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สารจากประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

นายธีระ อภัยวงศ์
ประธานกรรมการ

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
ประธานกรรมการบริหาร

สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกในระหว่างปี 2558  
ยังคงมีการฟื้นตัวอย่างเปราะบาง ไม่เป็นไปตามที่ทุกประเทศ
คาดการณ์ไว้ ส่งผลกระทบต่อการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้า
ในประเทศของบรษิทัฯ  ทัง้ภาครฐั  ภาคธุรกิจ  และภาคเอกชน
ทั่วไป ท�าให้ยอดขายสินค้าของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตาม
ประมาณการ โดยเมื่อเทียบกับยอดขายในปี 2557 แล้วจะ
ต�า่กว่าเล็กน้อย บริษัทฯ จึงได้เน้นให้ความส�าคัญในด้านการ
บริการลูกค้าหลังการขาย การให้ความส�าคัญในการส่งมอบ  
Solution ท่ีครบวงจร ตลอดจนการพัฒนา Content ควบคู่
กับการขายตัวสินค้า Hardware อีกทั้งบริษัทฯ มีการควบคุม
ค่าใช้จ่ายอย่างใกล้ชดิเพ่ือให้มกีารด�าเนินการอย่างคุม้ค่าและ  
ประหยัดในทุกขั้นตอน มาตรการดังกล่าวจึงส่งผลให้บริษัทฯ 
ยังคงมผีลประกอบการทีม่กี�าไรในท่ามกลางภาวะเศรษฐกจิที่
ผันผวนในปีที่ผ่านมา

อนึง่ในระหว่างปีบรษิทัฯ ได้ขยายเพ่ิมสาขาอกี 6 แห่งใน
ศูนย์การค้าชั้นน�า และห้างสรรพสินค้าในเขตต่างจังหวัดท่ีมี
ศกัยภาพสงู เพ่ือรองรบัลกูค้าทัง้ในจงัหวดัใหญ่และลกูค้าจาก
ประเทศในกลุ่ม A.E.C ท�าให้บริษัทฯ มีสาขา ณ สิ้นปี 2558 
รวม 31 สาขา ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถด�าเนินการด้าน
การตลาดเชิงรุกและให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างท่ัวถึงใน
ทุกภาคของประเทศ

ในปี 2559 บรษิทัจะยังคงนโยบายเพ่ิมคณุค่าของสนิค้า
และบรกิาร โดยเฉพาะการพัฒนาโปรแกรมการใช้งานร่วมกับ
อุปกรณ์สินค้า Hardware อย่างต่อเนื่อง การให้ค�าปรึกษา
แนะน�าและการฝึกอบรม  เพ่ือให้ลกูค้าเข้าใจและใช้ประโยชน์

จากการลงทุนได้เต็มท่ี ตลอดจนการให้บริการหลังการขาย
ท่ีจะอ�านวยความสะดวกและรวดเร็ว โดยจะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจและการรักษาความสามารถ
ในการแข่งขันของลูกค้า

นอกจากนี้ภาครัฐก็มีนโยบายหลักที่ส�าคัญและเร่งด่วน
ที่จะส่งเสริมและผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทส�าคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะเริ่มด�าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรมในปีนี้ เนื่องจาก บริษัทฯ มีสินค้า ระบบงาน
และประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว  จึงเป็นโอกาส
ที่บริษัทจะสนับสนุนร่วมการส่งเสริมและด�าเนินธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวนโยบายของภาครัฐด้วย

สดุท้ายนีใ้นนามของคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการ 
บริหาร และผู้บริหารทุกระดับชั้น ใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น 
พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้าทุกท่านท่ีให้การสนับสนุน
การด�าเนินการให้ข ้อแนะน�าที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
ตลอดมา ขอให้มั่นใจและยืนยันว่าคณะกรรมการฯ จะบริหาร
จัดการบริษัทอย่างเต็มก�าลังความสามารถ ด้วยความโปร่งใส 
มีจริยธรรม มีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและ
ผู้ถือหุ้นตลอดไป
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

หน่วย : ล้านบาท

(1) ก�าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปี (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วง 
 น�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
ก�าไรสุทธิ

อัตราส่วนการเงิน
อัตราก�าไรสุทธิ (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)

ข้อมูลต่อหุ้น 
(1) ก�าไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท)
จ�านวนหุ้นสามัญ-ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว (ล้านหุ้น) 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท) 

426.29
147.23

279.06
1,958.38
1,942.66

15.72

0.80
0.53
3.69
5.63

0.04
400
0.50

432.67
153.99
278.68
1,871.67
1,856.43

8.69

0.46
0.55
2.00
3.11

0.02
400
0.50

419.12
149.25
269.87

2,303.00
2,286.74

16.26

0.71
0.55
3.88
6.02

0.06
400
0.50

2558 2557 2556ส�าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

เปรียบเทียบรายได้

87.37% 88.52%

11.23% 10.45%

0.41% 0.61%

2558 2557

รายได้จากผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตราสินค้า Apple

รายได้จากผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตราสินค้าอื่น รายได้ค่าบริการ รายได้อื่น

0.74% 0.66%
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รายได้จากผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตราสินค้าอื่น

รายได้ค่าบริการ

รายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้
ตราสินค้า Apple

รวมรายได้

รายได้อื่น

2556

2556 2556 2557 2558

2556

2556

2556

2557

2557

2557

2557

2557

2558

2558

2558

2558

2558

2,081.01

2,303.00

10.73

1,733.55

1,958.38

12.01

1,635.06

1,871.67

12.51

Apple Products

Services Other

Non-Apple Products

199.04

12.22

204.71

8.11

210.33

13.77

สินทรัพย์รวม/Total Assets

หนี้สินรวม/Total Liabilities

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

419.12
426.29 432.67

149.25 147.23
153.99
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คณะกรรมการบริษัท

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
กรรมการ และ

ประธานกรรมการบริหาร

นายธีระ อภัยวงศ์
ประธานกรรมการ และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายนราธร วงศ์วิเศษ
กรรมการ และ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล 
กรรมการ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

และกรรมการผู้จัดการ

นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล 
กรรมการ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

และผู้อ�านวยการฝา่ยปฏิบัติการ

นายสุจิน สุวรรณเกต
กรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบ

นางสุษมา รัติวานิช
กรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบ

นายโสภณ อิงค์ธเนศ
กรรมการ
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ผู้บริหาร

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล 
กรรมการผู้จัดการ

นางดวงนภา วรญาณโกศล
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการแผนกผลิตภัณฑ์

นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล 
ผู้อ�านวยการฝา่ยปฏิบัติการ

นายไพโรจน์ อุลิศนันท์
ผู้จัดการอาวุโสแผนกค้าปลีก

นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์
ผู้อ�านวยการฝา่ยบัญชีและการเงิน

นายพงศกร บุญศรีเมือง
ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรม

และบริการ
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นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
กรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหาร

นายธีระ อภัยวงศ์
ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท

อายุ 61 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 15 มกราคม 2559) 0.08%
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 6 มกราคม 2554 / 4 ปี

การศึกษา
• ปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 Dominican University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
 สาขาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
• ปริญญาตรีกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  

  คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร    
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

• ปรญิญาตร ีสถาปตัยกรรมศาสตร ์Fu Hsing Institute of 
 Technology ประเทศไต้หวัน
• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 1 ส�านักคณะกรรมการ 

  ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปี 2554
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program  

  (DAP) รุ่นที่ 36/2005
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program  

  (RCP) รุ่นที่ 12/2005

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2554-ปัจจุบัน   กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
   บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท เอส วี โอ เอ จ�ากัด (มหาชน)
2551-ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จ�ากัด
2549-ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ
   บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ�ากัด
2543-ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด
2539-ปัจจุบัน    กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
 บริษัท ไอที ซิติ้ จ�ากัด (มหาชน)
2538-ปัจจุบัน    กรรมการและประธานบริษัท
   บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จ�ากัด
2538-ปัจจุบัน    กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
                  บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ�ากัด (มหาชน)
2532-ปัจจุบัน    กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
               บริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน)
2530-ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท กลุ่มแอดวานซ์  ริเสิร์ช จ�ากัด

อายุ 69 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 15 มกราคม 2559) 0.10%
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 ตุลาคม 2555 / 3 ปี

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

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2555-ปัจจุบัน   ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
                บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)
2557-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย
 สถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย
2554-2557 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด
2554-ปัจจุบัน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส�านักงานพัฒนาการธุรกรรม
 ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน)  
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2553-2556 ประธานกรรมการ
 บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จ�ากัด
2531-2556      ประธานกรรมการ
       บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ�ากัด
2553-2555      กรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2548-2555      ประธานกรรมการ
     บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ�ากัด
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อายุ 54 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 15 มกราคม 2559) 6.33%
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 6 มกราคม 2554 / 4 ปี

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

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2554-ปัจจุบัน  กรรมการ
 บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)
2539-ปัจจุบัน   กรรมการ
                     บริษัท เอส พี วี ดิจิตอล เซอร์วิส จ�ากัด
2537-ปัจจุบัน  กรรมการ
                     บริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จ�ากัด

อายุ 62 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 15 มกราคม 2559) 1.26%
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 6 มกราคม 2554 / 4 ปี

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

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2554-ปัจจุบัน   กรรมการ
 บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)
2555-ปัจจุบัน    ที่ปรึกษา
                   บริษัท เออาร์ อิลาสโทเมอร์ จ�ากัด
2555-ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ
                  บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จ�ากัด
2554-ปัจจุบัน    ที่ปรึกษา
                   บริษัท กลุ่มแอดวานซ์  รีเสิร์ช จ�ากัด 
2550-2553       กรรมการ
 บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
2549-2553      กรรมการผู้จัดการ
 บรษัิท กรงุไทยคอมพิวเตอร ์เซอรว์สิเซส จ�ากดั (มหาชน)

นายนราธร วงศ์วิเศษ
กรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล 
กรรมการ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
และกรรมการผู้จัดการ
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อายุ 55 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 15 มกราคม 2559) 8.32%
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 6 มกราคม 2554 / 4 ปี

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

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2554-ปัจจุบัน    กรรมการ
                บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)
2539-ปัจจุบัน    กรรมการ
                บริษัท เอส พี วี ดิจิตอล เซอร์วิส จ�ากัด
2537-ปัจจุบัน กรรมการ
                   บริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จ�ากัด 

อายุ 65 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 15 มกราคม 2559) 0.08%
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 ตุลาคม 2555 / 3 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Long Island University, U.S.A.
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program 

 (DAP) รุ่นพิเศษ SET 2012

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2555-ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
                     บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)
2551-2557      กรรมการ
 บรษัิท นครหลวงลสิซิง่ – แฟก็เตอรงิ จ�ากดั (มหาชน)
2542-2554      กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
                     บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด 
2551-2553      กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
                     บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย
2527-2553      ต�าแหน่งสุดท้าย – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สายงานก�ากับและตรวจสอบภายใน
 ธนาคารนครหลวงไทย จ�ากัด

นางเพ็ชรรตัน ์วรญาณโกศล 
กรรมการ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และผู้อ�านวยการฝา่ยปฏิบัติการ

นายสุจิน สุวรรณเกต
กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท
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อายุ 38 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 15 มกราคม 2559) 0.08%
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 ตุลาคม 2555 / 3 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโท Information Systems, American University,  

 U.S.A.
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program  

 (DAP) รุ่นพิเศษ SET 2012

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2555-ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
                   บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)
2555-ปัจจุบัน  ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป 
                  บริษัท อสมท จ�ากัด(มหาชน) 
2554-2555  รักษาการผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป
          บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) 
2552-2555      เลขานุการอาวุโส (ประธานกรรมการ)
                 บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)  

อายุ 33 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 15 มกราคม 2559) – ไม่มี -
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 31 มีนาคม 2558 / 9 เดือน

การศึกษา
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และการธนาคาร The University 
 of Sydney, NSW, Australia
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการเงิน The University of 
 Sydney, NSW, Australia
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program   

 (DCP) 2013
• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง ปี 2556 
 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2558-ปัจจุบัน    กรรมการ
                บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)
2557              กรรมการ
              บริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน) 
2553-ปัจจุบัน    ผู้จัดการฝา่ยผลิตภัณฑ์
               บริษัท ไอที ซิตี้ จ�ากัด (มหาชน)

นางสุษมา รัติวานิช
กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ

นายโสภณ อิงค์ธเนศ
กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการบริหาร

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
กรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหาร

อายุ 61 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 15 มกราคม 2559) 0.08%
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 6 มกราคม 2554 / 4 ปี

การศึกษา
• ปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 Dominican University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
 สาขาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
• ปรญิญาตรกีติตมิศักดิ ์วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ (วทิยาการคอมพิวเตอร)์  

  คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร    
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

• ปริญญาตรี สถาปตัยกรรมศาสตร ์Fu Hsing Institute of 
 Technology ประเทศไต้หวัน
• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 1 ส�านักคณะกรรมการ 

  ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปี 2554
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program  

  (DAP) รุ่นที่ 36/2005
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program  

  (RCP) รุ่นที่ 12/2005

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2554-ปัจจุบัน   กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
   บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท เอส วี โอ เอ จ�ากัด (มหาชน)
2551-ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จ�ากัด
2549-ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ
   บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ�ากัด
2543-ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด
2539-ปัจจุบัน    กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
 บริษัท ไอที ซิติ้ จ�ากัด (มหาชน)
2538-ปัจจุบัน    กรรมการและประธานบริษัท
   บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จ�ากัด
2538-ปัจจุบัน    กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
                  บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ�ากัด (มหาชน)
2532-ปัจจุบัน    กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
               บริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน)
2530-ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท กลุ่มแอดวานซ์  ริเสิร์ช จ�ากัด

อายุ 54 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 15 มกราคม 2559) 6.33%
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 6 มกราคม 2554 / 4 ปี

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

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2554-ปัจจุบัน  กรรมการ
 บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)
2539-ปัจจุบัน   กรรมการ
                     บริษัท เอส พี วี ดิจิตอล เซอร์วิส จ�ากัด
2537-ปัจจุบัน  กรรมการ
                     บริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จ�ากัด

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล 
กรรมการ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
และกรรมการผู้จัดการ
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นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
และผู้อ�านวยการฝา่ยบัญชีและการเงิน

อายุ 55 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 15 มกราคม 2559) 8.32%
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 6 มกราคม 2554 / 4 ปี

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

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2554-ปัจจุบัน    กรรมการ
                บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)
2539-ปัจจุบัน    กรรมการ
                บริษัท เอส พี วี ดิจิตอล เซอร์วิส จ�ากัด
2537-ปัจจุบัน กรรมการ
                   บริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จ�ากัด 

อายุ 55 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 15 มกราคม 2559) – ไม่มี -
วันที่แต่งตั้งเป็นผู้บริหาร  3 พฤศจิกายน 2558

การศึกษา
• ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรีสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2558 - ปัจจุบัน    กรรมการบริหาร และผู้อ�านวยการฝา่ยบัญชีและการเงิน
        บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)
2555-2557         ผู้อ�านวยการฝา่ยบัญชีและการเงิน
             บริษัท อบาคัส ซี จ�ากัด
2553-2554         ผู้อ�านวยการฝา่ยบัญชีและการเงิน
              บริษัท สตาร์ 360 (ประเทศไทย) จ�ากัด 

นางเพ็ชรรตัน ์วรญาณโกศล 
กรรมการ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และผู้อ�านวยการฝา่ยปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริหาร
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CONTENTS

สารจากประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการบริหาร

ปัจจัยความเส่ียง

คณะกรรมการบริษัท

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

โครงสร้างการถือหุ้น

คณะกรรมการบริหาร

โครงสร้างการจัดการและการก�ากับ
ดูแลกิจการ

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

การก�ากับดูแลกิจการ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

การบริหารความเส่ียง และ
การควบคุมภายใน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายการระหว่างกัน

ค�าอธิบายและบทวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการประจ�าปี 2558

งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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VISION MISSION

วิสัยทัศน์ 
มุ่งสู่ความเป็นผู้น�าดา้น Solutions for All 
Generations เพื่อสร้างการใช้เทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์ และใส่ใจดแูลผูม้ส่ีวนได้
เสียของบริษัท  ให้ได้รับผลตอบแทนและ
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ตลอดจนการใส่ใจ
ดูแลสังคม โดยเฉพาะด้านการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ
1. มุ่งมั่นที่จะสรรหาบริการที่ดีและนวัตกรรมใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิตที่ต้องการใช้เทคโนโลยี

อย่างสร้างสรรค์
2.  เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือให้ครูและนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี ในการช่วย

วิเคราะห์ สร้างสรรค์ วางแผน ค้นหาความรู้ แก้ปัญหา ท�างานร่วมกัน และน�าเสนอผลงาน เพื่อเข้าสู่การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (Life long learning)

3. มุ่งพัฒนาบุคลากร สร้างวัฒนธรรมในการท�างานของพนักงาน เพ่ือมอบบริการอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้า 
พร้อมให้ความส�าคัญในการพัฒนาความรู้แก่พนักงาน ให้ก้าวทันกับนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพ่ือก่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร

ค่านิยม
S P V I : Solutions for All Generations
S - Service Excellent ให้บริการด้วยความใส่ใจ 
 สรรหาบริการที่ดี เพื่อชีวิตในยุคติจิตอล 
 (Digital Lifestyle)
P - People ดแูล ส่งเสรมิและพัฒนาพนักงานให้เติบโต
 ไปด้วยกัน
V - Value ส่งมอบคุณค่า ให้แก่ลูกค้า พนักงาน ตลอด
 จนผู้มีส่วนได้เสีย
I - Integration ผสมผสานสินค้าและบริการอย่าง
 สร้างสรรค์ เพื่อส่งมอบ Solution ที่มีคุณค่ากับทุกวัย
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลัก
เป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ท้ัง
คอมพวิเตอร์ (iMac, MacBook Pro, MacBook Air) ผลิตภณัฑ์
ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสริมต่างๆ 
รวมทั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ 
ที่สามารถน�ามาใช้กับผลิตภัณฑ์ Apple เช่น ฮาร์ดดิสก์เก็บ
ข้อมูลส�าหรับงานวีดีโอ ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลแบบพกพา  
ผลติภณัฑ์ประเภทสิง่พมิพ์และกราฟิก รวมถงึอุปกรณ์ต่อพ่วง
ส�าหรับสินค้าประเภท iOS  (iPod, iPad, iPhone) เช่น ล�าโพง 
หูฟัง รวมทั้ง Case ป้องกันการกระแทก และฟิล์มกันรอย 
เป็นต้น เพ่ือที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร 
ทัง้ในกลุม่ลกูค้ารายย่อยทัว่ไป โดยผ่านช่องทางร้านค้า iStudio 
by SPVi, iBeat by SPVi, U•Store by SPVi, mobi และลูกค้า
องค์กร ทั้งลูกค้าสถานศึกษาและลูกค้าบริษัทและรัฐวิสาหกิจ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีศูนย์บริการลูกค้าตาม
มาตรฐาน Apple ท่ีได้รับแต่งตั้งเป็น Authorized Apple 
Service Provider ภายใต้ชือ่ Smart Bar ซึง่มช่ีางทีผ่่านรบัรอง
จาก Apple ประจ�าอยู่ทุกสาขา คอยให้บรกิารและให้ค�าปรกึษา 
รวมทั้งเปิดศูนย์ฝึกอบรมการใช้งานตามมาตรฐาน Apple 
แก่ลูกค้าท่ัวไปและองค์กร ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็น 
Authorized Apple Training Center

นโยบายและทิศทางองค์กร

บริษัทมีแผนกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน 
ผสมผสานสินค้าและบริการเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับลูกค้าและ
สังคม รวมท้ังสนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาของ
พนักงาน ด้วยค่านิยมองค์กร วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้

ค่านิยม 

S P V I : Solution for all generations

• Service Excellent: ให้บรกิารด้วยความใส่ใจสรรหา 
 บริการที่ดี เพื่อชีวิตในยุคติจิตอล (Digital Lifestyle)

• People: ดูแล ส่งเสรมิและพัฒนาพนักงานให้เตบิโต 
 ไปด้วยกัน

• Value:  ส่งมอบคุณค่า ให้แก่ลูกค้า พนักงาน ตลอด 
 จนผู้มีส่วนได้เสีย

• Integration: ผสมผสานสินค้าและบริการอย่าง 
 สร้างสรรค์เพื่อส่งมอบ Solution ที่มีคุณค่ากับทุกวัย

วิสัยทัศน์

มุง่สูค่วามเป็นผูน้�าด้าน Solutions for All Generations 
เพ่ือสร้างการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และใส่ใจดูแลผู้มี
ส่วนได้เสยีของบรษิทั ให้ได้รบัผลตอบแทนและประโยชน์อย่าง
คุม้ค่า ตลอดจนการใส่ใจดแูลสงัคม โดยเฉพาะด้านการศกึษา
อย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

1. มุ่งมั่นที่จะสรรหาบริการที่ดีและนวัตกรรมใหม่ๆ อัน
เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิตท่ีต้องการใช้เทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์

2.  เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอน 
เพ่ือให้ครูและนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี ในการช่วย
วิเคราะห์ สร้างสรรค์ วางแผน ค้นหาความรู้ แก้ปัญหา ท�างาน
ร่วมกัน และน�าเสนอผลงาน เพ่ือเข้าสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Life long learning) 

3. มุ่งพัฒนาบุคคลากร สร้างวัฒนธรรมในการท�างาน
ของพนักงาน เพ่ือมอบบริการอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้า 
พร้อมให้ความส�าคญัในการพัฒนาความรูแ้ก่พนกังาน ให้ก้าว
ทันกับนวัตกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพ่ือก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร

เป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้น�าด้าน IT เพ่ือการ
ศึกษาและการพัฒนาแบบครบวงจร ด้วย Apple Education 
Solution เพ่ือสร้างให้เกดิการเรยีนรูใ้นเชงิ Creative Learning 
โดยบริษัทฯ จะเน้นในเรื่อง Edutivity คือการท�ากิจกรรมเพ่ือ
การศึกษา ด้วยประสบการณ์ของทีมบริหาร ทีมขาย และทีม 
Solution Engineer ของบริษัทฯ และร้าน U•Store ที่ตั้งอยู่ใน
มหาวิทยาลัยชั้นน�า จะท�าให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงกลุ่ม
เป้าหมาย นับตั้งแต่ นักเรียนในโรงเรียน นักศึกษา อาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย องค์กรเอกชน และบุคคลทั่วไป โดยบริษัทฯ จะ
ท�าการตอกย�้าความเป็นผู ้น�ากับกลุ ่มเป้าหมายทุกระดับ 
ทกุวิชาชพี ซึง่ถือเป็นช่องทางการตลาดทีส่ามารถขยายตวัตาม
แนวโน้มของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งการที่ประเทศไทยก�าลังเริ่ม
ขยายการเชื่อมต่อด้วยระบบ 4G ทั่วประเทศและรองรับการ 
เติบโตของ AEC ซึ่งมีคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน 
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เป็นตวัเชือ่มในโลกแห่ง Social Network เพราะกลุม่เป้าหมาย 
ทัง้ในระดบับคุคล  และองค์กร ต่างมคีวามต้องการทีจ่ะพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะวิชาชีพต่างๆ ที่
ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ และรวมทั้งบุคคล
ทั่วไปท่ีจะต้องใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ตลอดช่วงชีวิต 
(Creative Life Long Learning) บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายที่จะ
ขยายฐานลกูค้าสูก่ลุม่องค์กรอืน่ๆ เพ่ิมมากขึน้ ด้วยผลติภัณฑ์ 
และ Solution ต่างๆ ท่ีบริษัทฯ มี เช่น ระบบการจัดการสี  
(Color Management System) ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ 
(Smart Class Room Solution) รวมไปถึงระบบห้องประชุม 
(Smart Meeting Room Solution) เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมยอดขายโดย
การเพ่ิมช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าและการบริการหลัง
การขาย ในรูปแบบการขยายสาขาและศูนย์บริการสินค้า 
ท้ังการเปิดร้าน iBeat, mobi และศูนย์บริการ Smart Bar 
รวมทั้งการเปิดร้าน AIS ที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิบริหารร้าน จาก
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จ�ากัด

ในปี 2558 บริษัทฯ มีสาขาทั้งหมดจ�านวน 31 สาขา 
สามารถแบ่งได้เป็น iStudio จ�านวน 4 สาขา iBeat จ�านวน 
6 สาขา U•Store จ�านวน 9 สาขา iShop จ�านวน 1 สาขา mobi 
จ�านวน 5 สาขา ศูนย์บริการ Smart Bar จ�านวน 4 สาขา  และ
ร้าน AIS จ�านวน 2 สาขา
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• จัดตั้งบริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด จากการร่วมทุนระหว่างบริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จ�ากัด   
 และบริษัทไอทีซิตี้ จ�ากัด (มหาชน)
•  รับโอนทรัพย์สินและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนจ�าหน่าย Apple ทั้งหมดของ  
 บริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จ�ากัด 
• รับโอนสาขาทั้งหมด จ�านวน 15 สาขา ซึ่งได้แก่ iStudio จ�านวน 4 สาขา iShop จ�านวน  
 1 สาขา iBeat จ�านวน 1 สาขา U•Store จ�านวน 7 สาขา และ Smart Bar จ�านวน 2 สาขา
• เปิดจุดจ�าหน่ายสินค้า Apple ใน IT City
• เปิดสาขา U•Store ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
• เปิดสาขา U•Store ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
• เปิดสาขา U•Store ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
• เปิดสาขา U•Store ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
•  เปิดจุดจ�าหน่ายสินค้า Apple ใน Big C
• เปิดสาขา iStudio ที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัลแกรนด์ พระราม 9 

• เปิดสาขา U•Store ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
• เปิด Smart Bar ที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
• เปิดสาขา  iStudio ที่ศูนย์การค้า เกตเวย์ เอกมัย (ปัจจุบันปรับเป็น iBeat)

• ด�าเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเข้าท�าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556

• เปิดสาขา iBeat ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงราย
•  เปิดสาขา iBeat เทสโก้ โลตัส สาขามหาชัย 2
• ปิดจุดจ�าหน่ายใน Big C
•  เปิดสาขา mobi ที่ศูนย์การค้าซีคอน สแควร์
• เปิดสาขา mobi ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ชอปปิ้ งเซ็นเตอร์ รามค�าแหง
•  เปิดสาขา mobi ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ชอปปิ้ งเซ็นเตอร์ บางกะปิ
•  เปิดสาขา mobi ที่ศูนย์การค้าอัศวรรณ ช๊อปปิ้ ง คอมเพล็กซ์ 2 หนองคาย 

•  เปิด Smart Bar ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แกรนด์ พระราม9
•  เปิดสาขา iBeat ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง
• เปิด Smart Bar ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงราย
•  เปิดสาขา mobi ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต
• ยกเลิกจุดจ�าหน่ายสินค้า Apple ใน IT City
• ได้รับสิทธิบริหารร้าน AIS  ซึ่งเปิดสาขาแรกที่ เทสโก้ โลตัส ระยอง
• เปิดสาขาร้าน AIS ที่ เอ็มเอ็ม เมก้ามาร์เก็ต อรัญประเทศ

เหตุการณ์ส�าคัญของบริษัท

2554

2555

2556

2557

2558
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ผลิตภัณฑ์และบริการ

บรษิทัฯ ประกอบธุรกิจหลกัเป็นหนึง่ในตวัแทนจ�าหน่าย 
(Reseller) ผลติภณัฑ์ภายใต้ ตราสนิค้า Apple ทัง้คอมพิวเตอร์ 
ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS และอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมท้ังเป็น
ตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา สินค้าอื่นๆ ท่ี่สามารถ 
น�ามาใช้กับผลิตภัณฑ์ Apple เป็นหลัก เพื่อที่จะรองรับความ
ต้องการของลกูค้าได้ครบวงจร นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยังได้ขยาย
ธุรกิจการบริการให้แก่ลูกค้า โดยมีศูนย์บริการส�าหรับสินค้า
ภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ Apple ในนาม Smart Bar รวมทั้งเปิด 
ศูนย์ฝึกอบรมตามมาตรฐาน Apple 

ผลิตภัณฑ์และบริการหลักของบริษัทฯ 
แบ่งออกได้ ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple
บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก Apple South Asia 

(Thailand) Limited ให้เป็นตัวแทนจ�าหน่าย (Reseller) 
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple 

ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ ซื้อสินค้า Apple  ส่วนใหญ่
จากตวัแทนค้าส่ง (Distributor) ทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้จาก Apple 
ซึ่งสามารถแบ่งสินค้า Appleได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

• ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ MAC OS (MAC  
Operating System) : คอมพิวเตอร์ทุกรุน่ภายใต้ตราสนิค้าของ 
Apple (MAC OS) ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ประเภท
คอมพิวเตอร์ไอแมค (iMac) แมคโปร (Mac Pro) แมคมนิ ิ(Mac 
Mini), คอมพิวเตอร์แบบพกพาทัง้แมคบุค๊โปร (MacBookPro) 
และแมคบุ๊คแอร์ (MacBook Air)

• ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS: ผลิตภัณฑ์ประเภทไอแพด 
(iPad) ไอพอด (iPod) และ Apple Watch ส�าหรับไอโฟน 
(iPhone) เน่ืองจาก Apple แต่งตัง้ผูใ้ห้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ี
เป็นตัวแทนจ�าหน่ายโดยตรง บริษัทฯ จะซื้อจากผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาจ�าหน่าย

• ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริมภายใต้ตราสินค้า 
Apple (Apple Accessories): เช่น ที่ชาร์จแบตเตอรี่ หูฟัง
สายพ่วง เครื่องส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต แผนความคุ้มครอง 
AppleCare เป็นต้น
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ

รายได้

รายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple
• ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์
• ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS
• ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริม 
รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple
รายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น 
• ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริม
• ผลิตภัณฑ์ประเภทกราฟิก
• ผลิตภัณฑ์ประเภทซอฟต์แวร์ 
• ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์
รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น 
รวมรายได้จากการขาย
รายได้ค่าบริการ
รายได้อื่น
รายได้รวม

ล้านบาท

640.11
1,315.11

125.79
2,081.01

137.52
44.51
15.25

1.76
199.04

2,280.05
12.22
10.73

2,303.00

ล้านบาท

587.90
1,004.88

140.77
1,733.55

151.07
40.05
11.14

2.45
204.71

1,938.26
8.11

12.01
1,958.38

ล้านบาท

587.43
927.36
120.27

1,635.06

153.74
36.16
19.16

1.27
210.33

1,845.39
13.77
12.51

1,871.67

ร้อยละ

27.79
57.10

5.46
90.36

5.97
1.93
0.66
0.08
8.64

99.00
0.53
0.47

100.00

ร้อยละ

30.02
51.31

7.19
88.52

7.71
2.05
0.57
0.13

10.45
98.97

0.41
0.61

100.00

ร้อยละ

31.39
49.55

6.43
87.37

8.21
1.93
1.02
0.07

11.23
98.60

0.74
0.66

100.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
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2. ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น (Non-Apple Products)
เพ่ือที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร 

บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ ได้แก่

• ผลติภณัฑ์ประเภทอปุกรณ์เสรมิ: ได้แก่ ฮาร์ดดสิก์เก็บ
ข้อมูลส�าหรับงานวีดีโอ ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลแบบพกพา หูฟัง 
Case ป้องกันการกระแทก ฟิล์มกันรอย ล�าโพง แบตเตอรี่
ส�ารองแบบพกพา และที่ชาร์จแบตเตอรี่

• ผลติภัณฑ์ประเภทกราฟิก: ได้แก่ เครือ่งพิมพ์องิค์เจท็
หน้ากว้าง กระดาษส�าหรับงานพิมพ์ และ อุปกรณ์วัดคุณภาพ
การพิมพ์

• ผลติภณัฑ์ประเภทซอฟต์แวร์: ได้แก่ Adobe และ EFI 
(โปรแกรม Colorproof XF)

• ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน: 
ได้แก่ คอมพิวเตอร์ของบรษิทั เดลล์ คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด เพ่ือเป็นทางเลือกเสริมส�าหรับลูกค้าท่ีต้องการสินค้า
ประเภทคอมพิวเตอร์ภายใต้ตราสินค้าอื่น

3. งานบริการ
บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก Apple South Asia 

(Thailand) Limited ให้เป็น Authorized Service Provider 
ท�าให้บริษัทฯ สามารถ เปิดศูนย์บริการภายใต้ชื่อ Smart Bar 

เพื่อให้บริการต่างๆ ส�าหรับสินค้า Apple ได้ โดยสามารถซื้อ
อะไหล่ต่างๆ จาก Apple ได้โดยตรง โดยปัจจุบันมี Smart Bar 
จ�านวน 4 แห่ง ได้แก่ที่ IT Mall Fortune Town ชัน้ 3 ศนูย์การค้า
เซน็ทรลั แจ้งวัฒนะ ชัน้ G ศนูย์การค้าเซน็ทรลัพระราม 9 ชัน้ 4  
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ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงราย ชั้น 1 และบริษัทเปิด
ศนูย์ฝึกอบรมการใช้งานให้แก่ลกูค้าและองค์กรตามมาตรฐาน 
Apple ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น Authorized Apple Training 
Center 

โดยในปี 2558 บรษิทัฯ ได้ขยายพ้ืนท่ีศูนย์บริการ  
Smart Bar 1 แห่ง เพื่อรองรับการให้บริการซ่อม iPhone จาก
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมทั้งมีเครื่องให้บริการลูกค้า
ระหว่างรอการซ่อม ส�าหรับเครื่องที่อยู่ในระยะประกันตาม
เงื่อนไข

การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่าย

บรษิทัฯ จ�าหน่ายสนิค้าของบรษิทัฯ ผ่าน 2 ช่องทางหลกัคอื
1. ช่องทางจ�าหน่ายผ่านร้านค้าปลีก เป็นช่องทาง

จ�าหน่ายโดยตรงกับลูกค้ารายย่อย ได้แก่ 
iStudio / iBeat / iShop / mobi by SPVi จ�านวน 16 

สาขา ที่ ต้ังในศูนย์การค้า และอาคารส�านักงาน ซ่ึงร้าน 
iStudio จะมีกิจกรรมประจ�าในร้าน คือ การสาธิตการใช้งาน 
(Demo) ให้ลกูค้าได้ทดลองใช้งาน และสร้างประสบการณ์การ
ใช้สินค้า Apple และอุปกรณ์เสริมกับ LifeStyle ของลูกค้า 
เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าก่อนการตัดสินใจ

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการบริหารร้านค้า AIS 
จากบรษิทัแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค ซึง่เปิดด�าเนนิการแล้ว 
2 สาขา

U•Store จ�านวน 9 สาขา ซึ่งตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย 
ลูกค้ากลุ่มน้ีจะเป็นนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของ
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สถาบันการศึกษา  ซึ่งมีจุดประสงค์ในการซื้อสินค้าเพื่อใช้เป็น
สือ่ในการศกึษา โดยลกูค้ากลุม่น้ีจะได้รบัสทิธิซือ้สนิค้า Apple 
ราคาเพื่อการศึกษาในร้าน  U•Store

2. ช่องทางจ�าหน่ายผ่านส�านักงานใหญ่ เป็นการ
ติดต่อโดยตรงระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทฯ กับกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย ในการเสนอขายสินค้าและ Solution ต่างๆ ที ่
บรษิทัฯ ม ีเช่น ระบบการจดัการส ี(Color Management System)  
ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Class Room Solution) 
รวมไปถึงระบบห้องประชมุ (Smart Meeting Room Solution) 

โดยเฉพาะลูกค้าสถานศึกษา  บริษัทฯ มีทีมขายเข้าไป
ติดต่อโดยตรงกับสถาบันการศึกษา เข้าไปน�าเสนอ และท�า
กิจกรรม เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู มั่นใจในเทคโนโลยี และวิธีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอน

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังร่วมท�ากิจกรรมกับทางโรงเรียน
ในวันวิชาการของโรงเรียน และช่วยให้นักเรียนทั้งโรงเรียนได้
เห็นและสัมผัสเทคโนโลยี เป็นการสร้าง Brand SPVi ให้แก่
นักเรียนและครู ว่า “SPVi เป็นผู้น�าทางด้านเทคโนโลยีการ
ศึกษา ด้วยเทคโนโลยีของ Apple”
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โดยบรษิทัฯ มกีารท�าโครงการร่วมกับสถานศกึษาต่างๆ  
เรยีกว่า “โครงการหน่ึงนักเรยีน หน่ึงคอมพวิเตอร์” (One to 
One Project)  ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนมีคอมพิวเตอร์
ของตัวเองที่โรงเรียน  และยังมีโครงการสนับสนุนสถานศึกษา
ในการเปิดห้องปฏบิตักิารคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น ห้องปฏบิตักิาร
ส�าหรับการเรียนการสอนด้านวิชาภาพยนตร์ ซึ่งบริษัทฯ เป็น
ผูต้ดิตัง้ระบบให้กับมหาวิทยาลยักรงุเทพ เพ่ือจดัเก็บไฟล์วิดโีอ
ต่างๆ บนเครื่องแม่ข่ายโดยอัตโนมัติ และสามารถดูแลเครื่อง
ลูกข่ายโดยอัตโนมัติ  โดยบริษัทฯ จะให้บริการในลักษณะของ
ผู้ส่งมอบ ติดตั้ง และดูแลระบบอุปกรณ์ภายในสถานศึกษา 
บรษิทัฯ มนีโยบายท่ีจะเน้นการบรกิารให้กับลกูค้าสถานศกึษา 
เพ่ือทีจ่ะเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดและผลกัดนัให้บรษิทัฯ เป็น
ที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
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1. ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงผู้จ�าหน่ายสินค้า
รายใหญ่

บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก Apple South Asia 
(Thailand) Limited เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าของ Apple 
รวมท้ังเปิดศนูย์บรกิารเพ่ือให้บรกิารหลงัการขายสนิค้า Apple 
โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการซื้อสินค้า Apple คิดเป็นร้อยละ 
93.55 ร้อยละ 87.96 และร้อยละ 88.76 ของยอดสัง่ซือ้ทัง้หมด
ในปี 2556 – 2558 ตามล�าดับนั้น   หากบริษัทฯ ถูกยกเลิกการ
แต่งตั้งจาก Apple ในการจ�าหน่ายสินค้า Apple จะเกิดผล 
กระทบกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ
ถึงแม้สัญญาในการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า 
Apple เป็นสัญญาปีต่อปี แต่จากการท่ีนายไตรสรณ์ และ
นางเพ็ชรรตัน์ วรญาณโกศล และทีมงานผูบ้รหิาร ด�าเนนิธรุกจิ
เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าให้กับ Apple มากว่า 20 ปี อีกทั้ง
บรษิทัฯ ยังได้รบัรางวลัต่างๆ จาก Apple มาโดยตลอด รวมทัง้
สร ้างยอดขายจ�านวนมาก และปฏิบัติตามข้อตกลงใน
สัญญากับ Apple อย่างเคร่งครัด ท�าให้ผู้บริหารเชื่อมั่นว่า 
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะได้รับการสนับสนุนและ
ความไว้ใจจาก Apple อย่างต่อเนื่อง

2. ความเสี่ยงจากการล้าสมัยของสินค้า
สินค้าของ Apple เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว Apple จึงต้องท�าการพัฒนาและออก
สินค้ารุ่นใหม่ๆ ที่มีความทันสมัยและมีหน้าที่การใช้งานเพ่ิม
เตมิให้ตรงกับความต้องการของลกูค้าอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียว
กับสินค้า IT อื่นๆ ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่าย บริษัทฯ จึง
อาจประสบปัญหาในเรื่องการบริหารสินค้าคงคลัง กล่าวคือ 
สนิค้าท่ีมอียู่อาจเสือ่มความนิยมและล้าสมยั ท�าให้บรษิทัฯ ไม่
สามารถจ�าหน่ายสินค้าดังกล่าวได้

จากการที่ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจ�าหน่าย
สนิค้า Apple มานาน ท�าให้มคีวามเข้าใจถงึความต้องการของ
ผู ้บริโภคเป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ดูแลสินค้า 
(Product Management) คอยติดตามสต๊อคสินค้า คัดเลือก
สินค้า และสั่งซื้อสินค้าจ�านวนที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันความ
เสี่ยงจากสินค้าล้าสมัย ส�าหรับการคัดเลือกสินค้าเข้ามา
จ�าหน่าย เจ้าหน้าที่ดูแลสินค้าจะมีการส�ารวจความคิดเห็น 
ความต้องการผ่านทางพนักงานหน้าร้าน และผู้จัดการสาขา
อย่างสม�า่เสมอ ในขณะเดยีวกันบรษิทัฯ ยังได้รบัข้อมลูข่าวสาร

ปัจจัยเส่ียง

ต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าใหม่ๆ แนวโน้ม หรือเทคโนโลยีต่างๆ จาก 
Apple รวมทัง้ผูจ้ดัจ�าหน่ายรายอืน่ส่งผลท�าให้บรษิทัฯ สามารถ
คัดสรรสินค้าได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากท่ีสุด 
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯมีการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยระบบ Inventory Online ที่เชื่อมโยงข้อมูล
สินค้าคงคลังของทุกสาขา โดยทุกสิ้นวันจะมีการสุ่มตรวจเช็ค
สินค้าคงคลังของแต่ละสาขา เพ่ือท�าการเปรียบเทียบยอด
สินค้าคงเหลือกับรายงานสินค้าคงคลังจากระบบ Inventory 
ของบริษัท ในสาขาท่ีมีการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือช้า ก็จะ
ด�าเนนิการโอนไปยังสาขาอืน่พร้อมทัง้การจดักจิกรรมส่งเสรมิ
การขาย (Promotion) เพ่ือช่วยในการจ�าหน่ายให้เร็วขึ้นหาก
สาขาใดมสีนิค้าไม่พอกับความต้องการ ก็จะสามารถตรวจเชค็
สินค้าคงคลังจากสาขาอื่นได้ในทันที ส่งผลท�าให้บริษัทฯ 
สามารถระบายสินค้าได้รวดเร็วก่อนที่สินค้าท่ีมีอยู่จะเสื่อม
ความนิยม นอกจากนี้ ในกรณีที่ Apple ออกสินค้ารุ่นใหม่เพื่อ
ทดแทนรุ่นเดิม บริษัทฯ จะได้รับการชดเชยส่วนต่างราคา
ตามรุ่น เงื่อนไข และตามเวลาท่ีตกลงกัน เพ่ือให้บริษัทฯ 
สามารถปรับราคาขายลงมาเพื่อให้สามารถแข่งขันได้

3. ความเสี่ยงจากการแข่งขัน
การเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ของตลาด ICT โดยเฉพาะ

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตพีซี ส่งผลท�าให้มี
การแข่งขันท่ีสูง โดยเฉพาะในส่วนของผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็น 
Apple, Samsung, Oppo ที่จะออกสินค้ารุ่นใหม่ๆ ออกมา
อย่างสม�่าเสมอเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด อย่างไรก็ตาม ด้วย
เอกลกัษณ์เฉพาะของผลติภัณฑ์ Apple ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรม 
ระบบปฏิบัติการ MacOS X ส�าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์, iOS 
ส�าหรบัโทรศพัท์เคลือ่นที ่และ Tablet, Cloud System, Retina 
Display ส�าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาที่แสดงภาพได้
คมชัดกว่าจอคอมพิวเตอร์ท่ัวไป ความหลากหลายของ 
Application ความปลอดภัยของระบบประกอบกับการ
ออกแบบสินค้าที่ทันสมัย และความง่ายในการใช้งานคาดว่า
ผลิตภัณฑ์ Apple จะยังคงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคใน
ขณะเดยีวกัน บรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งจากผูป้ระกอบการราย
อื่นที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Apple ให้เป็น Reseller ใน
ประเทศไทย เช่นเดยีวกัน ท�าให้ผูป้ระกอบการสามารถเปิดร้าน 
iStudio, iBeat, U•Store หรือ จุดขายสินค้า Apple ในร้าน 
Retail ของผู้ประกอบการดังกล่าว หรือห้างสรรพสินค้าต่างๆ 
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ได้เช่นเดียวกับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม แต่ละศูนย์การค้าหรือ
อาคารส�านักงาน หรือ Community Mall จะไม่มีร้าน Apple 
ประเภทเดยีวกันอยู่ในทีเ่ดยีวกัน (แต่อาจมจีดุจ�าหน่ายอืน่ๆ ที่
จ�าหน่ายสินค้า Apple เช่น ใน Power Buy หรือ Power Mall) 
Reseller ทกุรายจะต้องบรหิารช่องทางการจ�าหน่ายของตนเอง 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้น ความส�าเร็จของ 
Reseller คือการมีช่องทางการจ�าหน่ายที่เข้าถึงผู้บริโภคได้
อย่างทั่วถึง และรวดเร็วการบริการท่ีมีคุณภาพและครบวงจร 
และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

จากการที่บริษัทฯ เป็นร้านตัวแทนจ�าหน่าย Apple ที่มี
ช่องทางการจ�าหน่ายส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน Prime Area ทั่ว
กรงุเทพมหานคร บรษิทัฯ ยงัมศีนูย์บรกิารท่ีมคีณุภาพและครบ
วงจร สามารถให้บริการหลังการขาย ส�าหรับสินค้าต่างๆ ของ 
บริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในบรรดาคู่แข่งที่
เป็น Reseller ของ Apple ส่วนใหญ่มุง่เน้นทีต่ลาดค้าปลกี โดย
การเปิดสาขาเพ่ือครอบคลุมพ้ืนท่ีจ�าหน่ายทั่วไป เน่ืองจาก
ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ด�าเนินธุรกิจเก่ียวกับ Apple มานาน ท�าให้
มีฐานลูกค้าท่ีเป็นองค์กร และการศึกษา ซึ่งคู่แข่งไม่มีความ
ถนัดหรือทีมงานท่ีจะเข้ามาท�าตลาดในส่วนน้ี ประกอบกับ
บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการน�าสินค้าประเภทอื่นๆ เข้ามารวมกับ
สินค้า Apple ส�าหรับสร้างเป็น Solution ใหม่ๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการด้านการเรียนการสอน รวมทั้งบริษัทฯ มีทีมงาน
ที่มีประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
และประสบความส�าเร็จในการติดต้ังระบบต่างๆ ในโรงเรียน
และมหาวิทยาลัยชั้นน�าหลายแห่ง ท�าให้บริษัทฯ สามารถรุก
ตลาดองค์กรและการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับสัญญาเช่าพ้ืนที่
เนือ่งจากบรษิทัฯ มกีารจ�าหน่ายสนิค้าและให้บรกิารให้

แก่ลกูค้ารายย่อยทัว่ไปโดยผ่านสาขาของบรษิทัฯ ท้ังสิน้จ�านวน 
31 สาขา (iStudio 4 สาขา iShop1 สาขา iBeat 6 สาขา 
U•Store 9 สาขา mobi 5 สาขา) ศูนย์บริการ Smart Bar 4 
สาขา และ AIS 2 สาขา ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์การค้า อาคาร
ส�านกังาน มหาวิทยาลยัท่ัวกรงุเทพมหานคร ดงันัน้บรษิทัฯ จะ
ต้องท�าการเช่าพ้ืนท่ีจากผูใ้ห้เช่าพ้ืนท่ีทัง้ในรปูแบบของสญัญา
เช่าระยะสัน้และระยะยาว บรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งจากการที่
ไม่สามารถต่อสญัญาเช่าพ้ืนที ่หรอือาจมคีวามเสีย่งจากการที่
ผูใ้ห้เช่าขอเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในการต่อสญัญาทีท่�าให้บรษิทั
ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าเดิม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
บรษิทัฯ มสีาขาทีเ่ป็นสญัญาเช่าพ้ืนทีร่ะยะยาวจ�านวน 1 สาขา 

ซึง่มอีายุการเช่าคงเหลอื 15 ปี ส�าหรบัสาขาทีเ่หลอืเป็นสญัญา
เช่าพ้ืนทีร่ะยะสัน้ ซึง่มอีายุสญัญาไม่เกิน 1-3 ปี จงึอาจมคีวาม
เสีย่งจากการทีไ่ม่สามารถต่อสญัญาเช่าพ้ืนทีไ่ด้ แต่จากการท่ี
ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เป็นคูค้่าท่ีดขีองผูใ้ห้เช่าพ้ืนท่ีมาโดยตลอด
กว่า 10 ปี จึงท�าให้มีความเสี่ยงเก่ียวกับต่อสัญญาเช่าพ้ืนท่ี 
ดังกล่าวค่อนข้างน้อย

5. ความเสี่ยงจากการเกิดความเสียหายจาก
การทุจริตของพนักงานระดับปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีความจ�าเป็นที่จะต้องมีการกระจายสินค้าไป
ตามสาขาในพ้ืนที่ต่างๆประกอบกับสินค้ามีมูลค่าค่อนข้างสูง
เคลื่อนย้ายสะดวกและเป็นท่ีต้องการโดยทั่วไปจากลักษณะ
ดังกล่าวบริษัทฯ อาจเผชิญความเสี่ยงจากการทุจริตของ
พนักงานระดับปฏิบัติงานบริษัทฯ จึงได้วางระบบควบคุม
ภายในและระบบสอบทานไว้เป็นอย่างดี รวมท้ังน�าระบบ
สารสนเทศมาช่วยสนับสนนุ ในส่วนระบบจดัเก็บสนิค้า บรษิทัฯ 
มีมาตรการตรวจสอบสินค้าโดยผู้จัดการสาขาจะด�าเนินการ
สุ่มตรวจสินค้าทุกวัน โดยเฉพาะสินค้าที่มีมูลค่าสูง นอกจาก
น้ันยังมีเจ้าหน้าท่ีจากแผนกบัญชีเข้าไปตรวจนับสินค้าใน
แต่ละสาขา อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พนักงานในสาขานั้นๆ 
จะต้องร่วมกันรับผิดชอบหากมีสินค้าสูญหาย โดยมาตรการ
ต่างๆ และระบบงานที่บริษัทฯ วางไว้จะช่วยจ�ากัดความ
เสียหายที่จะเกิดข้ึนไว้ในระดับท่ีไม่เป็นสาระส�าคัญต่อผล
ประกอบการ 

6. ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงทีมผู้บริหาร 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

บริษัทฯ พ่ึงพิงทีมผู้บริหารซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ใน
ธุรกิจ Apple และมีความสัมพันธ์อันดีกับ Apple มาเป็นเวลา
นานกว่า 20 ปี จึงอาจท�าให้เกิดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงทีม
ผู้บริหารดังกล่าว อย่างไรก็ตามเนื่องจากทีมผู้บริหารเป็นผู้ถือ
หุน้รายใหญ่ของบรษิทัด้วย ซึง่น่าจะเป็นแรงจงูใจในการบรหิาร
งานของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ 
มีนโยบายผลักดันการบริหารงานเป็นทีมเวิร์คมากขึ้น โดย
ส่งเสรมิให้มกีารว่าจ้างบคุลากรมอือาชพีจากภายนอกเข้าร่วม
งานมากขึน้ โดยค�านงึถึงการพัฒนาประสทิธิภาพและศกัยภาพ
ของบริษัทเป็นส�าคัญ อีกทั้งมีการก�าหนดและแบ่งแยก 
ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการป้องกันการ
มีอ�านาจเบ็ดเสร็จ

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

2. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล  33,294,000 8.32

3. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล  25,311,050 6.33

4. นางภัทรา พงษ์เพียรสกุล 8,389,900 2.10

5. นายพีรภัทร วรญาณโกศล  6,359,668 1.59

6. นายสมชาย วรญาณโกศล 5,992,460 1.50

7. นางสาวพัชรา เกียรตินันทวิมล 5,850,400 1.47

8. นางสาวภัทรินดา วรญาณโกศล  5,699,612 1.42

9. นายวีรศักดิ์ วรญาณโกศล 5,353,834 1.34

10. นายนราธร วงศ์วิเศษ 5,050,000 1.26

11. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 182,699,076 45.67

รวม 400,000,000 100.00

โครงสร้างการถือหุ้น

รายผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ของบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มกราคม 2559 ประกอบด้วย

ชื่อผู้ถือหุ้น                     จ�านวน         % การถือหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสทุธิภายหลงัการหักภาษเีงนิได้นิตบิคุคล อย่างไรก็ตาม 

บริษัทฯ อาจก�าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราท่ีก�าหนดได้ หากบริษัทมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องน�าเงินก�าไรสุทธิ
จ�านวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการด�าเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป
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โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายบัญชีและการเงิน

แผนกบัญชี แผนกสินเชื่อ
และการเงิน

แผนก
วิศวกรรม
และบริการ

แผนกขาย แผนกค้า
ปลีก 1

แผนกค้า
ปลีก 2

แผนก
ผลิตภัณฑ์

แผนกการตลาด

แผนกทรัพยากร 
บุคคล

แผนกฝึกอบรม

แผนกบริหารงาน
ทั่วไป

แผนกกลยุทธิ์
และพัฒนา

แผนกตรวจสอบภายใน
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โครงสร้างการจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 ชุด คือ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยรายชือ่กรรมการ ข้อมลูการด�ารงต�าแหน่ง 
และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2558 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วย กรรมการท่ีมคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีห่ลากหลายในสาขาต่างๆ ของ

ธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการ 8 ท่าน

1. นายธีระ อภัยวงศ์

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

3. นายนราธร วงศ์วิเศษ

4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล

5. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล

6. นายโสภณ อิงค์ธเนศ 1)

7. นายสุจิน สุวรรณเกต

8. นางสุษมา รัติวานิช

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล           ต�าแหน่ง                

หมายเหต ุ1) 
 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558

เลขานุการบริษัทฯ
นางสาวศันษนีย์ โหรานิคม

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
นายนราธร วงศ์วิเศษ หรือ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ  ลงลายมือชื่อร ่วมกับ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล หรือ  

นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล รวมเป็นสองคนและประทับตราส�าคัญของบริษัท 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ส�าหรับปี 2558
ในระหว่างปี 2558 ได้มกีารประชมุตามวาระปกต ิซึง่ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัแต่ละครัง้ ณ ขณะทีค่ณะกรรมการ

จะลงมติในที่ประชุม มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้
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1. นายธีระ อภัยวงศ์

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

3. นายนราธร วงศ์วิเศษ

4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล

5. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล

6. นายโสภณ อิงค์ธเนศ 1)

7. นายสุจิน สุวรรณเกต

8. นางสุษมา รัติวานิช

4/4

4/4

4/4

4/4

3/4

3/4

4/4

4/4

4/4

-

-

-

-

-

4/4

4/4

รายชื่อกรรมการ
การเข้าประชุม
คณะกรรมการ/

การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)

การเข้าประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/การประชุม

ทั้งหมด (ครั้ง)

หมายเหตุ 1)  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ  ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. มีอ�านาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจ�านวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพ่ือด�าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใด

หรอืหลายอย่างเพ่ือปฏิบติังานตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ รวมทัง้มอี�านาจแต่งตัง้ประธานกรรมการบรหิาร 
และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ  เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 
ตามความเหมาะสม

3. ก�าหนดเป้าหมาย  แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ  ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการ
ของคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯได้ให้ไว้

4. พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการด�าเนินธุรกิจ งบประมาณส�าหรับประกอบธุรกิจ
ประจ�าปี งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร

5. ติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
6. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่ส�าคัญอันเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือที่เห็นสมควรจะด�าเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์

แก่บริษัทฯ เว้นแต่อ�านาจในการด�าเนินการดังต่อไปนี้ จะกระท�าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ ก�าหนด
ให้รายการท่ีกรรมการหรอืบคุคลท่ีอาจมคีวามขัดแย้ง มส่ีวนได้เสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดกับบรษิทัฯ หรอื 
บริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

 (ก) เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 (ข) การท�ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายก�าหนด หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุ

ต้องได้รบัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ และในกรณีดงัต่อไปน้ีจะต้องได้รบัความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ และ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน
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 (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่ส�าคัญ
 (ข)  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
 (ค)  การท�า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ
 (ง)  การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะ 

  แบ่งก�าไรขาดทุนกัน
 (จ)  การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
 (ฉ)  การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ

เรื่องส�าคัญที่สงวนไว้เป็นอ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
แม้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้กระจายอ�านาจให้แก่ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธ์ิเรื่องที่มีความส�าคัญไว้เป็นอ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือรักษาประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท และผู้ถือหุ้น อาทิ

• กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณ
• ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่คณะกรรมการชุดย่อย หรือผู้บริหารได้รับมอบหมายให้อนุมัติได้
• โครงสร้างองค์กรและการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริหาร

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล

นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล

นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์ *

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

ชื่อ-นามสกุล           ต�าแหน่ง                

หมายเหตุ *  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. น�าเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ ให้คณะกรรม

การบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ
3. พิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยวงเงินส�าหรับแต่ละรายการเป็นไปตามอ�านาจด�าเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
4. น�าเสนอโครงสร้างองค์กร อัตราก�าลังคน และอ�านาจการบริหารองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 
5.  พิจารณาปรับเงินเดือน โบนัสของพนักงานระดับต�่ากว่ากรรมการผู้จัดการ รวมถึงพิจารณาอนุมัติอัตราก�าลังคนที่ไม่

อยู่ในงบประมาณประจ�าปี 

โครงสร้างการจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
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6. มีอ�านาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
7.  พิจารณาผลก�าไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ�าปีเพ่ือเสนอ

คณะกรรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
8.  มอี�านาจในการมอบอ�านาจให้บคุคลอืน่ใดหน่ึงคนหรอืหลายคนปฏิบตักิารอย่างหนึง่อย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคมุ

ของคณะกรรมการบรหิาร หรอือาจมอบอ�านาจเพ่ือให้บคุคลดงักล่าว มอี�านาจตามท่ีคณะกรรมการบรหิารเห็นสมควร และภายใน
ระยะเวลาทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการบรหิารอาจยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลง หรอืแก้ไขบคุคลทีไ่ด้รบั
มอบอ�านาจหรือการมอบอ�านาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ทั้งนี้ การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ 
หรอืมอบอ�านาจช่วงทีท่�าให้ผูร้บัมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนุมตัริายการท่ีตนหรอืบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง 
(ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก�าหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
คณะกรรมการบริหารไม่มีอ�านาจอนุมัติการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและ
เงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. นายธีระ อภัยวงศ์*

2. นายสุจิน สุวรรณเกต*

3. นางสุษมา รัติวานิช

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล           ต�าแหน่ง                

หมายเหตุ *  เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงินได้

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
นางสาวยุภา เบญจวิกรัย 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบ
ภายใน 
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3. สอบทานให้บรษิทัฯ ปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งเลือกกลับมาใหม่บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ตลอดจนเลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

 (ก)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 (ข)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 (ค)  ความเห็นเก่ียวกับการปฏบิติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์  

  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีฯ
 (จ)  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 (ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
 (ซ) รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ 

  หมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายนราธร วงศ์วิเศษ

2. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล

3. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล

4. นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์ * 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ-นามสกุล           ต�าแหน่ง                

หมายเหตุ *  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. น�าเสนอนโยบายบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ก�ากับ ดูแล และติดตามสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้มีการจัดการความ

เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
3. รายงานความคบืหน้าในการพัฒนาและปรบัปรงุการด�าเนนิงานเพ่ือลดความเสีย่งของ บรษิทัฯ ต่อคณะกรรมการบรษิทั

เพื่อทราบ  โดยรายงานเป็นประจ�าทุกไตรมาส

โครงสร้างการจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
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4. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อปัจจัยเสี่ยง
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างนัยส�าคัญ และน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจาณาอนุมัติหากมีการปรับปรุง/แก้ไขนโยบายฯ

5.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

ผู้บริหาร

1. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล

2. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล

3. นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์

4. นางดวงนภา วรญาณโกศล

5. นายพงศกร บุญศรีเมือง

6. นายไพโรจน์ อุลิศนันท์

กรรมการผู้จัดการ

ผู้อ�านวยการฝา่ยปฏิบัติการ

ผู้อ�านวยการฝา่ยบัญชีและการเงิน

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการแผนกผลิตภัณฑ์

ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรมและบริการ

ผู้จัดการอาวุโสแผนกค้าปลีก 1

ชื่อ-นามสกุล           ต�าแหน่ง                

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
1. ดแูล บรหิาร ด�าเนินงาน และปฏบิตังิานประจ�าตามปกตธุิรกิจเพ่ือประโยชน์ของบรษิทั ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ

ข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก�าหนดโดยท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขอบเขตอ�านาจซึ่งคณะกรรมการก�าหนด

2. ควบคุมดูแลการด�าเนินกิจการและหรือบริหารงานประจ�าวันของบริษัท
3. จัดท�าและน�าเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ

ประจ�าปีของบริษัทฯ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี และก�าหนดอ�านาจการบริหารงาน เพื่อน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท 

4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทมาก�าหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อก�าหนด
ภารกิจหลัก (Mission) ส�าหรับฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการน�าไปด�าเนินการ 

5. ควบคมุตรวจสอบ ตดิตามผลการด�าเนินงานของฝ่ายบรหิาร และฝ่ายจดัการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่างๆ เพ่ือให้ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจท่ีวางไว้ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย
บริษัทฯ

6. ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ และรายงานผลการด�าเนินงาน การบริหาร
จัดการ ความคืบหน้าในการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่าง
สม�่าเสมอ

7. ออกค�าสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกความเข้าใจ เพื่อให้แน่ใจว่าการด�าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย 
และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

8. ก�าหนดวิธีการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และเลิกจ้างพนักงาน
ของบรษิทั และก�าหนดอตัราค่าจ้าง เงนิเดอืน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดกิารต่างๆ ส�าหรบัพนักงานภายในกรอบทีไ่ด้รบัอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ
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9. มีอ�านาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในต�าแหน่งที่ต�า่กว่าต�าแหน่งผู้อ�านวยการ
10. มีอ�านาจอนุมัติค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การใช้จ่ายเงินลงทุนที่

ส�าคญัเพ่ือประโยชน์บรษิทั และการท�ารายการอืน่เพ่ือประโยชน์ของบรษิทั ซึง่อ�านาจการอนุมตัดัิงกล่าวจะเป็นการอนุมตัริายการ
ปกตท่ัิวไปทางการค้า โดยมวีงเงนิในแต่ละรายการเป็นไปตามตารางอ�านาจด�าเนินการ (Authority Table) ทีไ่ด้รบัการอนมุตัจิาก
คณะกรรมการบริษัทฯ

การสรรหากรรมการ
บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเข้ามาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ แต่เมื่อ

ต�าแหน่งกรรมการว่างลง คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูท้�าหน้าท่ีสรรหาและคดัเลอืกบคุคลท่ีจะมาด�ารงต�าแหน่งแทน โดยพจิารณา
พิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนด โดยใช้หลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกซึ่งค�านึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย ทั้งประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ รวมถึงความ
หลากหลายทางเพศ และอายุ 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ
องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ได้ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ 

ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน

กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายก�าหนด 
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือ 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้ง 

 บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงม ี

 หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวน 
 กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหน่ึงในสามของจ�านวนกรรมการใน
ขณะน้ัน ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสามกรรมการที่
จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่
อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับต�าแหน่งใหม่ก็ได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบรษิทัฯ การลาออกมผีลนบัแต่วนัทีใ่บลาออกไปถึงบรษิทัฯ
5. ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมี

คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดือน บคุคลซึง่เข้า
เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงแค่วาระท่ียังเหลอือยู่ของกรรมการท่ีตนแทน มตขิองคณะกรรมการ
ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6. ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้อาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจ�านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

โครงสร้างการจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
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องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดย

พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจ�ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ 
คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การท�างาน และความเหมาะสมด้าน
อื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ  
มีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นทีม่สีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ โดยนบัรวมหุ้นทีถื่อโดยผูท่ี้เก่ียวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา 

คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร  รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืบคุคลท่ีจะได้รบัการ เสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบรษิทัฯ หรอืนิติบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวาง
การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
เป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน 

โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด นอกจากน้ี กรรมการอิสระท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้ 

1. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ท้ังน้ี ต้องมกีรรมการตรวจสอบ

อย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
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ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการตรวจสอบ มวีาระการด�ารงต�าแหน่งนับตัง้แต่แต่งตัง้จนถึงเวลาสิน้สดุวาระของ
การเป็นกรรมการบริษัททั้งนี้ เมื่อครบวาระการด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้น
จากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งได้อีก

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

        ชื่อ-สกุล           ปี 2557              ปี 2558

1. นายธีระ อภัยวงศ์

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

3. นายนราธร วงศ์วิเศษ

4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล

5. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล

6. นายสุจิน สุวรรณเกต

7. นางสุษมา รัติวานิช

8. นายโสภณ อิงค์ธเนศ

 รวม

1,800,000

480,000

480,000

-

-

600,000

600,000

-

3,960,000

20,000

20,000

15,000

20,000

20,000

20,000

15,000

-

130,000

100,000

50,000

50,000

-

-

50,000

50,000

300,000

1,800,000

480,000

480,000

-

-

600,000

600,000

360,000

4,320,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

20,000

20,000

15,000

150,000

   ค่าตอบแทน    ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยประชุมโบนัสจาก
ผลการด�าเนินงาน

ปี 2557              ปี 2558

เงินเดือน 

โบนัส

สวัสดิการอื่นๆ

รวม

6

6

6

6

6

6

จ�านวนผู้บริหาร
(ราย)

จ�านวนผู้บริหาร
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

ค่าตอบแทน
(บาท)

10,836,531.00

376,100.00

3,628,873.96

14,841,504.96

11,293,789.00

108,435.00

3,761,937.56

15,164,161.56

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2557 และ ปี 2558  บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจ�านวน 14.84 ล้านบาท และจ�านวน 15.16  ล้านบาท 

ตามล�าดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ

โครงสร้างการจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
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บุคคลากร
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจ�านวน 303คน (ไม่นับรวมผู้บริหารจ�านวน 6 คน) แบ่งเป็นพนักงาน

ประจ�าจ�านวน 299 คน และพนักงานรายวันจ�านวน 4 คน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. แผนกบัญชี
2. แผนกการเงิน
3. แผนกการตลาด
4. แผนกขาย
5. แผนกค้าปลีก 1 , 2
6. แผนกวิศวกรรมและบริการ
7. แผนกผลิตภัณฑ์
8. แผนกกลยุทธ์และพัฒนา
9.  แผนกบุคคล
10. แผนกฝกึอบรม
11. แผนกบริหารงานทั่วไป
12. แผนกตรวจสอบภายใน
 รวม

12
10
7
31
155
40
23
6
4
2
6
3

299

-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
4

12
10
7
31
159
40
23
6
4
2
6
3

303

แผนก พนักงานประจ�า
(คน)

พนักงานรายวัน
(คน)

รวม (คน)

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อการฝึกอบรมและพัฒนาพนกังาน จงึได้มกีารจดัตัง้แผนกฝึกอบรม ส�าหรบัดแูลในเรือ่งเก่ียวกับ

การอบรมพนักงานโดยเฉพาะ  ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ของพนักงาน ในด้านความรู้เฉพาะ
ทาง ความรู้ทางด้านเทคนิค  ความรู้ความสามารถเหล่านี้เป็นรากฐานที่ส�าคัญของการพัฒนาบุคลากร ช่วยให้พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมาย และเตรียมความพร้อมให้พนักงานมุ่งสู่เป้าหมายในอาชีพการงานของตน ซึ่งการพัฒนา
บุคลากรนี้ในที่สุดก็จะส่งผลถึงความแข็งแกร่งของการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ

โดยหลักสูตรที่บริษัทฯ จัดอบรมให้แก่พนักงานนั้น ได้แก่
หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่ : เพื่อเตรียมความพร้อมในการท�างานแก่พนักงานใหม่
 -  ปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบริษัทฯ
 -  การอบรมทักษะการขาย ได้แก่ เทคนิคการบริการลูกค้า และเทคนิคการสร้างประสบการณ์การที่ดีแก่ลูกค้า
 -  ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการสาธิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมของสินค้า
 -  การฝึกงานจากสถานการณ์จริง
หลักสูตรอบรมอย่างต่อเนื่อง : เพื่อทบทวนความรู้ให้แก่พนักงานแต่ละต�าแหน่ง
 -  การฝึกอบรมส�าหรับพนักงานฝึกอบรม
 -  การฝึกอบรมส�าหรับพนักงานเก็บเงิน
 -  การฝึกอบรมส�าหรับพนักงานสาธิตสินค้า
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หลักสูตรการอบรมภายในบริษัท
•  Sales Skill 
•  Products Knowledge
•  IOS & Mac OS X Workshop 
•  Customer Experience 
•  Demo 
•  หลักสูตร U•Store
•  หลักสูตรห้องเรียน Online ด้วย Edmodo, iTunes U 
หลักสตูรจัดโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์
•  หลักสูตร Apple Champion เพ่ือสร้างประสบการณ์ที่ 
 ดีให้กับลูกค้า และการน�าเสนอลูกค้าอย่างไรให้น่าสนใจ
•  Apple Certified Support Professional 10.10
•  Apple Certified Technical Coordinator 10.10
•  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
• Apple Professional Development
รวม

18
19
32
17
16
7
15

7

2
2
1

1
1

1
2

139

101
93
156
84
78
52
75

20

2
2
1

1
1

1
2

669

หลักสูตร จ�านวนครั้ง จ�านวนผู้เข้า
รับการอบรม

นอกเหนือไปจากน้ัน บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานได้รับการอบรมจากภายนอก และสนับสนุนให้มีการสอบวุฒิบัตร 
ซึ่งจัดโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ เช่น Apple เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะทางในสายวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง และ
ช่วยพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังเล็งเห็นและให้ความส�าคัญกับแผนการสืบทอดต�าแหน่งของบุคลากร โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 
เพ่ือสร้างความมัน่ใจได้ว่าบรษิทัมคีวามพร้อมในการเตรยีมบคุคลากรเพ่ือทดแทน เมือ่มตี�าแหน่งว่างหรอืส�าหรบัรองรบัการขยาย
ธุรกิจในอนาคต โดยในต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้จัดการอาวุโสแผนกขึ้นไป จะระบุตัวบุคคลท่ีจะท�าหน้าที่แทน 
ในกรณีท่ียังไม่มีตัวบุคคลท่ีสามารถรองรับได้ทันทีได้ จะจัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากรในล�าดับรองลงมาเพ่ือเตรียมความพร้อม 
รวมทั้งสรรหาจากภายนอก

ส�าหรับปี 2558 ผู้บริหารและพนักงาน ได้รับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ โดยสรุปดังนี้

โครงสร้างการจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
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บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการด�าเนินธุรกิจด้วยความ 
โปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้ก�าหนดให้มี  
“นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท” โดยจัดท�าเป็น
ลายลักษณ์อักษร และได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งมี
เน้ือหาที่ครอบคลุมทั้ง 5 หมวดหลัก ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น 
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การค�านึงถึงบทบาท
ของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผย
เน้ือหารายละเอียดของ “นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี”  
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.spvi.co.th/investor-relations/ 

ในปี 2558 บริษัท มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี สรุปได้ดังนี้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญในสิทธิพ้ืนฐาน
ต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิใน 
การท่ีจะได้รบัส่วนแบ่งก�าไรของกิจการ สทิธิในการได้รบัข้อมลู 
ข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
เพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือแต่งตั้งหรือถอด 
ถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อ
บริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�าหนดหรือการแก้ไข 
ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน 
เป็นต้น 

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยัง
ได้ด�าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอ�านวย
ความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้

ก่อนการประชุม
1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระ

การประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการได้ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2558 โดยได้
ประกาศและเผยแพร่หลกัเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่านเวบ็ไซต์
ของตลาดหลกัทรพัย์และเว็บไซต์บรษิทั ท้ังน้ี เมือ่ถึงก�าหนดการ
ปิดรับ ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

2. จัดท�าหนังสือเชิญประชุม และได้จัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมและเอกสารประกอบแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า รวมท้ังเปิด
เผยในเว็บไซต์ของบรษิทัท่ี www.spvi.co.th/investor-relations/  
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีข้อมูลที่ถูกต้อง 
เพียงพอ และชัดเจน ดังนี้

• หนังสือเชิญประชุมแต่ละวาระระบุอย่างชัดเจนว่า
เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งข้อเท็จจริง
และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ

• แนบแบบฟอร์มลงทะเบยีนท่ีมหีมายเลขบาร์โค้ดไป
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการลง
ทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น

• แนบหนงัสอืมอบฉนัทะทัง้ 3 แบบคอื แบบ ก. ข. และ 
ค. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ตามแบบที่เหมาะสม

• ส�าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
• ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตั้งเป็น

กรรมการบริษัท โดยระบุรายละเอียด ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ 
ประวัติการศึกษา ประวัติการท�างาน ประวัติการอบรมจัดโดย
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ประเภทของ
กรรมการที่เสนอ วันเริ่มต้นด�ารงต�าแหน่งในบริษัท

• ข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่ง
ม ี3 ท่านและทุกท่านเป็นกรรมการอสิระเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถ
พิจารณามอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน

• ข้อบงัคบัของบรษิทัในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับการประชมุ
ผู้ถือหุ้น

• แผนท่ีแสดงสถานที่ส�าหรับประชุมส�าหรับการเดิน
ทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถประจ�าทาง

 
ในวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทจัดประชุมผู ้ถือหุ ้นสามัญประจ�าปีในวันที่ 
31 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอสิค ชั้น 34 อาคาร
เอสวีโอเอทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ซึ่งมีห้องประชุมท่ีมีขนาดเหมาะสม 
สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ และเปิดรับ
ลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 2 ชั่วโมงเพื่อให้
เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนมีเวลาพอเพียงต่อการตรวจสอบ
เอกสารของผูถื้อหุน้ทีม่าประชมุด้วยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะ 
เพ่ือให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว บริษัท
ได้จัดเจ้าหน้าที่และโต๊ะลงทะเบียนในจ�านวนที่เหมาะสมและ
เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนใน
แต่ละวาระเพื่อใช้ลงคะแนนในห้องประชุม

2.  ก่อนเริม่การประชมุ เลขานุการท่ีประชมุชีแ้จงวิธีการ
ออกเสยีงลงคะแนนตามข้อบงัคบัของบรษิทัโดยผูถื้อหุ้นสามญั
ของบริษัทได้รับสิทธิในการลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่ง
การลงคะแนนและนับคะแนนเป็นไปอย่างเปิดเผยโดยบริษัท
ได้น�าระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสยีง ซึง่ช่วยให้ขัน้
ตอนการประมวลผลคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นย�า 
และเมื่อทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทได้

การก�ากับดูแลกิจการ
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แสดงผลดงักล่าวข้ึนหน้าจอภาพให้ผูถื้อหุ้นทราบโดยแบ่งเป็น
คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

3.  ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จัดการของบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมากโดยเข้าร่วมประชุม และบริษัทยังได้
เชิญผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเข้าร่วม
ประชุมด้วยเพ่ือให้ข้อมูลหรือ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
อย่างเต็มที่  

4.  ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมหลังจากที่บริษัท
ได้เริม่ด�าเนินการประชมุไปแล้วน้ัน ยังสามารถเข้าร่วมประชมุ
และออกเสียงลงคะแนนได้ในระเบียบวาระท่ีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

5.  การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด�าเนินไปตามวาระที่
ก�าหนดไว้ตามล�าดับและไม่มีการพิจารณาวาระอื่นใดนอก
เหนือจากที่ได้ ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

6.  ประธานทีป่ระชมุมอบหมายให้เลขานุการบรษิทัแจ้ง
ผลคะแนนแต่ละวาระและมติของที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ภายในช่วงการจัดประชุมทันที โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือ
คัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับมตินั้น 

การด�าเนินการภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
 1.  บรษิทัได้เปิดเผยมตท่ีิประชมุผูถื้อหุ้นพร้อมผลการ

ลงคะแนนภายในวันเดียวกันผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

 2. เลขานกุารบรษิทัได้จดัท�ารายงานการประชมุผูถื้อ
หุ ้นและจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและตระหนักในสิทธิของผู้ถือ

หุน้ทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุ้นท่ีไม่
เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือแม้แต่ผู้ถือหุ้นรายย่อย จึง
ไม่กระท�าการใดๆ ทีถื่อเป็นการเลอืกปฏิบตัหิรอืก่อให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรมต่อผู ้ถือหุ ้นภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการดังนี้

1.การประชุมผู้ถือหุ้น
• บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะท้ังสามแบบให้กับ 

ผูถื้อหุน้ทกุคน เพ่ือให้ผูถื้อหุน้สามารถเลอืกใช้ในแบบท่ีตรงกับ
ความต้องการมากที่สุด 

• ในกรณีทีผู่ถื้อหุ้นไม่สามารถเข้ามาเข้าร่วมการประชมุ
ได้ บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
จ�านวน 3 คน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นในการพิจารณา
มอบฉนัทะให้กรรมการคนใดคนหนึง่เข้าประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนนแทน

2. การด�าเนินการเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทก�าหนดแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูล

ภายในอย่างเคร่งครัดโดยก�าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  
โดยด�าเนินการดังนี้

• ก�าหนดเป็นนโยบายเพ่ือป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
และออกประกาศแจ้งเตือนให้กรรมการและผู้บริหารงดซื้อ 
หรอืขายหุน้ของบรษิทัในช่วงก่อนเผยแพร่งบการเงนิเป็นเวลา 
1 เดอืน ซึง่ในปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั
ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

• รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในรอบปี 2558 เป็น
รายการที่เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามธุรกิจ
ปกติการค้า

 
หมวดที่ 3 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
และปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย โดยมีราย
ละเอียดดังนี้

• พนักงาน : บริษัทฯ มุ่งเสริมสร้างพัฒนาและฝึกอบรม
ทัง้ด้านทกัษะและประสบการณ์แก่พนกังานอย่างต่อเนือ่ง โดย
จดัให้มกีารฝึกอบรมรายต�าแหน่งทัง้การจดัอบรมภายในบรษิทั 
และส่งไปเข ้ารับการอบรมภายนอกบริษัทโดยเจ ้าของ
ผลิตภัณฑ์ ในด้านสวัสดิการบริษัทมีนโยบายที่มุ่งเน้นในเรื่อง
คุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานและปฏิบัติกับ
พนักงานอย่างเท่าเทียมกัน จึงจัดให้มีการประกันชีวิตและ
ประกันสุขภาพพนักงาน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และตรวจ
สุขภาพประจ�าปีให้กับพนักงานทุกคน โดยครั้งล่าสุดด�าเนิน
การไปเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 และบริษัทยังได้ร่วมกับ
ธนาคารพาณิชย์ 2 แห่ง จัดให้มีสวัสดิการสินเชื่ออัตราต�่า
ส�าหรับพนักงาน

• คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ ยึดถือแนวทางการปฏิบัต ิ
ที่ดีตามเงื่อนไขทางการค้าและ/หรือข้อตกลงอย่างเป็นธรรม 
ต่อคูค้่าและเจ้าหน้ี  โดยค�านงึถึงความเสมอภาคในการด�าเนนิ
ธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู ่ค้า เพ่ือพัฒนาความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย

• ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความ
มั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีดี รวมทั้ง

การก�ากับดูแลกิจการ
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รักษาสัมพันธภาพที่ดี มุ่งเน้นการท�าการค้าด้วยความซื่อสัตย์
และเป็นธรรม

• คู ่แข่ง : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู ่แข่งทางการค้าให ้
สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเก่ียวกับ
หลกัปฏบิตักิารแข่งขนัทางการค้าและยึดกตกิาของการแข่งขัน
อย่างเสรีและเป็นธรรม และไม่มีนโยบายในการแข่งขัน
ทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลคู่แข่งขันอย่าง
ผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม

• ชมุชนและสงัคม : บรษิทัตระหนักถึงความรบัผดิชอบ
ที่พึงมีต่อชุมชนและสังคม ทั้งการจัดกิจกรรม และเข้ามีส่วน
ร่วม เพื่อสาธารณะประโยชน์ และบริการสังคม เช่น กิจกรรม
ด้านการศึกษา เป็นต้น

นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยังก�าหนดให้มแีนวปฏบิตัแิละระบบ
การควบคุมภายในท่ีดีเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
องค์กร และยังเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อช่วย
กันตรวจสอบความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ การประพฤติ 
ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนแนวปฏิบัติ
เรือ่งการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ โดยผูท่ี้พบเห็นการละเมดิ
สามารถแจ้งการพบเห็นดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิทัผ่าน
เลขานุการบริษัท หรือแผนกตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ เรื่องที่ถูก
แจ้งเข้ามาจะถกูน�าเข้าสูก่ระบวนการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิต่อ
ไปและผู้รายงานจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัทอย่างดีที่สุด

 
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

1.บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส 
หรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับ 

2. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จ�าเป็น โดยค�านึงถึง
ความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงานแหล่งท่ีมา
ของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3. ผู้ท่ีได้รับความเสียหาย จะได้รับการบรรเทาความ
เสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสม และเป็นธรรม

4. บริษัทฯ จะไม่กระท�าการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้ง
เบาะแสหรอืผูร้้องเรยีน ไม่ว่าจะโดยการปลีย่นแปลงต�าแหน่ง 
งาน ลักษณะงาน สถานท่ีท�างาน สั่งพักงาน เลิกจ้าง หรือ
กระท�าการอืน่ใดทีม่ลีกัษณะเป็นการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรม
ต่อผูแ้จ้ง เบาะแสหรอืผูร้้องเรยีน หรอืผูใ้ห้ความร่วมมอืในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการแจ้ง
เบาะแสการกระท�าผิดหรือข้อร้องเรียน

(1) ส่งโดยตรงที่เลขานุการบริษัท
บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด(มหาชน)
1213/58-59 ซอยลาดพร ้าว 94 ถนนศรีวรา 

แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310 หรอื
ทางอีเมล์ : companysecretary@spvi.co.th

(2) ส่งโดยตรงที่แผนกตรวจสอบภายใน
นางสาวยุพา เบญจวิกรัย
บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด(มหาชน)
1213/58-59 ซอยลาดพร ้าว 94 ถนนศรีวรา 

แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310 หรอื
ทางอีเมล์ : yupa@spvi.co.th

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผย

ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่ส�าคัญที่มีผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพ่ือให้
ผู ้ ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยท�าการเผยแพร่ข ้อมูลสารสนเทศของ
บริษัทต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการ
เผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
www.spvi.co.th/investor-relations/

คณะกรรมการบรษิทัฯ ตระหนกัถึงความรบัผดิชอบต่อ
รายงานงบการเงนิทีม่ข้ีอมลูถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจรงิ และสม
เหตสุมผล งบการเงนิของบรษิทัฯ จดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการ
บญัชทีีร่บัรองท่ัวไป โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชท่ีีเหมาะสมและ
ถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง 
โดยแสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงินควบคู ่กับรายงานของผู ้สอบบัญชีไว้ 
ในแบบแสดงรายงานประจ�าปี (56-1) และรายงานประจ�าปี 
(56-2) และได้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะ
กรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวนครัง้ของ
การประชุมและจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วม 
ประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีท่ีผ่านมา นอกจากน้ันยัง
ก�าหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลัก
ทรพัย์ของกรรมการและผูบ้รหิารในการประชมุคณะกรรมการ
บรษิทัทกุครัง้ โดยมข้ีอมลูการถือครองหลกัทรพัย์ของกรรมการ
และผู้บริหารบริษัทในปี 2558 ดังนี้ 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ
และผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา

1. นายธีระ อภัยวงศ์
 ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
3. นายนราธร วงศ์วิเศษ
 กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล
 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
5. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล
 กรรมการและผู้อ�านวยการฝา่ยปฏิบัติการ
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
6. นายสุจิน สุวรรณเกต
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
7. นางสุษมา รัติวานิช
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
8. นายโสภณ อิงค์ธเนศ (1)
 กรรมการ
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
9. นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์ (2)
 ผู้อ�านวยการฝา่ยบัญชีและการเงิน
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
10. นางดวงนภา วรญาณโกศล
 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการแผนกผลิตภัณฑ์
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
11.  นายพงศกร บุญศรีเมือง
 ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรมและบริการ
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
12. นายไพโรจน์ อุลิศนันท์
 ผู้จัดการอาวุโสแผนกค้าปลีก 1 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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กรรมการ / บริหาร
31 ธ.ค. 2557 ซื้อ(+) / ขาย(-)

จ�านวนหุ้นสามัญ (หุ้น)

31  ธ.ค. 2558

หมายเหตุ
(1)ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558
(2)ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
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บริษัทจัดให้มีหน่วยงานที่ให้ข้อมูลสารสนเทศและ 
สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนตลอดจนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
ซึ่งสามารถติดต่อขอข้อมูลบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้

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

เว็บไซต์ www.spvi.co.th

หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
ถึงแม้ว่าบริษัทจะยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

สรรหาเพ่ือท�าหน้าท่ีสรรหากรรมการของบรษิทั แต่สามารถให้
ความมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการท่ีท�าหน้าที่ในปัจจุบันนั้น
ประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์เป็นทีย่อมรบัและมคีวามเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี  

1.  โครงสร้างกรรมการ
1.1 ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทมีจ�านวน 8 คน 

ประกอบด้วย 
(ก)  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร (Executive Director)  

2 คน 
(ข) กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive  

Director) 6 คน (รวมประธานกรรมการบริษัท) ในจ�านวนนี้  
มีกรรมการอิสระ 3 คน (มากกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวน
คณะกรรมการทั้งคณะ)

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะ
อนุกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือช่วยในการก�ากับดูแลกิจการของ 
บริษัทฯ ดังนี้

1.1 คณะกรรมการบรหิาร : เป็นผูก้�าหนดแนวทางและ
กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไป
อย่างคล่องตัว 

1.2  คณะกรรมการตรวจสอบ : ปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะ
เรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและ 
รับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้
ก�าหนดไว้ในอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ 
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านบญัชเีพียงพอทีจ่ะสามารถท�าหน้าท่ีในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้ประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการก�าหนด
นโยบายการก�ากับดูแลและการบริหารงานประจ�า ท้ังน้ี 

บริษัทฯ  ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบรษิทัฯ กับผูบ้รหิารอย่างชดัเจน โดยคณะกรรม
การบริษัทฯ ท�าหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแล
การด�าเนินงานของผู้บริหาร ขณะท่ีผู้บริหารท�าหน้าที่บริหาร
งานของบรษิทัฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายทีก่�าหนด

2. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึง

ปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best 
Practices) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมติ
ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และค�านึงถึง
ประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถื้อหุน้เป็นส�าคญั ทัง้น้ี คณะกรรมการ 
บริษัทฯ เป็นผู้ก�าหนดนโยบาย เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ  
แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และก�ากับดูแล
ให้ฝ่ายจดัการด�าเนนิการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ 
งบประมาณทีก่�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม 

3. การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้อง

ประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ซึ่งก�าหนดวันประชุมไว้ล่วง
หน้าตลอดท้ังปี และอาจมกีารประชมุพิเศษเพ่ิมเตมิตามความ
จ�าเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการก�าหนดวาระในการ
ประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมราย
ละเอยีดล่วงหน้า 7 วัน เพ่ือให้คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มเีวลา
ศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ รวมท้ังได้มกีาร
จดบนัทึกรายงานการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บ
รายงานการประชุมที่ผ ่านการรับรองจากคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ พร้อมให้คณะกรรมการบรษิทัฯ และผูท่ี้เก่ียวข้องตรวจ
สอบได้

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ มีการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้

บริหารในระดับท่ีเหมาะสมและเป็นอัตราท่ีเพียงพอส�าหรับ
การรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการ
จ่ายค่าตอบแทนท่ีมากเกินควร และอยู่ในระดับท่ีสามารถ
เทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยที่
จะน�ามาพิจารณา ประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ 
ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ท้ังนี้ การจ่ายค่า
ตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้
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การก�ากับดูแลกิจการ

บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ก�าหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความ
รบัผดิชอบ ผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแต่ละท่าน ประกอบ
กับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ�านวย

ความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เก่ียวข้อง
ในระบบการก�ากับดแูลกิจการของบรษิทัฯ ซึง่รวมถึง กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มี
การปรับปรุงการปฏิบัติงานงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ
อบรม หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD)

6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดให้มีการประเมินตนเอง

ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการบรษิทั ทัง้ยังเป็นการทบทวน ประมวลผล
ข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของ
บริษัทและการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท อันจะ
ก่อให้เกิดการการพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการ

•  การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะ
คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะประจ�าปี 2558  
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อ 
16 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งแบบประเมินครอบคลุมในเรื่องต่าง 
ดังนี้

1.  โครงสร้างของคณะกรรมการ
2.  การก�าหนดกลยุทธ์และทิศทางบริษัท
3.  ความรับผิดชอบหน้าที่ของคณะกรรมการ
4.  การก�ากับดูแลกิจการของบริษัท
5.  ความสมัพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ 

บริษัทฯ น�าความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไป
เปิดเผยหรอืแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพ่ือประโยชน์
แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะ
ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร  พนักงาน และลูกจ้างของ 
บริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผล 
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อท�าการซื้อ ขาย เสนอซื้อ 
เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อหรือเสนอ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนที่
ข้อมูลนั้นจะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระท�า
ดังกล่าวจะกระท�าเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเพ่ือ
ให้ผู้อื่นกระท�าดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใด
ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ด�าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและรับ
ทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ใน
บริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ตลอดจนการรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ 
ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลัก 
ทรพัย์ ตามมาตรา 59 และบทก�าหนดโทษตามพระราชบญัญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

บริษัทฯ ได้ก�าหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 
และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุ
นติภิาวะของบคุคลดงักล่าว ซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ใน
ช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่
สาธารณชนทราบ 

ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 
และลูกจ้างของบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับข้อก�าหนดข้างต้น

การแต่งตั้งและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัตแิละการ
ปฏบิตังิานของผูส้อบบญัช ีและเสนอต่อคณะกรรมการในการ
แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทในแต่ละปี รวมถึงค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในรอบปี 2558 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย
1. คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee)
ในปี 2558  บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

(Audi t  Fee) ให ้แก ่ผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได ้แก ่ 
นายวิชาต ิโลเกศกระวี ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4451 แห่ง
บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นจ�านวนเงิน 900,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit Service)
ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นที่ต้องช�าระให้กับ

ผู้สอบบัญชี ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู ้สอบบัญชีสังกัด และ
บคุคลหรอืกิจการทีเ่ก่ียวข้องกับผูส้อบบญัชหีรอืส�านักงานสอบ
บัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด  
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจภายใต้การ
ก�ากับกิจการท่ีดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู ่ไปกับการ 
มีส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม โดยค�านึงถึงผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู ้ถือหุ ้น 
พนกังาน ลกูค้า ตลอดจนสงัคมวงกว้าง เพ่ือน�าไปสูก่ารพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั่งยืน

ส�าหรับปี 2558 บริษัทฯ ยังคงจัดกิจกรรม สนับสนุน
โครงการด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งส�าหรับอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยและบุคคลากรทางด้านการศึกษา ตลอดจน
เยาวชน อันได้แก่

• โครงการค่ายอบรมภาคฤดูร้อนส�าหรบัเยาวชนในภาค
ตะวันออก เป็นกิจกรรมท่ีจัดร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือ
เปิดโอกาสให้ให้เยาวชนได้สัมผัสเทคโนโลยีใหม่ๆ ผ่านการ
เรียนรู้โดยใช้อุปกรณ์ iPad

• โครงการ Learning with iPad เพ่ือให้ครูสามารถ
ใช้ iPad ประยุกต์ในการสอน กับโรงเรียนอุดมศึกษา 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นต้น

• โครงการ iParent เพื่อให้ผู้ปกครองเรียนรู้ในใช้ iPad 
เพ่ือส่งเสรมิบตุรในการค้นหาความรู ้และการเรยีน กับโรงเรยีน
อัสสัมชัญแผนกประถม

• โครงการเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู ้  กับโรงเรียน 
โรงเรียนเซนต์หลุย ฉะเชิงเทรา

• โครงการสร้างหลักสูตร Online : Online Course 
by Using “ iTunes U”  เป็นกิจกรรมทีจ่ดัร่วมกับคณะวิศวกรรม
การศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ รังสิต เพื่อให้ความรู้กับ
บุคคลากรด้านการศึกษา ในการสร้างหลักสูตร Online
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การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

การบริหารความเสี่ยง
บรษิทัฯ ได้ก�าหนดนโยบายให้การบรหิารความเสีย่งเป็น

ส่วนหนึ่งของการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และมีคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2557 เมื่อวัน
ที่ 6 พฤษภาคม 2557ท�าหน้าท่ีในการจัดท�านโยบาย ก�ากับ 
ดูแล และติดตามสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
ให้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และ 
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบอย่าง
สม�่าเสมอ 

การควบคุมภายใน 
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการควบคุมภายในซึ่งเป็น

สิ่งส�าคัญทีม่ีส่วนช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกดิจากการ
ปฏิบัติงานและการแสวงหาผลประโยชน์ของผู้บริหารและ
พนักงานโดยมิชอบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อ 
16 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชมุด้วย คณะกรรมการบรษิทัได้ประเมนิระบบการควบคมุ
ภายในของบริษัท ตามแบบประเมินที่จัดท�าขึ้น โดย
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนท้ัง 5 ด้าน คือ องค์และสภาพ
แวดล้อมการควบคุม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการ
ปฏิบัติของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
และระบบติดตามประเมินผล แล้วเห็นว่า บริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีดีเพียงพอและมีประสิทธิผล ท้ังนี้ ไม่พบ
ข้อบกพร่องท่ีมีสาระส�าคัญ เก่ียวกับระบบควบคุมภายใน 

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท คือ บริษัท
ส�านกังาน อวีาย จ�ากัด ซึง่เป็นผูต้รวจสอบงบการเงนิประจ�างวด 
บัญชี 2558 ได้ให้ความเห็นว่าไม่พบข้อบกพร่องท่ีมีสาระ
ส�าคญัเกี่ยวกับระบบควบคมุภายในทางด้านบญัชกีารเงนิของ 
บริษัทฯ

การตรวจสอบภายใน
บรษิทัฯ  ได้จดัตัง้แผนกตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงาน

อสิระหน่วยงานหน่ึงในบรษิทั ซึง่รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและรายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผู้จัดการ 
มีหน้าที่ในการให้ค�าปรึกษาและตรวจสอบ ประเมินระบบ
ควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงและ การก�ากับดูแล

กิจการ เพ่ือให้แน่ใจว่าระบบควบคมุภายในได้จดัให้มขีึน้อย่าง
พอเพียง มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

การต่อต้านคอร์รัปชั่น 
บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์  

โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่มตามหลักการบรรษัทภิบาลท่ีดี ด้วยตระหนักดีว่าการให้
สินบนหรือการคอร์รัปชั่นน้ัน  เป็นภัยร้ายแรงท่ีท�าลายการ
แข่งขนัอย่างเสรแีละเป็นธรรม รวมทัง้ก่อให้เกิดความเสยีหาย
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บริษัทได้ก�าหนดนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งเปิดเผยเนื้อหา  
รายละเอยีดของ นโยบายการต่อต้านคอร์รปัชัน่ ไว้บนเวบ็ไซต์
ของบริษัทที่ www.spvi.co.th/investor-relations/
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รายชือ่ของกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน ลกัษณะความสมัพันธ์ 
ข้อมูลรายการระหว่างกันรวมถึงนโยบายในการก�าหนดราคา
ตามประเภทรายการค้า ได้ถูกเปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินประจ�าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ภายใต้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 : รายการธุรกิจกับกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามนโยบาย ดังต่อ
ไปนี้

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการระหว่างกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ได้พิจารณาข้อมลู
ทีเ่ก่ียวข้องกันกับรายการระหว่างกันและมคีวามเห็นว่า การท�า
รายการระหว่างกนัเป็นความจ�าเป็น และมคีวามสมเหตสุมผล
ของการท�ารายการ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 
ถือว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป 

ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการก�าหนดมาตรการในการเข้าท�ารายการ
ระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยจะ
จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับ
ความจ�าเป็นของการเข้าท�ารายการ ความสมเหตุสมผล และ
ความเหมาะสมด้านราคาของรายการน้ัน โดยพิจารณาจาก
เงือ่นไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด�าเนินการค้าปกตใิน
ราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดข้ึน 
บรษิทัฯ จะให้บคุคลท่ีมคีวามรูค้วามช�านาญพิเศษ เช่น ผูส้อบ
บัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ส�านักกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็น
อิสระจากบริษัทฯ และบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้
ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือน�าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้
คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี 

นอกจากน้ี บริษัทฯ มีการก�าหนดมาตรการไม่ให้ผู ้
บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุมัติรายการท่ีตนเองมีส่วนได้เสียท้ังโดยทางตรงและ
ทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทฯ 
ปฏิบั ติให ้ เป ็นไปตามกฎหมายว ่าด ้วยหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค�าสัง่ หรอืข้อก�าหนด
ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเก่ียวกับ
การเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มา
หรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิท่ีส�าคญัของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 
รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และจะ
ท�าการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญช ี
ของบริษัทฯ

แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ อาจมีการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะการท�าธุรกิจการค้า
ทัว่ไป และจะมกีารก�าหนดนโยบายการเข้าท�ารายการระหว่าง
กันอย่างชดัเจน โดยเป็นราคาและเงือ่นไขการค้าตามปกตขิอง
ธุรกิจเช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทที่
ไม่เก่ียวข้องกัน เช่น การขายสินค้า การซื้อสินค้าการให้หรือ
รับบริการต่างๆ เป็นต้น โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้น
เป็นไปเพ่ือความจ�าเป็นในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบรษิทัฯ ทัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบ
จะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และให้ความ
เห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส 

ส�าหรับรายการระหว่างกันที่มิได้เป็นไปตามธุรกิจปกติ
ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
แสดงเหตุผลในการท�ารายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทฯ จะเข้า
ท�ารายการนั้นๆ  โดยจะด�าเนินการตามมาตรการและขั้นตอน
การอนุมตักิารท�ารายการระหว่างกันตามท่ีระบขุ้างต้น อย่างไร
ก็ตาม รายการระหว่างกันท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผล
ประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จะ
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค�าสัง่ หรอืข้อก�าหนด
ของคณะกรรมการตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเก่ียวกับ
การเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเก่ียวโยงกัน และการได้มา
หรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ตลอด
จนการปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชทีีก่�าหนดโดยสภาวชิาชพี
บัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

รายการระหว่างกัน
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นายธีระ อภัยวงศ์
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
นายนราธร วงศ์วิเศษ
นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล
นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล
นายสุจิน สุวรรณเกต
นางสุษมา รัติวานิช
นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์
นางดวงนภา วรญาณโกศล
นายพงศกร บุญศรีเมือง
นายไพโรจน์ อุลิศนันท์

บรษัิทฯ

X,AC
/,C
/

/,//,///
/,//,*
/,AC
/,AC
//,*
**
***
***

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

/
/

/
/

/

/,C / /,C /,C /,C
X

/ / / / /
/

/// X

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

บริษัทที่เกี่ยวข้อง:

สรุปรายชื่อกรรมการและผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัท

รายชื่อ

1. บริษัท เอส พี วี ดิจิตอล เซอร์วิส จ�ากัด  
2. บริษัท  เอส พี วี แอดวานซ์ จ�ากัด
3. บริษัท  กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ�ากัด 
4. บริษัท  คอร์ แอนด์ พีค จ�ากัด
5. บริษัท  ดีทู ซิสเต็มส์ จ�ากัด
6. บริษัท  ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ�ากัด
7. บริษัท  ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด
8. บริษัท  บิซิเนส ออนไลน์ จ�ากัด (มหาชน)
9. บริษัท  พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จ�ากัด
10. บริษัท  เวนเจอร์ โพรไฟล์ จ�ากัด
11. บริษัท  เอเน็ต จ�ากัด

12. บริษัท  เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จ�ากัด
13. บริษัท  เอส.พี.เอ็น เอ็นเตอร์ไพร์ส จ�ากัด
14. บริษัท  เอสวีโอเอ จ�ากัด (มหาชน)
15. บริษัท  เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จ�ากัด
16. บริษัท  เออาร์ไอที จ�ากัด
17. บริษัท  เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน)
18. บริษัท  ไอที ซิตี้ จ�ากัด (มหาชน)
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สรุปผลการด�าเนินงาน

รายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2558 มีจ�านวน 1,871.67 
ล้านบาท ลดลง 86.71 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.43 เมือ่เทยีบกับ
ปี 2557 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ท่ี 1,958.38 ล้านบาท รายได้รวม
ประกอบด้วย รายได้จากการขาย รายได้จากการให้บริการ และ
รายได้อื่น โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.60 ร้อยละ 0.74 และ
ร้อยละ 0.67 ตามล�าดบั รายได้จากการขายของบรษิทัฯ สามารถ
แบ่งเป็น รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple 
และรายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น โดยรายได้จาก
การขายผลติภัณฑ์ภายใต้ตราสนิค้า Apple ในปี 2558 และ 2557 
เป็นจ�านวน 1,635.06 ล้านบาท และ 1,733.55 ล้านบาท ตาม
ล�าดบั ซึง่ลดลง 98.49 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนลดลง ร้อยละ 
5.68 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายสินค้าประเภท
ผลิตภัณฑ์ iOS ลดลง อันเนื่องจากการยกเลิกสัญญาตั้งตัวแทน
กับบริษัทค้าปลีกใหญ่แห่งหนึ่ง การยกเลิกจุดขายทั้งหมด
กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และการปิดปรับปรุงสาขาหลัก 2 สาขา
เ พ่ือรองรับการออกผลิตภัณฑ์ใหม ่  ตามมาตรฐานของ
บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จ�ากัด 

รายได้จากการบรกิาร ส�าหรบัปี 2558 เพ่ิมขึน้จากปี 2557 
จ�านวน 5.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 69.88

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เพ่ิมสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตราสินค้าอื่น เช่นผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์เสริม โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น เป็นจ�านวน 210.33 ล้านบาท 
เมือ่เทียบกับปี 2557 อยู่ที ่204.71 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 5.62 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 2.75

บรษิทัฯ มค่ีาใช้จ่ายในการขายและการบรหิารในปี 2558 
และ ปี 2557 จ�านวน 210.61 ล้านบาท และจ�านวน 190.24 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้น 20.37 ล้านบาท เนื่องจากการปรับปรุงสาขาเดิม และ
การขยายสาขาที่เพิ่มขึ้น 

ผลประกอบการในปี 2558  บริษัทฯ มีก�าไรส�าหรับปี 
จ�านวน 8.69 ล้านบาท และจ�านวน 15.72  ล้านบาทในปี 2557 
ลดลง 7.03 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิร ้อยละ 
0.46 และร้อยละ 0.80 ตามล�าดับ

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวมจ�านวน 

432.67 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 6.38 ล้านบาท หรอืเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.50 

ค�าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจ�าปี 2558

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งมีจ�านวน 426.29 ล้านบาท เนื่องจาก 
บรษิทัฯ มเีงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ลดลง 97.8 ล้านบาท 
จากกระแสเงนิสดจากกจิกรรมด�าเนนิงานเพ่ิมขึน้ 56.2 ล้านบาท 
กระแสเงินสดใช้ไปเพ่ิมขึ้นในกิจกรรมลงทุน โดยส่วนใหญ่
เป็นการลงทนุในกองทุนเปิดตราสารหนีร้ะยะสัน้ และการเพ่ิมขึน้
ของกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินโดยการจ่ายเงิน 
ปันผล จ�านวน 145.9 ล้านบาท และ 8.0 ล้านบาท ตาม 
ล�าดับ การลดลงของสินค้าคงเหลือสุทธิจ�านวน 18 ล้านบาท  
และการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์ถาวรสุทธิ จ�านวน 10.2 ล้านบาท 
จากการลงทุนตกแต่งขยายสาขาใหม่ และการปรบัปรงุสาขาหลกั  
ตลอดจนการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ จ�านวน 
14.2 ล้านบาทจากการลงทุนปรบัปรงุและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หนี้สินรวม
หน้ีสินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มี

จ�านวนทั้งสิ้น 153.99 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 6.76 ล้านบาท 
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.59 เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีจ�านวน 
147.23 ล้านบาท ส�าหรับหนี้สินในปี 2558 ดังกล่าวส่วนใหญ่
เป็นหน้ีสินหมุนเวียนที่ใช้ในการด�าเนินธุรกิจปกติ จ�านวน 
145.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.50 ของหน้ีสินรวม และ
ส�ารองผลประโยชน์พนักงาน จ�านวน 8.48 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 
2.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.69 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน
มาซึ่งมีจ�านวน 6.39 ล้านบาท จากการปรับปรุงประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ส่วนของผู้ถือหุ้น
บรษิทัฯ มมีลูค่าทนุจดทะเบยีนท้ังหมดเท่ากับ 200 ล้านบาท 

ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จ�านวน 400 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตรา
ไว้หุน้ละ 0.50 บาท ช�าระเตม็มลูค่าแล้ว และ ณ 31 ธันวาคม 2558 
ส ่ วนของผู ้ ถือ หุ ้นมีจ� านวน 278.68 ล ้ านบาท ลดลง 
0.39 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.14 จากปี 2557 ซึ่งมีจ�านวน 
279.07 ล้านบาท โดยมมีลูค่าตามบญัชเีท่ากับ 0.70 บาท ต่อหุน้  
บริษัทไม่มีการเพิ่มทุนในระหว่างปี 2558 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนจาก 0.53 เท่า

ในปี 2557 เป็น 0.55 เท่าในปี 2558 ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการ
เพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมของบริษัทฯ
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คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูล
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีทีร่ับรองทั่วไป 
โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ และใช้ดลุพินิจอย่างระมดัระวังและประมาณการ 
ที่ดีที่สุดในการจัดท�า รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงให้มีและด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุม
ภายในที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือท�าหน้าที่สอบทานนโยบายบัญชีและ
คณุภาพของรายงานทางการเงนิ สอบทานระบบการควบคมุภายใน ระบบการบรหิารความเสีย่ง ตลอดจนพิจารณา
การเปิดเผยข้อมลูรายการระหว่างกัน โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกับเรือ่งนีป้รากฏในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

 งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 
ในการตรวจสอบน้ันทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลเอกสารต่างๆ เพ่ือให้ผู ้สอบบัญชีสามารถ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมารตฐานการสอบบญัช ีโดยความเห็นของผูส้อบบญัชไีด้ปรากฏในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าระบบการควบคมุภายในของบรษิทัโดยรวมอยู่ระดบัทีน่่าพอใจ และ
สร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2558 มคีวามถูกต้อง เชือ่ถือได้ โดยถือปฏิบติัตามหลกัการบญัชท่ีีรบัรองทัว่ไป และปฏบติัตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายธีระ อภัยวงศ์
ประธานกรรมการ

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
ประธานกรรมการบริหาร

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น  
 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอส พี วี ไอ 

จ�ากัด (มหาชน) ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน ซึ่งทุกท่านเป็น
ผู ้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของ
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  
ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้ 

1. นายธีระ  อภัยวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุจิน  สุวรรณเกต กรรมการตรวจสอบ
3. นางสุษมา  รัติวานิช กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางสาวยุพา เบญจวิกรัย ผู ้จัดการแผนก

ตรวจสอบภายใน ท�าหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติหน้าที่ตามขอบเขต
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้มีการจัด
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน 4 ครั้ง และคณะ
กรรมการตรวจสอบยังได้เชิญฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และ
ผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วยตามความเหมาะสม  
และมีการรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส สาระส�าคัญ
สรุปได้ดังนี้ 

• สอบทานงบการเงินรายไตรมาส รายงวดบัญชีและ
ประจ�าปีร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารฝ่ายการบัญชีเพ่ือ
พิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบ 
นโยบายทางการบญัช ี รวมถึงรบัทราบข้อสงัเกต และข้อเสนอ
แนะของผู ้สอบบัญชี เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฎิบัติบัญชีที่
ถูกต้องตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และมีการเปิดเผย
ข้อมลูในงบการเงนิอย่างเพียงพอและเชือ่ถือได้  ซึง่ผูส้อบบญัชี
ได้แสดงความเหน็ไว้ในรายงานท่ีได้น�าเสนอต่อคณะกรรมการ
และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้ปฎิบัติหน้าที่ และแสดงความ
เห็นอย่างเป็นอิสระ

• พิจารณา เสนอแนะ และสอบทานแผนงานและ 
ผลการตรวจสอบของระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมิน
ความเพียงพอ ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายใน รวมถึงการชี้แนะเพ่ือให้มีการก�ากับดูแล 
และการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็น 

นายธีระ อภัยวงศ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีบริษัทได้ก�าหนดไว้ ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม 
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

• สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงระหว่างกัน หรือรายการ
ทีอ่าจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้มัน่ใจว่า
เป็นไปตามเงื่อนไขปกติทางธุรกิจและไม่มีรายการใดที่ม ี
ผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ โดยยึดหลักความ 
สมเหตุ สมผล ความโปร่งใส รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล 
ของรายการดังกล่าวอย่างเพียงพอ ตามข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประโยชน์สูงสุดของ 
บริษัทฯ เป็นแนวทาง

• ตดิตามความคบืหน้าเก่ียวกับการปฎิบตัติามหลกัการ
ก�ากับดูแลกิจการทีดี่ ตามมาตรฐานทีก่�าหนดไว้  เพ่ือให้ระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและ
เพียงพอกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

• พิจารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน
ของผู ้สอบบัญชีโดยพิจารณาถึงความรู ้  ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความน่าเชื่อถือเป็นหลัก และน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือน�าเสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติหน้าที่ครบถ้วนตาม
ที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทด�าเนินการด้วยความรอบคอบและ
เป็นอิสระ และมีความเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทตลอดจน
ผู้บริหารของบริษัท มีความมุ่งมั่นท่ีจะปฎิบัติหน้าท่ีเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายของบริษัท อย่างมีคุณภาพ และได้ให้ความ
ส�าคัญต่อการด�าเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิผล มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  มีความโปร่งใส และ
เชื่อถือได้ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีสอดคล้องกับ
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เอส พี วี ไอ 
จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ ้นและงบกระแสเงินสด 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู ้บริหารเป็นผู ้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนอ
งบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุม
ภายในที่ผู ้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท�า 
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงก�าหนดให้
ข้าพเจ้าปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผน
และปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ
สมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
หลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึ้นอยู่กับ
ดลุยพินจิของผูส้อบบญัช ีซึง่รวมถึงการประเมนิความเสีย่งจาก
การแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของ
งบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการ
ประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุม
ภายในทีเ่กีย่วข้องกับการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิโดย
ถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่

งบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)

เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีท่ีจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการ
ประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชท่ีีข้าพเจ้าได้รบัเพียงพอ
และเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส�าหรบัปีสิน้สดุวันเดยีวกันของบรษิทั เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)  
โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  

วิชาติ โลเกศกระวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ: 16 กุมภาพันธ์ 2559
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งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน
อุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
22

30,210,914 
  103,646,615 
  33,097,668 

  168,502,102 
  5,346,091 
  340,803,390 

  160,000 

  43,595,543 
  21,160,026 

  7,137,496 
  15,214,294 
  4,598,800 
  91,866,159 
  432,669,549 

127,986,630 

  2,039,600 

  33,087,445 
  186,509,116 
  12,666,452 
  362,289,243 

  160,000 

  33,336,511 
  6,980,291 

  7,595,086 
  12,539,944 
  3,392,904 
  64,004,736 
  426,293,979 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ 2558 2557
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินปันผลค้างจ่าย 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
       หุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
   ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว
       หุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ก�าไรสะสม
   จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย
   ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

17

18

19

 143,447,863 
  38,638 

  1,160,271 

  867,979 

  145,514,751 

8,476,473 
  8,476,473 
  153,991,224 

200,000,000 

  200,000,000 

  39,809,592 

  10,508,871 
  28,359,862 
  278,678,325 
  432,669,549 

138,729,769 

  - 
  1,545,406 
  565,213 
  140,840,388 

  6,388,248 
  6,388,248 
  147,228,636 

200,000,000 

  200,000,000 

  39,809,592 

  10,074,503 
  29,181,248 
  279,065,343 
  426,293,979

หมายเหตุ 2558 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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ก�าไรขาดทุน
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�าไรส�าหรับปี
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน
   ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�าไร
จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (หุ้น)

20

22

23

1,845,387,392 
  13,774,168 
  12,507,448 

 1,871,669,008 

 1,641,407,738 
  4,406,977 
  123,851,696 
  86,762,323 

 1,856,428,734 
  15,240,274 
  (3,675,379)
  11,564,895 
  (2,877,534)
  8,687,361 

(1,343,681)
  268,736 

  (1,074,945)
  (1,074,945)

7,612,416 

0.02 

400,000,000 

 1,938,264,880 
 8,107,966 

 12,008,435 
 1,958,381,281 

 1,739,563,012 
 5,143,467 

 111,213,169 

 79,029,815 
 1,934,949,463 

 23,431,818 
 (3,433,885)
 19,997,933 

 (4,281,588)
 15,716,345 

- 
- 

- 
- 

15,716,345 

0.04 
400,000,000 

หมายเหตุ 2558 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 
เงินปันผลจ่าย
โอนก�าไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรเป็น
   ส�ารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
ก�าไรส�าหรับปี 
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี 
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 
เงินปันผลจ่าย
โอนก�าไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรเป็น
   ส�ารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

26

19

26

19

200,000,000 
  - 
  - 

  - 
 200,000,000 

 200,000,000 
  - 
  - 
  - 
  - 

  - 
 200,000,000 

39,809,592 
  - 
  - 

  - 
 39,809,592 

 39,809,592 
  - 
  - 
  - 
  - 

  - 
 39,809,592 

9,288,685 
  - 
  - 

  785,818 
 10,074,503 

 10,074,503 
  - 
  - 
  - 
  - 

  434,368 
 10,508,871 

20,770,504 
 15,716,345 
 (6,519,783)

  (785,818)
 29,181,248 

 29,181,248 
 8,687,361 

 (1,074,945)
 7,612,416 

 (7,999,434)

  (434,368)
 28,359,862 

269,868,781 
 15,716,345 
 (6,519,783)

  - 
 279,065,343 

 279,065,343 
 8,687,361 

 (1,074,945)
 7,612,416 

 (7,999,434)

  - 
 278,678,325 

หมายเหตุ ทุนเรือนหุ้น 
ที่ออกและ
ช�าระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
สามัญ

จัดสรรแล้ว -
ส�ารองตาม
กฎหมาย

ยังไม่ได้
จัดสรร

ก�าไรสะสม

รวม

(หน่วย: บาท)

บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
ก�าไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด�าเนินงาน:
   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง
   การปรับลดสินค้าเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น(ลดลง)
   ขาดทุนจากการจ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่ายอุปกรณ์
   ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
   ดอกเบี้ยรับ
   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
   สินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน
สินทรัพย์ด�าเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง:
   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
   สินค้าคงเหลือ
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง):
   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
ดอกเบี้ยรับ
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน

 

11,564,895 

  18,877,809 

  (395,272)
  4,426,713 
  1,514,473 
  744,544 
  (399,370)
  4,877 

  36,338,669 

  333,218 

  13,580,301 
  7,320,361 

  (2,674,349)

  4,718,094 
  302,766 

  59,919,060 
  451,200 
  (4,199,828)
  56,170,432 

 

19,997,933 

  16,531,865 
  (28,548)
  (2,126,864)
  1,477,041 
  692,804 
  (876,211)
  13,685 

  35,681,705 

  89,451,521 
  (27,537,266)
  6,012,398 

  (3,237,620)

  (2,748,108)
  (1,515,303)
  96,107,327 

  943,580 
  (2,443,660)
  94,607,247 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

2558 2557
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์
ซื้ออุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด
   เงินปันผลค้างจ่าย

(101,607,015)
  2,518,453 

 (30,526,906)
 (16,365,007)

 (145,980,475)

  (4,877)
  (7,960,796)
  (7,965,673)

 (97,775,716)
  127,986,630 

  30,210,914 

38,638 

 (39,600)
647,545 

(9,977,490)
(802,038)

(10,171,583)

(13,685)
 (6,519,783)

(6,533,468)
77,902,196 

50,084,434 
127,986,630 

- 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

2558 2557
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1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งข้ึนเป็นบริษัทจ�ากัดตามกฎหมายไทยเมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2554 
และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จ�ากัด เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 
และมีภูมิล�าเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท ไอที ซิตี้ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทฯด�าเนินธุรกิจหลักในการจ�าหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริมและให้บริการ
ที่เก่ียวข้อง ท่ีอยู่ตามที่จดทะเบียนคือเลขที่ 1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษัทฯได้ยกเลิกจุดขายในร้านค้า IT City (บริษัทที่เก่ียวข้องกัน) จ�านวน 23 แห่ง ซึ่งเป็น
จุดจ�าหน่ายสินค้า เครื่องคอมพิวเตอร์และแท็ปเล็ตย่ีห้อแอปเปิ้ล โดยต่อจากนั้น บริษัทฯที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวจะเป็น
ผู้ด�าเนินการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทซัพพลายเออร์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีสาขาท่ีเปิดให้บริการแล้วเป็นจ�านวน 31 สาขา (2557: 25 สาขา และจุดขายใน
ร้านค้า IT City 23 แห่ง)

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง
รายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันท่ี 28 กันยายน 2554 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน
บริษัทฯได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557)  และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ง
มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการ
เงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน�า
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถือปฏิบตัน้ีิไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัต่องบการเงินของบรษิทัฯ อย่างไร
ก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญซึ่งสามารถสรุปได้
ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ก�าหนดให้กิจการต้องรับรู ้รายการก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในขณะท่ีมาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีใน
ก�าไรขาดทุน หรือในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในก�าไรขาดทุนก็ได้  

บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเนื่องจากบริษัทฯรับรู้รายการก�าไรขาดทุนจากการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่แต่เดิมแล้ว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี้ก�าหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าว
คือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินใดตามข้อก�าหนดของมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องอื่น กิจการจะต้อง
วัดมูลค่ายุติธรรมน้ันตามหลักการของมาตรฐานฉบับน้ีและใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้
มาตรฐานนี้ 
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ 
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และ
ฉบับใหม่  รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี จ�านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบ
การเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ 

4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
4.1 การรับรู้รายได้
ขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นนัยส�าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้
กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบ
หลักจากหักส่วนลดแล้ว
รายได้ค่าบริการ
รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส�าเร็จของงาน 
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึง
ก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับผลขาดทุน
โดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการ
วิเคราะห์อายุหนี้
4.4 เงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของ
ก�าไรหรือขาดทุน
4.5 สินค้าคงเหลือ
สนิค้าส�าเรจ็รปูแสดงมลูค่าตามราคาทนุ (ตามวธีิเข้าก่อนออกก่อน) หรอืมลูค่าสทุธิทีจ่ะได้รบัแล้วแต่ราคาใดจะต�า่กว่ามลูค่า
สุทธิที่จะได้รับของสินค้าประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือจะตั้งขึ้นส�าหรับสินค้าที่ล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมสภาพ
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4.6 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 
ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า - 5 ปี
 คอมพิวเตอร ์  - 3 ปี
 อุปกรณ์ส�านักงาน  - 5 ปี
 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง - 5 ปี
 ยานพาหนะ  - 5 ปี
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน 
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับงานระหว่างก่อสร้าง

4.7  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น 
บริษัทฯตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์น้ันเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะ
ทบทวนระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัด
จ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดมีดังนี้

  อายุการให้ประโยชน์
 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์              5 ปี
 ค่าสิทธิที่จะใช้ชื่อและด�าเนินธุรกิจ ตามอายุสัญญา (5 ปี)

4.8 สิทธิการเช่า
บริษัทฯตัดจ�าหน่ายสิทธิการเช่าโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ�านาจควบคุมบริษัทฯหรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่
ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากน้ีบคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยังหมายรวมถึงบรษิทัและบคุคลทีม่สีทิธิออกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางอ้อมซึง่ท�าให้
มอีทิธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญกับบรษิทัฯ ผูบ้รหิารส�าคญั กรรมการหรอืพนักงานของบรษิทัฯ ทีม่อี�านาจในการวางแผนและ
ควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า
ด�าเนินงาน จ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอด
อายุของสัญญาเช่า

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯจะท�าการประเมนิการด้อยค่าของอปุกรณ์หรอืสนิทรพัย์ท่ีไม่มตีวัตนของบรษิทัฯหาก
มีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มี
มูลค่าต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
ของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 
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4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่าย
สมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินท่ีบริษัทฯ จ่ายสมทบ
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บรษิทัฯ มภีาระส�าหรบัเงินชดเชยทีต้่องจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่บรษิทัฯ ถือว่าเงินชดเชย
ดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน

บริษัทฯ ค�านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการ
ไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย

ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) ส�าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.13 ประมาณการหนี้สิน
บรษิทัฯ จะบนัทึกประมาณการหนีส้นิไว้ในบญัชเีมือ่ภาระผกูพันซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีได้เกิดข้ึนแล้ว และมคีวาม
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.14 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�านวณจากก�าไรทาง
ภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่ก่ียวข้องนัน้ โดยใช้อตัราภาษทีีม่ผีลบงัคบัใช้ ณ วันสิน้รอบระยะ
เวลารายงาน 

บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตดับญัชสี�าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ช้หกัภาษ ีรวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษทีียั่งไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าทีม่คีวามเป็นไป
ได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะท�าการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�า
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึก
โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
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4.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาท่ีจะต้องจ่ายเพ่ือโอนหนี้สินให้ผู้อื่น
โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ ใช้
ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงนิท่ีเก่ียวข้องก�าหนดให้ต้องวัดมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีทีไ่ม่มตีลาดท่ีมสีภาพคล่องส�าหรบัสนิทรพัย์หรอื
หน้ีสนิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องได้ บรษิทัฯจะประมาณมลูค่ายุตธิรรม
โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เก่ียวข้องกับ
สินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 

ล�าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมท่ีใช้วัดมลูค่าและเปิดเผยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิในงบการเงนิออกเป็นสามระดบั
ตามประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 
ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ จะประเมนิความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมส�าหรบั
สินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ
ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการใน
เรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการ
เงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนท่ีประมาณการไว้  
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า 
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมนิเงือ่นไขและรายละเอยีดของสญัญาเพ่ือพิจารณาว่าบรษิทัฯ ได้โอนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ใน
สินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพินจิในการประมาณการผลขาดทนุท่ีคาดว่า
จะเกิดขึน้จากลกูหนีแ้ต่ละราย โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงนิในอดตี อายุของหนีท้ีค่งค้างและสภาวะเศรษฐกิจ
ที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสนิค้าคงเหลอื ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุยพนิจิในการประมาณการผลขาดทนุทีค่าดว่า
จะเกิดข้ึนจากสนิค้าคงเหลอืน้ัน โดยค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รบั พิจารณาจากราคาท่ีคาดว่าจะขายได้ตามปกติ
ของธุรกิจหกัด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสนิค้าน้ัน และค่าเผือ่ส�าหรบัสนิค้าเก่าล้าสมยั เคลือ่นไหวช้าหรอืเสือ่มคณุภาพพิจารณา
จากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด

อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการค�านวณค่าเสือ่มราคาของอปุกรณ์ ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมลูค่าคงเหลอืเมือ่
เลิกใช้งานของอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
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นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหาก
คาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่
เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บรษิทัฯ จะรบัรูส้นิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชสี�าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ช้หกัภาษแีละขาดทนุทางภาษท่ีีไม่ได้ใช้เมือ่
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและ
ขาดทุนน้ัน ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จ�านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็น
จ�านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัย
ข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ
เปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้

รายการธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
(บริษัท ไอที ซิตี้ จ�ากัด (มหาชน)
ขายสินค้า
ค่าบริการรับ
ค่าบริการจ่าย
เงินปันผลจ่าย
ขายสินทรัพย์ถาวร
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสินค้า
ซื้อสินค้า
ค่าบริการจ่าย
ค่าบริหารจัดการสินค้า

2558

81
1
1
2
2

1
2
8
6

2557

162
-

2
2
-

2
3
6
6

นโยบายการก�าหนดราคา

ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดขายส่ง
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
ราคาที่ตกลงร่วมกัน 

ราคาตลาด 
ราคาตลาด 
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาที่ตกลงร่วมกัน

(หน่วย: ล้านบาท)
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ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน)
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 17)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน)
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-
258
258

92

2,149
2,241

4,186
98

4,284

575
1,854
2,429

2558

19.6

0.4
20.0

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2557

18.9

0.4
19.3

2558

1,217

28,994
30,211

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

2557

1,266

126,721

127,987

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: พันบาท)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่กรรมการและ
ผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

2558 2557

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�า มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.125 ถึง 1.10 ต่อปี 
(2557: ร้อยละ 0.125 ถึง 1.125 ต่อปี)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีเงินลงทุนชั่วคราวในรูปเงินฝากประจ�าที่มีอายุเกินกว่า 3 เดือน 
ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.70 ต่อปี

8.1 เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า

ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพ่ือค้า อยู่ในระดับ
ที่ 2 คือ ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

จ�านวนหน่วย
(พันหน่วย)

3,456
2,394
838

6,688

ราคาทุน

68,979

25,000
9,578

103,557

เงินลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ 
เงินลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทยธนไพบูลย์                   
เงินลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส                     
รวม

มูลค่า
ยุติธรรม

68,992

25,077
9,578

103,647

-
-
-
-

8. เงินลงทุนชั่วคราว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินลงทุนชั่วคราวมีรายละเอียดดังนี้

2558

103,647
-

103,647

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า (หมายเหตุ 8.1)
เงินฝากประจ�า
รวม

2557

-
2,040
2,040

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

2558 2557
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2558

258
258

28,147

4,296
437
41
7

32,928

(269)
32,659
32,917

181

181

33,098

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ
ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ
ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ
ค้างช�าระ
 ไม่เกิน 3 เดือน 
 3 - 6 เดือน
 6 - 12 เดือน
 มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

2557

4,284
4,284

24,338

4,246
21

-
642

29,247
(665)

28,582
32,866

221

221

33,087

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)



067
ANNUAL 

REPORT 

2015

10. สินค้าคงเหลือ

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ บันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจ�านวน 
4.4 ล้านบาท (2557: บันทึกโอนกลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นจ�านวน 
2.1 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย

11.  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ยอดคงเหลือของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้

12.  เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน
บริษัทฯได้น�าเงินฝากประจ�าธนาคารจ�านวนประมาณ 0.2 ล้านบาท (2557: 0.2 ล้านบาท) ไปวางไว้กับธนาคารแห่งหนึ่ง
เพื่อค�้าประกันการใช้วงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ

2558

182,840
(14,338)
168,502

สินค้าส�าเร็จรูป
หัก: รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2557

196,420
(9,911)

186,509

(หน่วย: พันบาท)

2558

3,038

2,308

5,346

ภาษีซื้อรอเรียกคืน
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

2557

9,255
3,411

12,666

(หน่วย: พันบาท)
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ราคาทุน
1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จ�าหน่ายและตัดจ�าหน่าย
โอนเข้า(ออก)
31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จ�าหน่ายและตัดจ�าหน่าย
โอนเข้า(ออก)
31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2557
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย
และตัดจ�าหน่าย            
31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย
และตัดจ�าหน่าย            
31 ธันวาคม 2558
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558 
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2,000

-
-
-

2,000

-
-
-

2,000

56
568

-
624
400

-
1,024

1,376

976

8,366

1,559
-
-

9,925
1,551
(183)

-
11,293

5,294
1,984

-
7,278

1,605

(126)
8,757

2,647
2,536

7,023

1,336

-
-

8,359
3,819

(80)
-

12,098

2,886

1,499

-
4,385
1,989

(29)
6,345

3,974
5,753

49,053
2,598

(3,448)
4,485

52,688
13,404

(14,192)
10,683

62,583

19,075
9,935

(1,324)
27,686

12,071

(10,266)
29,491

25,002
33,092

845
-
-
-

845
-
-
-

845

338

169

-
507
169

-
676

338

169

-
4,485

-
(4,485)

-
15,773

-
(14,703)

1,070

-
-

-
-
-

-
-

1,070

67,287

9,978

(3,448)
-

73,817

34,547
(14,455)
(4,020)
89,889

27,649
14,155

(1,324)
40,480
16,234

(10,421)
46,293

33,337

43,596

14,155
16,234

ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า

อุปกรณ์
ส�านักงาน

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง

ยานพาหนะ งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวมคอมพิวเตอร์

13. อุปกรณ์

2557 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
2558 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

(หน่วย: พันบาท)
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557:
ราคาทุน
หัก:  ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

รวม

26,296

(5,136)
21,160

9,931

(2,951)
6,980

(หน่วย: พันบาท)

ค่าสิทธิที่จะใช้ชื่อ
และด�าเนินธุรกิจ

4,000
(54)

3,946

-
-
-

ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์

22,296

(5,082)
17,214

9,931

(2,951)
6,980

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส�าหรับปี 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้

2558

6,980

12,365
4,000

(2,185)
21,160

มูลค่าตามบัญชีต้นปี
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าสิทธิที่จะใช้ชื่อและด�าเนินธุรกิจ
ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

2557

8,098

802

-
(1,920)
6,980

(หน่วย: พันบาท)
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2558

9,377

(2,240)
7,137

สิทธิการเช่า - ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

2557

9,377

(1,782)
7,595

(หน่วย: พันบาท)

2558

7,595
(458)
7,137

มูลค่าตามบัญชีต้นปี
ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

2557

8,053
(458)
7,595

(หน่วย: พันบาท)

2558

525
130,679

1,716

10,528
143,448

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

2557

313

128,116

2,116

8,185
138,730

(หน่วย: พันบาท)

15. สิทธิการเช่า
เมื่อวันที่  9 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัทฯได้ท�าสัญญารับโอนสิทธิการเช ่าพ้ืนท่ีในศูนย์การค้าเอสพละนาดจาก
บริษัท เอส พี วี คอมรีเทล จ�ากัด สัญญามีผลตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 4 สิงหาคม 2574 รวมระยะเวลา 20 ปี 
5 เดือน 24 วัน โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินเพื่อให้ได้สิทธิการเช่าพื้นที่ดังกล่าวตลอดอายุของสัญญาเป็นจ�านวน 9.4 ล้านบาท 
และจะตัดจ�าหน่ายสิทธิการเช่าโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญา

16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
 ยอดคงเหลือของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 คือเงินมัดจ�าทั้งจ�านวน

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิทธิการเช่าส�าหรับปี 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้
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2558

6,388

489
255

86

(743)
2,001

-
8,476

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี
ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน:
 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 
 ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
 (ก�าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน 
 ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

2557

5,695
465
228

-
-
-
-

6,388

(หน่วย: พันบาท)

2558

22

722

744

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

2557

21

672

693

(หน่วย: พันบาท)

18. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯคาดว่าจะไม่มีการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน  
1 ปีข้างหน้า 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�า้หนักในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ
ประมาณ 11 ปี (31 ธันวาคม 2557: 16 ปี)
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2558

-
5,483
2,931

1,493
399

2,201

12,507

2558

2.70

4.00 - 6.50
10.00 - 50.00

รายได้จากการขายฐานข้อมูล
รายได้ค่าสนับสนุนการขาย
รายได้ค่านายหน้า
ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยรับ
อื่นๆ
รวม

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน 

2557

3,800

3,495
1,370

941
876

1,526
12,008

2557

4.00
4.00 - 6.50

10.00 - 40.00

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้

19. ส�ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบญัญัตขิองมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบรษิทัมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บรษิทัฯต้องจดัสรรก�าไรสทุธิประจ�า
ปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ทุนส�ารองน้ีจะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่าย
เงินปันผลได้

ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯได้จัดสรรก�าไรสุทธิส�าหรับปี 2558 ไปเป็นส�ารองตามกฎหมายรวมเป็นจ�านวน 0.4 ล้านบาท 
(2557: บริษัทฯได้จัดสรรก�าไรสุทธิส�าหรับปี 2557 ไปเป็นส�ารองตามกฎหมายจ�านวน 0.8 ล้านบาท)

20.  รายได้อื่น

เพ่ิมขึ้น 1%

(0.6)
0.7

เพ่ิมขึ้น 20%
(0.6)

ลดลง 1%

0.7

(0.6)
ลดลง 20%

0.8อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
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2558

104,259
36,594
13,580
19,732

18,878

5,893
4,690
2,497
1,514

42

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานและค่าบริการอาคารส่วนกลาง
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูป
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
ค่าบริหารจัดการสินค้า
ค่าบริการสาธารณูปโภค
ค่าวัสดุส�านักงาน
ขาดทุนจากการจ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่ายอุปกรณ์
ค่าขนส่ง

2557

101,999

27,672

(27,537)
20,167

16,533
5,635
4,729
2,274
1,477

40

(หน่วย: พันบาท)

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

22. ภาษีเงินได้ 
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้

2558

3,815

(937)

2,878

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2557

3,989

293

4,282

(หน่วย: พันบาท)

2558

(269)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวกับผลขาดทุนจากการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

2557

-

(หน่วย: พันบาท)

จ�านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
และ 2557 สรุปได้ดังนี้
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รายการกระทบยอดระหว่างก�าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

2558

11,655
20%

2,313

569
(4)

565
2,878

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2557

19,998

20%

4,000

283

(1)
282

4,282

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวม

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพย์เพื่อค้า
รวม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: พันบาท)

54
2,868

1,695
4,617

18

18

4,599

133

1,982

1,278

3,393

-
-

3,393
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23. ก�าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปี (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก 
 ของหุ้นสามัญทีw่ออกอยู่ในระหว่างปี

24. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่น�าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนิน
งานได้รับและสอบทานอย่างสม�่าเสมอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการ
ด�าเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานของบริษัทคือกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯด�าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด�าเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การจ�าหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์
เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริมและให้บริการที่เกี่ยวข้อง และด�าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯ ประเมิน
ผลการปฏบิตังิานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�าไรหรอืขาดทนุจากการด�าเนนิงานซึง่วัดมลูค่าโดยใช้เกณฑ์เดยีวกับทีใ่ช้
ในการวัดก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ ก�าไรจากการด�าเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่
แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด�าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

25. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
บรษิทัฯและพนักงานบรษิทัฯได้ร่วมกันจดัต้ังกองทนุส�ารองเลีย้งชพีข้ึนตามพระราชบญัญัตกิองทนุส�ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 
โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพน้ี
บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จ�ากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตาม
ระเบยีบว่าด้วยกองทุนของบรษิทัฯ ในระหว่างปี 2558 บรษิทัฯรบัรูเ้งนิสมทบดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�านวน 1,394,885 บาท 
(2557: 1,457,832 บาท)

26. เงินปันผล
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการ
ด�าเนนิงานของปี 2556 ในอตัราหุน้ละ 0.0163 บาท เป็นจ�านวนทัง้สิน้ 6.52 ล้านบาท บรษิทัฯได้จ่ายเงนิปันผลดงักล่าวแล้ว
ในเดือนเมษายน 2557

เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2558 ที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการ
ด�าเนินงานของปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 8 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วใน
เดือนเมษายน 2558

2558

8,687

400,000
0.02

ก�าไรส�าหรับปี (พันบาท)
จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (พันหุ้น)
ก�าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

2557

15,716
400,000

0.04

(หน่วย: พันบาท)
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27.  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
27.1  ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงานและสัญญาบริการ

27.1.1  บริษัทฯ ได้เข้าท�าสัญญาว่าจ้างทางด้านการบริหารงานและการจัดการเก่ียวกับสินค้ากับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 
  แห่งหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนตามเกณฑ์และอัตราที ่
  ระบุในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีอายุ 1 ปี และจะต่ออายุสัญญาออกไปอีกคราวละ 1 ปี จนกว่าจะมีการบอกเลิก 
  สัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

27.1.2  บริษัทฯได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานและสัญญาบริการที่เก่ียวข้องกับการเช่าอาคารส�านักงาน คลังสินค้าและ 
  พื้นที่สาขา อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 21 ปี
  บริษัทฯ มีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิก 
  ไม่ได้ ดังนี้

27.2. การค�า้ประกัน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีหนังสือค�้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจ�านวน  
 139.8 ล้านบาท (2557: 277.8 ล้านบาท) ซึ่งเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันเพ่ือการค�้าประกันการซื้อสินค้าและบริการ 
 ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ

28. เครื่องมือทางการเงิน
28.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครือ่งมอืทางการเงนิทีส่�าคญัของบรษิทัฯตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่107 “การแสดงรายการและการเปิด
เผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้อื่น และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหน้ีอื่น บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และม ี
นโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่ทีเ่ก่ียวเนือ่งกับลกูหนีก้ารค้าและลกูหน้ีอืน่ ฝ่ายบรหิารควบคมุความเสีย่งนีโ้ดยการ
ก�าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็น
สาระส�าคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกค้าที่
หลากหลายและมีอยู่จ�านวนมากราย จ�านวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

2558

32.9

31.7

9.0

จ่ายช�าระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

2557

27.4
31.7

6.4

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการ
เงินดังกล่าวส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดใน
ปัจจุบัน 

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�าหรับสินทรัพย์และหน้ีสินทางการ
เงินท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันท่ีครบก�าหนด หรือ วันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการ
ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้    

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

12
-

-

12

-

-

11
-

-

11

-

-

7
104

33
144

143
143

30
104

33
167

143
143

0.125 - 1.10
-

-

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

อัตรา         
ดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

10
2
-

12

-

-

111
-

-

111

-

-

7
-

33
40

139
139

128
2

33
163

139
139

0.125 - 1.125
1.70
-

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

อัตรา         
ดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯ มียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

28.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เน่ืองจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

29.  การบริหารจัดการทุน 
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการ
ด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ และเสรมิสร้างมลูค่าการถอืหุน้ให้กับผูถื้อหุน้ โดย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 บรษิทัฯมอีตัราส่วน
หนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.55:1 (2557: 0.53:1)  

30.  การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 

เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร

 (พัน)

2
-

(บาทต่อหน่วยเงิน
ตราต่างประเทศ)

36.2538
39.7995

 (พัน)

20
8

(บาทต่อหน่วยเงิน
ตราต่างประเทศ)

33.1132
40.3552

(หน่วย: พันบาท)

หนี้สินทางการเงิน                                    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 25582557 2557

อัตราขายถัวเฉลี่ย                                  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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ชื่อบริษัท บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple  
 ทั้งคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) และอุปกรณ ์
 เสริมต่างๆ รวมทั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่าย ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ เพ่ือ 
 ใช้งานร่วมกับสินค้า Apple เป็นหลัก เพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้า เช่น  
 ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลส�าหรับงานวีดีโอ ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลแบบพกพา   
 ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งพิมพ์และกราฟกิ รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงส�าหรับสินค้า 
 ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) เช่น ล�าโพงหูฟงั  รวมทั้ง Case ป้องกัน 
 การกระแทก และฟลิ์มกันรอย เป็นต้น
ที่ตั้งส�านักงานใหญ ่ 1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา 
 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัท 0107556000264
เว็บไซต์ www.spvi.co.th
โทรศัพท์ 0-2559-2901-10
โทรสาร 0-2559-2488
ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท
แบ่งออกเป็นทุนที่ออก
และช�าระแล้ว 200,000,000 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50บาท
ชนิดและจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ จ�านวน 400,000,000 หุ้น

ติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ
นางสาวศันษนีย์ โหรานิคม เลขานุการบริษัท

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

2. ผู้สอบบัญช ี นายวิชาติ โลเกศกระวี
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451
 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 
 ชั้น 33  อาคารเลคจ�ากัด รัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 โทรศัพท์ : 0-2264-0777 โทรสาร : 0-2264-0789-90

ข้อมูลทั่วไป



SPVi Branches

iStudio by SPVi
ชั้น 3 อาคารฟอร์จูนทาวน์ (โทร. 02-642-0826-7, 095-372-5549) 3rd Floor IT Mall, Fortune Town 
ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ(โทร. 02-101-0890-1, 095-372-5569) 4th Floor Central Plaza Changwattana 
ชั้น G อาคารซีคอนสแควร์ (โทร. 02-720-2988-9, 095-372-5579) G Floor Seacon S uare 
ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 9 (โทร. 02-108-3241-2, 095-372-5559) 4th Floor Central Plaza Grand Rama 9

iBeat by SPVi 
ชั้น 2 อาคารเอสพละนาด (02-660-9259-61) 2nd Floor Esplanade Cineplex Ratchadapisek
ชั้น 4 อาคารฟอร์จูนทาว์น (02-642-0634-5) 4th Floor Fortune Tower
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย (02-108-2844-5) 1st Floor Gateway Ekamai
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงราย (052-020-822-3) 1st Floor Central Plaza Chiangrai
อาคารเทสโก้ โลตัส สาขา มหาชัย2 (034-866-358-9) Tesco Lotus Mahachai 2
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ระยอง (038-942-676) 2nd  Floor Central Plaza Rayong 

Store by SPVi
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต (โทร. 02-564-3249, 095-372-5532) Thammasat University Bookstore (Rangsit) 
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ (โทร. 02-623-5800, 095-372-5535) Thammasat University Bookstore  (Thaprachan) 
ชั้น G อาคาร ABAC Plaza มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (โทร. 02-705-5190, 095-372-5534) G Floor, ABAC Plaza,  Assumption University 
 (Suvarnaphumi Campus) 
ชั้น 1 อาคารเซนต์ ฟิลิปส์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก  1st Floor, St. Philip & Bernard Hall   Assumption 
(โทร. 02-720-6800-1, 095-372-5537) University  (HuaMark Campus)
ชั้น 1 อาคาร 10  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  1st Floor, Building 10,Faculty of Business
(โทร. 02-955-1590-1, 095-372-5538) Administration, asetsart University 
อาคารหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Mahidol University Library and nowledge
(โทร. 02-800-2558-9, 095-372-5540) Center (Salaya) 
อาคารอเนกประสงค์ข้างอาคาร 10 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต  Anek Prasong Building (building 10), Bangkok
(โทร. 02-902-0606-7, 095-372-5536) University  (Rangsit)
ชั้น 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (โทร. 02-954-9878-9, 095-372-5541) 1st  Floor, Building 7, Dhurakij Pundit University 
ด้านหน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา (โทร. 095-372-5542) In front of Tao-Tong Hotel Operation Center,   
Burapha University 

iShop
ชั้น 3 พันธ์ทิพย์พลาซ่า (โทร. 02-256-0397-8, 095-372-5553) 3rd Floor, Pantip Plaza

mobi 
ชั้น G อาคารซีคอนสแควร์ (โทร. 02-721-8825, 095-372-5520) G Floor, Seacon S uare 
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ชอปปิ้งเซ็นเตอร์ หัวหมาก (โทร. 095-372-5570) 1st Floor, The Mall Shopping Center Huamark 
ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ คอมเพล็กซ์ (โทร. 02-734-1300, 095-372-5590) 3rd Floor, The Mall Shopping Center Bangkapi 
ชั้น 1 โครงการอัศวรรณ 2  หนองคาย (โทร. 095-372-5560 )” 1st Floor, Asawann Shopping Complex II 
 (Nongkhai)
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต (02-194-2996) 2st Floor CentralPlaza Westgate 

Smart Bar

ชัน้ 3 อาคารฟอรจ์นูทาวน์ (02-642-0826-8 ตอ่ 11-14 ,095-372-5562 , 095-372-5563 ) 2st Floor IT MallFortune Tower
ชัน้ G ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลพลาซา แจง้วฒันะ (02-835-3993-4 , 095-372-5591 , 095-372-5592) Gth Floor Central Plaza Chaengwattana
ชัน้ 4 ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลพระราม 9 (095-372-5556) 4th Floor Central Plaza Central Plaza Grand Rama 9
ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัล พลาซา่ เชยีงราย (052-020-866) 1st Floor Central Plaza Chiangrai

A S Shop 
อาคารเทสโก ้ โลตสั สาขา ระยอง (098-819-9776) Gth Floor Tesco Lotus Rayong
ชัน้ 1 อาคารเอม็เอม็ เมกา้มารเ์กต็ อรัญประเทศ (089-899-5395) 1th Floor MM Mega Market




