแ์ละทศิทำงบรษิทั 
   3.  ควำมรบัผดิชอบหน้ำทีข่องคณะกรรมกำร 
   4.  กำรก ำกบัดูแลกจิกำรของบรษิทั 

   5.  ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งคณะกรรมกำรและฝำ่ยจดักำร 
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 9.2 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ 
กำรคดัเลอืกบุคคลที่จะแต่งตัง้เป็นกรรมกำรของบรษิทัฯ จะกระท ำผ่ำนกำรประชุมผูถ้ือหุ้น โดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

จะเป็นผูพ้จิำรณำคดัเลอืกจำกประสบกำรณ์ ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และคุณสมบตัติำมที่กฎหมำยก ำหนด เน่ืองจำกบรษิทัฯยงัไม่
มกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำเพื่อคดัเลอืกบุคคลที่จะแต่งตัง้เข้ำมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร แต่เมื่อต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลง 
คณะกรรมกำรบรษิทัจะเป็นผู้ท ำหน้ำที่สรรหำและคดัเลอืกบุคคลที่จะมำด ำรงต ำแหน่งแทน โดยพจิำรณำคดัเลอืกจำกประสบกำรณ์ 
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคุณสมบตัิตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยใช้หลกัเกณฑ์ในกำรคดัเลือกซึ่งค ำนึงถึงผลประโยชน์ของควำม
หลำกหลำยมำประกอบดว้ย ทัง้ประสบกำรณ์ ควำมรู ้ควำมสำมำรถ รวมถงึควำมหลำกหลำยทำงเพศ และอำยุ  

 
9.2.1 องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษทัฯ  

องคป์ระกอบและกำรสรรหำ แต่งตัง้ ถอดถอน หรือพน้จำกต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัฯนัน้ ได้ก ำหนดไว้

ในขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ซึง่สำมำรถสรปุสำระส ำคญัไดด้งัน้ี 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ประกอบดว้ย กรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่ง

หน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นรำชอำณำจกัร และตอ้งมคีณุสมบตัติำมกฎหมำยก ำหนด 

2. ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมกำร ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ทีต่นถอื 
(2) ผูถ้ือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มอียู่เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได ้ 

ในกรณีที่เลือกตัง้บุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพยีงใด
ไมไ่ด ้

(3) บุคคลทีไ่ดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร เท่ำจ ำนวน
กรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บักำรเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลง
มำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้เป็น
ประธำนเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด 

3. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหน่ึงในสำมของ
จ ำนวนกรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกบัส่วนหน่ึง
ในสำมกรรมกำรทีจ่ะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ใหจ้บัสลำกกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป
ใหก้รรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดนัน้เป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรที่จะออกตำมวำระอำจถูกเลอืกเขำ้มำรบัต ำแหน่ง
ใหมก่ไ็ด ้

4. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษทัฯ กำรลำออกมีผลนับแต่วนัที่ใบลำ
ออกไปถงึบรษิทัฯ 

5. ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรอำจ
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด และ /หรือกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์เขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมครำวถดัไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลอืน้อยกว่ำ 2 
เดอืน บุคคลซึ่งเขำ้เป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำว จะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พยีงแค่วำระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน 
มตขิองคณะกรรมกำรตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนกรรมกำรทีย่งัเหลอือยู่ 

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนผูถ้อืหุน้ที่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึง
ของจ ำนวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
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9.2.2 องคป์ระกอบและการแต่งตัง้กรรมการอิสระ 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะรว่มกนัพจิำรณำเบื้องต้นถงึคุณสมบตัขิองบุคคลที่จะมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร

อสิระ โดยพจิำรณำจำกคณุสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหำ้มของกรรมกำรตำมพระรำชบญัญตัมิหำชนจ ำกดั กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน รวมถงึประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบที่เกี่ยวข้อง นอกจำกน้ี 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะพจิำรณำคดัเลือกกรรมกำรอสิระจำกผูท้รงคุณวุฒ ิประสบกำรณ์กำรท ำงำน และควำมเหมำะสมดำ้น
อื่นๆ ประกอบกนั จำกนัน้จะน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อพจิำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรของบรษิทัฯ ต่อไป ทัง้น้ี บรษิทัฯมี
นโยบำยในกำรแต่งตัง้กรรมกำรอสิระอยำ่งน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด และตอ้งมจี ำนวนไมน้่อยกวำ่ 3 ท่ำน 

 
คณุสมบตัขิองกรรมกำรอสิระ 
1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจ ำนวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 

บรษิทัรว่ม หรอืนิตบิุคคลของบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ โดยนบัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรที่มสี่วนร่วมบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ที่ปรกึษำที่ได้เงนิเดอืนประจ ำ 

หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั หรอืนิติบุคคลที่อำจมคีวำม
ขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไมน้่อยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค ำขออนุญำตต่อ ก.ล.ต. 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหติหรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็นบดิำ
มำรดำ คูส่มรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คูส่มรสของบุตร ของผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืบุคคลที่จะไดร้บักำร 
เสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลที่
อำจมคีวำมขดัแยง้ ในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วจิำรณญำณอย่ำงอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้รำย
ใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ หรอืผู้บรหิำร ของผูท้ี่มคีวำมสมัพนัธ์ทำงธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
รว่ม หรอืนิตบิุคคลที่อำจมคีวำมขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค ำขออนุญำต
ต่อ ก.ล.ต. 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลที่อำจมี
ควำมขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอสิระ ผู้บรหิำร หรอืหุ้นส่วนผู้จดักำรของส ำนักงำนสอบ
บญัชี ซึ่งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลที่อำจมคีวำมขัดแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะได้
พน้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิำรทำงวชิำชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บรกิำรเป็นที่ปรกึษำกฎหมำยหรอืที่
ปรกึษำทำงกำรเงนิ ซึ่งไดร้บัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลที่
อำจมคีวำมขดัแยง้ ทัง้น้ี ในกรณีที่ผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีเป็นนิตบิุคคล ใหร้วมถงึกำรเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำร
อสิระ ผูบ้รหิำร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดักำร ของผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อย
กวำ่ 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน 

7. ไมเ่ป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอื
ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ  

8. ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้มส่ำมำรถใหค้วำมเหน็อยำ่งเป็นอสิระเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนของ บรษิทัฯ 
 
9.2.3 องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบอย่ำง
น้อย 3 ท่ำน  โดยแต่งตัง้จำกกรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ  ที่มคีุณสมบตัติำมที่กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
รวมถึงประกำศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก ำหนด นอกจำกน้ี กรรมกำรอิสระที่ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบตอ้งมคีณุสมบตัเิพิม่เตมิดงัน้ี  
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1. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของ บรษิทัฯ 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยล ำดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้  

2. ไมเ่ป็นกรรมกำรของบรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย หรอืบรษิทัยอ่ยล ำดบัเดยีวกนัเฉพำะที่เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
3. มคีวำมรู้และประสบกำรณ์เพยีงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้น้ี ต้องมี

กรรมกำรตรวจสอบอยำ่งน้อยหน่ึงคนทีม่คีวำมรู ้และประสบกำรณ์เพยีงพอทีจ่ะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถอื
ของงบกำรเงนิได ้

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ กรรมกำรตรวจสอบ มวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งนับตัง้แต่แต่งตัง้จนถึงเวลำ
สิน้สดุวำระของกำรเป็นกรรมกำรบรษิทั 

ทัง้น้ี เมื่อครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำว ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรตรวจสอบที่พน้จำก
ต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บักำรแต่งตัง้ใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งไดอ้กี 

 
9.3 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษทัฯ น ำควำมลับ และ /หรือข้อมูลภำยในของบริษัทฯ         
ไปเปิดเผยหรอืแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่ำโดยทำงตรง หรอืทำงอ้อม และไม่ว่ำจะ
ไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไมก่ต็ำม 

หำ้มมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร  พนกังำน และลูกจำ้งของบรษิทัฯ รวมถงึคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิำวะของบุคคล
ดงักล่ำว  ใช้ขอ้มูลภำยในของบรษิทัฯ ที่มหีรอือำจมผีลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ซึ่งยงัมไิด้
เปิดเผยต่อสำธำรณชน เพื่อท ำกำรซื้อ ขำย เสนอซื้อ เสนอขำย หรือชกัชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขำย เสนอซื้อหรือเสนอขำย
หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ไมว่ำ่ทำงตรงหรอืทำงออ้ม ก่อนทีข่อ้มลูนัน้จะไดม้กีำรเปิดเผยต่อสำธำรณชน ไมว่ำ่กำรกระท ำดงักล่ำวจะ
กระท ำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ื่น หรอืเพื่อใหผู้อ้ื่นกระท ำดงักล่ำวโดยตนไดร้บัประโยชน์ตอบแทน ผูใ้ดฝำ่ฝืนจะถูกลงโทษ
ตำมมำตรกำรทำงวนิยัของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรแจง้ใหผู้บ้รหิำรเขำ้ใจและรบัทรำบภำระหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัยใ์นบรษิทัฯ 
ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิำวะ ตลอดจนกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรพัย์ต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย ์ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน และลูกจำ้งของบรษิทัฯ รวมถงึคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติ
ภำวะของบุคคลดงักล่ำว ซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในช่วงระยะเวลำ 1 เดอืน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงนิใหแ้ก่สำธำรณชน
ทรำบ 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดแ้จง้ใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน และลูกจำ้งของบรษิทัฯ ทรำบเกีย่วกบัขอ้ก ำหนดขำ้งต้น 
 
 
9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี  

  ในปี 2558 บรษิทัฯ จำ่ยคำ่สอบบญัชใีหก้บับรษิทั อวีำย จ ำกดั ซึ่งเป็นส ำนักงำนสอบบญัชทีี่ผูส้อบบญัชปีระจ ำปี 2558 
สงักดั ทัง้น้ี ผูส้อบบญัชไีมม่คีวำมสมัพนัธ ์และไม่มสี่วนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่ำว โดยมรีำยละเอยีดคำ่ตอบแทนดงัน้ี 
  9.4.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 
   ในปี 2558 บรษิทัฯ จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชใีห้แก่ บรษิทั อวีำย จ ำกดั จ ำนวน 900,000 บำท ทัง้น้ี 
บรษิทัฯ มไิด้จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชใีห้แก่ ผู้สอบบญัชีบุคคลหรอืกิจกำรที่เกี่ยวข้องกบัผู้สอบบญัชี และส ำนักงำนสอบ
บญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั 
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  9.4.2 ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 
   ในปี 2558 บรษิทัฯ ไม่มคี่ำบรกิำรอื่นที่ต้องช ำระใหก้บัผู้สอบบญัช ี ส ำนักงำนสอบบญัชทีี่ผู้สอบบญัชีสงักดั 
และบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัชหีรอืส ำนกังำนสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั 
 
10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

บรษิทัฯ ให้ควำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกจิภำยใต้กำรก ำกบักจิกำรที่ดแีละยดึหลกัจรยิธรรมควบคู่ไปกบักำร มสี ำนึก
รบัผดิชอบต่อสงัคม โดยค ำนึงถงึผูท้ี่มสี่วนไดส้่วนเสยี ที่เกี่ยวขอ้งทัง้ภำยในและภำยนอกองคก์ร ตัง้แต่ผูถ้อืหุน้ พนักงำน ลูกคำ้ 
ตลอดจนสงัคมวงกวำ้ง เพื่อน ำไปสูก่ำรพฒันำธรุกจิอย่ำงยัง่ยนื 

 
กำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี 
บรษิทัฯด ำเนินธุรกิจอย่ำงมคีวำมโปร่งใส เปิดเผยขอ้มูลที่ส ำคญัตรวจสอบได้และปฏิบตัติำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแล

กจิกำรโดยค ำนึงถงึประโยชน์ที่จะเกดิขึ้นกบัผู้ถือหุ้น พนักงำน ชุมชนและสงัคม ลูกคำ้ คู่แข่งทำงกำรคำ้และผูม้สี่วนได้เสยีทุก
ฝำ่ย 

กำรประกอบธรุกจิดว้ยควำมเป็นธรรม 
สง่เสรมิกำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้ทีเ่ป็นธรรมและสนบัสนุนกำรด ำเนินธรุกจิอยำ่งมจีรยิธรรมและถูกกฎหมำยหลกีเลี่ยงกำร

ด ำเนินกำรทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์และกำรละเมดิทรพัยส์นิทำงปญัญำ 
กำรต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่  
บรษิทัฯ ยดึมัน่ที่จะด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมซื่อสตัย ์ โปร่งใส เป็นธรรม รบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม

ตำมหลกักำรบรรษทัภบิำลที่ด ีดว้ยตระหนักดวี่ำกำรใหส้นิบนหรอืกำรคอรร์ปัชัน่นัน้  เป็นภยัรำ้ยแรงที่ท ำลำยกำรแข่งขนัอย่ำง
เสรีและเป็นธรรม รวมทัง้ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกำรพฒันำเศรษฐกิจและสงัคม บริษทัได้ก ำหนดนโยบำยและแนวทำง
ปฏิบตัิกำรต่อต้ำนคอร์รปัชัน่ ซึ่งเปิดเผยเน้ือ หำรำยละเอียดของ นโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รปัชัน่ ไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่
www.spvi.co.th 

กำรเคำรพสทิธมินุษยชน 
บรษิทัฯ สนับสนุนและเคำรพในกำรปกป้องสทิธมินุษยชน ปฏิบตัิต่อพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม จดัให้มี

สวสัดกิำร ควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัในสถำนที่ท ำงำน รวมถงึปฏบิตัติำมนโยบำยพฒันำบุคลำกรเพื่อส่งเสรมิกำรเรยีนรูแ้ละ
กำรพฒันำกำรท ำงำนของพนกังำนอยำ่งมอือำชพี และสรำ้งนวตักรรมในองคก์ร 

ควำมรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค 
บรษิทัด ำเนินธุรกจิโดยใหข้อ้มูลที่ถูกต้องและเพยีงพอแก่ผูบ้รโิภค รกัษำคุณภำพของบรกิำรหลงักำรขำย ท ำใหลู้กคำ้

สำมำรถซือ้สนิคำ้ไดอ้ยำ่งมัน่ใจ 
ส ำหรบัปี 2558 บริษทัฯ ยงัคงจดักิจกรรม สนับสนุนโครงกำรด้ำนกำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง ทัง้ส ำหรบัอำจำรย์ใน

มหำวทิยำลยัและบุคคลำกรทำงดำ้นกำรศกึษำ ตลอดจนเยำวชน อนัไดแ้ก่ 
• โครงกำรคำ่ยอบรมภำคฤดูรอ้นส ำหรบัเยำวชนในภำคตะวนัออก เป็นกจิกรรมที่จดัร่วมกบัมหำวทิยำลยับูรพำ เพื่อ

เปิดโอกำสใหใ้หเ้ยำวชนไดส้มัผสัเทคโนโลยใีหม่ๆ  ผำ่นกำรเรยีนรูโ้ดยใชอุ้ปกรณ์ iPad 
• โครงกำร Learning with iPad เพื่อใหค้รสูำมำรถใช้ iPad ประยุกต์ในกำรสอน กบัโรงเรยีนอุดมศกึษำ โรงเรยีนสาร

สาสน์เอกตรา วทิยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออก วทิยำลยัเทคโนโลยสียำม เป็นตน้ 
• โครงกำร iParent เพื่อให้ผูป้กครองเรียนรู้ในใช้ iPad เพื่อส่งเสรมิบุตรในกำรค้นหำควำมรู ้และกำรเรยีน กบั

โรงเรยีนอสัสมัชญัแผนกประถม 
• โครงกำรเทคโนโลยเีพื่อกำรเรยีนรู ้กบัโรงเรยีน โรงเรยีนเซนตห์ลุย ฉะเชงิเทรำ 
• โครงกำรสรำ้งหลกัสูตร Online : Online Course by Using “ iTunes U ” เป็นกจิกรรมที่จดัร่วมกบัคณะวศิวกรรม

กำรศำสตร ์มหำวทิยำลยัธรรมสำสตร ์รงัสติ เพื่อใหค้วำมรูก้บับุคคลำกรดำ้นกำรศกึษำ ในกำรสรำ้งหลกัสตูร Online 

http://www.spvi.co.th/
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11. การควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียง 

การควบคมุภายใน  

บรษิทัฯ  ให้ควำมส ำคญัต่อกำรควบคุมภำยในซึ่งเป็นสิง่ส ำคญัที่มสี่วนช่วยป้องกนัควำมเสยีหำยที่อำจเกิดจำกกำร
ปฏบิตังิำนและกำรแสวงหำผลประโยชน์ของผูบ้รหิำรและพนกังำนโดยมชิอบ 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 1/2559 เมื่อ 16 กุมภำพนัธ ์2559 ซึ่งมคีณะกรรมกำรตรวจสอบเขำ้ร่วมประชุม
ดว้ย คณะกรรมกำรบรษิทัท ำกำรพจิำรณำประเมนิระบบกำรควบคุมภำยในของปี 2558 ตำมแบบประเมนิควำมเพยีงพอของ
ระบบกำรควบคุมภำยใน  ที่ก ำหนดขึน้โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์  โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบไดแ้สดงควำมเหน็อยำ่งเป็นอสิระ ปรำศจำกควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยมสีำระส ำคญัในสว่นต่ำง ๆ ดงัน้ี  

 
   สว่นที ่1  องคก์รและสภำพแวดลอ้ม 
   สว่นที ่2  กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
   สว่นที ่3  กำรควบคมุกำรปฎบิตังิำนของฝำ่ยบรหิำร 
   สว่นที ่4  ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรขอ้มลู 
   สว่นที ่5  ระบบกำรตดิตำม 

ทัง้น้ี คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำ บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมทัง้ 5 ส่วนมี
ประสทิธภิำพในกำรป้องกนัควำมเสยีหำยที่อำจเกดิขึน้จำกกำรปฏบิตังิำนและจำกกำรน ำทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ไปใช้โดยมชิอบ 
และไมม่ขีอ้บกพรอ่งใด ๆ ทีเ่ป็นสำระส ำคญั 

 

การตรวจสอบภายใน 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้แผนกตรวจสอบภำยในเป็นหน่วยงำนอสิระหน่วยงำนหน่ึงในบรษิทั ซึง่รำยงำนตรงต่อคณะ กรรมกำร

ตรวจสอบและรำยงำนด้ำนกำรบรหิำรต่อกรรมกำรผู้จดักำร มหีน้ำที่ในกำรให้ค ำปรกึษำและตรวจสอบประเมนิระบบควบคุม

ภำยใน ระบบบริหำรควำมเสี่ยงและ กำรก ำกบัดูแลกิจกำร เพื่อให้แน่ใจว่ำระบบควบคุมภำยในได้จดัให้มีข ัน้อย่ำงพอเพียง         

มปีระสทิธภิำพตรงตำมวตัถุประสงคท์ีว่ำงไว ้  

การบริหารความเส่ียง 

 บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยใหก้ำรบรหิำรควำมเสยีงเป็นสว่นหน่ึงของกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัและมคีณะกรรมกำร

บรหิำรควำมเสีย่ง (Risk Management Committee)  ซึ่งไดร้บักำรแต่งตัง้จำกที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่  2/2557 เมื่อวนัที ่   

6 พฤษภำคม 2557 ท ำหน้ำที่ในกำรจดัท ำนโยบำย ก ำกบั ดูแล และตดิตำมสอบทำนกระบวนกำรบรหิำรควำมเสี่ยง ใหม้กีำร

จดักำรควำมเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้และรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำและรบัทรำบอย่ำงสม ่ำเสมอ 
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12. รายการระหว่างกนั 

 12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกนั 
 ในปี 2557 และปี 2558 บรษิทัฯ มกีำรท ำรำยกำรกบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ โดยมรีำยละเอยีดสรปุไดด้งัน้ี 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
ปี 2557 ปี 2558 

บรษิทั ไอท ีซติี ้จ ำกดั (มหำชน)  
(“IT City”)* 

-  มกีรรมกำรร่วมกนั คอื นำยมนิทร ์
องิคธ์เนศ 

- เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ   
ถื อหุ้ น ร้ อยละ29.00 ณ วันที่  30 
ธนัวำคม  2558 

 

รำยได ้: 
1. ขำยสนิคำ้ 
 
 
คำ่ใชจ้ำ่ย : 
1. ซือ้สนิคำ้ 
 
2. คำ่บรกิำรจำ่ย 
 2.1 คำ่ธรรมเนียมบตัร    

เครดติ 
 
 
2.2 คำ่บรกิำรจำ่ยอื่นๆ 
 
 
 

                                           
161.52 

 
 
 

0.29 
 

2.30 
1.24 

 
 
 

1.06 
 
 
 

                                           
81.25 

 
 
 

0.116 
 

1.09 
0.75 

 
 
 

0.35 
 
 
 

 
เป็นกำรขำยสินค้ำเพื่อจ ำหน่ำยในจุดจ ำหน่ำยสินค้ำ 
Apple ใน IT City ซึ่งเป็นรำยกำรตำมแนวกำรค้ำปกติ
ทัว่ไป ดำ้นรำคำใกลเ้คยีงกบัรำคำตลำดขำยสง่ 
 
เป็นกำรซื้อสินค้ำ ซึ่งเป็นรำยกำรตำมแนวกำรค้ำปกติ
ทัว่ไป  ในดำ้นรำคำสอดคลอ้งกบัรำคำตลำด 
คำ่บรกิำรจำ่ย ไดแ้ก่   
2.1 ค่ำธรรมเนียมบตัรเครดติ เป็นกำรตกลงทำงธุรกจิกบั 
IT City  เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจในกำรขำย
สินค้ำที่จุดจ ำหน่ำยสินค้ำ Apple ใน IT City โดย
รบัผดิชอบคำ่ธรรมเนียมบตัรเครดติร่วมกนั 
2.2 ค่ำบรกิำรจ่ำยอื่นๆ ไดแ้ก่ ค่ำบรกิำรอนิเตอรเ์น็ตที่ IT 
City ช ำระแทนบรษิทัฯไปก่อน โดย IT City เรยีกเก็บ
ค่ำบรกิำรตำมจ ำนวนที่จ่ำยจรงิ และค่ำส่งเสรมิกำรขำยใน
กำรเขำ้ร่วมกจิกรรมทำงกำรตลำดของ IT City  โดยอตัรำ
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
ปี 2557 ปี 2558 

 
 
 
3. เงนิปนัผลจำ่ย 
 
 
ยอดคงคำ้ง : 
ยอดลูกหน้ีคงคำ้ง 
ยอดเจำ้หน้ีคงคำ้ง 

 
 
 

1.89 
 
 
 

4.19 
0.58 

 
 
 

2.32 
 
 
 

0.00 
0.09 

 

ค่ำบริกำรเป็นอตัรำที่ไม่แตกต่ำงกบัอตัรำค่ำบริกำรที่ IT 
City คดิกบัผูจ้ ำหน่ำยสนิคำ้รำยอื่น 
 
เป็นกำรจำ่ยเงนิปนัผลแก่ผูถ้อืหุน้ โดยกำรจ่ำยเป็นไปตำม
อตัรำทีป่ระกำศจำ่ย 
 
 
 
 

บรษิทั เอส พ ีว ีแอดวำนซ์ 
จ ำกดั 
(“SPV Advance”) 

- มีกรรมกำรร่วมกนัคือ นำยไตรสรณ์ 
และนำงเพช็รรตัน์ วรญำณโกศล 

-  มผีูถ้อืหุน้รว่มกนั คอื กลุ่มวรญำณ 
   โกศล โดยถอืหุน้รวมกนัในบรษิทัฯ 
   รอ้ยละ  23.87 และถอืหุน้ใน  SPV 
   Advanceคดิเป็นรอ้ยละ  93.61  
ณ วนัที ่30 ธนัวำคม 2558 
 

 
คำ่ใชจ้ำ่ย : 
1. คำ่บรกิำรจำ่ย 
   1.1 คำ่เช่ำ 
 
 
 
   
 

                                           
 

2.10 
1.53 

 
 
 

 
 

                                           
 

2.12 
1.58 

 
 
 

 
 

 
 
คำ่บรกิำรจำ่ย ไดแ้ก่   
1.1 เป็นค่ำเช่ำอำคำรที่บรษิทัฯ เช่ำ SPV Advance เพื่อ
เป็นส ำนกังำนของบรษิทัฯ ซึ่งเป็นรำยกำรที่เป็นประโยชน์
ส ำหรบับริษทัฯ ทำงด้ำนอตัรำค่ำเช่ำเป็นไปตำมรำคำที่
ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รบัควำมเห็นชอบจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย ์เพื่อวตัถุประสงคส์ำธำรณะ 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
ปี 2557 ปี 2558 

 
 
   1.2 คำ่บรกิำรจำ่ยอื่นๆ 
 
 
 
ยอดคงคำ้ง : 
ยอดเจำ้หน้ีคงคำ้ง 

 
 

0.56 
 

 
 

 
0.03 

 
 

0.55 
 

 
 

 
0.11 

 
 
1.2 ค่ำบรกิำรจ่ำยอื่นๆเป็นค่ำใช้จ่ำยที่ SPV Advance  
ช ำระแทนบรษิทัฯ ไปก่อน ได้แก่ ค่ำตกแต่งอำคำร , ค่ำ
สำธำรณูปโภค โดย SPV Advance เรยีกเก็บค่ำบรกิำร
ตำมจ ำนวนทีจ่ำ่ยจรงิ 
 
 

บรษิทั เอส พ ีว ีดจิติอล 
เซอรว์สิ จ ำกดั (“SPV Digital”) 

-  มกีรรมกำรร่วมกนัคอื นำยไตรสรณ์ 
วรญำณโกศล และนำงเพ็ชรรัตน์    
วรญำณโกศล 

-  มผีูถ้อืหุน้รว่มกนั คอื กลุ่มวรญำณ 
   โกศล โดยถอืหุน้รวมกนัในบรษิทัฯ 
   รอ้ยละ 23.87  และถอืหุน้ใน  SPV 
    Digital  คดิเป็นรอ้ยละ  99.00 
    ณ วนัที ่30 ธนัวำคม 2558 

รำยได ้: 
1. ขำยสนิคำ้ 
 
 
 
 
คำ่ใชจ้ำ่ย : 
1. คำ่บรกิำรจำ่ย 
   1.1 คำ่เช่ำ 
    
 

 
0.11 

 
 
 
 
 

1.16 
0.56 

 
 

 
- 
 
 
 
 
 

1.14 
0.57 

 
 

 
เป็นกำรขำยสินค้ำ ซึ่งเป็นรำยกำรตำมแนวกำรค้ำปกติ
ทัว่ไป  ในดำ้นรำคำสอดคลอ้งกบัรำคำตลำด 
 
 
 
 
 
1.1 เป็นค่ำเช่ำอำคำรที่บรษิทัฯ เช่ำ SPV Digital เพื่อเป็น
ส ำนักงำนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรำยกำรที่เป็นประโยชน์
ส ำหรบับรษิทัฯ  ทำงด้ำนอตัรำค่ำเช่ำเป็นไปตำมรำคำที่
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
ปี 2557 ปี 2558 

 
 
 
 
  1.2 คำ่บรกิำรจำ่ยอื่นๆ 
 
 
 
 
ยอดคงคำ้ง : 
ยอดเจำ้หน้ีคงคำ้ง 
 

 
 
 
 

0.60 
 

 
 
 
 

0.05 
 

 
 
 
 

0.57 
 

 
 
 
 

0.02 
 

ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รบัควำมเห็นชอบจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย ์เพื่อวตัถุประสงคส์ำธำรณะ 
 
1.2 ค่ำบริกำรจ่ำยอื่นๆเป็นค่ำใช้จ่ำยที่ SPV Digital  
ช ำระแทนบรษิทัฯ ไปก่อน ได้แก่ ค่ำตกแต่งอำคำร , ค่ำ
สำธำรณูปโภค โดย SPV Digital เรยีกเกบ็ค่ำบรกิำรตำม
จ ำนวนทีจ่ำ่ยจรงิ 
 

บรษิทั เอสวโีอเอ จ ำกดั 
(มหำชน) 
(“SVOA”)* 

- มกีรรมกำรร่วมกนั คอื นำย มนิทร ์
องิคธ์เนศ 

 

รำยได ้: 
 
1. ขำยสนิคำ้ 
 
คำ่ใชจ้ำ่ย : 
1. ซือ้สนิคำ้ 
 

 
 

0.14 
 

 
2.64 

 

 
 

0.16 
 

 
1.97 

 

 
 
เป็นกำรขำยสินค้ำ ซึ่งเป็นรำยกำรตำมแนวกำรค้ำปกติ
ทัว่ไป  ในดำ้นรำคำสอดคลอ้งกบัรำคำตลำด 
 
เป็นกำรซื้อสินค้ำ ซึ่งเป็นรำยกำรตำมแนวกำรค้ำปกติ
ทัว่ไป  ในดำ้นรำคำสอดคลอ้งกบัรำคำตลำด 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
ปี 2557 ปี 2558 

 
2. ซือ้สนิทรพัย ์
 
 
3. คำ่บรกิำรจำ่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. คำ่บรหิำรจดักำรสนิคำ้ 
 
 
 
 

 
0.12 

 
 

0.37 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.63 

 
 

 
 

 
0.19 

 
 

0.39 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.89 

 
 

 
 

 
เป็นกำรซื้ออุปกรณ์ส ำนักงำน ซึ่งเป็นรำยกำรตำมแนว
กำรคำ้ปกต ิในดำ้นรำคำสอดคลอ้งกบัรำคำตลำด 

 
ค่ ำบริกำ รจ่ ำย เ ป็นค่ ำจ้ ำ ง ร ะบบทรัพยำกรบุคคล         
โดยบรษิทัฯ วำ่จำ้ง SVOA โดยมขีอบขำ่ยดงัน้ี 
- จดัท ำบนัทกึฐำนขอ้มลูพนกังำน 
- จดัท ำระบบกำรจำ่ยเงนิเดอืนคำ่จำ้งพนกังำน 
- จดัท ำภำษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดำ และประกนัสงัคม 
เน่ืองจำก SVOA มกีำรลงทุนในระบบทรพัยำกรบุคคล จงึ
สำมำรถให้บริกำรดังกล่ำวได้ ทำงด้ำนรำคำมีควำม
สมเหตุสมผล คุม้ค่ำกว่ำที่บรษิทัฯ จะลงทุนระบบและจำ้ง
พนกังำนเพิม่ 
 
กำรจ้ำงบรหิำรคลงัสนิคำ้ โดยบรษิทัฯ ว่ำจำ้งSVOA ให้
บริหำรจดักำรคลงัสินค้ำ รวมทัง้บริกำรด้ำนจดัส่งสินค้ำ 
เน่ืองจำก SVOA มคีลงัสนิค้ำ รวมทัง้มรีะบบกำรขดักำร
สินค้ำที่เป็นมำตรฐำน และปลอดภัย  ทำงด้ำนรำคำมี
ควำมสมเหตุสมผล คุม้ค่ำกว่ำที่บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรเอง 



 

 
 
  

บรษิทั เอส พ ีว ีไอ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

 

53 

 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
ปี 2557 ปี 2558 

 
 
 
ยอดคงคำ้ง : 
ยอดลูกหน้ีคงคำ้ง 
ยอดเจำ้หน้ีคงคำ้ง 

 
 

 
 

0.07 
1.68 

 
 

 
 

0.02 
1.54 

เน่ืองจำก SVOA ต้องบรหิำรจดักำร เพื่อจดัส่งสนิคำ้ของ 
SVOA ไปจ ำหน่ำยที่จุดจ ำหน่ำยของ SVOA ซึ่งมคีวำม
คลำ้ยคลงึกบับรษิทั 

บรษิทั เออำรไ์อพ ีจ ำกดั 
(มหำชน) (ARIP) 

- มกีรรมกำรร่วมกนั คอื นำย มนิทร ์
องิคธ์เนศ 

 

รำยได ้: 
1. ขำยสนิคำ้ 
 
คำ่ใชจ้ำ่ย : 
1. คำ่บรกิำรจำ่ย 
 
ยอดคงคำ้ง :  
ยอดเจำ้หน้ีคงคำ้ 

                                           
0.28 

 
 

2.54 
 

 
0.04 

                                           
0.16 

 
 

3.59 
 

 
0.48 

 
เป็นกำรขำยสินค้ำ ซึ่งเป็นรำยกำรตำมแนวกำรค้ำปกติ
ทัว่ไป  ในดำ้นรำคำสอดคลอ้งกบัรำคำตลำด 
 
คำ่บรกิำรจ่ำย ไดแ้ก่ ค่ำเช่ำพืน้ที่งำนแสดงสนิคำ้ IT  และ
คำ่โฆษณำสื่อนิตยสำร IT  ซึ่งเป็นไปตำมแนวกำรคำ้ปกติ
ทัว่ไป  ในดำ้นรำคำสอดคลอ้งกบัตลำด 
 

บรษิทั ดำตำ้วนั เอเชยี 
(ประเทศไทย) จ ำกดั (D1) 

- นำยมินทร์  อิ ง ค์ ธ เนศ  ซึ่ ง เ ป็ น
กรรมกำรของบริษัทฯ  และเป็น
กรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่
ของ SVOA  ซึ่ง SVOA ถอืหุน้ใน D1 
คิดเป็นร้อยละ  99.99 ณ วนัที่ 30 

รำยได ้: 
1. ขำยสนิคำ้ 
 
 
 

 
0.32 

 
 

 

 
0.41 

 
 

 

 
เป็นกำรขำยสินค้ำ ซึ่งเป็นรำยกำรตำมแนวกำรค้ำปกติ
ทัว่ไป  ในดำ้นรำคำสอดคลอ้งกบัรำคำตลำด 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
ปี 2557 ปี 2558 

ธนัวำคม  2557 ยอดคงคำ้ง : 
ยอดลูกหน้ีคงคำ้ง 

- 0.09  

บรษิทั บซิเินส ออนไลน์ จ ำกดั 
(มหำชน) (“BOL”) 

- มกีรรมกำรร่วมกนั คอื นำย มนิทร ์
องิคธ์เนศ 

รำยได ้: 
1. ขำยสนิคำ้ 

                                           
0.01 

                                           
0.15 

 
เป็นกำรขำยสินค้ำ ซึ่งเป็นรำยกำรตำมแนวกำรค้ำปกติ
ทัว่ไป  ในดำ้นรำคำสอดคลอ้งกบัรำคำตลำด 

บรษิทั เออำรไ์อท ีจ ำกดั 
(“ARIT”) 

- มกีรรมกำรร่วมกนัคอื นำยมนิทร ์
องิคธ์เนศ 
 

รำยได ้: 
1. ขำยสนิคำ้ 
 
ยอดคงคำ้ง :  
ยอดลูกหน้ีคงคำ้ง 

 
0.14 

 
 
- 

 
0.14 

 
 

0.11 

 
เป็นกำรขำยสินค้ำ ซึ่งเป็นรำยกำรตำมแนวกำรค้ำปกติ
ทัว่ไป  ในดำ้นรำคำสอดคลอ้งกบัรำคำตลำด 
 

บรษิทั กลุ่มแอดวำนซ์รเีสริช์ 
จ ำกดั (“ARG”) 

- มกีรรมกำรร่วมกนัคอื นำยมนิทร ์
องิคธ์เนศ 

 

รำยได ้: 
1. ขำยสนิคำ้ 

 
0.14 

 

 
0.13 

 

 
เป็นกำรขำยสินค้ำ ซึ่งเป็นรำยกำรตำมแนวกำรค้ำปกติ
ทัว่ไป  ในดำ้นรำคำสอดคลอ้งกบัรำคำตลำด 

บรษิทั ลซี อทิ จ ำกดั -  
 

รำยได ้: 
1. ขำยสนิคำ้ 

 
0.56 

 
- 

 
เป็นกำรขำยสินค้ำ ซึ่งเป็นรำยกำรตำมแนวกำรค้ำปกติ
ทัว่ไป  ในดำ้นรำคำสอดคลอ้งกบัรำคำตลำด 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
ปี 2557 ปี 2558 

บรษิทั เอเน็ต จ ำกดั (ANET) - มกีรรมกำรร่วมกนัคอื นำยมนิทร ์
องิคธ์เนศ 
 

รำยได ้: 
1. ขำยสนิคำ้ 
 
ยอดคงคำ้ง : 
ยอดลูกหน้ีคงคำ้ง 

 
0.12 

 
 

0.02 

 
0.20 

 
 

0.04 

 
เป็นกำรขำยสินค้ำ ซึ่งเป็นรำยกำรตำมแนวกำรค้ำปกติ
ทัว่ไป  ในดำ้นรำคำสอดคลอ้งกบัรำคำตลำด 
 

บรษิทั พซีซี ีอนิเตอรเ์นชัน่นลั 
จ ำกดั 

- มกีรรมกำรร่วมกนัคอื นำยนรำธร 
วงศว์เิศษ 
  
 

คำ่ใชจ้ำ่ย : 
1. คำ่บรกิำรจำ่ย 
 

 
- 
 

 
0.87 

 

 
เป็นค่ำบ ำรุงดูแลระบบที่บริษทั ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
และโปรแกรมเพื่อใช้เป็น ระบบกำรสื่อสำร และระบบ
ควบคุมติดตำมกำรใช้เครือข่ำยดูแลกำรใช้งำน ซึ่งเป็น
รำยกำรที่สมเหตุสมผล ในด้ำนรำคำเป็นไปตำมที่ตกลง
กนั 

บรษิทั  คอร ์แอนด ์พคี จ ำกดั 
 

- มกีรรมกำรร่วมกนัคอื นำยมนิทร ์
องิคธ์เนศ 

รำยได ้: 
1. ขำยสนิคำ้ 

 
- 

 
0.05 

เป็นกำรขำยสินค้ำ ซึ่งเป็นรำยกำรตำมแนวกำรค้ำปกติ
ทัว่ไป  ในดำ้นรำคำสอดคลอ้งกบัรำคำตลำด 

 
 * เน่ืองจำกบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ ไดแ้ก่ บรษิทั ไอท ีซติี้ จ ำกดั (มหำชน) (“IT City”) ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ และบรษิทั เอสวีโีอเอ จ ำกดั (มหำชน) (“เอสวโีอ”) ซึ่งเป็นบรษิทัฯ  
ทีม่กีรรมกำรรว่มกนักบับรษิทัฯ ด ำเนินธรุกจิเป็นผูจ้ ำหน่ำยสนิคำ้ IT เชน่  คอมพวิเตอร ์เครื่องพมิพ ์อุปกรณ์ต่อพ่วง เป็นต้น เช่นเดยีวกบับรษิทัฯ  อย่ำงไรกต็ำม มกีำรแบ่งขอบเขตกำรด ำเนินธุรกจิ
ของแต่ละบรษิทัอยำ่งชดัเจน โดยบรษิทัฯ เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสนิคำ้ Apple เป็นหลกั ส ำหรบัสนิคำ้ Non-Apple ส่วนใหญ่เป็นสนิคำ้เพื่อใช้งำนร่วมกบัสนิคำ้ Apple  โดยกลุ่มลูกคำ้จะเป็น End User 
ไม่ว่ำจะเป็น ผูบ้รโิภคทัว่ไป โรงเรยีน หรอืบรษิทัต่ำงๆ  ในขณะที่ลูกคำ้ของ SVOA เป็นตวัแทนจ ำหน่ำย (Dealer) ที่จะไปจ ำหน่ำยใหก้บัผูบ้รโิภคอกีต่อหน่ึง เช่น เครื่องพมิพอ์ิงคเ์จท็หน้ำกวำ้ง       
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ทีบ่รษิทัฯ จ ำหน่ำยเป็นเครื่องพมิพท์ีใ่ชส้ ำหรบังำนกรำฟิกทีม่ขีนำดใหญ่และมคีวำมละเอยีดสงู อกีทัง้เป็นกำรขำยโซลูชัน่ รว่มกบัสนิคำ้ Apple หรอืสนิคำ้กรำฟิกชนิดอื่นๆ มกีลุ่มลูกคำ้หลกัเป็นเอเจน
ซี่โฆษณำ โรงพมิพ ์ส ำนักพมิพ ์ในขณะที่เครื่องพมิพท์ี่ SVOA จ ำหน่ำยถงึแมจ้ะมเีครื่องพมิพ์ขนำดใหญ่ที่คล้ำยกบัที่บรษิทัฯจ ำหน่ำย แต่มชี่องทำงกำรจ ำหน่ำยที่ต่ำงกนั คอืขำยส่งใหก้บัตวัแทน
จ ำหน่ำย  และขำยแต่เครื่องพมิพเ์พยีงอยำ่งเดยีว ไมไ่ดข้ำยเป็นโซลูชัน่เหมอืนบรษิทัฯ 
 
 ในส่วนของ IT City  สนิคำ้ที่เป็นอุปกรณ์เสรมิบำงชนิด  เช่น หูฟงั ที่ชำรจ์แบตเตอรี ่จะมกีำรขำยซ ้ำกนับ้ำง ซึ่งผูผ้ลติปจัจุบนัผลติสนิคำ้ออกมำเพื่อใหใ้ช้ไดส้ ำหรบัทัง้ระบบ Apple, Android 
หรอืระบบปฏบิตักิำรอื่น  ถงึแมว้่ำตัง้แต่ไตรมำสที่ 4 ปี  2558 บรษิทัฯ จะไม่ไดข้ำยสนิคำ้ Apple ใน IT City กลุ่มลูกคำ้ของบรษิทัฯ จะเป็นคนละกลุ่มกบั IT City และยงัคงเน้นกลุ่มลูกคำ้ที่ตัง้ซื้อ
สนิคำ้ Apple โดยตรง 
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 12.2 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 

บรษิทัฯ มกีำรก ำหนดมำตรกำรในกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัฯ กบับุคคลที่อำจมคีวำมขดัแยง้ โดยจะจดั
ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจ ำเป็นของกำรเข้ำท ำรำยกำร ควำมสมเหตุสมผล และควำม
เหมำะสมดำ้นรำคำของรำยกำรนัน้ โดยพจิำรณำจำกเงื่อนไขต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนินกำรคำ้ปกติในรำคำตลำด 
ซึ่งสำมำรถเปรยีบเทียบได้กบัรำคำที่เกิดขึ้นกบับุคคลภำยนอก ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคีวำมช ำนำญในกำรพจิำรณำ
รำยกำรระหว่ำงกนัที่อำจเกดิขึ้น บรษิทัฯ จะใหบุ้คคลที่มคีวำมรู้ควำมช ำนำญพเิศษ เช่น ผู้สอบบญัช ีผูป้ระเมนิรำคำทรัพยส์นิ 
ส ำนักกฎหมำย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจำกบรษิทัฯ และบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้งเป็นผูใ้หค้วำมเหน็เกี่ยวกบัรำยกำรระหว่ำงกนั
ดงักล่ำว เพื่อน ำไปใช้ประกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบน ำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำร หรอืผูถ้อืหุน้ ตำมแต่กรณี 

นอกจำกน้ี บรษิทัฯ มกีำรก ำหนดมำตรกำรไม่ให้ผู้บรหิำร หรอืผู้มสี่วนได้เสยีสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรอนุมตัิ
รำยกำรทีต่นเองมสี่วนไดเ้สยีทัง้โดยทำงตรงและทำงอ้อม และคณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะต้องดูแลใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำม
กฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอืขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน
และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถงึกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยว
โยงกนั และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัย์สินที่ส ำคญัของบริษทัฯ หรอืบริษทัย่อย รวมทัง้ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนบญัชีที่
ก ำหนดโดยสภำวชิำชพีบญัชีและผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตแห่งประเทศไทย และจะท ำกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัไวใ้นหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงนิทีไ่ดร้บักำรตรวจสอบหรอืสอบทำนโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ  
 
 12.3 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บรษิทัฯ  อำจมกีำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคตอย่ำงต่อเน่ือง  ซึ่งจะเป็นไปตำมลกัษณะกำรท ำธุรกจิกำรคำ้ทัว่ไป 
และจะมกีำรก ำหนดนโยบำยกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกนัอย่ำงชดัเจน โดยเป็นรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำตำมปกติของธุรกิจ
เช่นเดยีวกบัทีก่ ำหนดใหก้บับุคคล และ/หรอืบรษิทัทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั  เช่น กำรขำยสนิคำ้ กำรซือ้สนิคำ้กำรใหห้รอืรบับรกิำรต่ำงๆ 
เป็นตน้ โดยรำยกำรระหว่ำงกนัที่จะเกดิขึน้นัน้เป็นไปเพื่อควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  และเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของบริษัทฯ ทัง้น้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และให้ควำมเห็นถึงควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำรทีเ่กดิขึน้ทุกไตรมำส 

ส ำหรบัรำยกำรระหว่ำงกนัที่มิได้เป็นไปตำมธุรกิจปกติที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต บริษทัฯ จะจดัให้มีคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเขำ้มำสอบทำนกำรปฏบิตัติำมหลกัเกณฑ์และแสดงเหตุผลในกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวก่อนที่บรษิทัฯ จะเขำ้ท ำรำยกำร
นัน้ๆ  โดยจะด ำเนินกำรตำมมำตรกำรและขัน้ตอนกำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัตำมที่ระบุขำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม รำยกำร
ระหวำ่งกนัทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ที่อำจเกดิขึน้ในอนำคต คณะกรรมกำรบริษทัฯ จะต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไป
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอืขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรตลำดทุน
และตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมตลอดถงึกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรเกี่ยวโยง
กนั และกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ตลอดจนกำรปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรบญัชทีี่ก ำหนด
โดยสภำวชิำชพีบญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตแหง่ประเทศไทย 
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ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

 13.1 งบการเงิน 
 13.1.1 สรปุรายงานการสอบบญัชี 
 (ก) งบกำรเงนิปี 2556 ตรวจสอบโดยนำยวชิำต ิโลเกศกระว ีผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที่ 4451 จำก
บรษิทั ส ำนกังำน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จ ำกดั 
  ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทฯ และได้ให้ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินแสดงฐำนะ
กำรเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงนิสดส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ โดยถูกต้อง
ตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 (ข) งบกำรเงนิปี 2557 ตรวจสอบโดยนำยวชิำต ิโลเกศกระว ีผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที่ 4451 จำก
บรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั (เดมิชื่อบรษิทั ส ำนกังำน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จ ำกดั) 
  ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทฯ และได้ให้ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินแสดงฐำนะ
กำรเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงนิสดส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ โดยถูกต้อง
ตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 (ค) งบกำรเงนิปี 2558 ตรวจสอบโดยนำยวชิำต ิโลเกศกระว ีผู้สอบบญัชรีบัอนุญำตเลขที่ 4451 
จำกบรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั 
 
  ผู้สอบบญัชไีดต้รวจสอบงบกำรเงนิของบรษิทัฯ และไดใ้หค้วำมเหน็ว่ำงบกำรเงนิแสดงฐำนะ
กำรเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงนิสดส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ       
โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
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 13.1.2 ตารางสรปุฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

งบดลุ 

รายการ 
ณ 31 ธ.ค. ปี 2556 ณ 31 ธ.ค. ปี 2557 ณ 31 ธ.ค. ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
 สนิทรพัย ์       

สนิทรพัยห์มนุเวยีน        
   เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  50.08 11.95 127.99 30.02 30.21 6.98 
   เงนิลงทุนชัว่ครำว  2.00 0.48 2.04 0.48 103.65 23.96 
   ลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอื่น  122.58 29.25 33.09 7.76 33.10 7.65 
   สนิคำ้คงเหลอื  156.84 37.42 186.51 43.75 168.50 38.94 
   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น  18.68 4.46 12.66 2.97 5.34 1.23 
รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน  350.18 83.55 362.29 84.99 340.80 78.76 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน         
   เงนิฝำกธนำคำรทีม่ภีำระค ำ้ประกนั  0.16 0.04 0.16 0.04 0.16 0.04 
   อุปกรณ์  39.64 9.46 33.34 7.82 43.60 10.08 
   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน-โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 8.10 1.93 6.98 1.64 21.16 4.89 
   สทิธกิำรเช่ำ  8.05 1.92 7.59 1.78 7.14 1.65 
   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น  9.30 2.22 12.54 2.94 15.21 3.52 
   สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 3.69 0.88 3.39 0.80 4.60 1.06 
รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน  68.94 16.45 64.00 15.01 91.87 21.24 
รวมสนิทรพัย ์ 419.12 100.00 426.29 100.00 432.67 100.00 

 หน้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้         
หน้ีสนิหมนุเวยีน         
   เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ  -  - - - - 
   เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น  141.48 33.76 138.73 32.54 143.45 33.16 
   เงนิปนัผลคำ้งจ่ำย         - - - - 0.04 0.01 
   ภำษเีงนิไดค้ำ้งจ่ำย  - - 1.55 0.36 1.16 0.27 
   หน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่  2.08 0.50 0.56 0.13 0.86 0.20 
รวมหน้ีสนิหมนุเวยีน  143.56 34.25 140.84 33.04 145.51 33.64 
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีน         
   ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน  5.69 1.36 6.39 1.50 8.48 1.96 
รวมหน้ีสนิไมห่มนุเวยีน  5.69 1.36 6.39 1.50 8.48 1.96 
รวมหน้ีสนิ 149.25 35.61 147.23 34.54 153.99 35.60 

 สว่นของผูถ้อืหุน้         
ทุนเรอืนหุน้        
ทุนจดทะเบยีน  200.00 47.72 200.00 46.92 200.00 46.92 
ทุนทีอ่อกและช ำระแลว้  
สว่นเกนิมลูคำ่หุน้สำมญั 

200.00 
39.81 

47.72 200.00 
39.81 

46.92 200.00 
39.81 

46.92 

ก ำไรสะสม         
   จดัสรรแลว้ - ส ำรองตำมกฎหมำย  9.29 2.22 10.07 2.36 10.51 2.43 
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร  20.77 4.96 29.18 6.85 28.36 6.55 
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้  269.87 64.39 279.06 65.46 278.68 64.40 
รวมหน้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้  419.12 100.00 426.29 100.00 432.67 100.00 

 



 

 
 
 

บรษิทั เอส พ ีว ีไอ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

 

60 

งบก าไรขาดทุน 

รายการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รำยได ้       

รำยไดจ้ำกกำรขำย    2,280.05 99.00 1,938.26 98.97 1,845.39 98.60 
รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร        12.22  0.53 8.11 0.41 13.77 0.73 
รำยไดอ้ื่น        10.73  0.47 12.01 0.61 12.51 0.67 
รวมรายได้    2,303.00  100.00 1,958.38 100.00 1,871.67 100.00 

ตน้ทุนและคำ่ใชจ้่ำย       
ตน้ทุนขำย    2,075.06  90.03 1,739.56 88.83 1,641.41 87.70 
ตน้ทุนบรกิำร         6.55  0.28 5.15 0.26 4.41 0.23 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำย       116.40  5.05 111.21 5.68 123.85 6.62 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร       79.48  3.45 79.03 4.04 86.76 4.64 
รวมค่าใช้จ่าย    2,277.49  98.89 1,934.95 98.80 1,856.43 99.19 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนหกัค่าใช้จ่าย
ทางการเงินและภาษี เงินได้นิติ
บคุคล 

25.51 1.11 23.43 1.20 15.24 0.81 

คำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิ (4.87) (0.21) (3.43) (0.18) (3.68) (0.20) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       20.64  0.90 20.00 1.02 11.56 0.61 
คำ่ใชจ้ำ่ยภำษเีงนิได ้ (4.38) (0.19) (4.28) (0.22) (2.88) (0.15) 
ก าไร (ขาดทุน) สทุธิส าหรบัปี        16.26  0.71 15.72 0.80 8.68 0.46 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น :       
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำร - - - - (1.34) (0.07) 
ตำมหลกั คณิตศำสตรป์ระกนัภยั       
หกั : ผลกระทบของภำษเีงนิได้ - - - - 0.27 0.02 
รำยกำรทีจ่ะไมถู่กบนัทกึในส่วนของ - - - - (1.07) (0.05) 
ก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั-สทุธจิำก
ภำษเีงนิได ้

    
  

ก ำไรขำดทุนเบด้เสรจ็อื่นส ำหรบัปี : - - - - (1.07) (0.05) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 16.26 0.71 15.72 0.80 7.61 0.41 
ก าไร (ขาดทุน) สทุธิต่อหุ้น (บาท)  0.06  0.04  0.02  
(Fully diluted) 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนัก (ล้านหุ้น)  

278.52  400.00  400.00  

มลูคำ่ทีต่รำไว ้(บำท) 0.50  0.50  0.50  
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งบกระแสเงินสด 
(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

กระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำน    
ก ำไรก่อนภำษ ี 20.64 20.00 11.56 
รำยกำรปรบักระทบยอดก ำไรก่อนภำษเีป็นเงนิสดรบั(จำ่ย)จำกกจิกรรมด ำเนินงำน    
  คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 14.00 16.53 18.88 
  คำ่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 0.35 (0.03) (0.39) 
  กำรปรบัลดสนิคำ้เป็นมลูคำ่สทุธทิีจ่ะไดร้บัเพิม่ขึน้(ลดลง) 5.14 (2.12) 4.43 
  ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ (0.21) 0.57 (1.63) 
  ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 0.01 0.91 3.14 
  ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 0.64 0.69 0.74 
  โอนกลบัรำยกำรส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน - - - 
  ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (0.05) - - 
  ดอกเบี้ยรบั (0.85) (0.88) (0.40) 
  คำ่ใชจ้ำ่ยดอกเบีย้ 2.11 0.01 0.01 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิด ำเนินงำน 41.77 35.68 36.34 
สนิทรพัยด์ ำเนินงำน(เพิม่ขึน้)ลดลง    
  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น (0.64) 89.45 0.33 
  สนิคำ้คงเหลอื 22.08 (27.54) 13.58 
  สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 10.62 6.01 7.32 
  สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (0.30) (3.24) (2.67) 
  หน้ีสนิด ำเนินงำนเพิม่ขึน้(ลดลง)    
  เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น (149.64) (2.75) 4.72 
  หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 1.46 (1.50) 0.30 
เงนิสดจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด ำเนินงำน (74.65) 96.11 59.92 
  ดอกเบี้ยรบั 0.73 0.94 0.45 
  จำ่ยภำษเีงนิได ้ (11.09) (2.44) (4.20) 
เงนิสดสทุธจิำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด ำเนินงำน (85.01) 94.61 56.17 
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน    
เงนิลงทุนชัว่ครำว (2.00) (0.04) (101.61) 
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ภีำระค ้ำประกนัเพิม่ขึน้ - - - 
เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 1.49 0.65 2.52 
ซือ้อุปกรณ์ (13.45) (9.98) (30.53) 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนเพิม่ขึน้ (6.67) (0.80) (16.36) 
สทิธกิำรเช่ำเพิม่ขึน้ - - - 
เงนิสดสทุธจิำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (20.63) (10.17) (145.98) 
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ    
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเพิม่ขึน้ - - - 
จำ่ยดอกเบีย้ (2.10) (0.01) (0.01) 
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(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

เงนิสดรบัจำกกำรออกจ ำหน่ำยหุน้สำมญั 118.76 - - 
เงนิปนัผลจำ่ย (88.00) (6.52) (7.96) 
เงนิสดสทุธจิำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหำเงนิ 28.66  (6.53) (7.96) 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สทุธ ิ (76.98) 77.91 (97.78) 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดตน้ปี 127.06 50.08 127.99 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยปี 50.08 127.99 30.21 

 
13.1.3 ตารางสรปุอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

รายการ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

อตัราส่วนสภาพคล่อง      
อตัรำสว่นสภำพคล่อง  (เท่ำ)       2.44 2.57 2.34 
อตัรำสว่นสภำพคล่องหมนุเรว็  (เท่ำ)       1.22 1.16 1.15 
อตัรำสว่นหมนุเวยีนลูกหน้ีกำรคำ้  (เท่ำ) 18.77 25.01 24.90 
ระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลีย่  (วนั) 19.45 14.60 14.66 
อตัรำสว่นหมนุเวยีนสนิคำ้คงเหลอื (เท่ำ) 12.22 10.16 10.13 
ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ (วนั) 29.86 35.92 36.02 
อตัรำสว่นหมนุเวยีนเจำ้หน้ี  (เท่ำ) 9.63 12.45 11.67 
ระยะเวลำช ำระหน้ี  (วนั) 37.90 29.31 31.29 
Cash Cycle  (วนั) 11.41 21.20 14.57 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร     
อตัรำก ำไรขัน้ต้น; รำยไดจ้ำกกำรขำย (%) 8.99 10.25 11.05 
อตัรำก ำไรขัน้ต้น; รำยไดค้ำ่บรกิำร (%) 46.35 36.56 68.01 
อตัรำก ำไรขัน้ต้น; รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร (%) 9.28 10.36 11.48 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน  (%) 1.11 1.20 0.81 
อตัรำก ำไรสทุธ ิ(%) 0.71 0.80 0.46 
อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  (%) 6.61 5.73 3.12 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน    
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์ (%) 5.42 5.54 3.55 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยถ์ำวร  (%) 63.67 64.22 39.62 
อตัรำกำรหมนุของสนิทรพัย ์  (เท่ำ) 4.89 4.63 4.36 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน    
อตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่ำ) 0.55 0.53 0.55 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ย (เท่ำ) 7.99 1,462.26 3,124.17 
อตัรำกำรจำ่ยเงนิปนัผล (%) 40.11 50.90 92.08 
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14. ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

 14.1 ภาพรวมของผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิหลกัเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยผลติภณัฑภ์ำยใต้ตรำสนิคำ้ Apple ทัง้คอมพวิเตอร ์ผลติภณัฑ์

ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสรมิต่ำงๆ เช่น ฮำรด์ดสิก์เกบ็ขอ้มูลส ำหรบังำนวดีโีอ  ฮำรด์ดสิก์เกบ็ขอ้มูล
แบบพกพำ  ผลติภณัฑป์ระเภทสิง่พมิพแ์ละกรำฟิก รวมถงึอุปกรณ์ต่อพ่วงส ำหรบัสนิคำ้ประเภท iOS  (iPod, iPad, iPhone) 
เช่น ล ำโพง หฟูงั รวมทัง้ Case ป้องกนักำรกระแทก และฟิลม์กนัรอย เป็นตน้ เพื่อทีจ่ะรองรบัควำมต้องกำรของลูกคำ้ไดค้รบ
วงจร ทัง้ในกลุ่มลูกค้ำรำยย่อยทัว่ไป และลูกค้ำองค์กร ทัง้ลูกค้ำสถำนศึกษำ และลูกค้ำบริษทัและรฐัวสิำหกิจ นอกจำกน้ี 
บรษิทัฯ ยงัไดข้ยำยธุรกจิกำรบรกิำรใหแ้ก่ลูกคำ้ โดยมศีูนยบ์รกิำรส ำหรบัสนิคำ้ภำยใต้ตรำผลติภณัฑ ์Apple ในนำม Smart 
Bar รวมทัง้เปิดศูนยฝึ์กอบรมตำมมำตรฐำน Apple ซึง่ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็น Authorized Apple Training Center 

ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนในช่วงปีที่ผ่ำนมำ บรษิทัฯ ได้เผชิญกบัปญัหำและอุปสรรคในหลำยดำ้น จำกปญัหำ
สภำพเศรษฐกจิภำยในประเทศที่ชะลอตวั ตลอดจนควำมผนัผวนของเศรษฐกจิโลก ส่งผลใหก้ำรลงทุนทัง้ภำครฐัและเอกชน
ลดลง      กำรจบัจ่ำยใช้สอยภำคประชำชนต้องเป็นไปอย่ำงระมดัระวงั สิง่เหล่ำน้ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลำดสนิค้ำและ
บรกิำรดำ้นไอทขีองประเทศ เป็นผลใหร้ำยไดร้วมของบรษิทัฯ ลดลงอย่ำงต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2556 ถงึปี 2558  โดยในปี 2556 
บรษิทัฯ มรีำยไดร้วม 2,303 ล้ำนบำท ปี 2557 รำยไดร้วม 1,958.38 ล้ำนบำท คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 14.96 และในปี 2558 
รำยไดร้วมของบรษิทัฯจ ำนวน 1,871.67 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 4.43 

ส ำหรบัปี 2556-2557 ในท่ำมกลำงสภำวะที่ท้ำทำยและไม่เอื้ออ ำนวยต่อธุรกิจมำกนัก ทำงบรษิทัฯ ได้พยำยำม
ควบคุมค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนในหลำยดำ้น โดยไม่ใหม้ผีลกระทบต่อกำรขำยสนิคำ้และใหบ้รกิำรลูกคำ้  โดยในปี 2557 
บรษิทัฯ ยงัคงมกี ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ในระดบัใกล้เคยีงกบัผลประกอบกำรในปีที่ผ่ำนมำ โดย มกี ำไรส ำหรบัปี 2557 จ ำนวน 
15.72 ล้ำนบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรสุทธอิยู่ที่รอ้ยละ 0.80 เปรยีบเทยีบกบัก ำไรส ำหรบัป๊ 2556 จ ำนวน 16.26 ล้ำนบำท คดิ
เป็นอตัรำก ำไรสทุธอิยูท่ีร่อ้ยละ 0.71  ส ำหรบัปี2558 บรษิทัฯ มคีำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำย และกำรบรหิำรเพิม่ขึน้ จำกกำรเพิม่ช่อง
ทำงกำรจดัจ ำหน่ำย โดยกำรเปิดสำขำและศูนยบ์รกิำร ตลอดจนมกีำรปรบัปรุงสำขำหลกัเพื่อรองรบัผลติภณัฑใ์หม่  ส่งผลให้
บรษิทัฯ มกี ำไรส ำหรบัปี 2558  จ ำนวน 8.68 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรสทุธอิยูท่ีร่อ้ยละ 0.46 

จำกกำรทีบ่รษิทัฯ เป็นตวัแทนจ ำหน่ำย Apple ซึ่งมชี่องทำงกำรจ ำหน่ำยที่ครอบคลุมและทัว่ถงึ โดยมสีำขำส่วน
ใหญ่ตัง้อยู่ใน Prime Area ทัว่กรุงเทพมหำนครและในต่ำงจงัหวดั ตลอดจนบรษิทัฯ ยงัไดส้ทิธใินกำรบรหิำรรำ้น AIS Shop 
by Partner ในบำงพืน้ที่อกีดว้ย ดงันัน้ในปี 2558 บรษิทัฯ จงึไดเ้ปิดสำขำใหม่เพิม่อกี 6 สำขำ เพื่อเป็นกำรเพิม่ช่องทำงกำร
จดัจ ำหน่ำย และกำรใหบ้รกิำรในแหล่งธุรกจิที่มศีกัยภำพ ในกำรรองรบักำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในอนำคต  ปจัจุบนับรษิทัฯ   
มสีำขำทัง้หมดจ ำนวน 31 สำขำ สำมำรถแบ่งได้เป็น iStudio จ ำนวน 4 สำขำ iShop จ ำนวน 1 สำขำ  iBeat จ ำนวน 6 สำขำ  
U•Store จ ำนวน 9 สำขำ  mobi จ ำนวน 5 สำขำ  ศูนยบ์รกิำร Smart Bar จ ำนวน 4 สำขำและ AIS Shop by Partner 
จ ำนวน 2 สำขำ  และไดท้ ำกำรยกเลกิจดุจ ำหน่ำยสนิคำ้ Apple ใน IT City ทัง้หมด จ ำนวน 23 สำขำในเดอืน กนัยำยน 2558 
อยำ่งไรกต็ำมจำกกำรทีบ่รษิทัฯ มศีูนยบ์รกิำรที่มคีุณภำพและครบวงจร จงึสำมำรถใหบ้รกิำรหลงักำรขำยส ำหรบัสนิคำ้ต่ำงๆ 
ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ  รวมทัง้กำรที่ผู้บรหิำรของบรษิทัฯ มปีระสบกำรณ์ในธุรกิจเป็นเวลำนำนกว่ำ 20 ปี ท ำให้มคีวำม
เข้ำใจกลไกตลำด และควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็นอย่ำงดี บริษทัฯ จึงมีควำมพร้อมและควำมสำมำรถที่ จะแข่งขนักับ
ผู้ประกอบกำรอื่นๆในอุตสำหกรรมได้ รวมทัง้จำกมีฐำนลูกค้ำที่เป็นองค์กรและกำรศึกษำ และมีกลยุทธ์ในกำรน ำสินค้ำ
ประเภทอื่นๆ เขำ้มำรวมกบัสนิคำ้ Apple ส ำหรบัสรำ้งเป็น Solution ใหม่ๆ จะช่วยใหบ้รษิทัฯ  สำมำรถรุกตลำดองคก์รและ
กำรศกึษำไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพมำกขึน้ 

กำรที่ Apple เขำ้มำมสี่วนในกำรก ำหนดนโยบำยต่ำงๆ ในภำพใหญ่ ทัง้ในเรื่องกำรเปิดรำ้น กำรดูแลดำ้นสนิคำ้
คงคงคลงั  ถอืเป็น Win Win Situation   นโยบำยของ Apple เป็นกำรขำยสนิคำ้ที่มคีุณภำพและมกีลุ่มลูกคำ้ระดบับนที่มี
ก ำลงัซือ้สงู ซึ่งจะมกีำรปรบัเปลี่ยน กลยุทธก์ำรขยำยตวัใหเ้หมำะสมกบัเศรษฐกจิในแต่ละประเทศ เน่ืองจำกแต่ละประเทศมี
พฤตกิรรมและก ำลงัซื้อที่ไม่เหมอืนกนั ส ำหรบัประเทศไทย Apple อยำกใหส้นิคำ้ของตน ขยำยไปสู่พื้นที่ต่ำงๆ ใหม้ำกขึ้น 
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เพื่อดงึดูดให้คนที่ไม่รู้จกัสนิค้ำ Apple เกิด Awareness และหนัมำบรโิภคสนิค้ำ Apple ให้มำกที่สุดในทุกช่องทำงกำร
จ ำหน่ำย ด้วยควำมรู้และเชี่ยวชำญเกี่ยวกบัตลำดในประเทศไทย จึงท ำให้ Apple สำมำรถก ำหนดแผนกำรตลำดที่มี
ประสิทธิภำพ ไม่ว่ำเป็นกำรออกแบบ (design) กำรวิจยัและพฒันำ (R&D) กำรก ำหนดรำคำขำย กำรจดัวำงสินค้ำ           
กำรบรหิำรวงจรสนิคำ้ ตลอดจนกำรสง่เสรมิกำรขำย จะเป็นไปตำมนโยบำยของ Apple โดยบรษิทัฯ จะมกีำรวำงแผนร่วมกนั    
ในลกัษณะของกำรน ำเสนอ และร่วมมอืกนั โดยมเีป้ำหมำยที่จะเขำ้ถงึกลุ่มลูกคำ้ระดบับนใหม้ำกที่สุด  ซึ่งจะเป็นผลดกีบัทัง้
สองฝำ่ย   

จำกกำรที่ Apple ใหค้วำมส ำคญักบั Future Market คอืตลำดนักศกึษำ และมกีำรสนับสนุนให้นักศึกษำได้มี
โอกำสเขำ้ถงึเทคโนโลยขีอง Apple จงึมนีโยบำยเสนอรำคำเพื่อกำรศกึษำ (Education Price)  ซึ่งช่วยใหบ้รษิทัฯ สำมำรถ
แข่งขนัในตลำดกำรศึกษำทัง้ในด้ำนรำคำ และเทคโนโลยีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำให้บริษทัฯ สำมำรถจ ำหน่ำยให้กบั
โรงเรยีนต่ำงๆ เช่นโรงเรยีนนำนำชำติ (International School)  รวมถงึระดบัมหำวทิยำลยับำงแห่ง อนัเน่ืองจำกบรษิทัฯ      
มคีวำมแขง็แกร่งในด้ำนทีมงำนและประสบกำรณ์ด้ำนกำรศึกษำ มำกกว่ำ Reseller รำยอื่น ท ำให้บรษิทัฯ ได้รบัควำม
ไวว้ำงใจจำก Apple 
 

(ก) รายได้ 
รำยไดร้วมในช่วงระยะเวลำ 2 ปีทีผ่ำ่นมำของบรษิทัฯ ลดลง จำกจ ำนวน 2,303 ล้ำนบำทในปี 2556 เป็น

จ ำนวน 1,958.38 ล้ำนบำทในปี 2557 คิดเป็นอตัรำกำรลดลงร้อยละ 14.96 โดยรำยได้รวมของบรษิทัฯ ในปี 2557 
ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำรขำย รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร และรำยไดอ้ื่น โดยคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 98.97  รอ้ยละ 0.42  และ
รอ้ยละ 0.61 ตำมล ำดบั 

ส ำหรบัรำยไดร้วมของปี 2558 เป็นจ ำนวน 1,871.67 ล้ำนบำท ลดลงเป็นจ ำนวน 86.71 ล้ำนบำท จำกปี
ก่อน หรอืลดลงรอ้ยละ 4.43 โดยรำยไดร้วมของบรษิทัฯ ส ำหรบัปี 2558 ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำรขำย รำยไดจ้ำกกำร
บรกิำร และรำยไดอ้ื่น โดยคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 98.6  รอ้ยละ 0.73  และรอ้ยละ 0.67 ตำมล ำดบั 

1. รำยไดจ้ำกกำรขำย 
รำยได้จำกกำรขำยของบรษิทัฯ สำมำรถแบ่งเป็น รำยได้จำกผลิตภณัฑ์ภำยใต้ตรำสนิค้ำ Apple 

และรำยไดจ้ำกผลติภณัฑภ์ำยใตต้รำสนิคำ้อื่น โดยคดิเป็นจ ำนวนเงนิ 1,733.55 ลำ้นบำท และจ ำนวนเงนิ 204.71 ล้ำนบำทใน
ปี 2557  หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 89.44 และรอ้ยละ 10.56 ตำมล ำดบั  โดยรำยได้จำกผลติภณัฑภ์ำยใต้ตรำสนิคำ้ Apple ลดลง
จำกปี 2556    คดิเป็นอตัรำลดลงรอ้ยละ 16.70 และรำยไดจ้ำกผลติภณัฑภ์ำยใต้ตรำสนิคำ้อื่นเพิม่ขึน้จำกปี 2556 คดิเป็น
อตัรำเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.85 

ส ำหรบัปี 2558 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกผลติภณัฑภ์ำยใต้ตรำสนิคำ้ Apple และรำยไดจ้ำกผลติภณัฑ์
ภำยใตต้รำสนิคำ้อื่น จ ำนวน 1,635.06 ลำ้นบำท และจ ำนวน 210.33 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 88.60 และรอ้ย
ละ 11.40 ตำมล ำดบั ซึง่รำยไดจ้ำกผลติภณัฑภ์ำยใตต้รำสนิคำ้ Apple ลดลงจำกปี 2557 คดิเป็นอตัรำลดลงรอ้ยละ 5.68 และ
รำยไดจ้ำกผลติภณัฑภ์ำยใตต้รำสนิคำ้อื่นเพิม่ขึน้จำกปี 2557 คดิเป็นอตัรำเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.75 

รายได้ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกผลติภณัฑภ์ำยใตต้รำสนิคำ้ 
Apple 

      

-ผลติภณัฑป์ระเภทคอมพวิเตอร์ 640.11 28.07 587.90 30.33 587.43 31.83 
-ผลติภณัฑป์ระเภท iOS 1,315.11 57.68 1,004.88 51.84 927.36 50.25 
-ผลติภณัฑป์ระเภทอุปกรณ์เสรมิ 125.79 5.52 140.77 7.26 120.27 6.52 

รวม 2,081.01 91.27 1,733.55 89.44 1,635.06 88.60 
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รายได้ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกผลติภณัฑภ์ำยใตต้รำสนิคำ้
อื่น  

      

-ผลติภณัฑป์ระเภทอุปกรณ์เสรมิ 137.52 6.03 151.07 7.79 153.74 8.33 
-ผลติภณัฑป์ระเภทกรำฟิก 44.51 1.95 40.05 2.07 36.16 1.96 
-ผลติภณัฑป์ระเภทซอฟตแ์วร ์ 15.25 0.67 11.14 0.57 19.16 1.04 
-ผลติภณัฑป์ระเภทคอมพวิเตอร์ 1.76 0.08 2.45 0.13 1.27 0.07 

รวม 199.04 8.73 204.71 10.56 210.33 11.40 

รวมรายได้จากการขาย 2,280.05 100.00 1,938.26 100.00 1,845.39 100.00 

 
  รำยไดจ้ำกผลติภณัฑภ์ำยใตต้รำสนิคำ้ Apple 

บรษิทัฯ มรีำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์ภำยใต้ตรำสนิค้ำ Apple ในปี 2556-2557 เป็นจ ำนวน 
2,081.01 ล้ำนบำท และ 1,733.55 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตลดลงรอ้ยละ16.70  โดยในปี 2557 สดัส่วน
รำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑภ์ำยใตต้รำสนิคำ้ Apple แบ่งเป็นรำยไดจ้ำกผลติภณัฑป์ระเภทคอมพวิเตอร ์ผลติภณัฑป์ระเภท 
iOS และผลติภณัฑป์ระเภทอุปกรณ์เสรมิ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 30.33 รอ้ยละ 51.84 และรอ้ยละ 7.26 ตำมล ำดบั อตัรำกำร
เตบิโตทีล่ดลงเป็นผลจำกรำยไดจ้ำกผลติภณัฑป์ระเภทคอมพวิเตอร ์และประเภท iOS ลดลง ในขณะที่รำยไดจ้ำกผลติภณัฑ์
อุปกรณ์เสรมิเพิม่ขึน้เลก็น้อย 

ส ำหรบัปี 2558 รำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑภ์ำยใต้ตรำสนิคำ้ Apple ลดลงจำกปี 2557 จำก
จ ำนวน 1,733.55 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน 1,635.06 ล้ำนบำทลดลง 98.49 ล้ำนบำท หรอืลดลงในอตัรำรอ้ยละ 5.68 ซึ่งเป็นผล
จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑป์ระเภท iOS ลดลงจ ำนวน 77.52 ล้ำนบำท คดิเป็นลดลงอตัรำรอ้ยละ 7.71 และผลิตภณัฑ์
ประเภทอุปกรณ์เสรมิลดลงจ ำนวน 20.5 ล้ำนบำท คดิเป็นลดลงอตัรำรอ้ยละ 14.56 ซึ่งสำเหตุหลกัมำจำกควำมนิยมในสนิคำ้
ประเภท iPad และ iPod ลดลง ในขณะทีผ่ลติภณัฑใ์หมเ่ช่น Apple Watch ยงัอยู่ในช่วงกำรวำงตลำดสนิคำ้ซึ่งต้องใช้เวลำใน
กำรตอบรบัของตลำด  สว่นรำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑป์ระเภทคอมพวิเตอรอ์ยูใ่นระดบัคงที่ 

 
  รำยไดจ้ำกผลติภณัฑภ์ำยใตต้รำสนิคำ้อื่น 

รำยไดจ้ำกผลติภณัฑภ์ำยใต้ตรำสนิคำ้อื่นในปี 2556-2557 ของบรษิทัฯ เป็นจ ำนวน 199.04 ล้ำน
บำท และ จ ำนวน 204.71 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ในปี 2557 สดัส่วนรำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์ภำยใต้ตรำสนิค้ำอื่น 
แบ่งเป็นผลติภณัฑ ์ประเภทอุปกรณ์เสรมิ ผลติภณัฑป์ระเภทกรำฟิก ผลิตภณัฑป์ระเภทซอฟต์แวร ์และผลติภณัฑป์ระเภท
คอมพวิเตอร ์คดิเป็นสดัส่วน ประมำณรอ้ยละ 73.80  รอ้ยละ 19.56  รอ้ยละ 5.44 และรอ้ยละ 1.20 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย
ผลติภณัฑภ์ำยใต้ตรำสนิคำ้อื่น ตำมล ำดบั โดยในปี 2557 รำยไดจ้ำกหมวดน้ีเตบิโตเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.80 เน่ืองจำกสนิคำ้ที่
บรษิทัฯ จ ำหน่ำยเป็นสนิคำ้ทีม่คีณุภำพสงูและระดบัรำคำสนิคำ้จงึสงู ซึง่กเ็หมำะสมกบัคณุภำพของสนิคำ้เช่นกนั 

ส ำหรบัปี 2558  รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑภ์ำยใต้ตรำสนิคำ้อื่นเพิม่ขึ้น จำกยอดขำยของปี 
2557 จ ำนวน 204.71 ล้ำนบำท เป็นจ ำนวน 210.33 ล้ำนบำท หรอืเพิม่ขึ้นในอตัรำรอ้ยละ 2.75 ส่วนหน่ึงเป็นผลจำกรำยได้
จำกผลิตภณัฑ์ประเภทซอฟต์แวร์เพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 11.14 ล้ำนบำทในปี 2557 เป็นจ ำนวน 19.16 ล้ำนบำทในปี 2558    
คดิเป็นเพิม่ขึน้ 8.02 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้อตัรำรอ้ยละ 71.99 

ในปี 2556-2557 บรษิทัฯ มรีำยได้จำกกำรบรกิำรเป็นจ ำนวน 12.22 ล้ำนบำท และจ ำนวน 8.11 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลงจ ำนวน 4.11 ล้ำนบำท คดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตลดลงรอ้ยละ 33.63 โดยรำยไดจ้ำกกำรบรกิำรส่วน
ใหญ่เป็นรำยไดจ้ำกค่ำบรกิำรจำก Smart  Bar ซึ่งเป็นค่ำบรกิำรซ่อมแซมสนิคำ้ Apple เป็นหลกั โดยจุดเด่นของงำนบรกิำร
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ของบรษิทัฯ คอื บรษิทัฯ มชี่ำงซ่อมอุปกรณ์ที่มคีวำมเชี่ยวชำญและผ่ำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำนของ Apple จ ำนวนมำก 
โดยช่ำงซ่อมอุปกรณ์ของบรษิทัฯ ที่ผ่ำนกำรทดสอบตำมำตรฐำนของ Apple นัน้ ต้องสอบวดัมำตรฐำนควำมรูต้ำมนโยบำย
ของ Apple ทุกปี เพื่อรกัษำมำตรฐำนในกำรบรกิำรใหไ้ดต้ำมนโยบำยที ่Apple เป็นผูก้ ำหนด  และเป็นสิง่ที่เพิม่ควำมมัน่ใจใน
กำรบรกิำรใหแ้ก่ลูกคำ้มำกยิง่ขึน้ 

ส ำหรบัปี 2558 รำยไดจ้ำกกำรบรกิำรเป็นจ ำนวน 13.77 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 5.66 ล้ำนบำท 
คดิเป็นเพิม่ขึน้อตัรำรอ้ยละ 69.79 สำเหตุหลกัมำจำกบรษิทัฯมรีำยไดค้่ำบรกิำรจำกกำรเปลี่ยนแบตเตอรี ่iPhone 5 ใหแ้ก่
ลูกคำ้ทีไ่ดร้บัสทิธิต์ำมนโยบำยทีป่ระกำศโดย Apple  

 
2. รำยไดอ้ื่น 

 รำยไดอ้ื่นของบรษิทัฯ ปี 2556-2557 และปี 2558 เป็นจ ำนวน 10.73 ล้ำนบำท จ ำนวน 12.01 
ล้ำนบำท และ จ ำนวน 12.51 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยรำยไดอ้ื่นประกอบด้วย ดอกเบี้ยรบั ก ำไรจำกกำรขำยหน่วยลงทุน 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน ก ำไรจำกกำรขำยทรพัยส์นิ รำยไดค้่ำสนับสนุนกำรขำย เป็นต้น ในปี 2557 รำยไดอ้ื่นที่เพิม่ขึ้น
เน่ืองจำก บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยฐำนขอ้มูล ซึง่เป็นกำรขำยฐำนขอ้มูลที่เป็นขอ้มูลทัว่ไปของลูกคำ้ระดบับนของบรษิทัฯ 
ให้กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจ E-Commerce และ Direct Marketing และรำยได้ค่ำสนับสนุนกำรขำยจำกผู้ให้บริกำร
โทรศพัท์เคลื่อนที่ทัง้ 3 รำย จ ำนวน 5.17 ล้ำนบำท  ส ำหรบัปี 2558 บรษิทัฯ มรีำยไดอ้ื่นที่เพิม่ขึน้จำกกำรขำยแผนควำม
คุม้ครองสนิคำ้สทุธ ิทีบ่รษิทัฯจ ำนวน 2.93 ลำ้นบำท และมรีำยไดค้ำ่สนบัสนุนกำรขำยจ ำนวน 5.48 ลำ้นบำท 

(ข) ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
1. ตน้ทุนขำย และอตัรำก ำไรขัน้ตน้ 

ต้นทุนขาย 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้านบาท 
อตัราก าไร 
ขัน้ต้น (%) 

ล้านบาท 
อตัราก าไร 
ขัน้ต้น (%) 

ล้านบาท 
อตัราก าไร 
ขัน้ต้น (%) 

ผลติภณัฑภ์ำยใตต้รำ
สนิคำ้ Apple 

1,920.23 7.73 1,578.51 7.86 1,503.35 8.06 

ผลติภณัฑภ์ำยใตต้รำ
สนิคำ้อื่น 

154.83 22.21 161.05 28.43 138.06 34.36 

รวมต้นทุนขาย 2,075.06 8.99 1,739.56 10.25 1,641.41 11.05 

 
 ตน้ทุนจำกผลติภณัฑภ์ำยใตต้รำสนิคำ้ Apple  
 ต้นทุนขำยผลติภณัฑภ์ำยใต้ตรำสนิคำ้ Apple ของบรษิทัฯ ในปี 2556-2557 เป็นจ ำนวน 1,920.23 
ล้ำนบำท และจ ำนวน 1,578.51 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัร้อยละ 7.73 และร้อยละ 7.86 
ตำมล ำดบั โดยสดัส่วนต้นทุนขำยผลิตภณัฑ์ภำยใต้ตรำสนิค้ำ Apple ต่อรำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์ภำยใต้ตรำสนิค้ำ 
Apple ของบรษิทัฯ เท่ำกบัรอ้ยละ 92.27 และร้อยละ 92.14 ในปี 2556 และ 2557 ตำมล ำดบั 
 
 ส ำหรบัปี 2558 สดัส่วนต้นทุนขำยผลิตภณัฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำ  Apple ต่อรำยได้จำกกำรขำย
ผลติภณัฑภ์ำยใต ้ ตรำสนิคำ้ Apple ของบรษิทัฯ เท่ำกบัรอ้ยละ 91.94 หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัรอ้ยละ 8.06 เพิม่ขึน้
จำกปีก่อนเลก็น้อยซึ่งอยู่ที่รอ้ยละ 7.86 เน่ืองจำกกำรขำยสนิคำ้ประเภท iOS เช่น ผลติภณัฑท์ี่ออกใหม่คอื Apple Watch ซึ่งมี
อตัรำก ำไรขัน้ตน้สงูกวำ่กลุ่มผลติภณัฑอ์ื่นๆในประเภท iOS ดว้ยกนัและสงูกวำ่ผลติภณัฑป์ระเภทคอมพวิเตอร ์
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 ตน้ทุนจำกผลติภณัฑภ์ำยใตต้รำสนิคำ้อื่น 
บรษิทัฯ มตีน้ทุนขำยผลติภณัฑภ์ำยใต้ตรำสนิคำ้อื่นในปี  2556-2557  จ ำนวน 154.83 ล้ำนบำทและ 

จ ำนวน 161.05 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้น เท่ำกบัรอ้ยละ 22.21 และรอ้ยละ 28.43 ตำมล ำดบั โดยคดิเป็นสดัส่วน
ต้นทุนขำยผลิตภณัฑ์ภำยใต้ตรำสนิคำ้อื่น ต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑภ์ำยใต้ตรำสนิค้ำอื่นของบรษิทัฯ ในปี 2556-2557 
เท่ำกบัรอ้ยละ 77.79 และรอ้ยละ 71.57 ตำมล ำดบั  อตัรำก ำไรขัน้ต้นของผลติภณัฑภ์ำยใต้ตรำสนิค้ำอื่น สูงกว่ำอตัรำก ำไร
ขัน้ต้นของผลติภณัฑภ์ำยใต้ตรำสนิคำ้ Apple เน่ืองจำกสนิคำ้ Apple มกีำรประกำศรำคำสนิคำ้บน Website ของ Apple จงึท ำ
ให้ผู้ขำยสนิค้ำไม่สำมำรถก ำหนดรำคำสนิค้ำ ที่แตกต่ำงไปจำกรำคำที่ก ำหนดจำก Apple ได้มำกนัก  แต่ส ำหรบัผลติภณัฑ์
ภำยใต้ตรำสนิค้ำอื่น จะมนีโยบำยรำคำที่ใหค้วำมอสิระในกำรก ำหนดรำคำแก่ผู้ขำย ท ำให้บรษิทัฯ สำมำรถก ำหนดรำคำที่สูง
หรอืก ำหนดรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยได ้หลำกหลำยมำกขึน้ 

ส ำหรบัปี 2558 สดัสว่นตน้ทุนขำยผลติภณัฑภ์ำยใต้ตรำสนิคำ้อื่นๆ ต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑ์
ภำยใต้ตรำสนิคำ้อื่นๆ ของบรษิทัฯ เท่ำกบัรอ้ยละ 65.64 หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัรอ้ยละ 34.36 ซึ่งสูงขึน้กว่ำปีที่
ผำ่นมำ และผลจำกกำรเพิม่ขึน้ของอตัรำก ำไรขัน้ต้นจำกผลติภณัฑภ์ำยใต้ตรำสนิคำ้ Apple และจำกตรำสนิคำ้อื่น จงึท ำใหใ้นปี 
2558 บรษิทัฯ มอีตัรำก ำไรขัน้ตน้รวมจำกกำรขำยรอ้ยละ 11.05 สงูกวำ่ปี 2557 ซึง่มอีตัรำก ำไรขัน้ตน้รอ้ยละ 10.25 

2. ตน้ทุนบรกิำร 
  ในปี 2556-2557 ต้นทุนบรกิำรของบรษิทัฯ เป็นจ ำนวน 6.55 ล้ำนบำท และจ ำนวน 5.15 
ล้ำนบำท คดิเป็นอตัรำตน้ทุนบรกิำรต่อรำยไดจ้ำกกำรบรกิำร รอ้ยละ 53.60 และรอัยละ 63.50 ตำมล ำดบั ส่วนประกอบหลกัของ
ต้นทุนบรกิำร คอื ต้นทุนจำกค่ำอะไหล่ และต้นทุนพนักงำนฝำ่ยบรกิำร ซึ่งในปี 2557 บรษิทัฯ มสีดัส่วนของต้นทุนในส่วนน้ี
เป็นสดัส่วนเท่ำกบัรอ้ยละ 32.21 และรอ้ยละ 63.35 ส่งผลใหบ้รษิทัฯมกี ำไรขัน้ต้นจำกรำยไดค้่ำบรกิำรจ ำนวน 5.67 ล้ำนบำท 
และ จ ำนวน 2.96 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรบรกิำร รอ้ยละ 46.40 และ อตัรำรอ้ยละ 36.50 ตำมล ำดบั  
  ส ำหรบัปี 2558  ตน้ทุนบรกิำรของบรษิทัฯ เป็นจ ำนวน 4.41 ล้ำนบำทคดิเป็นอตัรำต้นทุนบรกิำรต่อ
รำยได้จำกกำรบรกิำร ร้อยละ 32.03 ประกอบด้วยต้นทุนบรกิำรและค่ำอะไหล่ และต้นทุนพนักงำนคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 
19.16 และรอ้ยละ 74.01 และมกี ำไรขัน้ต้นจำกกำรบรกิำรจ ำนวน 9.36 ล้ำนบำทคดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 67.97 
 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 
บรษิทัฯ  มคี่ำใช้จ่ำยในกำรขำย  ปี 2556 จ ำนวน 116.40 ล้ำนบำท   ปี 2557 จ ำนวน 111.21 ล้ำน

บำท และปี 2558 จ ำนวน 123.85 ล้ำนบำท  คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 5.05   รอ้ยละ 5.67  และรอ้ยละ 6.62  ของรำยไดร้วม
ตำมล ำดบั 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยที่ส ำคญัในปี 2556 ประกอบดว้ย ต้นทุนพนักงำนฝำ่ยขำยคดิเป็นรอ้ยละ 44.05 
ค่ำธรรมเนียมบตัรเครดติคดิเป็นรอ้ยละ 15.33 ค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรส่วนกลำงรอ้ยละ 18.57 ค่ำนำยหน้ำฝำ่ยขำยรอ้ยละ 8.20    
คำ่โฆษณำและสง่เสรมิกำรขำยรอ้ยละ 6.72  และคำ่จำ้งบรกิำรและเช่ำพืน้ทีอ่อกงำนฝำ่ยขำยรอ้ยละ  2.09 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยที่ส ำคญัในปี 2557 ประกอบดว้ย ต้นทุนพนักงำนฝำ่ยขำยคดิเป็นรอ้ยละ 43.02 
ค่ำธรรมเนียมบตัรเครดติคดิเป็นรอ้ยละ 18.13 ค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรส่วนกลำงรอ้ยละ 22.13 ค่ำนำยหน้ำฝำ่ยขำยรอ้ยละ 7.01    
คำ่โฆษณำและสง่เสรมิกำรขำยรอ้ยละ 3.51  และคำ่จำ้งบรกิำรและเช่ำพืน้ทีอ่อกงำนฝำ่ยขำยรอ้ยละ  2.38 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยที่ส ำคญัในปี  2558   ประกอบดว้ย   ต้นทุนพนักงำนฝำ่ยขำยคดิเป็นรอ้ยละ 
41.05  คำ่ธรรมเนียมบตัรเครดติคดิเป็นรอ้ยละ  15.93  คำ่เช่ำและคำ่บรกิำรส่วนกลำงรอ้ยละ 27.09   ค่ำนำยหน้ำฝำ่ยขำยรอ้ย
ละ 5.94  ค่ำโฆษณำและส่งเสรมิกำรขำยรอ้ยละ 4.24   และค่ำจำ้งบรกิำรและเช่ำพืน้ที่ออกงำนฝำ่ยขำยรอ้ยละ  2.07  จะเหน็
ไดว้ำ่คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยที่เพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญั  คอืค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรส่วนกลำง เพิม่ขึน้จ ำนวน  8.94 ล้ำนบำท  จำกปี 
2557 จ ำนวน  24.61 ล้ำนบำท เป็นจ ำนวน33.55 ล้ำนบำท ในปี 2558   ซึ่งคดิเป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนน้ีเพิม่ขึน้ถงึอตัรำรอ้ยละ 
36.32  อนัเน่ืองจำกกำรเปิดขยำยสำขำเพิม่ขึน้ ตัง้แต่ไตรมำสที ่4 ของปี 2557 ถงึปี 2558   สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มคี่ำใช้จ่ำยในกำร



 

 
 
 

บรษิทั เอส พ ีว ีไอ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

 

68 

ขำยเพิม่ขึน้จำกปี 2557 จ ำนวน 12.64 ลำ้นบำท คดิเป็นเพิม่ขึน้อตัรำรอ้ยละ 11.36 

   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
  บรษิทัฯ  มคี่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำร  ปี 2556 จ ำนวน 79.48 ล้ำนบำท ปี 2557 จ ำนวน 79.03 ล้ำนบำท 
และ  ปี 2558 จ ำนวน 86.76  ลำ้นบำท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 3.45  รอ้ยละ 4.04 และรอ้ยละ 4.64 ของรำยไดร้วมตำมล ำดบั 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรที่ส ำคญัในปี 2556 ประกอบดว้ย ต้นทุนพนักงำนฝ่ำยบรหิำรและผู้บรหิำร รอ้ยละ 
35.23 ค่ำเสื่อมรำคำและตดัจ ำหน่ำยทรพัยส์นิคดิเป็นรอ้ยละ 17.61  ค่ำบรกิำร ค่ำจำ้งท ำของและค่ำซ่อมแซมคดิเป็นรอ้ยละ 
13.60 คำ่เบีย้เลีย้งและสวสัดกิำรพนักงำนคดิเป็นรอ้ยละ 9.06 และคำ่สำธำรณูปโภคคดิเป็นรอ้ยละ 6.64  
  ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรที่ส ำคญัในปี 2557 ประกอบดว้ย ต้นทุนพนักงำนฝำ่ยบรหิำรและผูบ้รหิำรร้อยละ  
38.24 ค่ำเสื่อมรำคำและตดัจ ำหน่ำยทรพัยส์นิคดิเป็นรอ้ยละ 20.92  ค่ำบรกิำร ค่ำจำ้งท ำของและค่ำซ่อมแซมคดิเป็นรอ้ยละ 
12.87 คำ่เบีย้เลีย้งและสวสัดกิำรพนักงำนคดิเป็นรอ้ยละ 9.78 และคำ่สำธำรณูปโภคคดิเป็นรอ้ยละ 6.01 

  ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรที่ส ำคญัในปี 2558 ประกอบดว้ย ต้นทุนพนักงำนฝำ่ยบรหิำรและผูบ้รหิำร รอ้ยละ 
35.50 ค่ำเสื่อมรำคำและตดัจ ำหน่ำยทรพัยส์นิคดิเป็นรอ้ยละ 21.76 ค่ำบรกิำร ค่ำจำ้งท ำของและค่ำซ่อมแซมคดิเป็นรอ้ยละ 
13.80 ค่ำเบี้ยเลี้ยงและสวสัดกิำรพนักงำนคดิเป็นร้อยละ 8.65 และค่ำสำธำรณูปโภคคดิเป็นร้อยละ 5.43 ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บรหิำรที่เพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญัคอืค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยจำกปี 2557 จ ำนวน 16.53 ล้ำนบำทเป็นจ ำนวน 18.88 
ลำ้นบำทในปี 2558 เพิม่ขึน้จ ำนวน 2.35 ล้ำนบำทคดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.22 เป็นผลจำกกำรตกแต่งสำขำใหม่ กำรปรบัปรุง
สำขำหลกั กำรลงทุนในโปรแกรมกำรขำยและระบบปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร ์ตลอดจนกำรขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยทรพัยส์นิ
อนัเน่ืองจำกกำรปรบัปรุงสำขำหลกัประมำณ 3.03 ล้ำนบำท  ส่งผลใหบ้รษิทัฯ  มคี่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรเพิม่ขึน้จำกปี 2557  
จ ำนวน 7.73 ลำ้นบำท คดิเป็นเพิม่ขึน้อตัรำรอ้ยละ 9.78 

 

(ค) ก าไรสทุธิเบด็เสรจ็ 
จำกผลกำรด ำเนินงำนที่กล่ำวมำขำ้งต้น บรษิทัฯ มกี ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 2556-2557 จ ำนวน 

16.26 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 0.71  และจ ำนวน 15.72 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 0.80  ตำมล ำดบั 

ส ำหรบัปี 2558 จำกกำรทีบ่รษิทัฯ มรีำยไดจ้ ำนวน 1,871.67 ล้ำนบำท ต้นทุนขำยและต้นทุนบรกิำรจ ำนวน 
1,645.82 ลำ้นบำท คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบรหิำรจ ำนวน 210.61 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิจ ำนวน 3.68 ล้ำนบำท และ
คำ่ใชจ้ำ่ยภำษเีงนิไดจ้ ำนวน 2.88 ลำ้นบำท สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มกี ำไรส ำหรบัปีจ ำนวน 8.68 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 0.46 

นอกจำกนัน้บรษิทัฯ ยงัได้มกีำรปรบัปรุงส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน ตำมรำยงำนของนัก
คณิตศำสตรป์ระกนัภยั เป็นผลขำดทุน จ ำนวน 1.34 ล้ำนบำท และเมื่อสุทธจิำกภำษีแล้วเป็นผลขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นจ ำนวน  
1.07 ลำ้นบำท ดงันัน้บรษิทัฯ จงึมกี ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี จ ำนวน 7.61 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 0.41 

 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
เมื่อพจิำรณำอตัรำผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ (Return on Equity) จะเหน็ว่ำอตัรำผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้จะ

ปรบัตวั ไปในทิศทำงเดียวกนักบัอตัรำกำรเพิม่ขึ้นหรอืลดลงของก ำไรสุทธ ิโดยบรษิทัฯ มอีตัรำผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในปี 
2556 เท่ำกบัรอ้ยละ 6.61 ปี 2557 รอ้ยละ 5.73   และในปี 2558 อยูท่ีอ่ตัรำรอ้ยละ 3.12 
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 14.2 ฐานะทางการเงิน 
 (ก) สินทรพัย ์

ณ สิน้ปี 2556-2557 และสิ้นปี 2558 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวมจ ำนวน 419.12 ล้ำนบำท จ ำนวน 426.29    
ล้ำนบำท และจ ำนวน  432.67  ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยคดิเป็นอตัรำกำรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.71 ณ สิน้ปี 2557 และ เพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 1.50 ณ สิน้ปี 2558 ทัง้น้ีสนิทรพัยท์ีส่ ำคญัของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด เงนิลงทุนชัว่ครำว  
ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอื่น  สนิค้ำคงเหลือ  อุปกรณ์  และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน  โดยมสีดัส่วนของรำยกำรสนิทรพัย์ที่ส ำคญั
ดงักล่ำวต่อสนิทรพัยร์วม คดิเป็นรอ้ยละ 90.49 ส ำหรบัปี2556  รอ้ยละ 91.47 ส ำหรบัปี 2557 และรอ้ยละ 92.5 ในปี 2558  
ทัง้น้ีรำยละเอยีดของสนิทรพัยท์ีส่ ำคญัของบรษิทัฯ สำมำรถสรปุได ้ดงัน้ี 

1. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
บรษิทัฯ มเีงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดจ ำนวน 50.08  ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2556  จ ำนวน 127.99

ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2557 และจ ำนวน 30.21 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2558 คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 11.95 รอ้ยละ 30.02 และรอ้ยละ 
6.98 ของสนิทรพัยร์วม โดยเป็นเงนิฝำกธนำคำรจ ำนวน 49.19 ลำ้นบำท จ ำนวน 126.72 ล้ำนบำท และจ ำนวน 28.99 ล้ำนบำท 
ณ สิน้ปี 2556 ปี 2557 และสิน้ปี 2558 ตำมล ำดบั ซึ่งเงนิฝำกดงักล่ำว แบ่งออกไดเ้ป็นเงินฝำกออมทรพัย ์และเงนิฝำกประจ ำ 
โดยมอีตัรำดอกเบี้ยในปี 2556 รอ้ยละ  0.50 - 1.75   ปี2557 อตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 0.125 - 1.125  และในปี2558 อตัรำ
ดอกเบีย้รอ้ยละ 0.125 - 1.10 

2. เงนิลงทุนชัว่ครำว 

บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนชัว่ครำว จ ำนวน  2.0 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2556   จ ำนวน 2.04 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 
2557  และจ ำนวน 103.65 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2558   โดยในปี 2556 และ ปี 2557 เงนิลงทุนชัว่ครำวอยูใ่นรปูเงนิฝำกประจ ำ ซึ่ง
ใหผ้ลตอบแทนอตัรำประมำณรอ้ยละ 1.7 ต่อปี และในปี 2558 บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนชัว่ครำวในรปูกองทุนเปิดตรำสำรหน้ีระยะสัน้ 
ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรีตรำสำรเพิ่มทรพัย์ กองทุนเปิดทหำรไทยธนไพบูลย์ และกองทุนเปิดทหำรไทยธนพลัส ซึ่งให้
ผลตอบแทนอตัรำประมำณรอ้ยละ 1.79 - 3.09 ต่อปี 

3. ลูกหน้ีกำรคำ้ 
บรษิทัฯ มรีำยละเอยีดลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น ณ สิน้ปี 2556,2557 และ 2558 ดงัน้ี 
                    (หน่วย : พนับำท) 

รายการ  31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค.  2558 

ลูกหน้ีกำรคำ้ – กจิกำรที่เกีย่วขอ้งกนั 
ลูกหน้ีกำรคำ้ – กจิกำรที่ไมเ่กีย่วขอ้งกนั 

27,018 
96,000 

4,284 
29,247 

258 
32,928 

รวมลกูหน้ีการค้า 123,018 33,531 33,186 

หกั : คำ่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (694) (665) (269) 

รวม 122,324 32,866 32,917 

ลูกหน้ีอื่น 254 221 181 

รวมลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน (สทุธิ) 122,578 33,087 33,098 
ณ สิน้ปี 2556-2558 บรษิทัฯ มลีูกหน้ีกำรคำ้ก่อนหกัค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ จ ำนวน 123.02 ล้ำนบำท 

จ ำนวน 33.53 ลำ้นบำท และจ ำนวน 33.19 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยทัว่ไปกำรขำยสนิคำ้ของบรษิทัฯ เป็นกำรขำยปลกี ลูกคำ้
จะช ำระเงนิเป็นบตัรเครดติและเงนิสดเป็นสว่นใหญ่ สว่นกำรขำยผ่ำนส ำนักงำนใหญ่จะเป็นกำรขำยใหแ้ก่ลูกคำ้องคก์ร มกีำรให้
เครดติโดยพิจำรณำเครดิตลูกค้ำแต่ละรำย โดยมีนโยบำยกำรให้ระยะเวลำช ำระหน้ี (Credit Term) ประมำณ 30 วนั          
โดยภำพรวมจำกกำรขำยเป็นเงนิสดและเงนิเชื่อ บริษัทฯ  มีร ะยะ เวลำในกำร เก็บหนี้ เฉลี่ย เท่ ำกับ  19.45  ว ัน ใน ปี  2556  
14.50  วันในปี 2557   และ  6.50  วันในปี 2558  
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ตารางรายงานอายุห น้ี  

ระยะเวลาค้างช าระ 
ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 101.58 82.57 28.62 85.36 28.41 85.60 

คำ้งช ำระเกนิก ำหนด :       
  ไมเ่กนิ 3 เดอืน 21.06 17.12 4.25 12.68 4.30 12.96 
  3 - 6 เดอืน 0.30 0.24 0.02 0.06 0.44 1.32 
  6 - 12 เดอืน 0.02 0.02 - - 0.04 0.12 
  มำกกวำ่ 12 เดอืน 0.06 0.05 0.64 1.91 -  

ลูกหน้ีกำรคำ้ก่อนหกัคำ่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 123.02 100.00 33.53 100.00 33.19 100.00 

หกั : คำ่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (0.69)  (0.66)  (0.27)  
บวก : ลูกหน้ีอื่น 0.25  0.22  0.18  

ลกูหน้ีการค้า-สทุธิ 122.58  33.09  33.10  
 

           จำกต ำร ำ ง ข้ำ ง ต้นจ ะ เห็น ว่ำ บ ร ิษ ัท ฯมีลูกห นี้ ที ่ย ัง ไม่ถ ึง ก ำหนดช ำ ร ะ จ ำ น วนร้อ ย ล ะ 
82.57  ณ  สิ้น ปี  2556  จ ำนวนร้อยละ  85.36  ณ สิ้น ปี 2557  แล ะจ ำนวนร้อยละ  85.60  ณ สิ้น ปี2558  ซึ่ ง
ลูกค้ำส่วนใหญ่เป็นลูกค้ำองค์กรและหน่วยงำนรำชกำร ท ำ ให้บริษัทฯ มัน่ ใจว่ำจะไม่มีปญัหำในกำรเก็บ เงิน
จำกลูกหน้ี  

 ส ำหร ับนโยบำยในกำรตัง้ส ำ รองค่ำ เผื่ อห น้ีสงส ัยจะสูญ บริษัทฯจะตัง้ค่ำ เผื่ อห น้ีสงส ัย
จะสูญโดยพิจำรณำจำกลูกหน้ีแต่ละรำย  โดยบริษัทฯจะตัง้ส ำรองอัตรำร้อยล ะ100  ส ำหร ับลูกห น้ีที่ม ีปญัหำ 
ทั ง้ นี้ บ ร ิษ ัทฯ  มีก ำรตั ง้ ค่ำ เ ผื่ อห นี้ ส งส ัย จะสูญ  ณ สิ้น ปี 2556-2558  จ ำนวน 0.69 ล้ำนบำท จ ำนวน 0.66  
ล้ำนบำท และจ ำนวน 0.27  ล้ำนบำทตำมล ำดับ  

  ใ น ร ะห ว่ำ งปี  2558  บ ร ิษ ัท ฯ ไ ด้ม ีก ำ ร ต ัด ห นี้ ส ูญ จ ำ น วน  0.64  ล ้ำ นบ ำท  จ ำกผลขอ งคดี
ฟ้อ ง ร้อ งตั ง้ แต่ ปี  2556  และมีผล เสียหำยทำงธุรกิจ จำกกำรขำยปลีกโดยกำรร ับช ำ ระ เ ป็น เง ินสดและบัต ร
เครดิต จ ำนวน 0.78 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 0.05 ของยอดขำยปลีกทัง้ ปี  

4. สนิคำ้คงเหลอื 
ณ สิน้ปี 2556-2557 และสิน้ปี 2558  บรษิทัฯ มสีนิคำ้คงเหลอืก่อนหกัรำยกำรปรบัลดรำคำทุนให้ 

เป็นมลูคำ่สทุธทิีจ่ะไดร้บัจ ำนวน 168.88 ลำ้นบำท จ ำนวน 196.42 ล้ำนบำท และจ ำนวน 182.84 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  
  31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค.  2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิคำ้คงเหลอื 168.88 100.00 196.42 100.00 182.84 100.00 

หกั : รำยกำรปรบัลดรำคำทุนใหเ้ป็นมลูคำ่   
       สทุธทิีจ่ะไดร้บั 

(12.04)  (9.91)  (14.34) (7.84) 

สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 156.84  186.51  168.50 92.16 
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ในระหวำ่งปี 2556 - 2558 บรษิทัฯ ยงัคงนโยบำยกำรปรบัลดรำคำทุนของสนิคำ้ส ำเรจ็รูปเพื่อสะท้อนมูลค่ำสุทธทิี่จะ
ไดร้บัดงัน้ี  

นโยบายการปรบัลดราคาทุนของสินค้า 
กลุ่มสนิคำ้ อำยสุนิคำ้คงเหลอื ตัง้ส ำรอง 

1. กลุ่มสนิคำ้ส ำเรจ็รปู  
     (Core Product) 

1 – 12 เดอืน ไมต่ัง้ส ำรอง 
13 – 18 เดอืน ตัง้ส ำรองในอตัรำรอ้ยละ 50 
ตัง้แต่ 18 เดอืนขึน้ไป ตัง้ส ำรองในอตัรำรอ้ยละ 100 

2. กลุ่มสนิคำ้อะไหล่  
    (Spare Parts) 

1 – 12 เดอืน ไมต่ัง้ส ำรอง 
13 – 24 เดอืน ตัง้ส ำรองในอตัรำรอ้ยละ 25 
25 – 36 เดอืน ตัง้ส ำรองในอตัรำรอ้ยละ 50 
ตัง้แต่ 36 เดอืนขึน้ไป ตัง้ส ำรองในอตัรำรอ้ยละ 100 

3. กลุ่มสนิคำ้วำงโชว ์(Demo)  
1-9 เดอืน 
10-12 เดอืน 
13-18เดอืน 
ตัง้แต่ 18 เดอืนขึน้ไป 

Apple CPU และอื่นๆ Apple iOS 

ไมต่ัง้ส ำรอง ตัง้ส ำรองในอตัรำรอ้ยละ 25 
ไมต่ัง้ส ำรอง ตัง้ส ำรองในอตัรำรอ้ยละ 40 
ตัง้ส ำรองในอตัรำรอ้ยละ 50 ตัง้ส ำรองในอตัรำรอ้ยละ 50 
ตัง้ส ำรองในอตัรำรอ้ยละ 100 ตัง้ส ำรองในอตัรำรอ้ยละ 

100 
4.กลุ่มสนิคำ้ใชร้ว่มกบัสนิคำ้หลกั 1 – 12 เดอืน ไมต่ัง้ส ำรอง 
(Accessory & Peripheral) 13 – 18 เดอืน ตัง้ส ำรองในอตัรำรอ้ยละ 50 
 ตัง้แต่ 18 เดอืนขึน้ไป ตัง้ส ำรองในอตัรำรอ้ยละ 100 
5. สนิคำ้เสยี (Defect) ทุกช่วงอำยุ ตัง้ส ำรองในอตัรำรอ้ยละ 100 

 
จำกนโยบำยดงักล่ำวขำ้งตน้  บรษิทัฯ จงึมกีำรปรบัลดรำคำทุนของสนิคำ้ส ำเรจ็รปู  ณ  สิน้ปี       

2556 - 2557 จ ำนวน 12.04 ล้ำนบำท จ ำนวน 9.91 ล้ำนบำท และจ ำนวน 14.34 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั  ส่งผลให้บรษิทัฯ        
มสีนิคำ้คงเหลอืสทุธ ิณ สิน้ปี 2556 จ ำนวน 156.84 ลำ้นบำท  ปี 2557 จ ำนวน 186.51 ล้ำนบำท  และปี 2558 จ ำนวน 168.50 
ลำ้นบำท 

สำเหตุทีบ่รษิทัฯ ตัง้ส ำรองสนิคำ้ล้ำสมยัส ำหรบักลุ่มสนิคำ้ส ำเรจ็รปู (Core Product ) ตัง้แต่ 12  
เดอืนขึน้ไป เพรำะระยะเวลำกำรออกสนิคำ้ใหม่ของ Apple ประมำณ 1 ปี และรำคำขำยของสนิคำ้ Apple มกีำรเปลี่ยนแปลง
น้อย โดยจะมกีำรเปลีย่นแปลงเมื่อออกสนิคำ้รุ่นใหม่ ตลอดจนมกีำรรบัประกนัสนิคำ้อย่ำงน้อย 1 ปี ในขณะที่กลุ่มสนิคำ้อะไหล่ 
(Spare Part) มกีำรเปลี่ยนแปลงรำคำขำยน้อยมำก  ส ำหรบักลุ่มสนิคำ้ใช้ร่วมกบัสนิคำ้หลกั (Accessory & Peripheral) ส่วน
ใหญ่มกีำรเปลี่ยนแปลงรุ่นและรำคำค่อนขำ้งน้อยไม่ต ่ำกว่ำ 1 ปี ไดแ้ก่  Apple Accessory, Hard disk & flash drive หูฟงั 
ล ำโพง  

ส ำหรบักลุ่มสนิคำ้วำงโชว ์(Demo) บรษิทัฯ จะท ำกำรขำยสนิคำ้ Demo ของ Apple เมื่อจะมกีำร 
วำงสนิคำ้ Demo รุ่นใหม่แทนรุ่นเดมิ  โดยสนิคำ้ Demo นัน้ จะต้องไดร้บัสทิธิซ์ื้อในรำคำ Demo  หรอืไดร้บักำรชดเชยเมื่อน ำ
สนิคำ้ไปวำงโชว ์
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ดงันัน้ ณ สิน้ปี 2556-2558 บรษิทัฯ มสีนิคำ้คงเหลอืสทุธ ิแยกตำมกลุ่มสนิคำ้ดงัน้ี 

กลุ่มสินค้ามลูค่าสทุธิ 
ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1.กลุ่มสนิคำ้ส ำเรจ็รปู 120.70 76.96 146.17 78.37 121.77 72.27 

2.กลุ่มสนิคำ้อะไหล่ 1.65 1.05 1.83 0.98 1.95 1.16 

3.กลุ่มสนิคำ้วำงโชว ์ 9.58 6.11 9.24 4.96 9.86 5.85 

4.กลุ่มสนิคำ้ใชร้ว่มกบัสนิคำ้หลกัและสนิคำ้
อื่นๆ 

24.91 15.88 29.27 15.69 34.92 20.72 

5.สนิคำ้เสยี - - - - - - 

สินค้าคงเหลือสทุธิ 156.84 100.00 186.51 100.00 168.50 100.00 
 

จำกตำรำงขำ้งต้น บรษิทัฯ มสีนิคำ้คงเหลอืสทุธแิยกตำมกลุ่มสนิคำ้ดงัน้ี 

1. กลุ่มสนิคำ้ส ำเรจ็รปู หมำยถงึ กลุ่มสนิคำ้ทีบ่รษิทัฯ ท ำกำรเกบ็สนิคำ้ (Stock) ไวโ้ดยมจีุดประสงคเ์พื่อขำยใหก้บัลูกคำ้ 
คดิเป็นสดัสว่นประมำณ รอ้ยละ 76.96 ณ สิน้ปี 2556  รอ้ยละ78.37 ณ สิน้ปี 2557 และรอ้ยละ 72.27 ณ สิน้ปี 2558 
โดยส่วนมำกจะเป็นผลิตภณัฑ์ตรำ Apple ประกอบด้วย สนิค้ำประเภทคอมพวิเตอร์ตัง้โต๊ะ โน๊ตบุ๊ค iPad iPod 
iPhone และ Apple Watch 

2. กลุ่มสนิคำ้อะไหล่  หมำยถงึ กลุ่มสนิคำ้ที่บรษิทัฯ ท ำกำรเกบ็สนิคำ้ (Stock) ไว ้โดยมจีุดประสงคเ์พื่อเป็นชิ้นส่วนใน
กำรซ่อมแซม โดยส่วนมำกจะเป็นสนิคำ้อะไหล่ตรำ Apple โดยคดิเป็นสดัส่วนประมำณรอ้ยละ 1.05 ณ สิน้ปี 2556  
รอ้ยละ 0.98 และ รอ้ยละ 1.16 ณ สิน้ปี 2557 และปี 2558 ตำมล ำดบั 

3. กลุ่มสนิคำ้วำงโชว ์  หมำยถงึ กลุ่มสนิคำ้ที่บรษิทัฯ ท ำกำรเกบ็สนิคำ้ (Stock) ไว ้โดยมจีุดประสงคเ์พื่อวำงโชวต์ำม
ร้ำนค้ำปลีกของบรษิทัฯ เพื่อสำธิตกำรใช้งำนให้กบัลูกค้ำ โดยมำกจะเป็นผลิตภณัฑ์  Apple โดยคดิเป็นสดัส่วน
ประมำณรอ้ยละ 6.11 ณ สิน้ปี 2556  รอ้ยละ 4.96 ณ สิน้ปี2557 และรอ้ยละ 5.85 ณ สิน้ปี2558 

4. กลุ่มสินค้ำที่ใช้ร่วมกบัสินค้ำหลกัและสินค้ำอื่นๆ  หมำยถึง กลุ่มสินค้ำที่บริษทัฯ ท ำกำรเก็บสินค้ำ (Stock) ไว ้         
โดยมจีุดประสงค์เพื่อขำยให้กบัลูกค้ำ และเพื่อน ำไปใช้ร่วมกบัสนิค้ำหลกั เช่น อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์เสรมิและ 
Software โดยกลุ่มสินค้ำประเภทน้ีเป็นสินค้ำตรำ Apple และตรำสินค้ำอื่น  ส่วนสนิค้ำอื่นๆที่น ำไปใช้ร่วมกบั
ผลติภณัฑป์ระเภทกรำฟิกเช่น กระดำษ และหมกึ เป็นต้น โดยมสีดัส่วนประมำณอตัรำรอ้ยละ 15.88 ณ สิน้ปี 2556  
รอ้ยละ 15.69 และรอ้ยละ 20.72 ณ สิน้ปี 2557 และปี 2558 ตำมล ำดบั 

5. กลุ่มสนิคำ้เสยี  หมำยถงึ กลุ่มสนิคำ้ทีบ่รษิทัฯ ท ำกำรเกบ็สนิคำ้ (Stock) ไวเ้พื่อรอกำรท ำลำยและขำยทิ้งในรำคำซำก 
สนิคำ้ประเภทน้ีไม่สำมำรถขำยให้กบัลูกค้ำได้ เน่ืองจำกมขี้อบกพร่อง ช ำรุดเสยีหำยบำงประกำรกบัตวัสนิค้ำ โดย
กลุ่มสนิคำ้ประเภทน้ีเป็นสนิคำ้ตรำ Apple และตรำสนิคำ้อื่น  บรษิทัฯไดม้กีำรท ำลำยสนิคำ้ในส่วนน้ีในปี 2556  ส่วน
ในปี 2557 และปี 2558 บรษิทัไม่ได้มกีำรท ำลำย ดงันัน้จงึมสีนิค้ำในส่วนน้ี จ ำนวน 0.26 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2557  
และจ ำนวน  0.91 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2558  ซึง่บรษิทัฯ ไดม้กีำรปรบัลดรำคำทุนของสนิคำ้เตม็จ ำนวนแลว้  
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5.  อุปกรณ์ 

ณ สิ้นปี 2556-2557 และสิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีอุปกรณ์สุทธิจ ำนวน 39.64 ล้ำนบำท จ ำนวน 33.34     
ลำ้นบำทและจ ำนวน 43.60 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ส ำหรบัปี 2556 บรษิทัฯ มกีำรลงทุนในกำรตกแต่งและตดิตัง้เป็นจ ำนวนเงนิ 8.45 ล้ำนบำท ลงทุนในเครื่อง
คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ส ำนักงำน จ ำนวน 3.00 ล้ำนบำท และลงทุนในกำรปรบัปรุงอำคำรส ำนักงำนเช่ำจ ำนวน 
2.00 ล้ำนบำท ส่วนระหว่ำงปี 2557 บรษิทัฯมกีำรขยำยสำขำ iBeat และ Mobi จงึมกีำรลงทุนในกำรตกแต่งและตดิตัง้จ ำนวน 
7.08 ล้ำนบำท ลงทุนในเครื่องคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ส ำนักงำน จ ำนวน 2.89 ล้ำนบำท ตลอดจนมกีำรตดัจ ำหน่ำยเครื่อง
ตกแต่งและตดิตัง้จ ำนวน 3.45 ลำ้นบำทจำกกำรปิดจดุจ ำหน่ำย  Big C 

  ส ำหรบัปี 2558 บรษิทัฯ มกีำรขยำยสำขำ iBeat, Smart Bar และ Mobi และมกีำรปรบัปรุงสำขำหลกับำง
สำขำ เพื่อรองรบักำรออกผลติภณัฑใ์หม่ จงึมกีำรลงทุนในกำรตกแต่งและตดิตัง้จ ำนวน 24.09 ล้ำนบำท มกีำรลงทุนในเครื่อง
คอมพวิเตอร์ และ อุปกรณ์ส ำนักงำน จ ำนวน 5.37 ล้ำนบำท ตลอดจนมกีำรตดัจ ำหน่ำยทรพัยส์นิ อนัเน่ืองจำกกำรปรบัปรุง
สำขำหลกัจ ำนวน 14.19 ลำ้นบำท 

6.  สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

ณ สิน้ปี 2556-2557 และสิ้นปี 2558 บรษิทัฯ มสีนิทรพยไ์ม่มตีวัตนสุทธ ิจ ำนวน 8.10 ล้ำนบำท จ ำนวน 
6.98 ลำ้นบำท และจ ำนวน 21.16 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยในปี 2556 บรษิทัฯ มกีำรลงทุนเพิม่ในโปรแกรมคอมพวิเตอร ์และ
โปรแกรมบญัชเีป็นจ ำนวนเงนิ 6.66 ลำ้นบำท  ในปี2557 มกีำรลงทุนเพิม่จ ำนวน 0.8 ล้ำนบำท และในปี 2558 มกีำรลงทุนเพิม่
ในโปรแกรมกำรขำยและ ระบบปฏบิตักิำรคอมพวิเตอรจ์ ำนวน 12.4 ลำ้นบำท 

นอกจำกนัน้ในปี 2558 บรษิทัฯยงัมกีำรลงทุนค่ำสทิธ ิจ ำนวน 4.00 ล้ำนบำท ที่จะใช้ชื่อ และด ำเนินธุรกจิ 
AIS Shop by Partner จ ำนวน 2 สำขำ โดยบรษิทัฯ มกีำรตดัจ ำหน่ำยคำ่สทิธโิดยวธิเีสน้ตรงตลอดอำยสุญัญำ 

7.  สทิธกิำรเช่ำ  

  ณ สิ้นปี 2556-2557 และสิ้นปี 2558 บรษิทัฯ มสีทิธกิำรเช่ำจ ำนวน  8.05 ล้ำนบำท  จ ำนวน 7.59 ล้ำน
บำท และจ ำนวน 7.14 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั  โดยสทิธกิำรเช่ำของบรษิทัฯ เป็นสญัญำรบัโอนสทิธกิำรเช่ำพืน้ที่ ในศูนยก์ำรค้ำ
เอสพละนำด จำกบรษิทั เอส พ ีว ีคอมรเีทล จ ำกดั (บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งซึ่งปจัจุบนัไดจ้ดทะเบยีนเลกิบรษิทัฯแล้ว) ซึ่งสญัญำมผีล
ตัง้แต่วนัที่ 11 กุมภำพนัธ ์2554 ถึง 4 สงิหำคม 2574 รวมระยะเวลำ 20 ปี 5 เดอืน 24 ว ัน  โดยบรษิทัฯ ได้จ่ำยเงนิเพื่อได้
สทิธกิำรเช่ำพื้นที่ดงักล่ำวตลอดอำยุของสญัญำเป็นจ ำนวน 9.4  ล้ำนบำท  และจะตดัจ ำหน่ำยสทิธกิำรเช่ำโดยใช้วธิเีสน้ตรงตลอด
อำยขุองสญัญำ 
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 (ข)   สภาพคล่อง 

1. กระแสเงนิสด 

ในปี 2556 และ 2557 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนเท่ำกบัจ ำนวน ( 8 5 . 0 1 )  
ล้ำนบำท และ จ ำนวน 94.61 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยในปี 2556 บรษิทัฯ มกีำรบรหิำรเงนิทุนหมุนเวยีน จำกกำรขำยลด
ลูกหน้ี (Factoring) รวมทัง้กำรใหส้ว่นลดเงนิสดกบัลูกหน้ีกำรคำ้ที่จ่ำยช ำระเรว็ขึน้ จงึมกีำรจ่ำยช ำระหน้ีใหแ้ก่เจำ้หน้ีกำรคำ้และ
เจำ้หน้ีอื่นเพิม่ขึน้ จ ำนวน 149.64 ลำ้นบำท ในปี 2557 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 94.61 ล้ำนบำท 
จำกกำรลดลงของลูกหน้ีจ ำนวน 89.45 ลำ้นบำท ส ำหรบัปี 2558 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 56.17 
ลำ้นบำท เป็นผลจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 36.34 ลำ้นบำท และกำรลดลงของสนิคำ้คงเหลอืจ ำนวน 13.58 ลำ้นบำท 

กระแสเงนิสดที่ใช้ไปจำกกิจกรรมกำรลงทุนของบรษิทัฯ เท่ำกบัจ ำนวน (20.63) ล้ำนบำท และ
จ ำนวน  (10.17) ลำ้นบำท ในปี 2556 และ2557 ตำมล ำดบั  โดยบรษิทัฯ มเีงนิฝำกที่มภีำระค ้ำประกนัและเงนิลงทุนชัว่ครำว
เพิม่ขึน้จ ำนวน 2.00 ลำ้นบำท มกีำรลงทุนซื้ออุปกรณ์เพิม่ขึน้จ ำนวน 13.45 ล้ำนบำทในปี 2556 และเพิม่ขึน้จ ำนวน 9.98 ล้ำน
บำทในปี 2557 ส ำหรบัปี 2558 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุนลดลงจ ำนวน  (145.98) ล้ำนบำท โดยบรษิทัฯ ได้
ลงทุนในกองทุนเปิดตรำสำรหน้ีระยะสัน้เพิม่ขึน้จ ำนวน 101.61 ล้ำนบำท ลงทุนในอุปกรณ์เพิม่ขึน้ 30.53 ล้ำนบำท และมกีำร
ลงทุนในกำรปรบัปรุงและพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ  และค่ำสทิธทิี่ใช้ชื่ อ และด ำเนินธุรกจิ  AIS Shop by Partner     
รวมจ ำนวน 16.36 ลำ้นบำท 

กระแสเงนิสดที่ใช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงนิของบรษิทัฯ เท่ำกบั 28.66 ล้ำนบำท และ (6.53) ในปี 2556 
และ 2557 ตำมล ำดบั โดยในปี 2556 บรษิทัฯมกีำรจ่ำยเงนิปนัผล จ ำนวน 88 ล้ำนบำท จ่ำยดอกเบี้ย จ ำนวน 2.1 ล้ำนบำท 
และมเีงนิสดรบัจำกกำรออกจ ำหน่ำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 118.76 ล้ำนบำท  ส ำหรบัปี 2557 บรษิทัฯ มกีำรจ่ำยเงนิปนัผล
จ ำนวน 6.52 ล้ำนบำท และ จ่ำยดอกเบี้ยจ ำนวน  0.01 ล้ำนบำท  ในขณะที่ปี 2558  บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดที่ใช้ไปใน
กิจกรรมจดัหำเงนิ  จ ำนวน (7.97 ล้ำนบำท)  เน่ืองจำกกำรจ่ำยเงนิปนัผลจ ำนวน  7.96 ล้ำนบำท และจ่ำยดอกเบี้ยจ ำนวน  
0.01 ลำ้นบำท 

กระแสเงินสดสทุธิเพ่ิมขึน้ (ลดลง) แต่ละปี 

(หน่วย : ลำ้นบำท) ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

เงนิสดสทุธไิดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกจิกรรมด ำเนินงำน (85.01) 94.61 56.17 

เงนิสดสทุธไิดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกจิกรรมลงทุน (20.63) (10.17) (145.98) 

เงนิสดสทุธไิดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 28.66  (6.53)  (7.97) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธ ิ (76.98) 77.91 (97.78) 

บรษิทัฯ จงึมรีำยกำรเงนิสด เพิม่ขึน้ (ลดลง)สทุธ ิ ส ำหรบัปี 2556 - 2558 จ ำนวน (76.98)  ลำ้นบำท  
จ ำนวน  77.91 ลำ้นบำท และจ ำนวน (97.78) ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

2. อตัรำสว่นสภำพคล่อง 
อัตรำส่วนสภำพคล่องของบริษัทฯ ในปี 2556 และ 2557 เท่ำกับ 2.44 เท่ำ และ 2.57 เท่ำ 

ตำมล ำดบั  โดยบรษิทัฯ มสีนิทรพัยห์มุนเวยีนทัง้ในส่วน ลูกหน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีอื่น และสนิคำ้คงเหลอื ที่สูงกว่ำหน้ีสนิหมุนเวยีน 
และมอีตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็เท่ำกบั 1.22 เท่ำ และ 1.16 เท่ำตำมล ำดบั  และบรษิทัฯ จงึม ีCash Cycle เท่ำกบั 11.41 
วนั ในปี2556 และเท่ำกบั 21.20 วนั ในปี2557  สำเหตุเน่ืองจำกบริษทัฯ มีอตัรำกำรหมุนเวียนของสนิค้ำลดลง  โดยในปี 
2556 อตัรำหมุนเวยีนสนิค้ำคงเหลอืเท่ำกบั 12.22 เท่ำ และในปี 2557 เท่ำกบั 10.16 เท่ำ ส่งผลให้ระยะเวลำขำยสนิค้ำเฉลี่ย
เท่ำกบั 29.86 วนั และ 35.92 วนัตำมล ำดบั 
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  ส ำหรบัปี 2558 บรษิทัฯมอีตัรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกบั  2.34 เท่ำ  อตัรส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็
เท่ำกบั 1.15 เท่ำ และม ีCash Cycle เท่ำกบั 14.57 วนั เป็นผลจำกระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลี่ยเพยีง  6.5 วนั  จำกกำรที่บรษิทัฯ 
มสีดัสว่นกำรขำยจำกรำ้นคำ้ปลกีโดยรบัช ำระเป็นเงนิสด และบตัรเครดติ จ ำนวนรอ้ยละ 80.36 ของยอดขำยรวม เปรยีบเทยีบ
กบัปี 2556 และ2557 บรษิทัฯมกีำรขำยปลกี จ ำนวนรอ้ยละ 54.91 และ รอ้ยละ 67.77 ตำมล ำดบั 

อตัราส่วนสภาพคล่อง ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

อตัรำสว่นสภำพคล่อง  (เท่ำ) 2.44 2.57 2.34 

อตัรำสว่นสภำพคล่องหมนุเรว็  (เท่ำ) 1.22 1.16 1.15 

ระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลีย่ (วนั) 19.45 14.60 6.50 

ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ (วนั) 29.86 35.92 39.37 

ระยะเวลำช ำระหน้ี (วนั) 37.90 29.31 31.29 

Cash Cycle  (วนั) 11.41 21.20 14.57 

 
 (ค) แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

1. หน้ีสนิ 
ณ สิ้นปี 2556-2558 บริษทัฯ มหีน้ีสินจ ำนวน 149.25 ล้ำนบำท  จ ำนวน 147.23 ล้ำนบำท และ

จ ำนวน 153.99 ล้ำนบำทตำมล ำดบั เมื่อพิจำรณำโครงสร้ำงหน้ีสินของบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินหมุนเวียน ที่ใช้ในกำร
ด ำเนินธุรกิจปกตขิองบรษิทัฯ เป็นจ ำนวน 143.56 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2556   จ ำนวน 140.84 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2557   และ
จ ำนวน 145.51 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2558 หน้ีสนิหมุนเวยีนที่ส ำคญัของบรษิทัฯประกอบด้วยเจำ้หน้ีกำรค้ำ และเจ้ำหน้ีอื่น ซึ่ง
เป็นกำรด ำเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

ส ำหรบัหน้ีสนิไมห่มนุเวยีนเป็นจ ำนวน 5.69 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2556  จ ำนวน 6.39 ล้ำนบำท ณ สิน้
ปี 2557 และจ ำนวน 8.48 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2558  โดยในปี 2557 เพิม่ขึ้นจำกปี 2556 จ ำนวน 0.7 ล้ำนบำท และปี 2558 
เพิม่ขึน้อยำ่งมนียัส ำคญัจำกปี 2557 จ ำนวน 2.09 ล้ำนบำท เน่ืองจำกในปี 2558 บรษิทัฯ ไดใ้หบ้รษิทัที่ปรกึษำท ำกำรประเมนิ
ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 19 จงึไดม้กีำรปรบัปรุงส ำรองผลประโยชน์พนักงำนจำก
จ ำนวน 7.13 ล้ำนบำท เป็นจ ำนวน 8.48 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 1.35 ล้ำนบำท และบริษทัฯ ได้บนัทึกเป็นผลขำดทุนจำกกำร
ประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

2. สว่นของผูถ้อืหุน้ 
ณ สิ้นปี 2556 และ 2557 บริษทัฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน   269.87  ล้ำนบำท และจ ำนวน  

279.06  ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 9.2 ล้ำนบำท เป็นผลมำจำก บรษิทัฯมกี ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ส ำหรบัปี 2557 จ ำนวน 15.72 ล้ำน
บำท และมกีำรจ่ำยปนัผลในเดอืนเมษำยน 2557 ส ำหรบัผลประกอบกำรปี 2556 ในอตัรำหุ้นละ 0.0163 บำท รวมจ ำนวน 
6.52 ลำ้นบำท 

ณ สิน้ปี 2558 บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 278.68 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2557 จ ำนวน 0.39 
ล้ำนบำท เน่ืองจำกบริษทัฯ มีก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรบัปี 2558 จ ำนวน 7.61 ล้ำนบำท และมีกำรจ่ำยปนัผลในเดือน
เมษำยน 2558 ส ำหรบัผลประกอบกำรปี 2557 ในอตัรำหุน้ละ 0.02 บำท รวมจ ำนวน 8.0 ลำ้นบำท 

3. ควำมเหมำะสมของโครงสรำ้งเงนิทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ จ ำนวน 0.55 เท่ำ ณ สิน้ปี 2556  จ ำนวน 0.53 เท่ำ  

ณ สิน้ปี 2557 และจ ำนวน 0.55 เท่ำ ณ สิน้ปี 2558   
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  เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
นายธีระ อภยัวงศ์ 

 ประธานกรรมการ  

 ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

 กรรมการอิสระ 

69  ปริญญาโทวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 
University of New South 
Wales, Australia 

 หลกัสตูร Director 
Certification Program 
(DCP) รุ่นท่ี 5/2001 

 ประกาศนียบตัร วิทยาลยั
ป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่น 
377 

 
 
 
 
 
 
 

0.10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2555-ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
2557-ปัจจบุนั 
 
 
2554-2557 
2554-ปัจจบุนั 
 
 
2553-2556 
2531-2556 
 
2553-2555 
 
2548-2555 

ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 

 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิใน
คณะกรรมการนโยบายสถาบนั
การเงิน  
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิส านกังาน
พฒันาการธรุกรรมทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 
กรรมการ คณะกรรมการธรุกรรม
ทางอิเลก็ทรอนิกส ์
ประธานกรรมการ 

บมจ. เอส พี วี ไอ 
 
 
 
 
 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 
 
บจ. ข้อมลูเครดติแหง่ชาต ิ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
 
บจ. ไทยดจิิทลั ไอดี 
บจ. ศนูย์ประมวลผล 
 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
บจ. เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ ์

ตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรา
สิน ค้า  Apple ทัง้คอมพิว เตอ ร์ 
ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, iPad, 
iPhone) อปุกรณ์เสริม และเป็นตวัแทน
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า
อ่ืนๆ เพ่ือใช้งานร่วมกบัสนิค้า Apple 
 
 
 
ให้บริการข้อมลูเครดติ 
บริการระบบความมัน่คงทาง IT 
 
 
ให้บ ริการทางด้านเทคโนโลยี ด้าน
สารสนเทศกับธนาคาร และสถาบัน
การเงินชัน้น า 
 
 
ให้บริการรับสง่ข้อมลู 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ 

 กรรมการ  

 ประธานกรรมการบริหาร 

 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม
ผกูพนับริษัทฯ 

61  ปริญญานิตศิาสตร์ดษุฎี
บณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์
Dominican University of 
California ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาวิทยาศาสตร์ดษุฎี
บณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์ สาขา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จดัการ มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม   

 ปริญญาตรีกิตตมิศกัดิ ์
วิทยาศาสตร์บณัฑิต 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
คณะวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลธญับรีุ 

 ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม
ศาสตร์  Fu Hsing Institute 
of Technology  ประเทศ
ไต้หวนั 

0.08% - 2554-ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
2556-ปัจจบุนั 
 
2551-ปัจจบุนั 
2549-ปัจจบุนั 
 
 
2543-ปัจจบุนั 
2539-ปัจจบุนั 
 
 
2538-ปัจจบุนั 
2538-ปัจจบุนั 
 
 
 

กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร 
 
 
 
 
 
กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 
 
กรรมการ 
กรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร 
 
กรรมการและประธานบริษัท 
กรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร 
 
 

บมจ. เอส พี วี ไอ 
 
 
 
 
 
 
บมจ. เอสวีโอเอ 
 
บจ. เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ 
บจ. ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) 
 
 
บจ. ข้อมลูเครดติแหง่ชาต ิ
บมจ. ไอที ซตีิ ้
 
 
บจ. คอร์ แอนด์ พีค  
บมจ. บิซเินส ออนไลน์ 
 
 
 

ตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรา
สิน ค้า  Apple ทัง้คอมพิว เตอ ร์  
ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, iPad, 
iPhone) และอุปกรณ์เสริม และเป็น
ตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรา
สินค้าอ่ืนๆ เพ่ือใช้งานร่วมกับสินค้า 
Apple 
เป็นผู้ จัดจ าหน่ายเคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ตอ่พ่วงตา่งๆ 
ให้เช่าอาคารส านกังาน 
ให้บริการข้อมลูธุรกิจ ให้ค าปรึกษาและ
ให้บริการวิเคราะห์ด้านความเสี่ยงทาง
ธุรกิจ 
ให้บริการข้อมลูเครดติ 
จ าหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงาน/
สื่อสารโทรคมนาคมและบริการ 
นายหน้าในการจดัท างานโฆษณา 
ให้บริการข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลข่าว
ธุรกิจ บริการด้านจัดฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่และบนัทกึลงบนสื่ออิเล็คทรอนิคส์ 
ให้ค าปรึกษาและให้บริการวิเคราะห์
ด้านความเสี่ยงธุรกิจ 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

 หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยั
ระดบัสงู รุ่นท่ี 1 ส านกั
คณะกรรมการก ากบัและ
สง่เสริมการประกอบธรุกิจ
ประกนัภยั 

 หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 36/2005 

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

2532-ปัจจบุนั 
 
 
2530-ปัจจบุนั 

กรรมการและประธานกรรมบริหาร 
 
 
กรรมการ 

บมจ. เออาร์ไอพี 
 
 
บจ. กลุม่แอดวานซ์ ริเสร์ิช 

ให้บริการรับจดังานนิทรรศการ  
ให้บริการบริหาร ผลิต บริหารงาน และ
รับปรึกษาด้านสื่อโฆษณา 
ใ ห้ค าป รึ กษาและจัดหา เ ก่ี ย วกั บ
ซอฟท์แวร์ บริการวิจัยข้อมูลเก่ียวกับ
ก า ร ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ  วิ จั ย ข้ อ มู ล
อตุสาหกรรม 

นายนราธร วงศ์วิเศษ  

 กรรมการ  

 ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม
ผกูพนับริษัทฯ  

62  Master of Science 
Industrial and Systems 
Engineering  San Jose 
State University, USA 

 หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 7/2004 

 

1.26% - 2554-ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
2555-ปัจจบุนั 
2555-ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
ท่ีปรึกษา 
ประธานกรรมการ 
 

บมจ. เอส พี วี ไอ 
 
 
 
 
 
 
บจ. เออาร์ อิลาสโทเมอร์ 
บจ. พีซีซี อินเทอร์เนชนันลั 
 

ตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรา
สิน ค้า  Apple ทัง้คอมพิว เตอ ร์  
ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, iPad, 
iPhone) และอุปกรณ์เสริม และเป็น
ตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรา
สินค้าอ่ืนๆ เพ่ือใช้งานร่วมกับสินค้า 
Apple 
ผู้ผลติปุ่ มยาง ปุ่ มพลาสตกิ 
ให้บริการตอบ ติดตาม ให้ข้อมูลทาง
โทรศัพท์ ทางระบบคอมพิวเตอร์ และ



 

 
 

 
 

 บรษิทั เอส พ ีว ีไอ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
 
 
2554-ปัจจบุนั 
 
 
 
2550-2553 
2549-2553 

 
 
ท่ีปรึกษา 
 
 
 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 
 

 
 
บจ. กลุม่แอดวานซ์ รีเสร์ิช 
 
 
 
บมจ. บตัรกรุงไทย 
บมจ. กรุงไทยคอมพิวเตอร์ 
เซอร์วิสเซส 

ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ทุกประเภท 
และให้บริการลกูค้าสมัพนัธ์ทกุประเภท 
ใ ห้ค าป รึ กษาและจัดหา เ ก่ี ย วกั บ
ซอฟท์แวร์ บริการวิจัยข้อมูลเก่ียวกับ
ก า ร ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ  วิ จั ย ข้ อ มู ล
อตุสาหกรรม 
ธุรกิจบตัรเดบิต ธุรกิจสนิเช่ือ 
บริหารและจัดการเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร 

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล 

 กรรมการ  

 กรรมการบริหาร  

 กรรมการบริหารความเสี่ยง  

 กรรมการผู้จดัการ 

 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม
ผกูพนับริษัทฯ 

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

 หลกัสตูร  Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นพิเศษ SET 2012 

6.33% - สามีของ 
นางเพ็ชรรัตน์          
วรญาณโกศล 

- นางดวงนภา 
วรญาณโกศล  
เป็นน้องสะใภ้ 

2554-ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
2539-ปัจจบุนั 
 
2537-ปัจจบุนั 

กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

บมจ. เอส พี วี ไอ 
 
 
 
 
 
 
บจ. เอส พี วี ดจิิตอล เซอร์วิส 
 
บจ. เอส พี วี แอดวานซ ์

ตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรา
สิน ค้า  Apple ทัง้คอมพิว เตอ ร์  
ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, iPad, 
iPhone) และอุปกรณ์เสริม และเป็น
ตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรา
สินค้าอ่ืนๆ เพ่ือใช้งานร่วมกับสินค้า 
Apple 
รับ จ้างออกแบบพิม พ์ งานดิจิตอล
โปสเตอร์ 
ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 



 

 
 

 
 

 บรษิทั เอส พ ีว ีไอ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
นางเพ็ชรรัตน์  วรญาณโกศล 

 กรรมการ 

 กรรมการบริหาร  

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ผู้อ านวยการฝ่าย
ปฏิบตักิาร 

 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม
ผกูพนับริษัทฯ 

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

 ปริญญาโท MIS, Computer 
Information System 
University of New Haven, 
U.S.A. 

 หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นพิเศษ SET 2012 

8.32% - ภรรยาของ 
นายไตรสรณ์  
วรญาณโกศล 

- นางดวงนภา  
วรญาณโกศล 
เป็นน้องสะใภ้ 

2554-ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
2539-ปัจจบุนั 
 
2537-ปัจจบุนั 

กรรมการ  
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

บมจ. เอส พี วี ไอ 
 
 
 
 
 
 
บจ. เอส พี วี ดจิิตอล เซอร์วิส 
 
บจ. เอส พี วี แอดวานซ ์

ตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรา
สิน ค้า  Apple ทัง้คอมพิว เตอ ร์  
ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, iPad, 
iPhone) และอุปกรณ์เสริม และเป็น
ตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรา
สินค้าอ่ืนๆ เพ่ือใช้งานร่วมกับสินค้า 
Apple 
รับ จ้างออกแบบพิม พ์ งานดิจิตอล
โปสเตอร์ 
ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

นายสจุิน สวุรรณเกต 

 กรรมการอิสระ  

 กรรมการตรวจสอบ 

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

 หลกัสตูร  Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นพิเศษ SET 2012 

0.08% - 2555-ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
2551-2557 
 
2542-2554 
2551-2553 

กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการและประธานกรรมการ

บมจ. เอส พี วี ไอ 
 
 
 
 
 
 
บมจ. นครหลวงลีสซิง่ - 
แฟ็กเตอริง 
บจ. ข้อมลูเครดติแหง่ชาต ิ
บล. นครหลวงไทย 

ตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรา
สิน ค้า  Apple ทัง้คอมพิว เตอ ร์  
ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, iPad, 
iPhone) และอุปกรณ์เสริม และเป็น
ตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรา
สินค้าอ่ืนๆ เพ่ือใช้งานร่วมกับสินค้า 
Apple 
ให้เช่าด าเนินงาน (ลิสซิ่ง) และ เงินให้
กู้ ยืม 
ให้บริการข้อมลูเครดติ 
ธุรกิจหลกัทรัพย์ 



 

 
 

 
 

 บรษิทั เอส พ ีว ีไอ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
2527-2553 
 

ตรวจสอบ 
ต าแหน่งสดุท้าย-ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่  สายงานก ากบัและ
ตรวจสอบภายใน 

ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั  
 

ธนาคารพาณิชย์ 

 

นางสษุมา รัตวิานิช 

 กรรมการอิสระ  

 กรรมการตรวจสอบ 

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

 หลกัสตูร  Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นพิเศษ SET 2012 

0.08% - 2555-ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
2555-ปัจจบุนั
2554-2555 
 
2552-2555 

กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
ผู้จดัการสว่นบริหารงานทัว่ไป 
รักษาการผู้จดัการสว่นบริหารงาน
ทัว่ไป 
เลขานกุารอาวโุส  
(ประธานกรรมการ) 

บมจ. เอส พี วี ไอ 
 
 
 
 
 
 
บมจ. อสมท 
บมจ. อสมท 
 
บมจ. อสมท 

ตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรา
สิน ค้า  Apple ทัง้คอมพิว เตอ ร์  
ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, iPad, 
iPhone) และอุปกรณ์เสริม และเป็น
ตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรา
สินค้าอ่ืนๆ เพ่ือใช้งานร่วมกับสินค้า 
Apple 
สื่อสารมวลชน 
สื่อสารมวลชน 
 
สื่อสารมวลชน 

นายโสภณ อิงค์ธเนศ 

 กรรมการ 
 
 

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

- - 2558-ปัจจบุนั 
 
 
 
 

กรรมการ 
 
 
 
 

บมจ. เอส พี วี ไอ 
 
 
 
 

ตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรา
สิน ค้า  Apple ทัง้คอมพิว เตอ ร์  
ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, iPad, 
iPhone) และอุปกรณ์เสริม และเป็น
ตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรา



 

 
 

 
 

 บรษิทั เอส พ ีว ีไอ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
และการเงิน The University 
of Sydney, NSW, Australia 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร 
Director Certification 
Program (DCP) 2013 

 หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยั
ระดบัสงู ปี 2556  นสถาบนั
วิทยาการประกนัภยัระดบัสงู 

 
 
2557 
 
 
2553-ปัจจบุนั 
 

 
 
กรรมการ 
 
 
ผู้จดัการฝ่ายผลติภณัฑ์ 

 
 
บมจ. เออาร์ไอพี 
 
 
บมจ. ไอที ซตีิ ้

สินค้าอ่ืนๆ เพ่ือใช้งานร่วมกับสินค้า 
Apple 
ให้บริการรับจดังานนิทรรศการ  
ให้บริการบริหาร ผลติ บริหารงาน และ
รับปรึกษาด้านสื่อโฆษณา 
จ าหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงาน/
สื่อสารโทรคมนาคมและบริการ 
 

นางสาวอษุณีย์ รัตนไพฑรูย์ 

 กรรมการบริหาร  

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

 

55  ปริญญาโท   
สาขาบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี   สาขาบญัชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

- - 2558-ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
2555-2557 
 
2553-2554 

กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการ
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 
 
 
 
 
ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 
ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

บมจ. เอส พี วี ไอ 
 
 
 
 
 
 
บจ. อบาคสั ซ ี
 
บจ. สตาร์ 360 (ประเทศไทย) 

ตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรา
สิน ค้า  Apple ทัง้คอมพิว เตอ ร์  
ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, iPad, 
iPhone) และอุปกรณ์เสริม และเป็น
ตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรา
สินค้าอ่ืนๆ เพ่ือใช้งานร่วมกับสินค้า 
Apple 
การลงทุนในบริษัทย่อย  รับบริหาร
จดัการ 
ขายส่งและขายปลีก  เสือ้ผ้า รองเท้า  
และอปุกรณ์กีฬา 
 



 

 
 

 
 

 บรษิทั เอส พ ีว ีไอ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
นางดวงนภา วรญาณโกศล 

 ผู้ช่วยผู้อ านวยการแผนก
ผลติภณัฑ์ 

49  ปริญญาตรี   
วิทยาการคอมพิวเตอร์    
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

0.39% 
 

-  น้องสะใภ้ของ 
   นายไตรสรณ์   
   วรญาณโกศล   
   และ 
   นางเพ็ชรรัตน์  
   วรญาณโกศล 

2554-ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
2537-ปัจจบุนั 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการแผนกผลติภณัฑ์ 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 

บมจ. เอส พี วี ไอ 
 
 
 
 
 
 
บจ. เอส พี วี แอดวานซ ์

ตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรา
สิน ค้า  Apple ทัง้คอมพิว เตอ ร์  
ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, iPad, 
iPhone) และอุปกรณ์เสริม และเป็น
ตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรา
สินค้าอ่ืนๆ เพ่ือใช้งานร่วมกับสินค้า 
Apple 
ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

นายพงศกร บญุศรีเมือง 

 ผู้จดัการอาวโุสแผนก
วิศวกรรมและบริการ  

44  ปริญญาโท  โทรคมนาคม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าคณุทหารลาดกระบงั 

0.21% - 2554-ปัจจบุนั 
 
 
 
 

ผู้จดัการอาวโุสแผนกวิศวกรรมและ
บริการ   
 
 
 

บมจ. เอส พี วี ไอ 
 
 
 
 

ตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรา
สิน ค้า  Apple ทัง้คอมพิว เตอ ร์  
ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, iPad, 
iPhone) และอุปกรณ์เสริม และเป็น
ตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรา
สินค้าอ่ืนๆ เพ่ือใช้งานร่วมกับสินค้า 
Apple 

นายไพโรจน์  อลุศินนัท์ 

 ผู้จดัการอาวโุสแผนกค้า
ปลีก 1 

46  ประกาศณียบตัรวิชาชีพ 
สาขาไฟฟ้า  คณะไฟฟ้าก าลงั
วิทยาลยัเทคนิคจนัทบรีุ 

- - 2554-ปัจจบุนั 
 
 
 
 

ผู้จดัการอาวโุสแผนกค้าปลีก 1 
 
 
 
 

บมจ. เอส พี วี ไอ 
 
 
 
 

ตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรา
สนิค้าAppleทัง้คอมพิวเตอร์ ผลติภณัฑ์
ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) 
และอุปกรณ์เสริมและเ ป็นตัวแทน
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า
อ่ืนๆ เพ่ือใช้งานร่วมกบัสนิค้า Apple 



 

 
 

 
 

 บรษิทั เอส พ ีว ีไอ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
นางสาวศนัษนีย์ โหรานิคม 
 เลขานกุารบริษัท 

 
( ไ ด้ รั บ ก า ร แ ต่ ง ตั ้ง เ ป็ น
เลขานกุารบริษัท  เม่ือวนัท่ี  3 
พฤศจิกายน 2558 แทน   
นายพีระพล อ าพนั) 

39  ปริญญาโท  M.B.A.
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 ปริญญาตรี บญัชี  
สาขาการสอบบญัชี  
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

0.01% - 2558-ปัจจบุนั 
2557-ปัจจบุนั 
2555-ปัจจบุนั 
2555-2558 
 
 
 
2555-2555 
 
2552-2555 
 
 
2551-2552 
 
 

เลขานกุารบริษัท 
เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
ผู้จดัการแผนกลยทุธ์ิและพฒันา 
ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท 
 
 
System & Internal  Audit 
Manager 
Internal   Audit  Manager 
 
 
Asst.Internal  Audit  Manager 

บมจ. เอส พี วี ไอ 
 
 
 
 
 
 
A.R  Accounting Consultant 
Co.,Ltd 
บมจ. เออาร์ไอพี 
 
 
Nation  Boardcasting 
Corporation PCL 

 

ตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรา
สิน ค้า  Apple ทัง้คอมพิว เตอ ร์  
ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, iPad, 
iPhone) และอุปกรณ์เสริม และเป็น
ตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรา
สินค้าอ่ืนๆ เพ่ือใช้งานร่วมกับสินค้า 
Apple 
วางระบบ จัดท าบัญชี และตรวจสอบ
ภายใน 
ให้บริการรับจดังานนิทรรศการ  
ให้บริการบริหาร ผลิต บริหารงาน และ
รับปรึกษาด้านสื่อโฆษณา 
ผลติรายการโทรทศัน์และรายการวิทยุ 
ให้บริการโฆษณาผ่านสื่อโทรทศัน์  วิทย ุ
และสื่อรูปแบบใหม่ 

หมายเหต ุ: นบัรวมหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ 



 

 

 
 

 
 

 บรษิทั เอส พ ีว ีไอ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

 

เอกสารแนบ 2 
 

รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

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

รายช่ือ บริษัท 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

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

นายธีระ อภยัวงศ์ X,AC                   
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ /,C   / /,C / X / /,C  / / /  / / / /,C /,C 

นายนราธร วงศ์วเิศษ /         X    /      

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล /,//,/// / /                 
นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล /,//,* / /                 
นายสุจิน สวุรรณเกต /,AC                   

นางสษุมา รัตวิานิช /,AC                   
นางสาวอษุณีย์ รัตนไพฑรูย์ //,*                   
นางดวงนภา วรญาณโกศล **  /                 

นายพงศกร บญุศรีเมือง ***                   
นายไพโรจน์ อลุิศนนัท์ ***                   



 

 

 
 

 
 

 บรษิทั เอส พ ีว ีไอ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง: 
 

1. บริษัท เอส พี วี ดจิิตอล เซอร์วสิ จ ากดั   
2. บริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จ ากดั 
3. บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากดั  
4. บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จ ากดั 
5. บริษัท ดีท ูซสิเตม็ส์ จ ากดั 
6. บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ ากดั 
7. บริษัท ข้อมลูเครดติแหง่ชาต ิจ ากดั 
8. บริษัท บซิเินส ออนไลน์ จ ากดั (มหาชน) 
9. บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชนันลั จ ากดั 

 
10. บริษัท เวนเจอร์ โพรไฟล์ จ ากดั 
11. บริษัท เอเน็ต จ ากดั 
12. บริษัท เอบคิส์ ดีเวลลอปเมนต์ จ ากดั 
13. บริษัท เอส.พี.เอ็น เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากดั 
14. บริษัท เอสวีโอเอ จ ากดั (มหาชน) 
15. บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติง้ คอนซลัแตนท์ จ ากดั 
16. บริษัท เออาร์ไอที จ ากดั 
17. บริษัท เออาร์ไอพี จ ากดั (มหาชน) 
18. บริษัท ไอที ซติี ้จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

      บรษิทั เอส พ ีว ีไอ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

 

เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

 
 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวยพุา เบญจวิกรัย 

 ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน 
 

43  ปริญญาตรี 
การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ  
มหาวิทยาลยัสยาม 

- - 2554-ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
2547 - 2554 

ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
ผู้ตรวจสอบภายใน 

บมจ. เอส พี วี ไอ 
 
 
 
 
 
 
บมจ. ไอที ซตีิ ้ 

ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา
สินค้า Apple ทัง้คอมพิวเตอร์  ผลิตภณัฑ์
ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) และ
อุปกรณ์เสริม และเป็นตัวแทนจ าหน่าย
ผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้าอ่ืนๆ เพ่ือใช้งาน
ร่วมกบัสนิค้า Apple 
 
จ าหน่ายอปุกรณ์เคร่ืองใช้ส านกังาน/สื่อสาร
โทรคมนาคมและบริการ 
 



 

 
 

บรษิทั เอส พ ีว ีไอ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

 

 

เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
- ไม่มี -  
 
 

 



แบบ 56 -1 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั เอส พี วี ไอ จ ำกดั (มหำชน) 

S P V I Public Company Limited 

กำรรบัรองควำมถกูต้องของข้อมลู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
บรษิทั เอส พ ีว ีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

 

การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 

บริษัทฯ ได้สอบทำนขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีฉบบันี้แล้ว ด้วยควำมระมดัระวงั  บริษัทฯ     

ขอรบัรองว่ำข้อมูลดงักล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคญัผิด หรือไม่ขำดขอ้มูลที่ควรต้องแจ้งใน

สำระส ำคญั นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ขอรบัรองว่ำ 

1. งบกำรเงินและขอ้มูลทำงกำรเงนิที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปีได้แสดงข้อมูลอย่ำง

ถูกตอ้งครบถว้นในสำระส ำคญัเกีย่วกบัฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ แลว้  

2. บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบกำรเปิดเผยขอ้มลูทีด่ ีเพื่อใหแ้น่ใจว่ำบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนที่เป็น

สำระส ำคญัทัง้ของบริษัทฯ อย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคุมดูแลใหม้กีำรปฏบิตัติำมระบบดงักล่ำว 

3. บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบกำรควบคุมภำยในทีด่ ีและควบคุมดแูลใหม้กีำรปฏบิตัติำมระบบดงักล่ำวและ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

บรษิัทฯ ไดแ้จ้งขอ้มูลกำรประเมนิระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วนัที่ 16 กุมภำพนัธ ์2559 ต่อผู้สอบบญัชแีละ

กรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัของระบบกำร

ควบคุมภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำทีม่ชิอบทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ 

ในกำรนี้เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำเอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองควำม   

ถูกต้องแลว้ บรษิทัฯได้มอบหมำยให้ นำงสำวอุษณีย์ รตันไพฑูรย์ เป็นผู้ลงลำยมอืชื่อก ำกบัเอกสำรนี้ไวทุ้กหน้ำ

ด้วย  หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อของ นำงสำวอุษณีย์ รตันไพฑูรย์ ก ำกบัไว้ บริษัทฯ จะถือว่ำไม่ใช่ข้อมูล        

ทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัรองควำมถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่ำวขำ้งตน้ 

 ชื่อ ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ 

 
 

1. นำยนรำธร วงศว์เิศษ 

 

กรรมกำร 

 

………………………………. 

 
 

2. นำยไตรสรณ์ วรญำณโกศล 

 

กรรมกำร 

 

………………………………. 

 ชื่อ ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ 
 

ผูร้บัมอบอ ำนำจ 

 

นำงสำวอุษณีย ์รตันไพฑรูย ์

 

ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยบญัชแีละกำรเงนิ 

 

……………………………..… 

 

 



 

 
 

บรษิทั เอส พ ีว ีไอ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
เรยีน  ท่ำนผูถ้อืหุน้   

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทั เอส พ ีว ีไอ จ ำกดั (มหำชน) ไดร้บัแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบรษิทั ประกอบดว้ย

กรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 ท่ำน ซึ่งทุกท่ำนเป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิและมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตำมประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ ซึง่มรีำยนำมดงัต่อไปน้ี  

  1. นำยธรีะ อภยัวงศ ์          ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
  2. นำยสจุนิ สวุรรณเกต     กรรมกำรตรวจสอบ 
  3. นำงสษุมำ รตัวิำนิช        กรรมกำรตรวจสอบ 

โดยมนีำงสำวยพุำ  เบญจวกิรยั ผูจ้ดักำรแผนกตรวจสอบภำยใน  ท ำหน้ำทีเ่ลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฎิบตัหิน้ำที่ตำมขอบเขตควำมรบัผดิชอบที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัที่ระบุไว้

ในกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  โดยไดม้กีำรจดัประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 4 ครัง้  และกรรมกำรตรวจสอบทุก
ท่ำนไดเ้ข้ำร่วมประชุมครบถ้วนทุกครัง้   นอกจำกน้ี  คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัไดเ้ชิญฝำ่ยบรหิำร ผูส้อบบญัช ีและผู้ตรวจสอบ
ภำยในเขำ้รว่มประชุมดว้ยตำมควำมเหมำะสม  และมกีำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำร
บรษิทัทุกไตรมำส สำระส ำคญัสรปุไดด้งัน้ี  

 
สอบทำนงบกำรเงนิรำยไตรมำส  รำยงวดบญัชแีละประจ ำปีร่วมกบัผูส้อบบญัชีและผูบ้รหิำรฝำ่ยกำรบญัชีเพื่อพจิำรณำ

รำยงำนทำงกำรเงนิ กำรเปิดเผยขอ้มลูประกอบงบกำรเงนิ นโยบำยทำงกำรบญัช ี รวมถงึรบัทรำบขอ้สงัเกต และขอ้เสนอแนะของ
ผูส้อบบญัชี   เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ำมกีำรปฎิบตัิบญัชีที่ถูกต้องตำมหลกักำรบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป  และมกีำรเปิดเผยข้ อมูลในงบกำรเงนิ
อยำ่งเพยีงพอและเชื่อถอืได ้ ซึ่งผูส้อบบญัชไีดแ้สดงควำมเหน็ไวใ้นรำยงำนที่ไดน้ ำเสนอต่อคณะกรรมกำรและผูถ้อืหุน้ ทัง้น้ีผูส้อบ
บญัชไีดป้ฎบิตัหิน้ำที ่และแสดงควำมเหน็อยำ่งเป็นอสิระ 

 
พจิำรณำ เสนอแนะ และสอบทำนแผนงำนและผลกำรตรวจสอบของระบบกำรควบคมุภำยใน  เพื่อประเมนิควำมเพยีงพอ 

ควำมเหมำะสมและประสทิธภิำพของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมถงึกำรชี้แนะเพื่อใหม้กีำรก ำกบัดูแล และกำรตรวจสอบภำยในมี
ประสทิธภิำพมำกขึ้น  และเป็นไปตำมกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัที่บริษทัได้ก ำหนดไว้ ทัง้น้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำ 
บรษิทัมรีะบบกำรควบคมุภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในทีเ่พยีงพอเหมำะสม และมกีำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง 

 
สอบทำนรำยกำรทีเ่กีย่วโยงระหวำ่งกนั หรอืรำยกำรทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ำเป็นไป

ตำมเงื่อนไขปกติทำงธุรกิจและไม่มีรำยกำรใดที่มผีลกระทบต่อบรษิทัฯอย่ำงมนีัยส ำคญั โดยยดึหลกัควำมสมเหตุสมผล ควำม
โปร่งใส  รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลของรำยกำรดงักล่ำวอย่ำงเพยีงพอ ตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและ
ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ เป็นแนวทำง 

 
ตดิตำมควำมคบืหน้ำเกี่ยวกบักำรปฎิบตัติำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว ้ เพื่อใหร้ะบบกำร

ควบคมุภำยในของบรษิทัมปีระสทิธภิำพ เหมำะสมและเพยีงพอกบัสภำพแวดลอ้มทำงธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
 



 

 
 

บรษิทั เอส พ ีว ีไอ จ ำกดั (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

 

 

พิจำรณำคัดเลือก  เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยพิจำรณำถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ และควำมน่ำเชื่อถือเป็นหลกั และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อน ำเสนอขออนุมตัิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พจิำรณำแต่งตัง้ 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฎิบตัิหน้ำที่ครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ได้รบัอนุมตัิจำก

คณะกรรมกำรบรษิทัด ำเนินกำรดว้ยควำมรอบคอบและเป็นอสิระ  และมคีวำมเหน็ว่ำคณะกรรมกำรบรษิทัตลอดจนผูบ้รหิำรของ
บรษิทั มคีวำมมุ่งม ัน่ที่จะปฎิบตัหิน้ำที่เพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยของบรษิทั อย่ำงมคีุณภำพ  และไดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อกำรด ำเนินงำน
ภำยใต้ระบบกำรควบคุมภำยในที่มปีระสทิธผิล มกีำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ี มคีวำมโปร่งใส และเชื่อถอืได้ตำมหลกักำรก ำ กบัดูแล
กจิกำรทีด่สีอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
 

 
 

 
 
 

(นำยธรีะ อภยัวงศ์) 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 


