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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในรอบปี 2559 ที่ผ่ำนมำ ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ

ทั้งในต่ำงประเทศและประเทศไทยหลำยเหตุกำรณ์ อันส่งผลให้
เกิดควำมไม่แน่นอนในกำรด�ำเนินกำรค้ำและเศรษฐกิจโดยทั่วไป
ทีม่กีำรฟ้ืนตวัอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป กำรทีเ่ศรษฐกจิเตบิโตค่อนข้ำง
ช้ำประกอบกับเทคโนโลยีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ท�ำให้
ผูบ้รโิภคจ�ำเป็นต้องตดัสนิใจในกำรลงทนุ และจบัจ่ำยใช้สอยด้วย
ควำมระมัดระวัง และอย่ำงรอบคอบ อีกทั้งสภำวะกำรแข่งขัน
ระหว่ำงผู ้ประกอบกำรในประเทศอยู่ในระดับสูง จึงส่งผลให้
ผลประกอบกำรของบริษัทฯ มียอดขำยที่ลดลงกว่ำเดิมเล็กน้อย
ประมำณ 4% อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำงสภำวะไม่เอื้ออ�ำนวย
ดังกล่ำว บริษัทฯ จึงได้ด�ำเนินกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยอย่ำงเข้มงวด
ตลอดทั้งปี รวมทั้งได้ท�ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรตลำดอย่ำง
ต่อเนื่องโดยละเอียด และได้ทบทวนช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยและ
บรกิำรทัง้หมด จงึได้ท�ำกำรเปิดสำขำใหม่ในจดุทีม่ศีกัยภำพ 5 แห่ง 
และปิดสำขำเดิม 3 แห่ง ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีสำขำที่ให้
บริกำรลูกค้ำที่มีผลกำรด�ำเนินงำนที่น่ำพอใจ รวม 33  แห่ง

 นอกจำกนีบ้รษิทัฯ ได้เริม่ด�ำเนนิกำรร่วมกบับรษิทัคูค้่ำที่
มีเครือข่ำยกว้ำงขวำงและมีธุรกิจที่เอื้ออ�ำนวยร่วมกันเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิำพในกำรขำยและบรกิำรลกูค้ำ โดยจะเป็นแนวทำงหลกั
ในกำรขยำยธุรกิจในปี 2560 รวมทั้งกำรเพิ่มช่องทำงต่ำงๆ 
เพิ่มเติมเพื่อรองรับกำรขยำยตัวทำงพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
และตอบสนองนโยบำยภำครัฐในกำรผลักดันประเทศไทยไป
สู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีกำรสื่อสำรและข้อมูลใน
กำรประกอบธุรกิจและกำรบริหำรเป็นส�ำคัญ 

 บรษิทัฯ มคีวำมตัง้ใจแน่วแน่ทีจ่ะให้บรกิำรทีม่ผีลติภณัฑ์
ระดับสำกลที่มีมำตรฐำนสูง มีบริกำรทั้งก่อนและหลังกำรขำยที่มี
ประสิทธิภำพ ให้ค�ำปรึกษำ แนะน�ำ กำรใช้ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของลูกค้ำ ตลอดจนกำรฝึกอบรมให้ลูกค้ำมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ให้สูงสุดอันจะน�ำไปสู่
องค์กรที่ให้บริกำรที่เป็นเลิศ

 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ขอขอบคณุท่ำนผูถ้อืหุน้ ผูร่้วมทนุ 
ลูกค้ำ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่ำนที่ให้ได้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินกำร
ของบรษิทัฯ ด้วยดตีลอดมำ และขอให้ควำมเชือ่มัน่ว่ำคณะกรรมกำร
และผู้บริหำรทุกคนจะด�ำเนินธุรกิจอย่ำงรอบคอบ มีควำมโปร่งใส
และมีจรรยำบรรณทำงธุรกิจที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้ำ
และผู้ถือหุ้น เพื่อให้บริษัทฯ ได้เติบโตยั่งยืนตลอดไป
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 บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน) 

นำยธีระ อภัยวงศ์
ประธำนกรรมกำร

นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ
ประธำนกรรมกำรบริหำร

สารจากประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการบริหาร



รายงานประจ�าปี 2559 
บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)

05

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

(หน่วย : ล้านบาท)

(1)  ก�ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนค�ำนวณโดยหำรก�ำไรส�ำหรบัปี (ไม่รวมก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อืน่) ด้วยจ�ำนวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�ำ้หนกัของหุน้สำมญัทีอ่อก 
 อยู่ในระหว่ำงปี

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
ก�าไรสุทธิ

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

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

432.67
153.99
278.68

1,871.67
1,862.98

8.69

0.46
0.55
3.55
3.12

0.02
400
0.50

396.87
121.06
275.81

1,797.46
1,792.32

5.14

0.29
0.44
1.77
1.85

0.01
400
0.50

426.29
147.23
279.06

1,958.38
1,942.66

15.72

0.80
0.53
5.54
5.73

0.04
400
0.50

2559 2558 2557ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

เปรียบเทียบรายได้

25
59

84.89% 87.37%

13.32% 11.23%
1.02% 0.74%0.77% 0.66%

รายได้จากผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตราสินค้า Apple

รายได้จากผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตราสินค้าอื่น

รายได้ค่าบริการ รายได้อื่น

25
58
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รายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้
ตราสินค้า Apple

รวมรายได้

รายได้ค่าบริการ

รายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้
ตราสินค้าอื่น

2557

2557 2557

2557

2557

2557

2558

2558 2558

2558

2558

2558

2559

2559 2559

2559

2559

2559

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม

Apple Products Non-Apple Products

Services Other

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

1,7
33

.5
5

1,9
58

.3
8

14
7.
23

12
1.0

6

42
6.
29

43
2.
67

39
6.
87

12
.0
1

20
4.
71

8.
11

1,6
35

.0
6

1,8
71
.6
7

12
.5
1

21
0.
33

13
.7
7

1,5
25

.9
5

1,7
97
.4
6

13
.7
6

23
9.
41

18
.3
4

15
3.
99

รายได้อื่น
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นางสุษมา รัติวานิช 
กรรมกำรอิสระ	

และกรรมกำรตรวจสอบ
	

นายนราธร วงศ์วิเศษ
กรรมกำร	

(กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ)	
และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

นายธีระ อภัยวงศ์
ประธำนกรรมกำร	/	กรรมกำรอิสระ
และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	

คณะกรรมการบริษัท

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล 
กรรมกำร	

(กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ)	
กรรมกำรบริหำร	กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	

และกรรมกำรผู้จัดกำร

นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล 
กรรมกำร	

(กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ)	
กรรมกำรบริหำร	กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	

และผู้อ�ำนวยกำรฝำยปฏิบัติกำร

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
กรรมกำร	

(กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ)	
และประธำนกรรมกำรบริหำร

นายสุจิน สุวรรณเกต
กรรมกำรอิสระ	

และกรรมกำรตรวจสอบ

นายโสภณ อิงค์ธเนศ
กรรมกำร
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 บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน) 

คณะผู้บริหาร

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล 
กรรมกำร	

(กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ)	
กรรมกำรบริหำร	กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	

และกรรมกำรผู้จัดกำร

นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล 
กรรมกำร	

(กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ)	
กรรมกำรบริหำร	กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	

และผู้อ�ำนวยกำรฝำยปฏิบัติกำร นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์
กรรมกำรบริหำร	กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	

และผู้อ�ำนวยกำรฝำยบัญชีและกำรเงิน

นางดวงนภา วรญาณโกศล
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรแผนกผลิตภัณฑ์

นายไพโรจน์ อุลิศนันท์
ผู้จัดกำรอำวุโสแผนกค้ำปลีก

นายพงศกร บุญศรีเมือง
ผู้จัดกำรอำวุโสแผนกวิศวกรรม	และบริกำร
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นายมินทร์ อิงค์ธเนศ            อายุ 62 ปี
กรรมกำร	(กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ)	
และประธำนกรรมกำรบริหำร

นายธีระ อภัยวงศ ์   อายุ 70 ปี
ประธำนกรรมกำร	/	กรรมกำรอิสระ
และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร	6	มกรำคม	2554	/	5	ปี
สัดส่วนกำรถือหุ้น	(ณ	วันที่	30	ธันวำคม	2559)	0.08%

การศึกษา
•	 ปริญญำนิติศำสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
	 Dominican	University	of	California	ประเทศสหรัฐอเมริกำ
•	 ปริญญำวิทยำศำสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์		
	 สำขำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร	มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม		
•	 ปริญญำตรีกิตติมศักดิ์	วิทยำศำสตร์บัณฑิต	(วิทยำกำรคอมพิวเตอร์)		

	 	 คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีกำรเกษตร			 	 	
	 	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

•	 ปรญิญำตร	ีสถำปัตยกรรมศำสตร์	Fu	Hsing	Institute	of	
	 Technology	ประเทศไต้หวัน
•	 หลักสูตรวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง	รุ่นที่	1	ส�ำนักคณะกรรมกำร

	 	 ก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	ปี	2554
•	 ประกำศนียบัตร	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	

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

	 	 (RCP)	รุ่นที่	12/2005

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2554-ปัจจุบัน			 กรรมกำร	และประธำนกรรมกำรบริหำร
	 	 	 บริษัท	เอส	พี	วี	ไอ	จ�ำกัด	(มหำชน)
2556-ปัจจุบัน				 กรรมกำรและประธำนบรหิำร	บรษิทั	เอสวโีอเอ	จ�ำกดั	(มหำชน)
2551-ปัจจุบัน				 กรรมกำร	บริษัท	เอบิคส์	ดีเวลลอปเมนต์	จ�ำกัด
2549-ปัจจุบัน				 ประธำนกรรมกำร
	 	 	 บริษัท	ดี	แอนด์	บี	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด
2543-ปัจจุบัน				 กรรมกำร	บริษัท	ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ	จ�ำกัด
2539-ปัจจุบัน				 กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร
	 บริษัท	ไอที	ซิติ้	จ�ำกัด	(มหำชน)
2538-ปัจจุบัน				 กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร
	 	 	 บริษัท	คอร์	แอนด์	พีค	จ�ำกัด
2538-ปัจจุบัน				 กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร
																		 บริษัท	บิซิเนส	ออนไลน์	จ�ำกัด	(มหำชน)
2532-ปัจจุบัน				 กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร
															 บริษัท	เออำร์ไอพี	จ�ำกัด	(มหำชน)
2530-ปัจจุบัน				 กรรมกำร	บริษัท	กลุ่มแอดวำนซ์		ริเสิร์ช	จ�ำกัด

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร	29	ตุลำคม	2555	/	4	ปี
สัดส่วนกำรถือหุ้น	(ณ	วันที่	30	ธันวำคม	2559)	0.10%

การศึกษา
•		ปริญญำโทวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	University	of	New	South
	 Wales,	Australia
•		ประกำศนียบัตร	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)
	 รุ่นที่	5/2001
•		ประกำศนียบัตร	วิทยำลัยปองกันรำชอำณำจักร	รุ่นที่	377

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2555-ปัจจุบัน			 ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
																 บริษัท	เอส	พี	วี	ไอ	จ�ำกัด	(มหำชน)
2560-ปัจจุบัน		 ที่ปรึกษำกรรมกำรและประธำนอนุกรรม
	 กำรบริหำรควำมเสี่ยง	
	 ส�ำนักพัฒนำกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์	
	 (องค์กรมหำชน)	กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
	 และกำรสื่อสำร
2559-ปัจจุบัน		 ประธำนกรรมกำร
										 บริษัท	อินฟแม็กซ์	ซิสเต็ม	โซลูชั่นและบริกำร	จ�ำกัด
2559-2560				 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิส�ำนักงำนพัฒนำกำรธุรกรรม
	 ทำงอิเล็กทรอนิกส์	(องค์กรมหำชน)	
	 กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
2557-2559	 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรนโยบำย
	 สถำบันกำรเงินธนำคำรแห่งประเทศไทย
2554-2557	 ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร
	 บริษัท	ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ	จ�ำกัด
2553-2556	 ประธำนกรรมกำร
	 บริษัท	ไทยดิจิทัล	ไอดี	จ�ำกัด
2531-2556							ประธำนกรรมกำร
							 บริษัท	ศูนย์ประมวลผล	จ�ำกัด
2553-2555							กรรมกำร	คณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
				 กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
2548-2555							ประธำนกรรมกำร
					 บริษัท	เนชั่นแนล	ไอทีเอ็มเอ็กซ์	จ�ำกัด

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร



010  รายงานประจ�าปี 2559
 บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน) 

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมกำร	6	มกรำคม	2554	/	5	ปี
สัดส่วนกำรถือหุ้น	(ณ	วันที่	30	ธันวำคม	2559)	6.33%

การศึกษา
•	 ปริญญำโท	บริหำรธุรกิจ	University	of	New	Haven,	U.S.A.
•	 ประกำศนียบัตร	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program
	 (DAP)	รุ่นพิเศษ	SET	2012

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2554-ปัจจุบัน		 กรรมกำร	กรรมกำรบริหำร	กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	
	 และกรรมกำรผู้จัดกำร	บริษัท	เอส	พี	วี	ไอ	จ�ำกัด	(มหำชน)
2539-ปัจจุบัน		 กรรมกำร	บริษัท	เอส	พี	วี	ดิจิตอล	เซอร์วิส	จ�ำกัด
2537-ปัจจุบัน		 กรรมกำร	บริษัท	เอส	พี	วี	แอดวำนซ์	จ�ำกัด

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมกำร	6	มกรำคม	2554	/	5	ปี
สัดส่วนกำรถือหุ้น	(ณ	วันที่	30	ธันวำคม	2559)	1.26%

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

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2554-ปัจจุบัน		 กรรมกำร	บริษัท	เอส	พี	วี	ไอ	จ�ำกัด	(มหำชน)
2559-ปัจจุบัน		 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ	(ด้ำนกำรเงินและกำรคลัง)
																					 คณะกรรมกำรสถำบันคุ้มครองเงินฝำก
2559-ปัจจุบัน			 คณะอนุกรรมกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
											 ส�ำนักคณะกรรมกำรปองกันและปรำบปรำมทุจริตแห่งชำติ
2559-ปัจจุบัน			 ประธำนกรรมกำร
											 บริษัท	แพรกซิส	โซลูชั่น	จ�ำกัด
2558-ปัจจุบัน			 ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร
											 บริษัท	ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ
2555-ปัจจุบัน		 ประธำนกรรมกำร	บริษัท	พีซีซี	อินเทอร์เนชันนัล	จ�ำกัด
2554-ปัจจุบัน		 ที่ปรึกษำ	บริษัท	กลุ่มแอดวำนซ์	รีเสิร์ช	จ�ำกัด	
2550-2553		 กรรมกำร	บริษัท	บัตรกรุงไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)
2549-2553		 กรรมกำรผู้จัดกำร	บริษัท	กรุงไทยคอมพิวเตอร์	
	 เซอร์วิสเซส	จ�ำกัด	(มหำชน)

นายนราธร วงศ์วิเศษ  อายุ 63 ปี
กรรมกำร	(กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ)	
และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล  อายุ 55 ปี
กรรมกำร	(กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ)	
กรรมกำรบริหำร	กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	และกรรมกำรผู้จัดกำร

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
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บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)
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วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมกำร	6	มกรำคม	2554	/	5	ปี
สัดส่วนกำรถือหุ้น	(ณ	วันที่	30	ธันวำคม	2559)	8.32%

การศึกษา
•		 ปริญญำโท	บริหำรธุรกิจ	(กำรเงิน)	
	 University	of	New	Haven,	U.S.A.
•		 ปริญญำโท	Computer	Information	System	University	
	 of	New	Haven,	U.S.A.
•		 ประกำศนียบัตร	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	
	 (DAP)	รุ่นพิเศษ	SET	2012

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2554-ปัจจุบัน				 กรรมกำร	บริษัท	เอส	พี	วี	ไอ	จ�ำกัด	(มหำชน)
2539-ปัจจุบัน				 กรรมกำร	บริษัท	เอส	พี	วี	ดิจิตอล	เซอร์วิส	จ�ำกัด
2537-ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บริษัท	เอส	พี	วี	แอดวำนซ์	จ�ำกัด	

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมกำร	29	ตุลำคม	2555	/	4	ปี
สัดส่วนกำรถือหุ้น	(ณ	วันที่	30	ธันวำคม	2559)	0.08%

การศึกษา
•	 ปริญญำโท	บริหำรธุรกิจ	Long	Island	University,	U.S.A.
•	 ประกำศนยีบตัร	หลกัสตูร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	
	 รุ่นพิเศษ	SET	2012

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2555-ปัจจุบัน		 กรรมกำรอิสระ	และกรรมกำรตรวจสอบ	
	 บริษัท	เอส	พี	วี	ไอ	จ�ำกัด	(มหำชน)
2551-2557		 กรรมกำร	
	 บริษัท	นครหลวงลิสซิ่ง	–	แฟ็กเตอริง	จ�ำกัด	(มหำชน)
2542-2554		 กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ	
	 บริษัท	ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ	จ�ำกัด	
2551-2553		 กรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	
	 บริษัทหลักทรัพย์	นครหลวงไทย
2527-2553		 ต�ำแหน่งสุดท้ำย	-	ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	
	 สำยงำนก�ำกับและตรวจสอบภำยใน	
	 ธนำคำรนครหลวงไทย	จ�ำกัด

นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล  อายุ 56 ปี
กรรมกำร	(กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ)	
กรรมกำรบริหำร	กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	
และผู้อ�ำนวยกำรฝำยปฏิบัติกำร

นายสุจิน สุวรรณเกต  อายุ 66 ปี
กรรมกำรอิสระ	และกรรมกำรตรวจสอบ



012  รายงานประจ�าปี 2559
 บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน) 

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมกำร	29	ตุลำคม	2555	/	4	ปี	
สัดส่วนกำรถือหุ้น	(ณ	วันที่	30	ธันวำคม	2559)	0.08%

การศึกษา
•	 ปริญญำโท	Information	Systems,	American	University,	U.S.A.
•	 ประกำศนยีบตัร	หลกัสตูร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	
	 รุ่นพิเศษ	SET	2012

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระ	และกรรมกำรตรวจสอบ	
	 บริษัท	เอส	พี	วี	ไอ	จ�ำกัด	(มหำชน)
2555	-	ปัจจุบัน		 ผู้จัดกำรส่วนบริหำรงำนทั่วไป	
	 บริษัท	อสมท	จ�ำกัด	(มหำชน)	
2554	-	2555		 รักษำกำรผู้จัดกำรส่วนบริหำรงำนทั่วไป	
	 บริษัท	อสมท	จ�ำกัด	(มหำชน)	
2552	-	2555		 เลขำนุกำรอำวุโส	(ประธำนกรรมกำร)	
	 บริษัท	อสมท	จ�ำกัด	(มหำชน)		

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมกำร	31	มีนำคม	2558	/	1	ปี	9	เดือน
สัดส่วนกำรถือหุ้น	(ณ	วันที่	30	ธันวำคม	2559)	–	ไม่มี	-

การศึกษา
•		 ปริญญำโท	เศรษฐศำสตร์และกำรธนำคำร	
	 The	University	of	Sydney,	NSW,	Australia
•		 ปริญญำตรี	เศรษฐศำสตร์และกำรเงิน	The	University	of	Sydney,	
	 NSW,	Australia
•		 ประกำศนียบัตร	หลักสูตร	Director	Certification	Program		 	

	 (DCP)	2013
•		 หลักสูตรวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง	ปี	2556	
	 สถำบันวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง	

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2558	-	ปัจจุบัน		 กรรมกำร	บริษัท	เอส	พี	วี	ไอ	จ�ำกัด	(มหำชน)
2559-ปัจจุบัน			 ผู้จัดกำรทั่วไป
											 บริษัท	ไอที	ซิตี้	จ�ำกัด	(มหำชน)
2559	-	ปัจจุบัน		 กรรมกำร	บริษัท	ยูอิท๊อกซ์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด
2557		 กรรมกำร	บริษัท	เออำร์ไอพี	จ�ำกัด	(มหำชน)	
2553	-	2559		 ผู้จัดกำรฝำยผลิตภัณฑ์	บริษัท	ไอที	ซิตี้	จ�ำกัด	(มหำชน)

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

นางสุษมา รัติวานิช   อายุ 39 ปี
กรรมกำรอิสระ	และกรรมกำรตรวจสอบ

นายโสภณ อิงค์ธเนศ  อายุ 34 ปี
กรรมกำร
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วันที่แต่งตั้งเป็นผู้บริหำร		3	พฤศจิกำยน	2558	
สัดส่วนกำรถือหุ้น	(ณ	วันที่	30	ธันวำคม	2559)	–	ไม่มี	-

การศึกษา
•	 ปริญญำโทสำขำบริหำรธุรกิจ	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
•	 ปริญญำตรีสำขำบัญชี	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2558	-	ปัจจุบัน				 กรรมกำรบรหิำร	และผูอ้�ำนวยกำรฝำยบญัชแีละกำรเงนิ
								 บริษัท	เอส	พี	วี	ไอ	จ�ำกัด	(มหำชน)
2555-2557									 ผู้อ�ำนวยกำรฝำยบัญชีและกำรเงิน
													 บริษัท	อบำคัส	ซี	จ�ำกัด
2553-2554									 ผู้อ�ำนวยกำรฝำยบัญชีและกำรเงิน
														 บริษัท	สตำร์	360	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	

วันที่แต่งตั้งเป็นผู้บริหำร	1	มีนำคม	2554	/	5	ปี
สัดส่วนกำรถือหุ้น	(ณ	วันที่	30	ธันวำคม	2559)	0.39%

การศึกษา
•		 ปริญญำตรี	สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์	คณะวิทยำศำสตร์	
	 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2555	-	ปัจจุบัน		 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรฝำยผลิตภัณฑ์	
	 	 บริษัท	เอส	พี	วี	ไอ	จ�ำกัด	(มหำชน)
2554	-	2555		 ผู้จัดกำรฝำยจัดซื้อ	บริษัท	เอส	พี	วี	ไอ	จ�ำกัด
2537	-	ปัจจุบัน		 กรรมกำร	บริษัท	เอส	พี	วี	แอดวำนซ์	จ�ำกัด

นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์  อายุ 56 ปี
กรรมกำรบริหำร	กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	
และผู้อ�ำนวยกำรฝำยบัญชีและกำรเงิน

นางดวงนภา วรญาณโกศล  อายุ 50 ปี
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรฝำยผลิตภัณฑ์



014  รายงานประจ�าปี 2559
 บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน) 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

วันที่แต่งตั้งเป็นผู้บริหำร	1	มีนำคม	2554	/	5	ปี
สัดส่วนกำรถือหุ้น	(ณ	วันที่	30	ธันวำคม	2559)	0.21%

การศึกษา
•	 ปริญญำโท	สำขำโทรคมนำคม	คณะวิศวกรรมศำสตร์	
	 สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2555	-	ปัจจุบัน		 ผู้จัดกำรอำวุโสแผนกวิศกรรมและบริกำร	
	 บริษัท	เอส	พี	วี	ไอ	จ�ำกัด	(มหำชน)
2554	-	2555			 ผู้จัดกำรแผนกวิศกรรมและบริกำร	
	 บริษัท	เอส	พี	วี	ไอ	จ�ำกัด
2537	-	2554		 ผู้จัดกำรแผนกวิศกรรมและบริกำร	
	 บริษัท	เอส	พี	วี	แอดวำนซ์	จ�ำกัด	

วันที่แต่งตั้งเป็นผู้บริหำร	1	มีนำคม	2554	/	5	ปี
สัดส่วนกำรถือหุ้น	(ณ	วันที่	30	ธันวำคม	2559)	-ไม่มี-

การศึกษา
•		 ประกำศนียบัตรวิชำชีพ	สำขำไฟฟำ	คณะไฟฟำก�ำลัง
	 วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2555	-	ปัจจุบัน		 ผู้จัดกำรอำวุโสแผนกค้ำปลีก	1	
	 	 บริษัท	เอส	พี	วี	ไอ	จ�ำกัด	(มหำชน)
2554	-	2555			 ผู้จัดกำรแผนกค้ำปลีก	
	 	 บริษัท	เอส	พี	วี	ไอ	จ�ำกัด
2538	-	2554			 ผู้จัดกำรแผนกค้ำปลีก	
	 	 บริษัท	เอส	พี	วี	แอดวำนซ์	จ�ำกัด

นายพงศกร บุญศรีเมือง  อายุ 46 ปี
ผู้จัดกำรอำวุโสแผนกวิศวกรรมและบริกำร

นายไพโรจน์ อุลิศนันท์   อายุ 48 ปี
ผู้จัดกำรอำวุโสแผนกค้ำปลีก1
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วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
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โครงสร้างการจัดการ 
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การก�ากับดูแลกิจการ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุมภายใน

รายการระหว่างกัน

ค�าอธิบายและบทวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการประจ�าปี 2559

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

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

พันธกิจ
1. มุ่งมั่นที่จะสรรหาบริการที่ดีและนวัตกรรมใหม่ๆ อัน

เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิชวีติทีต้่องการใช้เทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์

2. เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อ
ให้ครูและนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี ในการช่วย
วเิคราะห์ สร้างสรรค์ วางแผน ค้นหาความรู ้แก้ปัญหา 
ท�างานร่วมกัน และน�าเสนอผลงาน เพือ่เข้าสูก่ารเรยีน
รูต้ลอดชวีติ (Life long learning)

3. มุ่งพัฒนาบุคลากร สร้างวัฒนธรรมในการท�างาน
ของพนักงาน เพื่อมอบบริการอย่างมืออาชีพให้แก่
ลูกค้า พร้อมให้ความส�าคัญในการพัฒนาความรู้แก่
พนกังาน ให้ก้าวทนักบันวตักรรมทีเ่ปลีย่นแปลงตลอด
เวลา เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร

วิสัยทัศน์ 
มุง่สูค่วามเป็นผูน้�าด้าน Solutions for All 
Generations เพื่อสร้างการใช้เทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์ และใส่ใจดูแลผู้มีส่วนได้
เสียของบริษัท  ให้ได้รับผลตอบแทนและ
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ตลอดจนการใส่ใจ
ดแูลสงัคม โดยเฉพาะด้านการศกึษาอย่าง
ต่อเนื่อง

ค่านิยม
S P V I : Solutions for all generations
S - Service Excellence ให้บรกิารด้วยความใส่ใจ  
 สรรหาบริการที่ดี เพื่อชีวิตในยุคติจิตอล  
 (Digital Lifestyle)
P -  People ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาพนักงาน 
 ให้เติบโตไปด้วยกัน
V -  Value ส่งมอบคุณค่า ให้แก่ลูกค้า พนักงาน  
 ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
I -  Integration ผสมผสานสินค้าและบริการ 
 อย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งมอบ Solution 
 ที่มีคุณค่ากับทุกวัย

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
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บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)

017

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า APPLe ทั้ง 
 คอมพิวเตอร์  ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสริม 
 ต่างๆ รวมทั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น ๆ เพื่อใช้งาน 
 ร่วมกับสินค้า APPLe เป็นหลัก เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า เช่น  
 ฮาร์ดดสิก์เกบ็ข้อมลูส�าหรบังานวดีโีอ  ฮาร์ดดสิก์เกบ็ข้อมลูแบบพกพา  ผลติภณัฑ์ 
 ประเภทสิ่งพิมพ์และกราฟิก รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงส�าหรับสินค้าประเภท iOS   
 (iPod, iPad, iPhone) เช่น ล�าโพงหูฟัง รวมทั้ง CASe ป้องกันการกระแทก  
 และฟิล์มกันรอย เป็นต้น
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง  
 กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท 0107556000264
เว็บไซต์ www.spvi.co.th
โทรศัพท์ 0-2559-2901-10
โทรสาร 0-2559-2488
ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท
แบ่งออกเป็นทุนที่ออกและช�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.ผู้สอบบัญชี นายวิชาติ โลเกศกระวี
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451
 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
 ชั้น 33  อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
 แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110
 โทรศัพท์ : 0-2264-0777 โทรสาร : 0-2264-0789-90
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 บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน) 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจหลักเป็น
ตัวแทนจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ภำยใต ้ตรำสินค ้ำ Apple ทั้ง
คอมพิวเตอร์(iMac, MacBook Pro, MacBook Air) ผลิตภัณฑ์
ประเภท iOS(iPod, iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสริมตำ่งๆ รวม
ทัง้เป็นตวัแทนจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์ภำยใต้ตรำสนิค้ำอืน่ๆ ทีส่ำมำรถ
น�ำมำใช้กบัผลติภณัฑ์ Apple เช่น ฮำร์ดดสิก์เกบ็ข้อมลูส�ำหรบังำน
วดีโีอ  ฮำร์ดดสิก์เกบ็ข้อมลูแบบพกพำ  ผลติภณัฑ์ประเภทสิง่พมิพ์
และกรำฟิก รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงส�ำหรับสินค้ำประเภท iOS  
(iPod, iPad, iPhone) เช่น ล�ำโพง หูฟัง  รวมทั้ง Case ป้องกันกำร
กระแทก และฟิล์มกันรอย เป็นต้น  เพื่อที่จะรองรับควำมต้องกำร
ของลกูค้ำได้ครบวงจร ทัง้ในกลุม่ลกูค้ำรำยย่อยทัว่ไป โดยผ่ำนช่อง
ทำงร้ำนค้ำ iStudio by SPVi, iBeat by SPVi, U•Store by SPVi, 
mobiและลกูค้ำองค์กร ทัง้ลกูค้ำสถำนศกึษำและลกูค้ำบรษิทัและ
รัฐวิสำหกิจ

นอกจำกนั้น บริษัทฯ ยังมีศูนย์บริกำรลูกค้ำตำมมำตรฐำน  
Apple ที่ได ้รับแต่งตั้งเป ็น Authorized Apple Service 
Providerภำยใต้ชื่อ Smart Bar ต่อมำในไตรมำสที่ 3 ปี 2559 
เปลี่ยนชื่อเป็น iCenter  ซึ่งมีชำ่งที่ผ่ำนรับรองจำก Apple ประจ�ำ
อยู่ทุกสำขำ คอยให้บริกำรและให้ค�ำปรึกษำ 

นโยบายและทิศทางองค์กร
บริษัทมีแผนกลยุทธ์ในกำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 

ผสมผสำนสนิค้ำและบรกิำรเพือ่เพิม่คณุค่ำให้กบัลกูค้ำและสงัคม 
รวมทั้งสนับสนุนวัฒนธรรมกำรเรียนรู้และพัฒนำของพนักงำน 
ด้วยค่ำนิยมองค์กร วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้

ค่านิยม 
S P V I : Solution for all generations
• Service Excellence : ให้บริกำรด้วยควำมใส่ใจ สรรหำ

บริกำรที่ดี เพื่อชีวิตในยุคติจิตอล (Digital Lifestyle)
• People : ดูแล ส่งเสริมและพัฒนำพนักงำนให้เติบโตไป

ด้วยกัน
• Value : ส่งมอบคุณคำ่ ให้แก่ลูกคำ้ พนักงำน ตลอดจน

ผู้มีส่วนได้เสีย
• Integration : ผสมผสำนสินค้ำและบริกำรอย่ำง

สร้ำงสรร เพื่อส่งมอบ Solution ที่มีคุณคำ่กับทุกวัย

วิสัยทัศน์
มุ่งสู่ควำมเป็นผู้น�ำด้ำน Solutions for All Generations 

เพื่อสร้ำงกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงสร้ำงสรรค์ และใส่ใจดูแลผู้มี
ส่วนได้เสียของบริษัท ให้ได้รับผลตอบแทนและประโยชน์อย่ำง
คุ้มค่ำ ตลอดจนกำรใส่ใจดูแลสังคม โดยเฉพำะด้ำนกำรศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่อง

พันธกิจ
1. มุ ่งมั่นที่จะสรรหำบริกำรที่ดีและนวัตกรรมใหม่ๆ 

อันเป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินชีวิตที่ต ้องกำรใช้
เทคโนโลยีอยำ่งสร้ำงสรรค์

2. เข้ำเป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน เพื่อ
ให้ครูและนักเรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยี ในกำรช่วย
วเิครำะห์ สร้ำงสรรค์ วำงแผน ค้นหำควำมรู ้แก้ปัญหำ 
ท�ำงำนร่วมกัน และน�ำเสนอผลงำน เพื่อเข้ำสู ่กำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long learning) 

3. มุง่พฒันำบคุคลำกร สร้ำงวฒันธรรมในกำรท�ำงำนของ
พนักงำน เพื่อมอบบริกำรอย่ำงมืออำชีพให้แก่ลูกค้ำ 
พร้อมให้ควำมส�ำคญัในกำรพฒันำควำมรูแ้ก่พนกังำน 
ให้ก้ำวทนักบันวตักรรมทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลำ เพือ่
ก่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดแก่องค์กร

เป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีเป้ำหมำยในกำรเป็นผู้น�ำดำ้น IT เพื่อกำรศึกษำ

และกำรพัฒนำแบบครบวงจร ด้วย Apple Education Solution 
เพื่อสร้ำงให้เกิดกำรเรียนรู้ในเชิง Creative Learning โดยบริษัทฯ 
จะเน้นในเรื่อง Edutivity คือกำรท�ำกิจกรรมเพื่อกำรศึกษำ 
ในกำรสร้ำงรูปแบบของกำรเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นกำร
ต่อยอดกำรเรียนรู ้อย่ำงไม่มีวันสิ้นสุด ด้วยประสบกำรณ์ของ
ทีมบริหำร ทีมขำย และทีม Solution Engineer ของบริษัทฯ และ
ร้ำน U•Store ที่ตั้งอยู่ในมหำวิทยำลัยชั้นน�ำ จะท�ำให้บริษัทฯ 
สำมำรถเข้ำถึงกลุ ่มเป้ำหมำย นับตั้งแต่ นักเรียนในโรงเรียน 
นกัศกึษำ อำจำรย์ในมหำวทิยำลยั องค์กรเอกชน และบคุคลทัว่ไป 
โดยบริษัทฯ จะท�ำกำรตอกย�้ำควำมเป็นผู้น�ำกับกลุ่มเป้ำหมำย
ทุกระดับ ทุกวิชำชีพ ซึ่งถือเป็นช่องทำงกำรตลำดที่สำมำรถขยำย
ตวัตำมแนวโน้มของเศรษฐกจิโลก รวมทัง้กำรเตบิโตของเครอืข่ำย
อินเทอร์เน็ต และกำรก้ำวเข้ำสู่ Internet of Everything(IoE)  

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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ของประเทศไทย  ที่สร้ำงควำมสำมำรถด้ำนกำรเชื่อมต่อ ทั้ง
อปุกรณ์สือ่สำร คอมพวิเตอร์แทบ็เลต็ สมำร์ทโฟน อปุกรณ์สวมใส่ 
(wearables) mobilityระบบควำมปลอดภัย เข้ำด้วยกันได้ และ
กำรเชื่อมต่อในกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้และข้อมูลต่ำงๆ ที่เคยมี
ข้อจ�ำกัด ได้ง่ำยและรวดเร็วขึ้น  โดยกลุ่มเป้ำหมำย ทั้งในระดับ
บคุคล และองค์กร ซึง่ต่ำงมคีวำมต้องกำรทีจ่ะพฒันำศกัยภำพของ
ตนเองอยู ่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะวิชำชีพต่ำงๆ ที่ต ้องพึ่งพำ
เทคโนโลยีในกำรประกอบอำชีพ และรวมทั้งบุคคลทั่วไปที่จะต้อง
ใช้เทคโนโลยีอย่ำงสร้ำงสรรค์ตลอดช่วงชีวิต (Creative Life Long 
Learning) บริษัทฯ ยังมีเป้ำหมำยที่จะขยำยฐำนลูกค้ำสู่กลุ่ม
องค์กรอื่นๆ เพิ่มมำกขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์ และ Solution ต่ำงๆ ที่
บรษิทัฯ ม ีเช่น ระบบกำรจดักำรส ี (Color Management System)  
ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Class Room Solution) รวมไป
ถึงระบบห้องประชุม (Smart Meeting Room Solution) เป็นต้น

นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีเป้ำหมำยที่จะเพิ่มยอดขำยโดยกำร
เพิ่มช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำและกำรบริกำรหลังกำรขำย ใน
รูปแบบกำรขยำยสำขำและศูนย์บริกำรสินค้ำ ทั้งกำรเปิดร้ำน 
iBeat, mobi และศูนย์บริกำร  iCenter รวมทั้งกำรเปิดร้ำน AIS 
ที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิบริหำรร้ำน จำก บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด

ในปี 2559 บริษัทฯ มีสำขำทั้งหมดจ�ำนวน 33 สำขำ 
สำมำรถแบ่งได้เป็น iStudio จ�ำนวน 4 สำขำ iBeat จ�ำนวน 6 สำขำ 
U•Store จ�ำนวน 9 สำขำ iShop จ�ำนวน 1 สำขำ mobi จ�ำนวน 
4 สำขำ ศูนย์บริกำร iCenter จ�ำนวน 6 สำขำ  และร้ำน AIS Shop 
by Partner จ�ำนวน 3 สำขำ
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•	 จัดตั้งบริษัท	เอส	พี	วี	ไอ	จ�ำกัด		ด้วยทุนจดทะเบียน	120,000,000	บำท	จำกกำรร่วมทุนระหวำ่ง
บริษัท	เอส	พ	ีวี	แอดวำนซ	์จ�ำกัด	และบริษัทไอทีซิตี้	จ�ำกัด	(มหำชน)

•	 รับโอนทรัพย์สินและพนักงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเป็นตัวแทนจ�ำหนำ่ย	Apple	ทั้งหมดของ	
บริษัท	เอส	พ	ีวี	แอดวำนซ	์จ�ำกัด	

•	 รับโอนสำขำทั้งหมด	จ�ำนวน	15	สำขำ	ซึ่งได้แก่	iStudio	จ�ำนวน	4	สำขำ		iShop	จ�ำนวน	1	สำขำ		
iBeat	จ�ำนวน	1	สำขำ	U•Store	จ�ำนวน	7	สำขำ	และ	Smart	Bar	จ�ำนวน	2	สำขำ

•	 เปิดจุดจ�ำหนำ่ยสินค้ำ	Apple	ใน	IT	City
•	 เปิดสำขำ	U•Store	ที่มหำวิทยำลัยมหิดล	ศำลำยำ
•	 เปิดสำขำ	U•Store	ที่มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิต
•	 เปิดสำขำ	U•Store	ที่มหำวิทยำลัยมหิดล	ศำลำยำ
•	 เปิดสำขำ	U•Store	ที่มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิต
•	 เปิดจุดจ�ำหนำ่ยสินค้ำ	Apple	ใน	Big	C
•	 เปิดสำขำ	iStudio	ที่ศูนย์กำรค้ำ	เซ็นทรัลแกรนด	์พระรำม	9	

•	 เปิดสำขำ	U•Store	ที่มหำวิทยำลัยบูรพำ
•	 เปิด	Smart	Bar	ที่ศูนย์กำรค้ำ	เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
•	 เปิดสำขำ		iStudio	ที่ศูนย์กำรค้ำ	เกตเวย์	เอกมัย	(ปัจจุบันปรับเป็น	iBeat)

•	 ด�ำเนินกำรแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน	และเขำ้ท�ำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย	์เอ็ม	เอ	ไอ		
เมื่อวันที่	19	ธันวำคม	2556

•	 เปิดสำขำ	iBeat	ที่ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเชียงรำย
•	 เปิดสำขำ	iBeat	เทสโก้	โลตัส	สำขำมหำชัย	2
•	 ปิดจุดจ�ำหน่ำยใน	Big	C
•	 เปิดสำขำ	mobi	ที่ศูนย์กำรค้ำซีคอน	สแควร์
•	 เปิดสำขำ	mobi	ที่ศูนย์กำรค้ำเดอะมอลล์	ชอปปิ้งเซ็นเตอร	์รำมค�ำแหง
•	 เปิดสำขำ	mobi	ที่ศูนย์กำรค้ำเดอะมอลล์	ชอปปิ้งเซ็นเตอร	์บำงกะปิ
•	 เปิดสำขำ	mobi	ที่ศูนย์กำรค้ำอัศวรรณ	ช๊อปปิ้ง	คอมเพล็กซ	์2หนองคำย

•	 เปิด	Smart	Bar	ที่ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเชียงรำย
•	 เปิด	Smart	Bar	ที	่ที่ศูนย์กำรค้ำ	เซ็นทรัลแกรนด์	พระรำม	9
•	 เปิด	iBeat	ที่ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซ่ำระยอง
•	 เปิดสำขำ	mobi	ที่ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำเวสต์เกต
•	 ยกเลิกจุดจ�ำหนำ่ยสินค้ำ	Apple	ใน	IT	City
•	 ได้รับสิทธิบริหำรร้ำน	AIS	Shop	by	partner		ซึ่งเปิดสำขำแรกที	่เทสโก	้โลตัส	ระยอง
•	 เปิดสำขำรำ้น	AIS	Shop	by	partnerที	่เอ็มเอ็ม	เมกำ้มำร์เก็ต	อรัญประเทศ

•	 เปิด	Smart	Bar	ที่ศูนย์กำรค้ำแพชชั่น	ช้อปปิ้ง	เดสติเนชั่น	จ.ระยอง
•	 ปิดสำขำ	mobi	ที่ศูนย์กำรค้ำอัศวรรณ	ช๊อปปิ้ง	คอมเพล็กซ์2	จ.หนองคำย
•	 เปิดสำขำ	mobi	ที่หำ้งเจริญภัณฑ์ดีพำร์ทเม้นท์สโตร์	จ.พะเยำ
•	 ปิดสำขำ	mobi	ที่ศูนย์กำรค้ำเดอะมอลล์	ชอปปิ้งเซ็นเตอร	์รำมค�ำแหง
•	 ปิดสำขำ	mobi	ที่ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำเวสต์เกต
•	 เปิดสำขำ	mobi	ที	่Big	C	จ.ล�ำพูน
•	 เปลี่ยนชื่อศูนย์บริกำร	Smart	Bar	เป็น	iCenter
•	 เปิดรำ้น	iCenteศูนย์กำรค้ำโฮมโปร	นครปฐม
•	 เปิดสำขำรำ้น	AIS	Shop	by	partnerที่ศูนย์กำรค้ำโรบินสัน	จ.จันทบุรี

เหตุกำรส�ำคัญของบริษัท

2554

2555

2556

2557

2558

2559
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ผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักเป็นหนึ่งในตัวแทนจ�ำหน่ำย 

(Reseller) ผลิตภัณฑ์ภำยใต้ ตรำสินค้ำ Apple ทั้งคอมพิวเตอร์
ผลติภณัฑ์ประเภทiOS และอปุกรณ์เสรมิต่ำงๆ รวมทัง้เป็นตวัแทน
จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำอื่นๆ ที่สำมำรถ น�ำมำใช้กับ
ผลติภณัฑ์ Apple เป็นหลกั เพือ่ทีจ่ะรองรบัควำมต้องกำรของลกูค้ำ
ได้ครบวงจร นอกจำกนี ้บรษิทัฯ ยงัได้ขยำยธรุกจิกำร บรกิำรให้แก่
ลกูค้ำ โดยมศีนูย์บรกิำรส�ำหรบัสนิค้ำภำยใต้ตรำผลติภณัฑ์ Apple 
ในนำม Smart Bar และเปลี่ยนชื่อเป็น iCenterในไตรมำสที่ 3 ปี 
2559 

ผลิตภัณฑ์และบริกำรหลักของบริษัทฯ แบ่งออกได้ ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple
บรษิทัฯ ได้รบักำรแต่งตัง้จำก Apple South Asia (Thailand) 

Limited ให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย (Reseller) ผลิตภัณฑ์ภำยใต้
ตรำสินค้ำ Apple บริษัทฯ ซื้อสินค้ำ Apple  ส่วนใหญ่จำกตัวแทน
ค้ำส่ง(Distributor) ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำก Apple ซึ่งสำมำรถแบ่ง
สินค้ำ Appleได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

• ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ MAC OS (MAC 
Operating System): คอมพิวเตอร์ทุกรุ่นภำยใต้ตรำสินค้ำของ 
Apple(MAC OS) ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์
ไอแมค (iMac) แมคโปร (Mac Pro) แมคมินิ (Mac Mini), 
คอมพิวเตอร์แบบพกพำทั้งแมคบุ๊คโปร (MacBookPro) และ
แมคบุ๊คแอร์ (MacBook Air)

• ผลติภณัฑ์ประเภท iOS: ผลติภณัฑ์ประเภทไอแพด (iPad) 
ไอพอด (iPod) และ Apple Watch ส�ำหรับไอโฟน (iPhone) 
เนื่องจำก Apple แต่งตั้งผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นตัวแทน
จ�ำหนำ่ยโดยตรง บริษัทฯ จะซื้อจำกผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่
มำจ�ำหน่ำย

• ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริมภำยใต้ตรำสินค้ำ 
Apple (Apple Accessories): เช่น ทีช่ำร์จแบตเตอรี ่หฟัูงสำยพ่วง 
เครื่องส่งสัญญำณอินเตอร์เน็ต แผนควำมคุ้มครอง AppleCare 
เป็นต้น

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ

รายได้

รำยได้จำกผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินคำ้ Apple
• ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์
• ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS
• ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริม 
รวมรำยได้จำกผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำ Apple
รำยได้จำกผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินคำ้อื่น 
รวมรำยได้จำกกำรขำย
รำยได้ค่ำบริกำร
รำยได้อื่น
รำยได้รวม

ลำ้นบำท

587.90
1,004.88

140.77
1,733.55

204.71
1,938.26

8.11
12.01

1,958.38

ล้ำนบำท

587.43
927.36
120.27

1,635.06
210.33

1,845.39
13.77
12.51

1,871.67

ล้ำนบำท

470.74
897.35
157.86

1,525.95
239.41

1,765.36
18.34
13.76

1,797.46

ร้อยละ

30.02
51.31

7.19
88.52
10.45
98.97

0.42
0.61

100.00

ร้อยละ

31.39
49.55

6.43
87.37
11.23
98.60

0.74
0.66

100.00

ร้อยละ

26.19
49.92

8.78
84.89
13.32
98.21

1.02
0.77

100.00

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
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2. ผลติภณัฑ์ภำยใต้ตรำสนิค้ำอืน่ (Non-Apple Products)
เพือ่ทีจ่ะรองรบัควำมต้องกำรของลกูค้ำได้ครบวงจร บรษิทัฯ 

ได้รบักำรแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์ภำยใต้ตรำสนิค้ำ
อื่นๆ ได้แก่

• ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริม: ได้แก่ ฮำร์ดดิสก์เก็บ
ข้อมลูส�ำหรบังำนวดีโีอ ฮำร์ดดสิก์เกบ็ข้อมลูแบบพกพำหฟัูง Case 
ป้องกันกำรกระแทก ฟิล์มกันรอย ล�ำโพง แบตเตอรี่ส�ำรองแบบ
พกพำ และที่ชำร์จแบตเตอรี่

• ผลิตภัณฑ์ประเภทกรำฟิก: ได้แก่ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
หน้ำกว้ำง กระดำษส�ำหรับงำนพิมพ์ และ อุปกรณ์วัดคุณภำพ
กำรพิมพ์

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

• ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ และสมำร์ทโฟน: ได้แก่ 
คอมพิวเตอร์ของบริษัท เดลล์ คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
เพื่อเป็นทำงเลือกเสริมส�ำหรับลูกค้ำที่ต้องกำรสินค้ำประเภท
คอมพิวเตอร์ภำยใต้ตรำสินค้ำอื่น

3. งานบริการ
บริษัทฯ ได้รับกำรแต่งตั้งจำก Apple South Asia 

(Thailand) Limited ให้เป็น Authorized Service Provider ท�ำให้
บริษัทฯ สำมำรถ เปิดศูนย์บริกำรภำยใต้ชื่อ Smart Bar เพื่อให้
บริกำรต่ำงๆ ส�ำหรับสินคำ้ Apple ได้ โดยสำมำรถซื้ออะไหล่ตำ่งๆ 
จำก Apple ได้โดยตรง ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น iCenter  ในไตรมำสที่ 3 
ปี 2559 โดยปัจจุบันมี iCenter จ�ำนวน 6 แห่ง ได้แก่ที่ IT Mall 
Fortune Town ชั้น 3 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ชั้น G 
ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพระรำม 9 ชั้น 4 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล พลำซ่ำ 
เชียงรำย ชั้น 1 ศูนย์กำรค้ำแพชชั่น ช้อปปิ้ง เดสติเนชั่น ระยอง 
ชั้น 2 และศูนย์กำรค้ำโฮมโปร นครปฐม 

การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่าย
บรษิทัฯ จ�ำหน่ำยสนิค้ำของบรษิทัฯ ผ่ำน 2 ช่องทำงหลกั คอื
1. ช่องทำงจ�ำหนำ่ยผำ่นร้ำนค้ำปลีก เป็นช่องทำงจ�ำหน่ำย

โดยตรงกับลูกค้ำรำยย่อย ได้แก่ 
• iStudio / iBeat / iShop / mobi by SPVi จ�ำนวน 15 สำขำ  

ที่ตั้งในศูนย์กำรค้ำ และอำคำรส�ำนักงำน ซึ่งร้ำนiStudio จะมี
กจิกรรมประจ�ำในร้ำน คอื กำรสำธติกำรใช้งำน (Demo)  ให้ลกูค้ำ
ได้ทดลองใช้งำน และสร้ำงประสบกำรณ์กำรใช้สินค้ำ Apple 
และอุปกรณ์เสริม กับ LifeStyle ของลูกคำ้ เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจ
ให้แก่ลูกค้ำก่อนกำรตัดสินใจ

• AIS Shop by Partner จ�ำนวน 3 สำขำ ซึ่งบริษัทฯ 
ได้รับสิทธิในกำรบริหำรร้ำนคำ้ AIS จำกบริษัทแอดวำนซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค เพื่อขำยสินค้ำและให้บริกำร อย่ำงมีคุณภำพและ
มำตรฐำนเดียวกับรำ้นที่บริหำรโดย AIS เอง

• U•Store จ�ำนวน 9 สำขำ ซึ่งตั้งอยู่ในมหำวิทยำลัย ลูกค้ำ
กลุ่มนี้จะเป็นนักศึกษำ อำจำรย์ และเจ้ำหน้ำที่ของสถำบันกำร
ศกึษำ  ซึง่มจีดุประสงค์ในกำรซือ้สนิค้ำเพือ่ใช้เป็นสือ่ในกำรศกึษำ 
โดยลกูค้ำกลุม่นีจ้ะได้รบัสทิธซิือ้สนิค้ำ Apple รำคำเพือ่กำรศกึษำ
ในร้ำน U•Store

2. ช่องทำงจ�ำหน่ำยผ่ำนส�ำนักงำนใหญ่ เป็นกำรติดต่อ
โดยตรงระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยของบริษัทฯ กับกลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำย ในกำรเสนอขำยสินคำ้และSolution ต่ำงๆ ที่บริษัทฯ มี 
เช่น ระบบกำรจัดกำรสี (Color Management System) ระบบ
ห้องเรียนอัจฉริยะ(Smart Class Room Solution) รวมไปถึงระบบ
ห้องประชุม (Smart Meeting Room Solution) 

โดยเฉพำะลูกค้ำสถำนศึกษำ  บริษัทฯ มีทีมขำยเข้ำไป
ตดิต่อโดยตรงกบัสถำบนักำรศกึษำ เข้ำไปน�ำเสนอ และท�ำกจิกรรม 
เพื่อให้ผู้บริหำร ครู มั่นใจในเทคโนโลยี และวิธีกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในกำรสอน

นอกจำกนั้นบริษัทฯ ยังร่วมท�ำกิจกรรมกับทำงโรงเรียนใน
วนัวชิำกำรของโรงเรยีน และช่วยให้นกัเรยีนทัง้โรงเรยีนได้เหน็และ
สมัผสัเทคโนโลย ีเป็นกำรสร้ำง Brand SPVi ให้แก่นกัเรยีนและครู 
ว่ำ “SPVi เป็นผู้น�ำทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ ด้วยเทคโนโลยี
ของ Apple”

โดยบริษัทฯ มีกำรท�ำโครงกำรร่วมกับสถำนศึกษำต่ำงๆ  
เรียกว่ำ “โครงกำรหนึ่งนักเรียน หนึ่งคอมพิวเตอร์” (One to One 
Project)  ซึง่เป็นกำรสนบัสนนุให้นกัเรยีนมคีอมพวิเตอร์ของตวัเอง
ทีโ่รงเรยีน  และยงัมโีครงกำรสนบัสนนุสถำนศกึษำในกำรเปิดห้อง
ปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ อำทิเช่น ห้องปฏิบัติกำรส�ำหรับกำรเรียน
กำรสอนด้ำนวิชำภำพยนตร์ ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ติดตั้งระบบให้กับ
มหำวทิยำลยักรงุเทพ เพือ่จดัเกบ็ไฟล์วดิโีอต่ำงๆ บนเครือ่งแม่ข่ำย
โดยอัตโนมัติ และสำมำรถดูแลเครื่องลูกข่ำยโดยอัตโนมัติ โดย
บรษิทัฯ จะให้บรกิำรในลกัษณะของผูส่้งมอบ ตดิตัง้ และดแูลระบบ
อปุกรณ์ภำยในสถำนศกึษำ บรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะเน้นกำรบรกิำร
ให้กับลูกคำ้สถำนศึกษำ เพื่อที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทำงกำรตลำดและ
ผลักดันให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักมำกยิ่งขึ้น
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1. ความเสีย่งจากการพึง่พงิผูจ้�าหน่ายสนิค้า
รายใหญ่

บรษิทัฯ ได้รบักำรแต่งตัง้จำก Apple South Asia (Thailand) 
Limited เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยสินค้ำของ Apple รวมทั้งเปิด
ศนูย์บรกิำรเพือ่ให้บรกิำรหลงักำรขำยสนิค้ำ Apple โดยบรษิทัฯ มี
สัดส่วนกำรซื้อสินค้ำ Apple คิดเป็นร้อยละ 87.96 ร้อยละ 88.76 
และร้อยละ 89.49 ของยอดสั่งซื้อทั้งหมดในปี 2557 – 2559 
ตำมล�ำดับนั้น  หำกบริษัทฯ ถูกยกเลิกกำรแต่งตั้งจำก Apple 
ในกำรจ�ำหน่ำยสนิค้ำ Apple จะเกดิผลกระทบกบักำรด�ำเนนิธรุกจิ
ของบริษัทฯ อย่ำงมีนัยส�ำคัญถึงแม้สัญญำในกำรแต่งตั้งเป็น
ตัวแทนจ�ำหน่ำยสินค้ำ Apple เป็นสัญญำปีต่อปี แต่จำกกำรที่
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยสินค้ำให้กับ Apple 
มำกว่ำ 20 ปี อีกทั้งยังได้รับรำงวัลต่ำงๆ จำก Apple มำโดยตลอด 
รวมทั้งสร้ำงยอดขำยจ�ำนวนมำก และปฏิบัติตำมข้อตกลงใน
สัญญำกับ Apple อย่ำงเคร่งครัด ท�ำให้ผู้บริหำรเชื่อมั่นว่ำกำร
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะได้รับกำรสนับสนุนและควำมไว้ใจ
จำก Apple อย่ำงต่อเนื่อง

2. ความเสี่ยงจากการล้าสมัยของสินค้า
สินค้ำของ Apple เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยอีย่ำงรวดเรว็ Apple จงึต้องท�ำกำรพฒันำและออกสนิค้ำ
รุ่นใหม่ๆ ที่มีควำมทันสมัยและมีหน้ำที่กำรใช้งำนเพิ่มเติมให้ตรง
กับควำมต้องกำรของลูกค้ำอยู่ตลอดเวลำ เช่นเดียวกับสินค้ำ IT 
อืน่ๆ ทีบ่รษิทัฯ เป็นตวัแทนจ�ำหน่ำย บรษิทัฯ จงึอำจประสบปัญหำ
ในเรื่องกำรบริหำรสินค้ำคงคลัง กล่ำวคือ สินค้ำที่มีอยู่อำจเสื่อม
ควำมนิยมและล้ำสมัย ท�ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ�ำหน่ำยสินค้ำ
ดังกล่ำวได้

จำกกำรที่ผู ้บริหำรของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจ�ำหน่ำย
สินค้ำ Apple มำนำน ท�ำให้มีควำมเข้ำใจถึงควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภคเป็นอย่ำงดี โดยบริษัทฯ มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลสินค้ำ (Product 
Management) คอยติดตำมสต๊อคสินค้ำ คัดเลือกสินคำ้ และสั่ง
ซื้อสินค้ำจ�ำนวนที่เหมำะสม เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกสินค้ำ
ล้ำสมัย ส�ำหรับกำรคัดเลือกสินคำ้เข้ำมำจ�ำหน่ำย เจำ้หนำ้ที่ดูแล
สนิค้ำจะมกีำรส�ำรวจควำมคดิเหน็ ควำมต้องกำรผ่ำนทำงพนกังำน
หน้ำร้ำน และผู้จัดกำรสำขำอย่ำงสม�่ำเสมอ ในขณะเดียวกัน
บรษิทัฯ ยงัได้รบัข้อมลูข่ำวสำรต่ำงๆ เกีย่วกบัสนิค้ำใหม่ๆ แนวโน้ม 
หรือเทคโนโลยีต่ำงๆ จำก Apple รวมทั้งผู้จัดจ�ำหน่ำยรำยอื่นส่ง

ผลท�ำให้บริษัทฯ สำมำรถคัดสรรสินค้ำได้ตรงกับควำมต้องกำร
ของผูบ้รโิภคมำกทีส่ดุ ในขณะเดยีวกนั บรษิทัฯมกีำรบรหิำรสนิค้ำ
คงคลังอย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยระบบ Inventory Online 
ที่เชื่อมโยงข้อมูลสินค้ำคงคลังของทุกสำขำ โดยทุกสิ้นวันจะมีกำร
สุม่ตรวจเชค็สนิค้ำคงคลงัของแต่ละสำขำ เพือ่ท�ำกำรเปรยีบเทยีบ
ยอดสินค้ำคงเหลือกับรำยงำนสินค้ำคงคลังจำกระบบInventory 
ของบรษิทัฯ ในสำขำทีม่กีำรหมนุเวยีนสนิค้ำคงเหลอืช้ำ กจ็ะด�ำเนนิ
กำรโอนไปยังสำขำอื่นพร้อมทั้งกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย 
(Promotion) เพือ่ช่วยในกำรจ�ำหน่ำยให้เรว็ขึน้หำกสำขำใดมสีนิค้ำ
ไม่พอกับควำมต้องกำร ก็จะสำมำรถตรวจเช็คสินค้ำคงคลัง
จำกสำขำอื่นได้ในทันที ส่งผลท�ำให้บริษัทฯ สำมำรถระบำย
สินคำ้ได้รวดเร็วก่อนที่สินคำ้ที่มีอยู่จะเสื่อมควำมนิยม นอกจำกนี้ 
ในกรณีที่ Apple ออกสินคำ้รุ่นใหม่เพื่อทดแทนรุ่นเดิม บริษัทฯ จะ
ได้รับกำรชดเชยส่วนต่ำงรำคำตำมรุ่น เงื่อนไข และตำมเวลำที่
ตกลงกัน เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถปรับรำคำขำยลงมำเพื่อให้
สำมำรถแข่งขันได้

3. ความเสี่ยงจากการแข่งขัน
กำรเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็วของตลำด ICT โดยเฉพำะ

โทรศัพท์เคลื่อนที่สมำร์ทโฟน และแท็บเล็ตพีซี ส่งผลท�ำให้มีกำร
แข่งขันที่สูง โดยเฉพำะในส่วนของผู้ผลิตไม่ว่ำจะเป็น Apple, 
Samsung, Oppo ทีจ่ะออกสนิค้ำรุน่ใหม่ๆ ออกมำอย่ำงสม�ำ่เสมอ
เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลำด อย่ำงไรก็ตำม ด้วยเอกลักษณ์เฉพำะ
ของผลิตภัณฑ์ Apple ไม่ว่ำจะเป็นนวัตกรรม ระบบปฏิบัติกำร 
MacOS X ส�ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์, iOS ส�ำหรับโทรศัพท์
เคลื่อนที่ และ Tablet, Cloud System, Retina Display ส�ำหรับ
เครือ่งคอมพวิเตอร์พกพำทีแ่สดงภำพได้คมชดักว่ำจอคอมพวิเตอร์
ทั่วไป ควำมหลำกหลำยของ Application ควำมปลอดภัยของ
ระบบประกอบกับกำรออกแบบสินค้ำที่ทันสมัย และควำมง่ำยใน
กำรใช้งำนคำดวำ่ผลิตภัณฑ์ Apple จะยังคงได้รับควำมนิยมจำก
ผู้บริโภคในขณะเดียวกัน บริษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงจำกผู้ประกอบ
กำรรำยอื่นที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำก Apple ให้เป็น Reseller ใน
ประเทศไทย เช่นเดียวกัน ท�ำให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถเปิดร้ำน 
iStudio, iBeat, U•Store หรือ จุดขำยสินคำ้ Apple ในร้ำน Retail 
ของผูป้ระกอบกำรดงักล่ำว หรอืห้ำงสรรพสนิค้ำต่ำงๆ ได้เช่นเดยีว
กับบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม แต่ละศูนย์กำรค้ำหรืออำคำรส�ำนักงำน 
หรือ Community Mall จะไม่มีร้ำน Apple ประเภทเดียวกันอยู่ใน

ปัจจัยเสี่ยง
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ที่เดียวกัน (แต่อำจมีจุดจ�ำหน่ำยอื่นๆ ที่จ�ำหน่ำยสินค้ำ Apple 
เช่น ใน Power Buy หรือ Power Mall) Reseller ทุกรำยจะต้อง
บริหำรช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยของตนเอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ
มำกที่สุด ดังนั้น ควำมส�ำเร็จของ Reseller คือกำรมีช่องทำงกำร
จ�ำหน่ำยทีเ่ข้ำถงึผูบ้รโิภคได้อย่ำงทัว่ถงึ และรวดเรว็กำรบรกิำรทีม่ี
คุณภำพและครบวงจร และกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ

จำกกำรที่บริษัทฯ เป็นร ้ำนตัวแทนจ�ำหน่ำย Apple 
ที่มีช ่องทำงกำรจ�ำหน่ำยส่วนใหญ่ตั้งอยู ่ใน Prime Area 
ทั่วกรุงเทพมหำนคร บริษัทฯ ยังมีศูนย์บริกำรที่มีคุณภำพและ
ครบวงจร สำมำรถให้บริกำรหลังกำรขำย ส�ำหรับสินค้ำต่ำงๆ 
ของบริษัทฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ ในบรรดำคู่แข่งที่
เป็น Reseller ของ Apple ส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่ตลำดค้ำปลีก โดย
กำรเปิดสำขำเพือ่ครอบคลมุพืน้ทีจ่�ำหน่ำยทัว่ไป เนือ่งจำกผูบ้รหิำร
ของบรษิทัฯ ด�ำเนนิธรุกจิเกีย่วกบั Apple มำนำน ท�ำให้มฐีำนลกูค้ำ
ที่เป็นองค์กร และกำรศึกษำ ซึ่งคู่แข่งไม่มีควำมถนัดหรือทีมงำนที่
จะเข้ำมำท�ำตลำดในส่วนนี ้ประกอบกบับรษิทัฯ มกีลยทุธ์ในกำรน�ำ
สินคำ้ประเภทอื่นๆ เข้ำมำรวมกับสินคำ้ Apple ส�ำหรับสรำ้งเป็น 
Solution ใหม่ๆ เพือ่ตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนกำรเรยีนกำรสอน 
รวมทั้งบริษัทฯ มีทีมงำนที่มีประสบกำรณ์ในกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ และประสบควำมส�ำเร็จในกำรติดตั้ง
ระบบต่ำงๆ ในโรงเรียนและมหำวิทยำลัยชั้นน�ำหลำยแห่ง ท�ำให้
บริษัทฯ สำมำรถรุกตลำดองค์กรและกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับสัญญาเช่าพื้นที่
เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำและให้บริกำรให้แก่

ลูกค้ำรำยย่อยทั่วไปโดยผ่ำนสำขำของบริษัทฯ ทั้งสิ้นจ�ำนวน 33 
สำขำ (iStudio 4 สำขำ iShop1 สำขำ iBeat 6 สำขำ U•Store 9 
สำขำ mobi 4 สำขำ) ศูนย์บริกำร  iCenter 6 สำขำ และ AIS Shop 
by Partner 3 สำขำ ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์กำรค้ำ อำคำรส�ำนักงำน 
มหำวทิยำลยัทัว่กรงุเทพมหำนคร ดงันัน้บรษิทัฯ จะต้องท�ำกำรเช่ำ
พื้นที่จำกผู้ให้เช่ำพื้นที่ทั้งในรูปแบบของสัญญำเช่ำระยะสั้นและ
ระยะยำว บรษิทัฯ อำจมคีวำมเสีย่งจำกกำรทีไ่ม่สำมำรถต่อสญัญำ
เช่ำพื้นที่ หรืออำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่ผู้ให้เช่ำขอเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขในกำรต่อสัญญำที่ท�ำให้บริษัทต้องเสียค่ำใช้จ่ำยสูงกว่ำ
เดิม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ มีสำขำที่เป็นสัญญำเช่ำ
พื้นที่ระยะยำวจ�ำนวน 1 สำขำ ซึ่งมีอำยุกำรเช่ำคงเหลือ 14 ปี 

ส�ำหรบัสำขำทีเ่หลอืเป็นสญัญำเช่ำพืน้ทีร่ะยะสัน้ ซึง่มอีำยสุญัญำ
ไม่เกิน 1-3 ปี จึงอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่ไม่สำมำรถต่อสัญญำ
เช่ำพืน้ทีไ่ด้ แต่จำกกำรทีผู่บ้รหิำรของบรษิทัฯ เป็นคูค้่ำทีด่ขีองผูใ้ห้
เช่ำพื้นที่มำโดยตลอดกวำ่ 10 ปี จึงท�ำให้มีควำมเสี่ยงเกี่ยวกับต่อ
สัญญำเช่ำพื้นที่ดังกลำ่วค่อนขำ้งน้อย

5. ความเสี่ยงจากการเกิดความเสียหาย
จากการทุจริตของพนักงานระดับปฏิบัติ
งาน

บริษัทฯ มีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องมีกำรกระจำยสินค้ำไป
ตำมสำขำในพื้นที่ต่ำงๆประกอบกับสินค้ำมีมูลค่ำค่อนข้ำงสูง
เคลื่อนย้ำยสะดวกและเป็นที่ต้องกำรโดยทั่วไปจำกลักษณะ
ดังกลำ่วบริษัทฯ อำจเผชิญควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตของพนักงำน
ระดบัปฏบิตังิำนบรษิทัฯ จงึได้วำงระบบควบคมุภำยในและระบบ
สอบทำนไว้เป็นอย่ำงดี รวมทั้งน�ำระบบสำรสนเทศมำช่วย
สนบัสนนุ ในส่วนระบบจดัเกบ็สนิค้ำ บรษิทัฯ มมีำตรกำรตรวจสอบ
สินค้ำโดยผู ้จัดกำรสำขำจะด�ำเนินกำรสุ ่มตรวจสินค้ำทุกวัน 
โดยเฉพำะสนิค้ำทีม่มีลูค่ำสงู นอกจำกนัน้ยงัมเีจ้ำหน้ำทีจ่ำกแผนก
บญัชเีข้ำไปตรวจนบัสนิค้ำในแต่ละสำขำ อย่ำงน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ 
พนักงำนในสำขำนั้นๆ จะต้องร่วมกันรับผิดชอบหำกมีสินค้ำ
สญูหำย โดยมำตรกำรต่ำงๆ และระบบงำนทีบ่รษิทัฯ วำงไว้จะช่วย
จ�ำกัดควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นไว้ในระดับที่ไม่เป็นสำระส�ำคัญ
ต่อผลประกอบกำร 

6. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงทีมผู้บริหาร 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

บริษัทฯ พึ่งพิงทีมผู้บริหำรซึ่งเป็นผู้มีประสบกำรณ์ในธุรกิจ 
Apple และมีควำมสัมพันธ์อันดีกับ Apple มำเป็นเวลำนำนกว่ำ 
20 ปี จึงอำจท�ำให้เกิดควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงทีมผู ้บริหำร
ดังกล่ำว อยำ่งไรก็ตำมเนื่องจำกทีมผู้บริหำรเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
ของบริษัทฯ ด้วย ซึ่งน่ำจะเป็นแรงจูงใจในกำรบริหำรงำนของ 
บริษัทฯ ให้เจริญก้ำวหน้ำต่อไป นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีนโยบำย
ผลกัดนักำรบรหิำรงำนเป็นทมีเวร์ิคมำกขึน้ โดยส่งเสรมิให้มกีำรว่ำ
จ้ำงบุคลำกรมืออำชีพจำกภำยนอกเขำ้ร่วมงำนมำกขึ้น โดยค�ำนึง
ถึงกำรพัฒนำประสิทธิภำพและศักยภำพของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ 
อีกทั้งมีกำรก�ำหนดและแบ่งแยก ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ไว้อย่ำง
ชัดเจน เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรมีอ�ำนำจเบ็ดเสร็จ

ปัจจัยเสี่ยง
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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 6,483,900 1.62

5.  นางสาวพัชรา เกียรตินันทวิมล 5,880,400 1.47

6.  นายสมชาย วรญาณโกศล 5,678,400 1.42

7.  นายวีรศักดิ์ วรญาณโกศล 5,352,834 1.34

8.  นายนราธร วงศ์วิเศษ 5,050,000 1.26

9.  นายวีระพันธ์ วรญาณโกศล 4,882,710 1.22

10. นายพีรภัทร วรญาณโกศล  4,359,668 1.09

11. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 187,707,038 46.43

รวม  400,000,000 100.00

รายผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

ชื่อผู้ถือหุ้น	 จ�ำนวน										 %	กำรถือหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก�ำไรสทุธภิำยหลงักำรหกัภำษเีงนิได้นติบิคุคล อย่ำงไรกต็ำม 

บริษัทฯ อำจก�ำหนดให้กำรจ่ำยเงินปันผลมีอัตรำน้อยกว่ำอัตรำที่ก�ำหนดได้ หำกบริษัทมีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องน�ำเงินก�ำไรสุทธิ
จ�ำนวนดังกล่ำวมำใช้เพื่อขยำยกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ต่อไป

โครงสร้างการถือหุ้น
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คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

แผนกตรวจสอบภำยใน

โครงสร้างการจัดการของบริษัท

คณะกรรมกำรบริหำร

กรรมกำรผู้จัดกำร

ฝำยบัญชีและกำรเงิน ฝำยปฏิบัติกำร

แผนกบัญชี แผนกสินเชื่อ
และการเงิน

แผนกวิศวกรรม
และบริการ แผนกขาย แผนกค้า

ปลีก 1
แผนกค้า
ปลีก 2

แผนก
ผลิตภัณฑ์

แผนกการตลาด

แผนกทรัพยากรบุคคล

แผนกฝึกอบรม

แผนกบริหารงานทั่วไป

แผนกกลยุทธ์
และพัฒนา
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1. นายธีระ อภัยวงศ์

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

3. นายนราธร วงศ์วิเศษ

4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล

5. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล

6. นายโสภณ อิงค์ธเนศ 

7. นายสุจิน สุวรรณเกต

8. นางสุษมา รัติวานิช

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล           ต�าแหน่ง 	 	 													

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ
โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อยอีก 3 ชุด คือคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยรำยชื่อกรรมกำร ข้อมูลกำรด�ำรงต�ำแหน่ง และรำยละเอียด
กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2559 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย กรรมกำรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยในสำขำตำ่งๆ ของธุรกิจ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วย กรรมกำร 8 ท่ำน

เลขานุการบริษัทฯ
นำงสำวศันษนีย์ โหรำนิคม

กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ
นำยนรำธร วงศ์วิเศษ หรอื นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ ลงลำยมอืชือ่ร่วมกบั นำยไตรสรณ์ วรญำณโกศล หรอื นำงเพช็รรตัน์ วรญำณโกศล  

รวมเป็นสองคนและประทับตรำส�ำคัญของบริษัท 

กำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ส�ำหรับป	ี2559
ในระหว่ำงปี 2559 ได้มีกำรประชุมตำมวำระปกติ ซึ่งในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแต่ละครั้ง ณ ขณะที่คณะกรรมกำรจะลง

มติในที่ประชุม มีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด โดยมีรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละ
ท่ำนสรุปได้ดังนี้
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1. นายธีระ อภัยวงศ์

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

3. นายนราธร วงศ์วิเศษ

4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล

5. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล

6. นายโสภณ อิงค์ธเนศ 

7. นายสุจิน สุวรรณเกต

8. นางสุษมา รัติวานิช

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

3/4

4/4

4/4

4/4

-

-

-

-

-

4/4

4/4

รำยชื่อกรรมกำร
กำรเข้ำประชุม
คณะกรรมกำร/

กำรประชุมทั้งหมด(ครั้ง)

กำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ/กำรประชุม

ทั้งหมด	(ครั้ง)

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ
1. ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย  วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ  ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ควำมสุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. พจิำรณำก�ำหนดโครงสร้ำงกำรบรหิำรงำน มอี�ำนำจมอบหมำยแต่งตัง้กรรมกำรจ�ำนวนหนึง่ให้เป็นคณะกรรมกำรบรหิำร 

เพือ่ด�ำเนนิกำรอย่ำงหนึง่อย่ำงใดหรอืหลำยอย่ำงเพือ่ปฏบิตังิำนตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ รวมทัง้มอี�ำนำจ
แต่งตั้งประธำนกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ  เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำ และคณะ
กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน  ตำมควำมเหมำะสม

3. ก�ำหนด เป้ำหมำย  แนวทำง นโยบำย แผนงำน และงบประมำณของบริษัทฯ  ควบคุมดูแลกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ของคณะกรรมกำรบริหำร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำย ให้เป็นไปตำม นโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทฯได้ให้ไว้

4. พิจำรณำทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคำ่นิยมของบริษัทฯ 
5. พิจำรณำทบทวนและอนุมัตินโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ แผนงำนกำรด�ำเนินธุรกิจ งบประมำณส�ำหรับประกอบธุรกิจ

ประจ�ำปีงบประมำณรำยจำ่ยประจ�ำปี โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของบริษัทฯ ที่เสนอโดยคณะกรรมกำรบริหำร
6. ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง
7. พจิำรณำและอนมุตักิจิกำรอืน่ๆ ทีส่�ำคญัอนัเกีย่วกบับรษิทัฯ หรอืทีเ่หน็สมควรจะด�ำเนนิกำรนัน้ๆ เพือ่ให้เกดิประโยชน์

แก่บริษัทฯ
เว้นแต่อ�ำนำจในกำรด�ำเนินกำรดังต่อไปนี้ จะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ ก�ำหนดให้

รำยกำรที่กรรมกำรหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือ 
บริษัทย่อย ให้กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(ก) เรื่องที่กฎหมำยก�ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ข) กำรท�ำรำยกำรทีก่รรมกำรมส่ีวนได้เสยี และอยูใ่นข่ำยทีก่ฎหมำยก�ำหนด หรอืข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ระบตุ้อง

ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เขำ้ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โครงสร้างการจัดการของบริษัท



รายงานประจ�าปี 2559 
บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)

029

นำยมินทร์	อิงค์ธเนศ

นำยไตรสรณ	์วรญำณโกศล

นำงเพ็ชรรัตน์	วรญำณโกศล

นำงสำวอุษณีย์	รัตนไพฑูรย์	

ประธำนกรรมกำรบริหำร

กรรมกำรบริหำร

กรรมกำรบริหำร

กรรมกำรบริหำร

ชื่อ-นามสกุล           ต�าแหน่ง                

(ก) กำรขำย หรือโอนกิจกำรของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบำงส่วนที่ส�ำคัญ
(ข) กำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัทฯ
(ค) กำรท�ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส�ำคัญ
(ง) กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัทฯ หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�ำไร 

 ขำดทุนกัน
(จ) กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
(ฉ) กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออกหุ้นกู้ กำรควบหรือเลิกบริษัทฯ

เรื่องส�ำคัญที่สงวนไว้เป็นอ�ำนำจอนุมัติของคณะกรรมกำรบริษัท
แม้ว่ำคณะกรรมกำรบรษิทัได้กระจำยอ�ำนำจให้แก่ คณะกรรมกำรชดุย่อย กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูบ้รหิำรระดบัสงู คณะกรรมกำร

บรษิทัสงวนสทิธิเ์รือ่งทีม่คีวำมส�ำคญัไว้เป็นอ�ำนำจอนมุตัขิองคณะกรรมกำรบรษิทั เพือ่รกัษำประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั และผูถ้อืหุน้ อำทิ
• กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมำณ
• ค่ำใช้จ่ำยฝำ่ยทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกินกวำ่วงเงินที่คณะกรรมกำรชุดย่อย หรือผู้บริหำรได้รับมอบหมำยให้อนุมัติได้
• โครงสร้ำงองค์กรและกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้จัดกำร

คณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. น�ำเสนอเป้ำหมำย นโยบำย แผนธรุกจิ รวมถงึกลยทุธ์ทำงธรุกจิ และงบประมำณประจ�ำปีของบรษิทัฯ ให้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

พิจำรณำอนุมัติ
2. ควบคมุดแูลกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณทีไ่ด้รบัอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ
3. พิจำรณำอนุมัติกำรด�ำเนินงำนที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตำมงบลงทุนหรืองบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำก

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ โดยวงเงนิส�ำหรบัแต่ละรำยกำรเป็นไปตำมอ�ำนำจด�ำเนนิกำรทีผ่่ำนกำรอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
4. น�ำเสนอโครงสรำ้งองค์กร อัตรำก�ำลังคน และอ�ำนำจกำรบริหำรองค์กรให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำอนุมัติ 
5. พิจำรณำปรับเงินเดือน โบนัสของพนักงำนระดับต�่ำกวำ่กรรมกำรผู้จัดกำร รวมถึงพิจำรณำอนุมัติอัตรำก�ำลังคนที่ไม่อยู่ 

ในงบประมำณประจ�ำปี 
6. มีอ�ำนำจแต่งตั้งหรือวำ่จ้ำงที่ปรึกษำที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนภำยในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
7. พิจำรณำผลก�ำไรและขำดทุนของบริษัทฯ กำรเสนอจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลหรือเงินปันผลประจ�ำปีเพื่อเสนอคณะ

กรรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำอนุมัติ
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 บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน) 

1.	นำยธีระ	อภัยวงศ์*

2.	นำยสุจิน	สุวรรณเกต*

3.	นำงสุษมำ	รัติวำนิช

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล           ต�าแหน่ง                

หมายเหตุ * เป็นกรรมกำรที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ที่เพียงพอที่จะสำมำรถท�ำหนำ้ที่ในกำรสอบทำนควำมนำ่เชื่อถือของงบกำรเงินได้

8. มอี�ำนำจในกำรมอบอ�ำนำจให้บคุคลอืน่ใดหนึง่คนหรอืหลำยคนปฏบิตักิำรอย่ำงหนึง่อย่ำงใด โดยอยูภ่ำยใต้กำรควบคมุของ
คณะกรรมกำรบรหิำร หรอือำจมอบอ�ำนำจเพือ่ให้บคุคลดงักล่ำว มอี�ำนำจตำมทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรเหน็สมควร และภำยใน
ระยะเวลำที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรอำจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่
ได้รับมอบอ�ำนำจหรือกำรมอบอ�ำนำจนั้นๆ ได้ตำมที่เห็นสมควร

9. ปฏิบัติหนำ้ที่อื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำยเป็นครำวๆ ไป 

ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ�ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรนัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นกำรมอบอ�ำนำจ หรอืมอบ
อ�ำนำจช่วงที่ท�ำให้ผู้รับมอบอ�ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมนิยำม
ประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทนุ และ/หรอื ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องก�ำหนด) มส่ีวนได้เสยี 
หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมกำรบริหำรไม่มีอ�ำนำจ
อนุมัติกำรด�ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว โดยเรื่องดังกลำ่วจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) 
เพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมธุรกิจปกติและเงื่อนไขกำรค้ำปกติซึ่งเป็นไปตำมประกำศของคณะ
กรรมกำรก�ำกับตลำดทุน และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
นำงสำวยุภำ เบญจวิกรัย 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทำนให้บริษัทฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่เหมำะ

สมและมปีระสทิธผิล และพจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเหน็ชอบในกำรพจิำรณำ
แต่งตั้ง โยกยำ้ย เลิกจำ้งหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บรษิทัฯ ปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ และกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับมำใหม่ บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอด
จนเลกิจ้ำง และเสนอค่ำตอบแทนของบคุคลดงักล่ำว รวมทัง้เข้ำร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุ
ด้วยอยำ่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พจิำรณำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย และข้อก�ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจวำ่รำยกำรดังกลำ่วสมเหตุสมผลและ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. จดัท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบรษิทัฯ ซึง่รำยงำนดงักล่ำวต้องลงนำมโดย
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอยำ่งน้อยดังต่อไปนี้

โครงสร้างการจัดการของบริษัท



รายงานประจ�าปี 2559 
บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)

031

1. นายนราธร วงศ์วิเศษ

2. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล

3. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล

4. นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ-นามสกุล           ต�าแหน่ง                

 (ก)  ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ
 (ข)  ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ
 (ค)  ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือ 

  กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 (ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชีฯ
 (จ)  ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
 (ฉ) จ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละทำ่น
 (ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหนำ้ที่ตำมกฎบัตร (charter)
 (ซ) รำยกำรอืน่ทีเ่หน็ว่ำผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำก 

  คณะกรรมกำรบริษัทฯ

7. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทฯ มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. น�ำเสนอนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงในด้ำนตำ่งๆ ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
2. ก�ำกับ ดูแล และติดตำมสอบทำนกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงในดำ้นต่ำง ๆ  ของบริษัทฯ เพื่อให้มีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
3. รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนเพื่อลดควำมเสี่ยงของ บริษัทฯ ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ

ทรำบ  โดยรำยงำนเป็นประจ�ำทุกไตรมำส
4. พิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงน้อยปีละ  1 ครั้ง หรือเมื่อปัจจัยเสี่ยงมีกำร

เปลี่ยนแปลงอยำ่งนัยส�ำคัญ และน�ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำณำอนุมัติหำกมีกำรปรับปรุง/แก้ไขนโยบำยฯ
5. ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยอันเกี่ยวเนื่องกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ
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1. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล

2. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล

3. นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์

4. นางดวงนภา วรญาณโกศล

5. นายพงศกร บุญศรีเมือง

6. นายไพโรจน์ อุลิศนันท์

กรรมการผู้จัดการ

ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการแผนกผลิตภัณฑ์

ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรมและบริการ

ผู้จัดการอาวุโสแผนกค้าปลีก 1

ชื่อ-นามสกุล           ต�าแหน่ง                

ผู้บริหาร

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
1. ดแูล บรหิำร ด�ำเนนิงำน และปฏบิตังิำนประจ�ำตำมปกตธิรุกจิเพือ่ประโยชน์ของบรษิทั ให้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์และข้อบงั

คบับรษิทัฯ ตลอดจนระเบยีบ มต ินโยบำย แผนงำน และงบประมำณทีก่�ำหนดโดยทีป่ระชมุคณะกรรมกำร และ/หรอืทีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้น ภำยใต้กรอบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอ�ำนำจซึ่งคณะกรรมกำรก�ำหนด

2. ควบคุมดูแลกำรด�ำเนินกิจกำรและ/หรือบริหำรงำนประจ�ำวันของบริษัท
3. จัดท�ำและน�ำเสนอ นโยบำยทำงธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้ำหมำย แผนกำรด�ำเนินงำน กลยุทธ์ทำงธุรกิจ งบประมำณประจ�ำปีของ 

บริษัทฯ ที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี และก�ำหนดอ�ำนำจกำรบริหำรงำน เพื่อน�ำเสนอต่อคณะ
กรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรของบริษัท 

4. รบัเอำนโยบำยของคณะกรรมกำรบรษิทัมำก�ำหนดทศิทำง แนวทำง กลยทุธ์ และเป้ำหมำยทำงธรุกจิ เพือ่ก�ำหนดภำรกจิหลกั 
(Mission) ส�ำหรับฝำ่ยบริหำร และฝ่ำยจัดกำรน�ำไปด�ำเนินกำร 

5. ควบคมุตรวจสอบ ตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนของฝ่ำยบรหิำร และฝ่ำยจดักำร และเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอปุสรรค
ต่ำงๆ เพื่อให้ผู้บริหำร และฝ่ำยจัดกำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ และแผนธุรกิจที่วำงไว้ เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยบริษัทฯ

6. ติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำร และฝ่ำยจัดกำร และรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน กำรบริหำรจัดกำร 
ควำมคบืหน้ำในกำรด�ำเนนิงำนต่อคณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำร บรษิทัฯ อย่ำงสม�ำ่เสมอ

7. ออกค�ำสัง่ ระเบยีบ ประกำศ และบนัทกึควำมเข้ำใจ เพือ่ให้แน่ใจว่ำกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ เป็นไปตำมนโยบำย และเพือ่
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษำระเบียบวินัยภำยในองค์กร

8. ก�ำหนดวิธีกำรบริหำร โดยให้ครอบคลุมถึงรำยละเอียดในกำรคัดเลือก กำรฝึกอบรม กำรว่ำจ้ำง และเลิกจ้ำงพนักงำนของ
บรษิทั และก�ำหนดอตัรำค่ำจ้ำง เงนิเดอืน ค่ำตอบแทน โบนสั และสวสัดกิำรต่ำงๆ ส�ำหรบัพนกังำนภำยในกรอบทีไ่ด้รบัอนมุตัิ
จำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ

9. มีอ�ำนำจแต่งตั้งและถอดถอนเจำ้หน้ำที่ของบริษัทในต�ำแหน่งที่ต�่ำกวำ่ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำร
10. มีอ�ำนำจอนุมัติคำ่ใช้จำ่ยในกำรด�ำเนินกำรตำมปกติธุรกิจของบริษัท เช่น กำรจัดซื้อทรัพย์สิน กำรใช้จ่ำยเงินลงทุนที่ส�ำคัญ

เพื่อประโยชน์บริษัท และกำรท�ำรำยกำรอื่นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอ�ำนำจกำรอนุมัติดังกล่ำวจะเป็นกำรอนุมัติรำยกำร
ปกตทิัว่ไปทำงกำรค้ำ โดยมวีงเงนิในแต่ละรำยกำรเป็นไปตำมตำรำงอ�ำนำจด�ำเนนิกำร (Authority Table) ทีไ่ด้รบักำรอนมุตัิ
จำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท
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การสรรหากรรมการ
บรษิทัฯ ยงัไม่มกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำเพือ่คดัเลอืกบคุคลทีจ่ะแต่งตัง้เข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำร แต่เมือ่ต�ำแหน่ง

กรรมกำรว่ำงลง คณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้ท�ำหนำ้ที่สรรหำและคัดเลือกบุคคลที่จะมำด�ำรงต�ำแหน่งแทน โดยพิจำรณำพิจำรณำคัด
เลือกจำกประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยก�ำหนด โดยใช้หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกซึ่งค�ำนึงถึงผล
ประโยชน์ของควำมหลำกหลำยมำประกอบด้วย ทั้งประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ รวมถึงควำมหลำกหลำยทำงเพศ และอำยุ 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ
องค์ประกอบและกำรสรรหำ แต่งตัง้ ถอดถอน หรอืพ้นจำกต�ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัฯ นัน้ ได้ก�ำหนดไว้ในข้อบงัคบัของบรษิทัฯ 

ซึ่งสำมำรถสรุปสำระส�ำคัญได้ดังนี้
1. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ประกอบด้วย กรรมกำรจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึง่หนึง่ของจ�ำนวนกรรมกำร

ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร และต้องมีคุณสมบัติตำมกฎหมำยก�ำหนด 
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำร ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้
 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือ 
 (2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงทีม่อียูเ่ลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลำยคนเป็นกรรมกำรกไ็ด้ ในกรณทีีเ่ลอืกตัง้บคุคล 

  หลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
 (3) บคุคลทีไ่ด้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล�ำดบัลงมำเป็นผูไ้ด้รบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอื 

  จะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รบักำรเลอืกตัง้ ในล�ำดบัถดัลงมำมคีะแนนเสยีงเท่ำกนัเกนิจ�ำนวนกรรมกำร 
  ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด

3. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปีทุกครั้งให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสำมของจ�ำนวนกรรมกำรในขณะ
นัน้ ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ทีส่ดุกบัส่วนหนึง่ในสำมกรรมกำรทีจ่ะ
ต้องออกจำกต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลำกกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคน
ที่อยู่ในต�ำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง กรรมกำรที่จะออกตำมวำระอำจถูกเลือกเขำ้มำรับต�ำแหน่งใหม่ก็ได้

4. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต�ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัทฯ กำรลำออกมีผลนับแต่วันที่ใบลำออกไปถึงบริษัทฯ
5. ในกรณทีีต่�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตอุืน่นอกจำกถงึครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรอำจเลอืกบคุคลซึง่มคีณุสมบตัิ 

และไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบรษิทัมหำชนจ�ำกดั และ/หรอืกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์
เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชมุครำวถดัไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลอืน้อยกว่ำ 2 เดอืน บคุคลซึง่เข้ำเป็นกรรมกำร
แทนดังกล่ำว จะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงแค่วำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน มติของคณะกรรมกำรต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวำ่สำมในสี่ของจ�ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต�ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ
สำมในสี่ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะร่วมกนัพจิำรณำเบือ้งต้นถงึคณุสมบตัขิองบคุคลทีจ่ะมำด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรอสิระ โดยพจิำรณำ

จำกคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติมหำชนจ�ำกัด กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
ประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะ
พิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรอิสระจำกผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน และควำมเหมำะสมด้ำนอื่นๆ ประกอบกัน จำกนั้นจะน�ำ
เสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรของบรษิทัฯ ต่อไป ทัง้นี ้บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรแต่งตัง้กรรมกำรอสิระอย่ำง
น้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด และต้องมีจ�ำนวนไม่น้อยกวำ่ 3 ทำ่น
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คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุม

ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกลำ่วมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส พี่

น้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำร เสนอให้
เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำร
ใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกวำ่ 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมกำร

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ หรอืนติบิคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้ง และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรซึง่ไม่ใช่
กรรมกำรอิสระ ผู้บริหำร หรือหุ้นส่วนผู้จัดกำรของส�ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้
รับคำ่บริกำรเกินกวำ่ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ
เป็นนิติบุคคล ให ้รวมถึงกำรเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผู้บริหำร หรือหุ้นส่วนผู้จัดกำร ของผู้ให้
บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกลำ่วมำแล้วไม่น้อยกวำ่ 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 3 ทำ่น โดยแต่งตั้ง

จำกกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศข้อบังคับ และ/หรือ
ระเบยีบของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด นอกจำกนี ้กรรมกำรอสิระทีด่�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบต้องมคีณุสมบตัเิพิม่
เติมดังนี้ 

1. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรให้ตัดสินใจในกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 

2. ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกันเฉพำะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท�ำหนำ้ที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำง

น้อยหนึ่งคนที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท�ำหนำ้ที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ กรรมกำรตรวจสอบ มีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งนับตั้งแต่แต่งตั้งจนถึงเวลำสิ้นสุดวำระของกำร
เป็นกรรมกำรบริษัท

ทั้งนี้ เมื่อครบวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่ำว ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรตรวจสอบที่พ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระ
อำจได้รับกำรแต่งตั้งให้กลับเขำ้ด�ำรงต�ำแหน่งได้อีก

โครงสร้างการจัดการของบริษัท
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035

        ชื่อ-สกุล                                      ปี 2558             ปี 2559

1.	 นำยธีระ	อภัยวงศ์

2.	 นำยมินทร์	อิงค์ธเนศ

3.	 นำยนรำธร	วงศ์วิเศษ

4.	 นำยไตรสรณ์	วรญำณโกศล

5.	 นำงเพ็ชรรัตน์	วรญำณโกศล

6.	 นำยสุจิน	สุวรรณเกต

7.	 นำงสุษมำ	รัติวำนิช	

8.	 นำยโสภณ	อิงค์ธเนศ	

รวม

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

1,800,000

480,000

480,000

-

-

600,000

600,000

480,000

4,440,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

155,000

   ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยประชุม

ปี	2558	 	 																					ปี	2559

เงินเดือน	

โบนัส

สวัสดิกำรอื่นๆ

รวม

6

6

6

6

6

6

จ�านวนผู้บริหาร
(ราย)

จ�านวนผู้บริหาร
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

ค่าตอบแทน
(บาท)

11,293,789.00

108,435.00

3,761,937.56

15,164,161.56

11,501,884.00

181,515.00

3,852,152.34

15,535,551.34

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 • ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ในปี 2558 และ ปี 2559  บริษัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้บริหำรจ�ำนวน 15.16 ล้ำนบำท และจ�ำนวน 15.53  ลำ้นบำท ตำมล�ำดับ 

ทั้งนี้ ค่ำตอบแทนดังกล่ำวรวมถึง เงินเดือน โบนัส และสวัสดิกำรอื่นๆ 
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1. แผนกบัญชี
2. แผนกการเงิน
3. แผนกการตลาด
4. แผนกขาย
5. แผนกค้าปลีก 1 , 2
6. แผนกวิศวกรรมและบริการ
7. แผนกผลิตภัณฑ์
8. แผนกกลยุทธ์และพัฒนา
9.  แผนกบุคคล
10. แผนกฝึกอบรม
11. แผนกบริหารงานทั่วไป
12. แผนกตรวจสอบภายใน
รวม

12
10
7
30
158
46
26
7
6
3
6
3

314

-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
6

12
10
7
30
164
46
26
7
6
3
6
3

320

แผนก พนักงำนประจ�ำ
(คน)

พนักงำนรำยวัน
(คน)

รวม	(คน)

บุคคลากร
 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 มพีนกังำนรวมทัง้สิน้จ�ำนวน 320คน (ไม่นบัรวมผูบ้รหิำรจ�ำนวน 6 คน) แบ่งเป็นพนกังำนประจ�ำจ�ำนวน 

314 คน และพนักงำนรำยวันจ�ำนวน 6 คน ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้ 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรฝึกอบรมและพัฒนำพนักงำน จึงได้มีกำรจัดตั้งแผนกฝึกอบรม ส�ำหรับดูแลในเรื่องเกี่ยวกับกำร

อบรมพนักงำนโดยเฉพำะ  ซึ่งมีเปำ้หมำยหลักในกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์ ของพนักงำน ในดำ้นควำมรู้เฉพำะทำง ควำม
รู้ทำงด้ำนเทคนิค  ควำมรู้ควำมสำมำรถเหล่ำนี้เป็นรำกฐำนที่ส�ำคัญของกำรพัฒนำบุคลำกร ช่วยให้พนักงำนสำมำรถปฏิบัติงำนลุล่วง
ตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำย และเตรยีมควำมพร้อมให้พนกังำนมุง่สูเ่ป้ำหมำยในอำชพีกำรงำนของตน ซึง่กำรพฒันำบคุลำกรนีใ้นทีส่ดุกจ็ะส่ง
ผลถึงควำมแข็งแกร่งของกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ

โดยหลักสูตรที่บริษัทฯ จัดอบรมให้แก่พนักงำนนั้น ได้แก่
หลักสูตรอบรมพนักงำนใหม่ : เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรท�ำงำนแก่พนักงำนใหม่

• ปฐมนิเทศพนักงำนใหม่เพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับบริษัทฯ
• กำรอบรมทักษะกำรขำย ได้แก่ เทคนิคกำรบริกำรลูกคำ้ และเทคนิคกำรสร้ำงประสบกำรณ์กำรที่ดีแก่ลูกคำ้
• ควำมรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และกำรสำธิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมของสินค้ำ
• กำรฝึกงำนจำกสถำนกำรณ์จริง

หลักสูตรอบรมอย่ำงต่อเนื่อง : เพื่อทบทวนควำมรู้ให้แก่พนักงำนแต่ละต�ำแหน่ง
• กำรฝึกอบรมส�ำหรับพนักงำนฝึกอบรม
• กำรฝึกอบรมส�ำหรับพนักงำนเก็บเงิน
• กำรฝึกอบรมส�ำหรับพนักงำนสำธิตสินค้ำ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท
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นอกเหนอืไปจำกนัน้ บรษิทัฯ ยงัสนบัสนนุให้พนกังำนได้รบักำรอบรมจำกภำยนอก และสนบัสนนุให้มกีำรสอบวฒุบิตัร ซึง่จดัโดย
เจ้ำของผลิตภัณฑ์ เช่น Apple เพื่อเป็นกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะทำงในสำยวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง และช่วยพัฒนำควำม
สำมำรถทำงกำรแข่งขันของบริษัทฯ

บรษิทัฯ ยงัเลง็เหน็และให้ควำมส�ำคญักบัแผนกำรสบืทอดต�ำแหน่งของบคุลำกร โดยเฉพำะผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัฯ เพือ่สร้ำง
ควำมมัน่ใจได้ว่ำบรษิทัมคีวำมพร้อมในกำรเตรยีมบคุคลำกรเพือ่ทดแทน เมือ่มตี�ำแหน่งว่ำงหรอืส�ำหรบัรองรบักำรขยำยธรุกจิในอนำคต  
โดยในต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้จัดกำรอำวุโสแผนกขึ้นไป จะระบุตัวบุคคลที่จะท�ำหนำ้ที่แทน ในกรณีที่ยังไม่มีตัวบุคคล
ที่สำมำรถรองรับได้ทันทีได้ จะจัดให้มีระบบพัฒนำบุคลำกรในล�ำดับรองลงมำเพื่อเตรียมควำมพร้อม รวมทั้งสรรหำจำกภำยนอก

บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรจัดให้ผู้บริหำรและพนักงำนได้รับกำรฝึกอบรม ทั้งกำรจัดอบรมภำยในและภำยนอกบริษัท โดยในปี 2559 
ผูบ้รหิำรและพนกังำนได้รบักำรฝึกอบรม คดิเป็นร้อยละ 53 ของลกูจ้ำงเฉลีย่ในระหว่ำงปี ซึง่ครบตำมสดัส่วนหรอืมำกกว่ำร้อยละ 50 ของ
ลูกจ้ำงเฉลี่ย และมีจ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมพนักงำนทั้งหมด 2,148 ชั่วโมงต่อปี คิดเฉลี่ยเป็น 13.51 ชั่วโมง/คน/ปี 
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การก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส
และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝำ่ย ซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
ของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จึงได้ก�ำหนดให้มี “นโยบำยกำร 
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท” โดยจัดท�ำเป็นลำยลักษณ์อักษร 
และได้ถือปฏิบัติมำตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งมีเนื้อหำที่ครอบคลุมทั้ง 
5 หมวดหลัก ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอยำ่ง
เท่ำเทียมกัน กำรค�ำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย กำรเปิดเผย
ข้อมูลและควำมโปร่งใส และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยเนื้อหำรำยละเอียดของ “นโยบำยกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี” ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.spvi.co.th/ 
investor-relations/ โดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้ทบทวนนโยบำย
กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรให้มคีวำมเหมำะสมกบัธรุกจิและสอดคล้อง
กับข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี สรุปได้ดังนี้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักและให้ควำมส�ำคัญในสิทธิพื้นฐำนต่ำงๆ 

ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิกำรซื้อขำยหรือโอนหุ้น สิทธิในกำรที่จะได้
รับส่วนแบ่งก�ำไรของกิจกำร สิทธิในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรของ
กิจกำรอย่ำงเพียงพอ สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ
ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร 
แต่งตั้งผู ้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น 
กำรจัดสรรเงินปันผล กำรก�ำหนดหรือกำรแก้ไขข้อบังคับและ
หนังสือบริคณห์สนธิ กำรลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น 

นอกเหนอืจำกสทิธพิืน้ฐำนต่ำงๆ ข้ำงต้นแล้ว บรษิทัฯ ยงัได้
ด�ำเนนิกำรในเรือ่งต่ำงๆ ทีเ่ป็นกำรส่งเสรมิและอ�ำนวยควำมสะดวก
ในกำรใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้

ก่อนการประชุม
1. เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอวำระกำร

ประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร
ได้ล่วงหน้ำตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวำคม 2559 โดยได้ประกำศและ
เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีกำรเสนอผ่ำนเว็บไซต์ของตลำด 
หลักทรัพย์และเว็บไซต์บริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อถึงก�ำหนดกำรปิดรับ 
ปรำกฎว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกลำ่วแต่อย่ำงใด

2. จดัท�ำหนงัสอืเชญิประชมุ และเอกสำรประกอบแก่ผูถ้อืหุน้
ล่วงหน้ำ รวมทัง้เปิดเผยในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ที ่www.spvi.co.th/
investor-relations/ ล่วงหน้ำ 30 วันก่อนวันประชุม นอกจำกนี ้
ได้จัดส่งชุดเอกสำรให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำ 21 วันก่อนวันประชุม  
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษำข้อมูลประกอบกำรประชุม

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ ้นของบริษัทมีข้อมูลที่ถูกต้อง 
เพียงพอ และชัดเจน ดังนี้

• หนังสือเชิญประชุมแต่ละวำระระบุอย่ำงชัดเจนว่ำเป็น
เรือ่งทีเ่สนอเพือ่ทรำบหรอืเพือ่พจิำรณำ รวมทัง้ข้อเทจ็จรงิ
และเหตุผล ควำมเห็นของคณะกรรมกำร

• แนบแบบฟอร์มลงทะเบยีนทีม่หีมำยเลขบำร์โค้ดไปพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุม เพื่อเพิ่มควำมรวดเร็วในกำรลง
ทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น

• แนบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบคือ แบบ ก. ข. และ ค. 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเลือกใช้ตำมแบบที่เหมำะสม

• ส�ำเนำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
• ข้อมลูของผูท้ีไ่ด้รบักำรเสนอชือ่เพือ่เลอืกตัง้เป็นกรรมกำร 

บริษัทฯ โดยระบุรำยละเอียด ได้แก่ ชื่อ-นำมสกุล อำยุ 
ประวตักิำรศกึษำ ประวตักิำรท�ำงำน ประวตักิำรอบรมจดั
โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
ประเภทของกรรมกำรทีเ่สนอ วนัเริม่ต้นด�ำรงต�ำแหน่งใน
บริษัท

• ข้อมูลของกรรมกำรผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น ซึ่งมี 3 
ท่ำนและทุกท่ำนเป็นกรรมกำรอิสระเพื่อให้ผู ้ถือหุ ้น
สำมำรถพจิำรณำมอบฉนัทะให้เข้ำประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนนแทน

• ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุม 
ผู้ถือหุ้น

• แผนที่แสดงสถำนที่ส�ำหรับประชุมส�ำหรับกำรเดินทำง
โดยรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถประจ�ำทำง

 
ในวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ จัดประชุมผู ้ถือหุ ้นสำมัญประจ�ำปีในวันที่  
11 เมษำยน 2559 ณ ห้องประชุมเอสิค ชั้น 34 อำคำรเอสวีโอเอ 
ทำวเวอร์ ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ 
กรงุเทพฯ  ซึง่มห้ีองประชมุทีม่ขีนำดเหมำะสม สำมำรถรองรบัผูเ้ข้ำ
ร่วมประชมุได้อย่ำงเพยีงพอ และเปิดรบัลงทะเบยีนก่อนเริม่ประชมุ
ล่วงหนำ้เป็นเวลำ 2 ชั่วโมงเพื่อให้เจ้ำหนำ้ที่รับลงทะเบียนมีเวลำ
พอเพียงต่อกำรตรวจสอบเอกสำรของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมด้วย
ตนเองและผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้กำรลงทะเบียนเป็นไปอย่ำง 
ถูกต้องและรวดเร็ว บริษัทได้จัดเจ้ำหน้ำที่และโต๊ะลงทะเบียนใน 
จ�ำนวนที่เหมำะสมและเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วผู้ถือหุ้นจะได้รับ
บัตรลงคะแนนในแต่ละวำระเพื่อใช้ลงคะแนนในห้องประชุม

2. ก่อนเริ่มกำรประชุม เลขำนุกำรที่ประชุมชี้แจงวิธีกำร 
ออกเสียงลงคะแนนตำมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสำมัญ 
ของบริษัทฯ ได้รับสิทธิในกำรลงคะแนนหนึ่งหุ ้นต่อหนึ่งเสียง  
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ซึ่งกำรลงคะแนนและนับคะแนนเป็นไปอย่ำงเปิดเผยโดยบริษัทฯ 
ได้น�ำระบบบำร์โค้ดมำใช้ในกำรนบัคะแนนเสยีง ซึง่ช่วยให้ขัน้ตอน
กำรประมวลผลคะแนนเป็นไปอย่ำงรวดเร็วและแม่นย�ำ และเมื่อ
ทรำบผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ บริษัทฯ ได้แสดงผล
ดงักล่ำวขึน้หน้ำจอภำพให้ผูถ้อืหุน้ทรำบโดยแบ่งเป็นคะแนนเสยีง
ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

3. ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอสิระ กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบรหิำร  และกรรมกำร
ผู้จัดกำรของบริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
อย่ำงมำกโดยเข้ำร่วมประชุม และบริษัทฯ ยังได้เชิญผู้สอบบัญชี 
และที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัทฯ เข้ำร่วมประชุมด้วยเพื่อให้
ข้อมูลหรือ ตอบข้อซักถำมของผู้ถือหุ้นอยำ่งเต็มที่  

4. ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่มำเข้ำร่วมประชุมหลังจำกที่บริษัทฯ  
ได้เริม่ด�ำเนนิกำรประชมุไปแล้วนัน้ ยงัสำมำรถเข้ำร่วมประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนนได้ในระเบียบวำระที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
และยังไม่ได้ลงมติ 

5. กำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด�ำเนินไปตำมวำระที่
ก�ำหนดไว้ตำมล�ำดับและไม่มีกำรพิจำรณำวำระอื่นใดนอกเหนือ
จำกที่ได้ ก�ำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

6. ประธำนทีป่ระชมุมอบหมำยให้เลขำนกุำรบรษิทัแจ้งผล
คะแนนแต่ละวำระและมติของที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทรำบภำยใน
ช่วงกำรจดัประชมุทนัท ีโดยไม่มผีูถ้อืหุน้ท่ำนใดยกมอืคดัค้ำนหรอื
ไม่เห็นด้วยกับมตินั้น

 
การดําเนินการภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

1.  บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลกำรลง
คะแนนภำยในวันเดียวกันผ่ำนระบบของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

2. เลขำนุกำรบริษัทได้จัดท�ำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
และจดัส่งรำยงำนกำรประชมุให้ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
และเผยแพร่รำยงำนกำรประชมุดงักล่ำวไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ 
ภำยใน 14 วัน หลังจำกวันประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญและตระหนักในสิทธิของผู้ถือหุ้น

ทุกรำย ไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็น
ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือแม้แต่ผู ้ถือหุ้นรำยย่อย จึงไม ่
กระท�ำกำรใดๆ ทีถ่อืเป็นกำรเลอืกปฏบิตัหิรอืก่อให้เกดิควำมไม่เป็น
ธรรมต่อผู ้ถือหุ ้นภำยใต้ข้อก�ำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น
• บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งสำมแบบให้กับ 

ผู้ถือหุ้นทุกคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเลือกใช้ในแบบ
ที่ตรงกับควำมต้องกำรมำกที่สุด 

• ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำมำเข้ำร่วมกำรประชุม
ได้ บริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมกำรอิสระและกรรมกำร
ตรวจสอบ จ�ำนวน 3 คน เพื่อเป็นทำงเลือกให้กับ
ผู้ถือหุ้นในกำรพิจำรณำมอบฉันทะให้กรรมกำรคนใด
คนหนึ่งเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

2. การดําเนินการเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร
บรษิทัฯ ก�ำหนดแนวทำงในกำรป้องกนักำรใช้ข้อมลูภำยใน

อย่ำงเคร่งครดัโดยก�ำหนดไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยด�ำเนนิกำร
ดังนี้

• ก�ำหนดเป็นนโยบำยเพื่อป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน
และออกประกำศแจ้งเตือนให้กรรมกำรและผู้บริหำร 
งดซื้อหรือขำยหุ้นของบริษัทในช่วงก่อนเผยแพร่งบ
กำรเงนิเป็นเวลำ 1 เดอืน ซึง่ในปีทีผ่่ำนมำคณะกรรมกำร
และผู้บริหำรของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมนโยบำยอย่ำง
เคร่งครัด

• รำยกำรระหว่ำงกนัทีเ่กดิขึน้ในรอบปี 2559 เป็นรำยกำร
ที่เป็นไปอย่ำงบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตำมธุรกิจ
ปกติกำรค้ำ

 
หมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและ

ปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้

• พนักงาน : บริษัทฯ มุ่งเสริมสร้ำงพัฒนำและฝึกอบรม
ทัง้ด้ำนทกัษะและประสบกำรณ์แก่พนกังำนอย่ำงต่อเนือ่ง โดยจดั
ให้มกีำรฝึกอบรมรำยต�ำแหน่งทัง้กำรจดัอบรมภำยในบรษิทัฯ  และ
ส่งไปเข้ำรับกำรอบรมภำยนอกบริษัทฯ โดยเจ้ำของผลิตภัณฑ์ 

ในด้ำนสวัสดิกำร บริษัทฯ มีนโยบำยที่มุ ่งเน้นในเรื่อง
คุณภำพชีวิตในกำรท�ำงำนของพนักงำนและปฏิบัติกับพนักงำน
อย่ำงเท่ำเทียมกัน จึงจัดให้มีกำรประกันชีวิตและประกันสุขภำพ
พนักงำน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และตรวจสุขภำพประจ�ำปีให้กับ
พนักงำนทุกคน และบริษัทฯ ยังได้ร่วมกับธนำคำรพำณิชย์ จัดให้
มีสวัสดิกำรสินเชื่ออัตรำพิเศษส�ำหรับพนักงำน ตลอดจนมีกำร
ดูแลและสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรท�ำำงำนที่ดี และค�ำนึงถึง
สวัสดิภำพของพนักงำนให้เกิดควำมปลอดภัย

จำกข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุ กำรหยุดงำน ในปี 2559 พบว่ำ
สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุหรืออัตรำกำรหยุดงำนจำกกำรเจ็บป่วย
เนื่องจำกกำรท�ำงำนเทำ่กับศูนย ์



040  รายงานประจ�าปี 2559
 บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน) 

• คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ ยึดถือแนวทำงกำรปฏิบัติท่ีดี
ตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและ/หรือข้อตกลง อย่ำงเป็นธรรมต่อคู่ค้ำ
และเจำ้หนี้  โดยค�ำนึงถึงควำมเสมอภำคในกำรด�ำเนินธุรกิจและ
ผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่คำ้ เพื่อพัฒนำควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ของทั้งสองฝำ่ย

• ลกูค้า : บรษิทัฯ มุง่มัน่สร้ำงควำมพงึพอใจและควำมมัน่ใจ
ให้กับลูกค้ำที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ดี รวมทั้งรักษำ
สมัพนัธภำพทีด่ ีมุง่เน้นกำรท�ำกำรค้ำด้วยควำมซือ่สตัย์และเป็นธรรม

ในปี 2559 บรษิทัฯ ได้ด�ำเนนิกำรส�ำรวจควำมพงึพอใจ ของ
ลูกค้ำที่มีต่อคุณภำพกำรบริกำรรำ้น U•Store by SPVi จำกกลุ่ม
ตัวอย่ำงนักศึกษำแต่ละสถำบันที่ร้ำน U•Store by SPVi ตั้งอยู่ 
โดยก�ำหนดควำมพึงพอใจของผู้ตอบเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ควร
ปรับปรุง พอใช้ ดี และดีมำก ซึ่งผลส�ำรวจ บริษัทฯ ได้รับควำม
พึงพอใจในระดับดี และดีมำก คิดเป็นร้อยละ 67.86 และ 22.40  
ส�ำหรับร้ำน iStudio และ iBeat by SPVi ได้รับกำรสุ่มตรวจสอบ
จำก Mystery Shopper จำกภำยนอกอย่ำงสม�ำ่เสมอ นอกจำกนัน้
บริษัทฯ ยังได้รับกำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกคำ้ศูนย์บริกำร 
iCenter ซึง่ด�ำเนนิกำรประเมนิโดย Apple เป็นประจ�ำทกุเดอืน พบ
ว่ำควำมพึงพอใจโดยรวมแต่ละสำขำไม่น้อยกวำ่ ร้อยละ 83 ทั้งนี้ 
บริษัทฯ ได้รับทรำบข้อบกพร่อง แล้วน�ำไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อ
ยกระดับคุณภำพบริกำรให้กับลูกคำ้ให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 

• คู่แข่ง : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำให้สอดคล้อง
กับหลักสำกลภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำยเกี่ยวกับหลักปฏิบัติกำร
แข่งขันทำงกำรค้ำและยึดกติกำของกำรแข่งขันอย่ำงเสรีและเป็น
ธรรม และไม่มนีโยบำยในกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำโดยใช้วธิกีำรใดๆ 
ให้ได้มำซึ่งข้อมูลคู่แข่งขันอยำ่งผิดกฎหมำยและขัดต่อจริยธรรม

• ชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบ
ที่พึงมีต่อชุมชนและสังคม ทั้งกำรจัดกิจกรรม และเข้ำมีส่วนร่วม 
เพื่อสำธำรณะประโยชน์ และบริกำรสังคม เช่น กิจกรรมด้ำน
กำรศึกษำ เป็นต้น

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังก�ำหนดให้มีแนวปฏิบัติและระบบ
กำรควบคุมภำยในที่ดีเพื่อป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กร 
และยงัเน้นกำรมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยี เพือ่ช่วยกนัตรวจสอบ
ควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินธุรกิจ กำรประพฤติ ตำมนโยบำย
กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีตลอดจนแนวปฏบิตัเิรือ่งกำรต่อต้ำนกำร
ทจุรติคอร์รปัชัน่ โดยผูที่้พบเหน็กำรละเมดิสำมำรถแจ้งกำรพบเหน็
ดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ผ่ำนเลขำนุกำรบริษัท หรือ
แผนกตรวจสอบภำยใน ทั้งนี้ เรื่องที่ถูกแจ้งเข้ำมำจะถูกน�ำเข้ำสู่
กระบวนกำรตรวจสอบข้อเทจ็จรงิต่อไปและผูร้ำยงำนจะได้รบักำร
คุ้มครองจำกบริษัทฯ อยำ่งดีที่สุด

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน
1. บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบำะแส หรือ

ผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน เป็นควำมลับ 
2. บรษิทัฯ จะเปิดเผยข้อมลูเท่ำทีจ่�ำเป็น โดยค�ำนงึถงึควำม

ปลอดภัย และควำมเสียหำยของผู้รำยงำนแหล่งที่มำ
ของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3. ผู้ที่ได้รับควำมเสียหำย จะได้รับกำรบรรเทำควำมเสีย
หำยด้วยกระบวนกำรที่เหมำะสม และเป็นธรรม

4. บริษัทฯ จะไม่กระท�ำกำรใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้ง
เบำะแสหรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่ำจะโดยกำรปลี่ยนแปลง 
ต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำน สถำนที่ท�ำงำน สั่งพักงำน 
เลกิจ้ำง หรอืกระท�ำกำรอืน่ใดทีม่ลีกัษณะเป็นกำรปฏบิตัิ
อย่ำงไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้ง เบำะแสหรือผู้ร้องเรียน หรือ
ผู้ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการแจ้งเบาะแส 
การกระทําผิดหรือข้อร้องเรียน

(1) ส่งโดยตรงที่เลขำนุกำรบริษัท
บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ำกัด(มหำชน)
1213/58-59 ซอยลำดพร้ำว 94 ถนนศรวีรำ แขวงพลบัพลำ 

เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
หรือทำงอีเมล์ : companysecretary@spvi.co.th
(2) ส่งโดยตรงที่แผนกตรวจสอบภำยใน
นำงสำวยุพำ เบญจวิกรัย
บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ำกัด(มหำชน)
1213/58-59 ซอยลำดพร้ำว 94 ถนนศรวีรำ แขวงพลบัพลำ 

เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
หรือทำงอีเมล์ : yupa@spvi.co.th

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรเปิดเผยข้อมลู

อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงิน
และขอ้มูลทั่วไปตำมหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์ 
ตลอดจนข้อมูลที่ส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของ 
บริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนกำรตัดสินใจของผู้ลงทุนและ
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมด
ได้รับทรำบข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยท�ำกำรเผยแพร่ข้อมูล
สำรสนเทศของบรษิทัต่อผูถ้อืหุน้ และสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงและ
สือ่กำรเผยแพร่ข้อมลูของตลำดหลกัทรพัย์ และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ 
www.spvi.co.th/investor-relations/

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อ
รำยงำนงบกำรเงนิทีม่ข้ีอมลูถกูต้อง ครบถ้วน เป็นจรงิ และสมเหตุ
สมผล งบกำรเงินของบริษัทฯ จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่

การก�ากับดูแลกิจการ
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการ / ผู้บริหาร                                  จํานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
      31 ธ.ค. 2558           ซื้อ(+) / ขาย(-)    31  ธ.ค. 2559

1. นำยธีระ  อภัยวงศ์ 400,000 - 400,000  
ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

2. นำยมินทร์  อิงค์ธเนศ 300,000 - 300,000 
กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

3. นำยนรำธร  วงศ์วิเศษ 5,050,000 - 5,050,000 
กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

4. นำยไตรสรณ์  วรญำณโกศล 25,311,050 - 25,311,050 
กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

5. นำงเพ็ชรรัตน์  วรญำณโกศล 33,294,000 - 33,294,000 
กรรมกำรและผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ 25,311,050 - 25,311,050

6. นำยสุจิน  สุวรรณเกต 300,000 - 300,000 
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

7. นำงสุษมำ  รัติวำนิช 300,000 - 300,000 
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

8. นำยโสภณ อิงค์ธเนศ - - - 
กรรมกำร 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

9. นำงสำวอุษณีย์ รัตรไพฑูรย์  - - - 
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

10. นำงดวงนภำ วรญำณโกศล 1,570,480 - 1,570,480  
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรแผนกผลิตภัณฑ์ 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ 5,352,834 - 5,352,834

11. นำยพงศกร บุญศรีเมือง 831,186 - 831,186 
ผู้จัดกำรอำวุโสแผนกวิศวกรรมและบริกำร 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - -

12. นำยไพโรจน์ อุลิศนันท์ - - - 
ผู้จัดกำรอำวุโสแผนกค้ำปลีก 1  
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - - 

รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติ
อย่ำงสม�่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวัง โดยแสดง
รำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ
ควบคู่กับรำยงำนของผู้สอบบัญชีไว้ ในแบบแสดงรำยงำนประจ�ำ
ปี (56-1) และรำยงำนประจ�ำปี (56-2) และได้มกีำรเปิดเผยบทบำท
และหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

จ�ำนวนครั้งของกำรประชุมและจ�ำนวนครั้งที่กรรมกำรแต่ละท่ำน
เข้ำร่วม ประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัในปีที่ผ่ำนมำ นอกจำกนัน้ยงั
ก�ำหนดให้มีกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์
ของกรรมกำรและผู้บริหำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุก
ครัง้ โดยมข้ีอมลูกำรถอืครองหลกัทรพัย์ของกรรมกำรและผูบ้รหิำร
บริษัทในปี 2559 ดังนี้ 
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บรษิทัฯ จดัให้มหีน่วยงำนทีใ่ห้ข้อมลูสำรสนเทศและสือ่สำร
กับผู้ถือหุ้น นักลงทุนตลอดจนนักวิเครำะห์หลักทรัพย์ ซึ่งสำมำรถ
ติดต่อขอข้อมูลบริษัทฯ ตำมที่อยู่ด้ำนล่ำงนี้

 ทำงโทรศัพท์ :  0 2559 2901-9
 ทำงอีเมล์ :  ir@spvi.co.th
 นอกจำกนี้นักลงทุนยังสำมำรถศึกษำข้อมูลผ่ำนทำง

เว็บไซต์ www.spvi.co.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ถึงแม้ว่ำบริษัทฯ จะยังไม่ได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร

สรรหำเพื่อท�ำหน้ำที่สรรหำกรรมกำรของบริษัทฯ แต่สำมำรถให้
ควำมมัน่ใจได้ว่ำคณะกรรมกำรทีท่�ำหน้ำทีใ่นปัจจบุนันัน้ประกอบ
ไปด้วยบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และประสบกำรณ์
เป็นที่ยอมรับและมีควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ที่ต้องรับผิดชอบ
เป็นอย่ำงดี  

1. โครงสร้างกรรมการ
1.1 ปัจจุบันคณะกรรมกำรของบริษัทฯ มีจ�ำนวน 8 คน 

ประกอบด้วย 
(ก) กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร (Executive Director)  

 2 คน 
(ข)   กรรมกำรที่มิได้เป็นผู ้บริหำร (Non-Executive  

 Director) 6 คน (รวมประธำนกรรมกำรบริษัท)  
 ในจ�ำนวนนี้มีกรรมกำรอิสระ 3 คน

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะ
อนกุรรมกำรชดุต่ำงๆ เพือ่ช่วยในกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัฯ 
ดังนี้

1.1 คณะกรรมกำรบริหำร : เป็นผู้ก�ำหนดแนวทำงและ
กลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดโดย
คณะกรรมกำรบริษัทฯ และเพื่อให้กำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำง
คล่องตัว 

1.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ : ปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะเรื่อง
และเสนอเรือ่งให้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ พจิำรณำและรบัทรำบ ซึง่
คณะกรรมกำรตรวจสอบมสีทิธหิน้ำทีต่ำมทีไ่ด้ก�ำหนดไว้ในอ�ำนำจ
หน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นี ้กรรมกำรตรวจสอบอย่ำง
น้อย 1 ท่ำน จะต้องมคีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ด้ำนบญัชเีพยีงพอที่
จะสำมำรถท�ำหน้ำทีใ่นกำรสอบทำนควำมน่ำเชือ่ถอืของงบกำรเงนิ
ของบริษัทฯ ได้

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มนีโยบำยให้ประธำนกรรมกำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดควำม
ชัดเจนในด้ำนควำมรับผิดชอบระหว่ำงกำรก�ำหนดนโยบำยกำร
ก�ำกับดูแลและกำรบริหำรงำนประจ�ำ ทั้งนี้ บริษัทฯ  ได้แบ่งแยก
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทฯ  
กับผู้บริหำรอย่ำงชัดเจน โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ ท�ำหน้ำที่ใน
กำรก�ำหนดนโยบำยและก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของผู้บริหำร   
ขณะที่ผู้บริหำรท�ำหน้ำที่บริหำรงำนของบริษัทฯ ในด้ำนต่ำงๆ ให้
เป็นไปตำมนโยบำยที่ก�ำหนด

ชาย/หญิง ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งของกรรมการ

2 คน 1 คน
0-2 ปี

3-4 ปี

5 ปี

6 คน 3 คน

4 คน

การก�ากับดูแลกิจการ
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2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บรษิทัฯ ก�ำหนดให้กรรมกำรบรษิทัฯ ปฏบิตัติำมข้อพงึปฏบิตัิ

ที่ดีส�ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) 
ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย โดย
คณะกรรมกำรต้องเข้ำใจและทรำบถึงบทบำทหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุม
ผูถ้อืหุน้ด้วยควำมซือ่สตัย์สจุรติ และค�ำนงึถงึประโยชน์ของบรษิทัฯ 
และผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้ก�ำหนด
นโยบำย เป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจน
งบประมำณของบริษัทฯ และก�ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรด�ำเนินกำร
ให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณทีก่�ำหนดไว้อย่ำง
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 
และผู้ถือหุ้นโดยรวม 

3. การประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัฯ มนีโยบำยให้คณะกรรมกำรของบรษิทัฯ ต้องประชมุ

อย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ซึ่งก�ำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้ำตลอด
ทัง้ปี และอำจมกีำรประชมุพเิศษเพิม่เตมิตำมควำมจ�ำเป็น โดยกำร
ประชุมแต่ละครั้งได้มีกำรก�ำหนดวำระในกำรประชุมอย่ำงชัดเจน 
และมีกำรส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรำยละเอียดล่วงหน้ำ 7 วัน 
เพือ่ให้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้มเีวลำศกึษำข้อมลูอย่ำงเพยีงพอ
ก่อนเข้ำร่วมประชุม รวมทั้งได้มีกำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุม
เป็นลำยลักษณ์อักษร และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำร
รับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ 
และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บรษิทัฯ มกีำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำรใน

ระดับที่เหมำะสมและเป็นอัตรำที่เพียงพอส�ำหรับกำรรักษำ
กรรมกำรและผูบ้รหิำรทีม่คีณุภำพไว้โดยไม่มกีำรจ่ำยค่ำตอบแทน
ที่มำกเกินควร และอยู่ในระดับที่สำมำรถเทียบเคียงได้กับบริษัท
ในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน ปัจจัยที่จะน�ำมำพิจำรณำ ประกอบ
ด้วย ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที่ ขอบเขตของบทบำทและควำม
รับผิดชอบ ทั้งนี้ กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรจะต้องผ่ำน
กำรพิจำรณำอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในส่วนของ
ค่ำตอบแทนของผู้บริหำร จะเป็นไปตำมหลักกำรและนโยบำยที่
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก�ำหนดไว้ ซึ่งจะพิจำรณำจำกภำระหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบ ผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรแต่ละท่ำน 
ประกอบกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ 

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มนีโยบำยส่งเสรมิและอ�ำนวยควำม

สะดวกให้มีกำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้แก่ผู้ที่เกี่ยว ข้องในระบบ
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง กรรมกำร กรรมกำร
ตรวจสอบ ผู้บริหำร และเลขำนุกำรบริษัทฯ เพื่อให้มีกำรปรับปรุง
กำรปฏิบัติงำนงำนอย่ำงต่อเนื่อง

6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก�ำหนดให้มีกำรประเมินตนเองของ

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทัง้คณะ เพือ่ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ทั้งยังเป็นกำรทบทวน ประมวลผลข้อคิด
เห็นในประเด็นต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ 
และกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ อันจะก่อให้เกิด
กำรกำรพัฒนำกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

•  กำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรบรษิทัทัง้คณะ และ
กำรประเมินกรรมกำรผู้จัดกำร

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทั้งคณะประจ�ำปี 2559 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่  
16 กุมภำพันธ์ 2560 ซึ่งแบบประเมินคลอบคลุมในเรื่องต่ำง ดังนี้

1.  โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร
2.  กำรก�ำหนดกลยุทธิ์และทิศทำงบริษัท
3.  ควำมรับผิดชอบหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
4.  กำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ
5.  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำร
ผลกำรประเมินกำรปฎิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท

ทัง้คณะ ในรอบปี 2559 ที่ผ่ำนมำ ในภำพรวม 5 หวัข้อ อยูใ่นระดบั
ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 90.24 

คณะกรรมกรรมบริษัทฯ ยังมีกำรประเมินผลงำนประจ�ำปี
ของกรรมกำรผู้จัดกำรด้วย โดยประเมินครอบคลุมในเรื่ องต่ำงๆ 
ดังนี้ 

1. ควำมเป็นผู้น�ำ
2. กำรก�ำหนดและปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์
3. กำรวำงแผนและผลปฏิบัติทำงกำรเงิน
4. ควำมสัมพันธ์กับคณะกรรมกำร
5. กำรบริหำรงำนและควำมสัมพันธ์กับบุคลำกร
6. กำรสืบทอดต�ำแหน่ง
7. ควำมรู้ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร
ผลกำรประเมินกรรมกำรผู้จัดกำรในรอบปี 2559 ที่ผ่ำนมำ 

ในภำพรวม 7 หัวข้อ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 80.94



044  รายงานประจ�าปี 2559
 บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน) 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของ 

บริษัทฯ น�ำควำมลับ และ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ไปเปิด
เผยหรอืแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพือ่ประโยชน์แก่บคุคล
อื่นใดไม่ว่ำโดยทำงตรง หรือทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รับผล
ประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตำม

ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของ 
บริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคล
ดังกล่ำว ใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ที่มีหรืออำจมีผลกระทบต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิด
เผยต่อสำธำรณชน เพื่อท�ำกำรซื้อ ขำย เสนอซื้อ เสนอขำย หรือ
ชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขำย เสนอซื้อหรือเสนอขำยหลักทรัพย์
ของบรษิทัฯ ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อม ก่อนทีข้่อมลูนัน้จะได้มกีำร
เปิดเผยต่อสำธำรณชน ไม่ว่ำกำรกระท�ำดังกล่ำวจะกระท�ำเพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อให้ผู ้อื่นกระท�ำดังกล่ำว
โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่ำฝืนจะถูกลงโทษตำม
มำตรกำรทำงวินัยของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรแจ้งให้ผู้บริหำรเข้ำใจและรับทรำบ
ภำระหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ 
ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ตลอดจนกำร
รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 
59 และบทก�ำหนดโทษตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และ
ลูกจ้ำงของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
ของบคุคลดงักล่ำว ซือ้ขำยหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ในช่วงระยะเวลำ 
1 เดือน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินให้แก่สำธำรณชนทรำบ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และ
ลูกจ้ำงของบริษัทฯ ทรำบเกี่ยวกับข้อก�ำหนดขำ้งต้น

การแต่งตั้งและพิจารณาค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำคุณสมบัติและกำร
ปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชี และเสนอต่อคณะกรรมกำรในกำร
แต่งตัง้ ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ในแต่ละปี รวมถงึค่ำตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในรอบปี 2559 ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย
1. คำ่ตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (Audit Fee)
ในปี 2559  บริษัทฯ ได้จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี 

(Audit Fee) ให้แก่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ได้แก่ นำยวชิำต ิโลเกศ
กระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4451แห่งบริษัท ส�ำนักงำน  
อีวำย จ�ำกัด เป็นจ�ำนวนเงิน 900,000 บำท

2. ค่ำบริกำรอื่น (Non-audit Service)
ในปี 2559 บริษัทฯ ช�ำระค่ำบริกำรอื่น ในกำรสังเกตกำรณ์

ท�ำลำยสินค้ำให้กับผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจ�ำนวนเงิน  
20,000 บำท 

การก�ากับดูแลกิจการ
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045

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญในกำรด�ำเนินธุรกิจภำยใต้กำรก�ำกับกิจกำรที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับกำร มีส�ำนึก
รับผิดชอบต่อสังคม โดยค�ำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงำน ลูกค้ำ 
ตลอดจนสังคมวงกว้ำง เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืน

ส�ำหรบัปี 2559 บรษิทัฯ ยงัคงจดักจิกรรม สนบัสนนุโครงกำรด้ำนกำรศกึษำอย่ำงต่อเนือ่ง ทัง้ส�ำหรบัอำจำรย์ในมหำวทิยำลยั
และบุคคลำกรทำงด้ำนกำรศึกษำ ตลอดจนเยำวชน อันได้แก่

• โครงกำร Learning with iPad เพือ่ให้ครสูำมำรถใช้ iPad ประยกุต์ในกำรสอน กบัโรงเรยีนอสัสมัชญั โรงเรยีนอสัสมัชญั
ธนบุรี โรงเรียนธัญบุรี วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม เป็นต้น

• โครงกำร “T-Camp” เป็นกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้แก่ครูในกำรใช้ iPad และคอมพิวเตอร์ ในกำรถ่ำยภำพ และตัดต่อ
วีดีโอ เพื่อน�ำไปใช้ในกำรสร้ำงสื่อกำรเรียน กำรสอน กับโรงเรียนทับทอง 

• โครงกำรค่ำยคอมพิวเตอร์ ภำยใต้ชื่อว่ำ “iCamp” และ “yCamp” เป็นกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนได้มีกำรฝึกฝนทักษะ
ทำงด้ำนกำรถ่ำยภำพนิ่ง และตัดต่อวีดีโอ โดยสำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น 
กำรท่องเที่ยว กำรค้นคว้ำในสิ่งต่ำงๆ เพื่อกำรสร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้ไปใช้ในอนำคตอย่ำงมีประสิทธิภำพ กับ โรงเรียน
ดอนเมืองทหำรอำกำศบ�ำรุง โรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย โรงเรียนนวมินรำชชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร

• นอกจำกนั้นบริษัทฯ ยังได้เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ กับมูลนิธิบ้ำนสุทธำวำส เฉลิมพระเกียรติฯ ในงำน “สูงวัยอย่ำงมี
คุณภำพ” ซึ่งให้ควำมรู้แก่ผู้สูงวัย โดยกำรอบรมสังคมออนไลน์
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การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

การบริหารความเสี่ยง
บรษิทัฯ ได้ก�ำหนดนโยบำยให้กำรบรหิำรควำมเสีย่งเป็นส่วนหนึง่ของกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ และมคีณะกรรมกำร

บริหำรควำมเส่ียง (Risk Management Committee) ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 
6 พฤษภำคม 2557 ท�ำหน้ำที่ในกำรจัดท�ำนโยบำย ก�ำกับ ดูแล และติดตำมสอบทำนกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ให้มีกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ รำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำและรับทรำบอย่ำงสม�่ำเสมอ 

การควบคุมภายใน 
บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรควบคุมภำยในซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญที่มีส่วนช่วยป้องกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดจำกกำร

ปฏิบัติงำนและกำรแสวงหำผลประโยชน์ของผู้บริหำรและพนักงำนโดยมิชอบ
ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2559 เมือ่ 16 กมุภำพนัธ์ 2559 ซึง่มคีณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชมุ

ด้วย คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้ประเมนิระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิทัฯ  ตำมแบบประเมนิทีจ่ดัท�ำขึน้ โดยคณะกรรมกำร
ก�ำกับตลำดทุนทั้ง 5 ด้ำน คือ องค์และสภำพแวดล้อมกำรควบคุม กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมกำรปฏิบัติของฝ่ำย
บริหำร ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล และระบบติดตำมประเมินผล แล้วเห็นวำ่บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน
ที่ดีเพียงพอและมีประสิทธิผล ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องท่ีมีสำระส�ำคัญ เก่ียวกับระบบควบคุมภำยใน 

การตรวจสอบภายใน
บรษิทัฯ ได้จดัตัง้แผนกตรวจสอบภำยในเป็นหน่วยงำนอสิระหน่วยงำนหนึง่ในบรษิทัฯ  ซึง่รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำร

ตรวจสอบและรำยงำนด้ำนกำรบรหิำรต่อกรรมกำรผูจ้ดักำร มหีน้ำทีใ่นกำรให้ค�ำปรกึษำและตรวจสอบ ประเมนิระบบควบคมุ
ภำยใน ระบบบริหำรควำมเสี่ยงและ กำรก�ำกับดูแลกิจกำร เพื่อให้แน่ใจว่ำระบบควบคุมภำยในได้จัดให้มีขึ้นอยำ่งพอเพียง 
มีประสิทธิภำพตรงตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ 

การต่อต้านคอร์รัปชั่น 
บรษิทัฯ ยดึมัน่ทีจ่ะด�ำเนนิธรุกจิด้วยควำมซือ่สตัย์ โปร่งใส เป็นธรรม รบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ตำม

หลักกำรบรรษัทภิบำลที่ดี ด้วยตระหนักดีว่ำกำรให้สินบนหรือกำรคอร์รัปชั่นนั้น เป็นภัยร้ำยแรงที่ท�ำลำยกำรแข่งขันอย่ำงเสรี
และเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำง
ปฏิบัติกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น ซึ่งเปิดเผยเนื้อ หำรำยละเอียดของ นโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ 
www.spvi.co.th/investor-relations/
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รายการระหว่างกัน

รำยชื่อของกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะควำมสัมพันธ์ 
ข้อมูลรำยกำรระหว่ำงกันรวมถึงนโยบำยในกำรก�ำหนดรำคำตำม
ประเภทรำยกำรค้ำ ได้ถูกเปิดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงนิประจ�ำปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 ภำยใต้หมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อ 6 : รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
โดยบริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรตำมนโยบำย ดังต่อไปนี้

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจำรณำข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องกันกับรำยกำรระหว่ำงกันและมีควำมเห็นว่ำ กำรท�ำ
รำยกำรระหว่ำงกันเป็นควำมจ�ำเป็น และมีควำมสมเหตุสมผล
ของกำรท�ำรำยกำร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 
ถือว่ำเป็นไปตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิจทั่วไป 

ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน
บริษัทฯ มีกำรก�ำหนดมำตรกำรในกำรเข้ำท�ำรำยกำร

ระหว่ำงกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง โดยจะจัด
ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจ�ำ 
เป็นของกำรเข้ำท�ำรำยกำร ควำมสมเหตุสมผล และควำม
เหมำะสมด้ำนรำคำของรำยกำรนัน้ โดยพจิำรณำจำกเงือ่นไขต่ำงๆ 
ให้เป็นไปตำมลักษณะกำรด�ำเนินกำรค้ำปกติในรำคำตลำด 
ซึ่งสำมำรถเปรียบเทียบได้กับรำคำที่เกิดขึ้นกับบุคคลภำยนอก 
ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช�ำนำญในกำร
พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้บุคคลที่มี
ควำมรู้ควำมช�ำนำญพิเศษ เช่น ผู ้สอบบัญชี ผู ้ประเมินรำคำ
ทรัพย์สิน ส�ำนักกฎหมำย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจำกบริษัทฯ และ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำร
ระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อน�ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพือ่ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบน�ำเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร หรือผู้ถือหุ้น ตำมแต่กรณี 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีกำรก�ำหนดมำตรกำรไม่ให้ผู้บริหำร 
หรือผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรอนุมัติรำยกำร
ที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งโดยทำงตรงและทำงอ้อม และคณะ
กรรมกำรบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ 
ประกำศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน

และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถงึกำรปฏบิตัติำม
ข้อก�ำหนดเกีย่วกบักำรเปิดเผยข้อมลูกำรท�ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 
และกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตำมมำตรฐำนบัญชีที่ก�ำหนดโดย
สภำวิชำชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย 
และจะท�ำกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัไว้ในหมำยเหตปุระกอบ
งบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ

แนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทฯ อำจมีกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคตอย่ำง

ต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นไปตำมลักษณะกำรท�ำธุรกิจกำรค้ำทั่วไป และ
จะมกีำรก�ำหนดนโยบำยกำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกนัอย่ำงชดัเจน 
โดยเป็นรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำตำมปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับ
ที่ก�ำหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  เช่น 
กำรขำยสินค้ำ กำรซื้อสินค้ำกำรให้หรือรับบริกำรต่ำงๆ เป็นต้น 
โดยรำยกำรระหว่ำงกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อควำมจ�ำเป็นใน
กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ 
บริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำตรวจสอบกำร
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และให้ควำมเห็นถึงควำมสมเหตุสมผล
ของรำยกำรที่เกิดขึ้นทุกไตรมำส 

ส�ำหรับรำยกำรระหว่ำงกันที่มิได้เป็นไปตำมธุรกิจปกติที่
อำจเกดิขึน้ในอนำคต บรษิทัฯ จะจดัให้มคีณะกรรมกำรตรวจสอบ
เข้ำมำสอบทำนกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผลใน
กำรท�ำรำยกำรดังกล่ำวก่อนที่บริษัทฯ จะเข้ำท�ำรำยกำรนั้นๆ  โดย
จะด�ำเนนิกำรตำมมำตรกำรและขัน้ตอนกำรอนมุตักิำรท�ำรำยกำร
ระหวำ่งกันตำมที่ระบุข้ำงต้น อยำ่งไรก็ตำม รำยกำรระหว่ำงกันที่
อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นใน
อนำคต คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ 
ประกำศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรตลำดทุนและ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงกำรปฏิบัติตำม
ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท�ำรำยกำรเกี่ยวโยงกัน 
และกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย ตลอดจนกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ก�ำหนด
โดยสภำวชิำชพีบญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนญุำตแห่งประเทศไทย
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นำยธีระ อภัยวงศ์
นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ
นำยนรำธร วงศ์วิเศษ
นำยไตรสรณ์ วรญำณโกศล
นำงเพ็ชรรัตน์ วรญำณโกศล
นำยสุจิน สุวรรณเกต
นำงสุษมำ รัติวำนิช
นำยโสภณ อิงค์ธเนศ
นำงสำวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์
นำงดวงนภำ วรญำณโกศล
นำยพงศกร บุญศรีเมือง
นำยไพโรจน์ อุลิศนันท์

บริษัทฯ
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หมำยเหตุ 
X = ประธำนกรรมกำร C = ประธำนกรรมกำรบริหำร หรือ ประธำนคณะผู้บริหำร AC = กรรมกำรตรวจสอบ
/ = กรรมกำร // = กรรมกำรบริหำร /// = กรรมกำรผู้จัดกำร
* = ผู้อ�ำนวยกำร ** = ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร *** = ผู้จัดกำรอำวุโส

บริษัทที่เกี่ยวข้อง:

รายชื่อ

1. บริษัท เอส พี วี ดิจิตอล เซอร์วิส จ�ำกัด  
2. บริษัท เอส พี วี แอดวำนซ์ จ�ำกัด
3. บริษัท กลุ่มแอดวำนซ์ รีเสิร์ช จ�ำกัด 
4. บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จ�ำกัด
5. บริษัท ดีทู ซิสเต็มส์ จ�ำกัด
6. บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
7. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ จ�ำกัด
8. บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ�ำกัด (มหำชน)
9. บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จ�ำกัด
10. บริษัท เวนเจอร์ โพรไฟล์ จ�ำกัด

11. บริษัท เอเน็ต จ�ำกัด
12. บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จ�ำกัด
13. บริษัท เอส.พี.เอ็น เอ็นเตอร์ไพร์ส จ�ำกัด
14. บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหำชน)
15. บริษัท เอ.อำร์.แอ็คเคำนติ้ง คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด
16. บริษัท เออำร์ไอที จ�ำกัด
17. บริษัท เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน)
18. บริษัท ไอที ซิตี้ จ�ำกัด (มหำชน)
19. บริษัท ยูอิท๊อกซ์ (ปรเทศไทย) จ�ำกัด
20. บริษัท ทัช ปรินท์ติ้ง รีพับลิค จ�ำกัด

สรุปรายชื่อกรรมการและผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  11  12  13  14  15  16  17  18   19   20 
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สรุปผลกำรด�ำเนินงำน
รำยได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2559 มีจ�ำนวน 1,797.46 ลำ้น

บำท ลดลง 74.21 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 3.96% เมื่อเทียบกับปี 
2558 ซึ่งมีรำยได้รวมอยู่ที่ 1,871.67 ลำ้นบำท รำยได้รวมประกอบ
ด้วย รำยได้จำกกำรขำย รำยได้จำกกำรให้บริกำร และรำยได้อื่น 
โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.21 ร้อยละ 1.02 และร้อยละ 0.77 
ตำมล�ำดับ รำยได้จำกกำรขำยของบริษัทฯ สำมำรถแบ่งเป็น รำยได้
จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำ Apple และรำยได้จำก
ผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำอื่น โดยรำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์
ภำยใต้ตรำสินค้ำ Apple ในปี 2559 และ 2558 เป็นจ�ำนวน 
1,525.95 ล้ำนบำท และ 1,635.06 ลำ้นบำท ตำมล�ำดับ ซึ่งลดลง 
109.11 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนลดลง ร้อยละ 6.67 ซึ่งสำเหตุ
หลักมำจำกช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำของบริษัทฯ ลดลง และ
แนวโน้มกำรบริโภคของลูกค้ำเปลี่ยนแปลงไป กล่ำวคือมีกำรใช้งำน
ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ลดลง แต่ใช้งำนผลิตภัณฑ์ประเภท 
iOS เพิ่มขึ้น 

รำยได้จำกกำรบริกำร ส�ำหรับปี 2559 เพิ่มขึ้นจำกปี 2558 
จ�ำนวน 4.57 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 33.19

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนกำรขำยผลิตภัณฑ์ภำยใต้
ตรำสินค้ำอื่น เช่นผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เสริม 
โดยในปี 2559 บรษิทัฯ มรีำยได้จำกกำรขำยผลติภณัฑ์ภำยใต้ตรำสนิ
ค้ำอื่น เป็นจ�ำนวน 239.41 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2558 อยู่ที่ 
210.33 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 29.08 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.83

บรษิทัฯ มค่ีำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบรหิำรในปี 2559 และ 
ปี 2558 จ�ำนวน 220.14 ล้ำนบำท และจ�ำนวน 210.61 ล้ำนบำท เพิม่
ขึน้ 9.53 ล้ำนบำท เนือ่งจำกกำรเพิม่ของอตัรำค่ำเช่ำและบรกิำรพืน้ที่
ตำมสญัญำเช่ำของพืน้ทีเ่ดมิ และกำรเพิม่ขึน้ของรำยจ่ำยค่ำเช่ำและ
บริกำรพื้นที่จำกกำรขยำยสำขำที่เพิ่มขึ้น 

ผลประกอบกำรในปี 2559 และ ปี2558 บรษิทัฯ มกี�ำไรส�ำหรบั
ปี จ�ำนวน 5.14 ล้ำนบำท และจ�ำนวน 8.69  ล้ำนบำท  ลดลง  3.55 
ล้ำนบำท โดยคิดเป็นอัตรำก�ำไรสุทธิร้อยละ 0.29 และ ร้อยละ 0.46 
ตำมล�ำดับ  

ฐำนะทำงกำรเงิน
สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 

396.87 ล้ำนบำท ลดลง 35.80 ลำ้นบำท หรือลดลงร้อยละ 8.27 เมื่อ
เทยีบกบัปีทีผ่่ำนมำ ซึง่มจี�ำนวน 432.67 ล้ำนบำท เนือ่งจำกมเีงนิสด
และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงจ�ำนวน 14.14 ล้ำนบำท  

โดยบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 
6.68 ล้ำนบำท แต่มีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุนและกิจกรรม
จัดหำเงินลดลงจ�ำนวน  12.83  ลำ้นบำท และ 7.99 ลำ้นบำทตำม
ล�ำดบั  เนือ่งจำกบรษิทัฯ มกีำรลงทนุตกแต่งขยำยสำขำใหม่ ปรบัปรงุ
สำขำหลักจ�ำนวน 15.27 ล้ำนบำท มีกำรลงทุนพัฒนำระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศจ�ำนวน 3.67 ล้ำนบำท  และมกีำรจ่ำยเงนิปันผล
ระหวำ่งปี จ�ำนวน  7.99 ลำ้นบำท  และจำกกำรบริหำรจัดกำร และ
กำรควบคุมระดับสินค้ำ เป็นผลให้สินค้ำคงเหลือของบริษัทฯ ลดลง
อย่ำงมำก โดยบรษิทัฯ มสีนิค้ำคงเหลอื ณ สิน้ปี 2559 จ�ำนวน 153.23 
ล้ำนบำทเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งมีจ�ำนวน 168.50 ล้ำนบำท 
ลดลงจ�ำนวน 15.27 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 9.06    

หนี้สินรวม
หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีจ�ำนวน

ทั้งสิ้น 121.06 ล้ำนบำท ลดลงจ�ำนวน 32.93 ล้ำนบำท หรือลดลง
ร้อยละ 21.39 เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีจ�ำนวน 153.99 ล้ำนบำท 
กำรลดลงของหนี้สินรวมส่วนใหญ่เกิดจำกกำรลดลงของเจ้ำหนี้
กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น  โดยบริษัทฯ มีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 
ณ สิน้ปี 2559 จ�ำนวน 110.73 ล้ำนบำท เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่ำนมำ 
ซึ่งมีจ�ำนวน 143.45 ล้ำนบำท ลดลงจ�ำนวน 32.72 ล้ำนบำท หรือ
ลดลงร้อยละ 22.81 เนื่องจำกในระหว่ำงปี 2559 บริษัทฯ มีกำรซื้อ
สนิค้ำเป็นเงนิสด โดยได้รบัส่วนลดเงนิสดกบัเจ้ำหนีร้ำยใหญ่รำยหนึง่

ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีมูลค่ำทุนจดทะเบียนทั้งหมดเทำ่กับ 200 ล้ำนบำท 

ประกอบด้วยหุน้สำมญั จ�ำนวน 400 ล้ำนหุน้ โดยมมีลูค่ำทีต่รำไว้หุน้
ละ 0.50 บำท ช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว  และ ณ 31 ธันวำคม 2559 ส่วน
ของผู้ถือหุ้นมีจ�ำนวน 275.81 ล้ำนบำท ลดลง 2.87 ล้ำนบำท หรือ
ลดลงร้อยละ 1.03 จำกปี 2558 ซึ่งมีจ�ำนวน 278.68 ลำ้นบำท โดยมี
มูลค่ำตำมบัญชีเทำ่กับ 0.69 บำทต่อหุ้น  บริษัทฯ ไม่มีกำรเพิ่มทุนใน
ระหวำ่งปี 2559 

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจำก 0.55 เท่ำในปี 

2558 เป็น 0.44 เท่ำในปี 2559 ซึ่งเป็นผลโดยตรงจำกกำรลดลง
ของหนี้สินรวมของบริษัทฯ

ค�าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจ�าปี 2559



050  รายงานประจ�าปี 2559
 บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท เอส พี วี ไอ จ�ำกัด (มหำชน) รวมถึงข้อมูลสำรสนเทศ
ทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปี งบกำรเงินดังกล่ำวจัดท�ำขึ้นตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบำย
บญัชทีีเ่หมำะสมและถอืปฏบิตัอิย่ำงสม�ำ่เสมอ และใช้ดลุพนิจิอย่ำงระมดัระวงัและประมำณกำรทีด่ทีีส่ดุในกำรจดัท�ำ รวมทัง้
ให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
ทั่วไปอย่ำงโปร่งใส

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบบริหำรควำมเสี่ยง รวมถึงให้มีและด�ำรงรักษำไว้ซึ่งระบบควบคุมภำยในที่
เหมำะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำข้อมูลทำงบัญชีมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจน
เพื่อไม่ให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรด�ำเนินกำรที่ผิดปกติอยำ่งมีสำระส�ำคัญ

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพือ่ท�ำหน้ำทีส่อบทำนนโยบำยบญัชแีละคณุภำพของรำยงำน
ทำงกำรเงิน สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตลอดจนพิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำร
ระหว่ำงกนั โดยควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกีย่วกบัเรือ่งนีป้รำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่แสดง
ไว้ในรำยงำนประจ�ำปีแล้ว

งบกำรเงินของบริษัทฯ ได้รับกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด ในกำร
ตรวจสอบนั้นทำงคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้สนับสนุนข้อมูลเอกสำรต่ำงๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสำมำรถตรวจสอบและแสดง
ควำมเห็นได้ตำมมำตรำฐำนกำรสอบบัญชี โดยควำมเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรำกฏในรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ใน
รำยงำนประจ�ำปีแล้ว

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มคีวำมเหน็ว่ำระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิทัฯ โดยรวมอยูร่ะดบัทีน่่ำพอใจ และสร้ำงควำม
เชื่อมั่นอย่ำงมีเหตุผลได้ว่ำงบกำรเงินของบริษัท เอส พี วี ไอ จ�ำกัด (มหำชน) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 
มคีวำมถกูต้อง เชือ่ถอืได้ โดยถอืปฏบิตัติำมหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และปฏบตัติำมกฎหมำยและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง

นายธีระ อภัยวงศ์
ประธานกรรมการ

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
ประธานกรรมการบริหาร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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051

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น  
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท เอส พี วี ไอ จ�ำกัด 

(มหำชน) ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วย
กรรมกำรอิสระ จ�ำนวน 3 ท่ำน  ซึ่งทุกทำ่นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และ
มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  ซึ่งมีรำยนำมดังต่อไปนี้ 

1. นำยธีระ  อภัยวงศ์   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2.  นำยสุจิน  สุวรรณเกต     กรรมกำรตรวจสอบ
3.  นำงสุษมำ  รัติวำนิช       กรรมกำรตรวจสอบ
โดยมีนำงสำวยุพำ เบญจวิกรัย ผู้จัดกำรแผนกตรวจสอบ

ภำยใน  ท�ำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฎบิตัหิน้ำทีต่ำมขอบเขตควำม
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ที่ระบุไว้
ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยได้มีกำรจัดประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบจ�ำนวน 4 ครั้ง  และคณะกรรมกำรตรวจ
สอบยังได้เชิญฝ่ำยบริหำร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภำยใน
เข้ำร่วมประชุมด้วยตำมควำมเหมำะสม และมีกำรรำยงำนผล
กำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ ทุกไตรมำส สำระส�ำคัญสรุปได้ดังนี้ 

สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส  รำยงวดบัญชีและประจ�ำ
ปีร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหำรฝ่ำยกำรบัญชีเพื่อพิจำรณำ
รำยงำนทำงกำรเงิน กำรเปิดเผยข้อมูลประกอบงบ นโยบำย
ทำงกำรบัญชี รวมถึงรับทรำบข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของ
ผู ้สอบบัญชี  เพื่อให้มั่นใจว่ำมีกำรปฎิบัติบัญชีที่ถูกต้องตำม
หลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และมกีำรเปิดเผยข้อมลูในงบกำรเงนิ
อย่ำงเพียงพอและเชื่อถือได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงควำมเห็นไว้
ในรำยงำนที่ได้น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้สอบ
บัญชีได้ปฎิบัติหน้ำที่ และแสดงควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระ

พิจำรณำ เสนอแนะ และสอบทำนแผนงำนและผลกำร
ตรวจสอบของระบบกำรควบคมุภำยใน เพือ่ประเมนิควำมเพยีงพอ 
ควำมเหมำะสมและประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยใน 
รวมถงึกำรชีแ้นะเพือ่ให้มกีำรก�ำกบัดแูล และกำรตรวจสอบภำยใน
มีประสิทธิภำพมำกขึ้น และเป็นไปตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นวำ่ 
บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในที่
เพียงพอเหมำะสม และมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

นายธีระ อภัยวงศ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

สอบทำนรำยกำรที่เกี่ยวโยงระหว่ำงกัน หรือรำยกำรที่อำจ
ก่อให้เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ เพือ่ให้มัน่ใจว่ำเป็นไปตำม
เงือ่นไขปกตทิำงธรุกจิและไม่มรีำยกำรใดทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัฯ
อย่ำงมีนัยส�ำคัญ โดยยึดหลักควำมสมเหตุสมผล ควำมโปร่งใส  
รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลของรำยกำรดังกลำ่วอย่ำงเพียงพอ ตำม
ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ เป็นแนวทำง

ตดิตำมควำมคบืหน้ำเกีย่วกบักำรปฎบิตัติำมหลกักำรก�ำกบั
ดแูลกจิกำรทีด่ ีตำมมำตรฐำนทีก่�ำหนดไว้ เพือ่ให้ระบบกำรควบคมุ
ภำยในของบริษัทฯ มีประสิทธิภำพ เหมำะสมและเพียงพอกับ
สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

พจิำรณำคดัเลอืก  เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่ำตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีโดยพิจำรณำถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
และควำมน่ำเชือ่ถอืเป็นหลกั และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  
เพื่อน�ำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฎิบัติหน้ำที่ครบถ้วนตำมที่
ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ด�ำเนินกำรด้วยควำมรอบคอบและเป็น
อสิระ และมคีวำมเหน็ว่ำคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตลอดจนผูบ้รหิำร
ของบรษิทัฯ  มคีวำมมุง่มัน่ทีจ่ะปฎบิตัหิน้ำทีเ่พือ่ให้บรรลเุป้ำหมำย
ของบรษิทัฯ  อย่ำงมคีณุภำพ  และได้ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรด�ำเนนิงำน
ภำยใต้ระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผล มีกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี  มีควำมโปร่งใส และเชื่อถือได้ตำมหลักกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมกำร และผู้บริหำรระดับสูง 
ได้แก่ นำยนรำธร วงศ์วิเศษ ท�ำหน้ำที่ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และมีกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ได้แก่ 
นำยไตรสรณ์ วรญำณโกศล นำงเพ็ชรรัตน์ วรญำณโกศล และนำงสำวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์ โดยมีนำงสำวศันษนีย์ โหรำนิคม 
ท�ำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ในปี 2559 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจัดให้มีกำรประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อติดตำมและพิจำรณำ เรื่องส�ำคัญที่ได้
รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ  สรุปได้ดังนี้ 

1. ก�ำำหนดขอบเขตภำระหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
2. พจิำรณำปัจจยัควำมเสีย่งทีม่ผีลต่อกำรบรรลเุป้ำหมำยของบรษิทัฯ โดยพจิำรณำควำมเสีย่ง อย่ำงละเอยีดรอบคอบ 

ทั้งควำมเสี่ยงจำกภำยนอกและควำมเสี่ยงจำกภำยใน พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. ให้ข้อเสนอแนะ ตดิตำมกำรด�ำเนนิงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่งระดบัจดักำรเพือ่น�ำไปด�ำเนนิกำรให้บรรลเุป้ำหมำย 
4. ก�ำหนดให้รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ  ทรำบเป็นประจ�ำทุกไตรมำส
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีควำมมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินกำรให้บริษัทฯ มีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี มีกำรบริหำร

ควำมเสีย่งอย่ำงมปีระสทิธผิล ซึง่สำมำรถควบคมุควำมเสีย่งในกำรด�ำเนนิธรุกจิให้อยูใ่นขอบเขตทีก่�ำหนด มกีำรควบคมุภำยใน
ที่เหมำะสมเพียงพอกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีกำรเตรียมควำมพร้อมไว้อย่ำงรอบด้ำนเป็นกำรล่วงหน้ำ 
เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถด�ำเนินธุรกิจได้ตำมเป้ำหมำยและมีประสิทธิภำพ

(นายนราธร วงศ์วิเศษ)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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053

ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท เอส พี วี ไอ 

จ�ำกัด (มหำชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้น
สดุวนัเดยีวกนั และหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิรวมถงึหมำยเหตุ
สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ 

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอส พี วี ไอ จ�ำกัด (มหำชน) 
โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบ

บญัช ีควำมรบัผดิชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในส่วนของควำมรบั
ผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอกำรตรวจสอบงบกำรเงนิในรำยงำนของ
ข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกบริษัทฯตำมข้อก�ำหนด
จรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชพีบญัชทีีก่�ำหนดโดยสภำวชิำชพี
บัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ
งบกำรเงนิ และข้ำพเจ้ำได้ปฏบิตัติำมข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ
อื่นๆ ตำมที่ระบุในข้อก�ำหนดนั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่อวำ่หลักฐำนกำร
สอบบญัชทีีข้่ำพเจ้ำได้รบัเพยีงพอและเหมำะสมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์
ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจำ้ 

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 
เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำงๆ ที่มีนัยส�ำคัญ

ทีส่ดุตำมดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีของข้ำพเจ้ำในกำรตรวจ
สอบงบกำรเงินส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำได้น�ำเรื่องเหล่ำนี้มำ
พจิำรณำในบรบิทของกำรตรวจสอบงบกำรเงนิโดยรวมและในกำร
แสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็น
แยกต่ำงหำกส�ำหรับเรื่องเหลำ่นี้ 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ใน
ส่วนของควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำร
เงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน)

เรือ่งเหล่ำนีด้้วย กำรปฏบิตังิำนของข้ำพเจ้ำได้รวมวธิกีำรตรวจสอบ
ที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำร
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญในงบกำรเงิน 
ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบ
ส�ำหรบัเรือ่งเหล่ำนีด้้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเหน็ของ
ข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม

เรือ่งส�ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธิกีำรตรวจสอบส�ำหรบั
แต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้
เนื่องจำกบริษัทฯมีสำขำเป็นจ�ำนวนมำก อีกทั้งบริษัทฯ 

ยังมีส่วนลดและกำรส่งเสริมกำรขำยที่ได้รับจำกผู้ขำย นอกจำกนี้
แนวโน้มกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
สถำนกำรณ์กำรแข่งขันในอุตสำหกรรมที่รุนแรงขึ้น ดังนั้นจึงมี
ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่ำและระยะในเวลำกำรรับรู้รำยได้และ
ส่วนลดและกำรส่งเสริมกำรขำยที่ได้รับจำกผู้ขำย

ข้ำพเจ้ำตรวจสอบกำรรับรู ้รำยได้ของบริษัทฯ โดยกำร
ประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ ที่
เกี่ยวข้องกับวงจรรำยได้ สุ ่มตัวอย่ำงรำยกำรขำยที่เกิดขึ้นใน
ระหว่ำงปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลำบัญชีเพื่อตรวจสอบกับ
เอกสำรประกอบรำยกำรขำย และสอบทำนใบลดหนี้ที่บริษัทฯ 
ออกภำยหลังวันสิ้นรอบระยะเวลำบัญชี ประกอบกับได้วิเครำะห์
เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรำยได้แบบแยกย่อย (Disaggregated 
data) เพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติที่อำจเกิดขึ้นของรำยกำรขำย
ตลอดรอบระยะเวลำบัญชี โดยเฉพำะรำยกำรบัญชีที่ท�ำผ่ำน
ใบส�ำคัญทั่วไป นอกจำกนี้ขำ้พเจ้ำตรวจสอบกำรรับรู้ส่วนลดและ
กำรส่งเสริมกำรขำยที่ได้รับจำกผู้ขำย โดยสุ่มตรวจสอบเอกสำร
ประกอบรำยกำรส่วนลดและกำรส่งเสริมกำรขำย

สินค้าคงเหลือ
เนือ่งจำกคอมพวิเตอร์และโทรศพัท์เคลือ่นทีเ่ป็นผลติภณัฑ์

กลุ ่มเทคโนโลยีและมีกำรพัฒนำเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ 
กำรเปลีย่นแปลงทำงเทคโนโลยอีำจส่งผลกระทบต่อสนิค้ำคงเหลอื 
กำรประมำณกำรมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รับของสินค้ำคงเหลือ
ตำมทีเ่ปิดเผยไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิข้อ 5 และ 10 ต้อง

รายงาน และ งบการเงิน
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อำศัยดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำรค่อนข้ำงมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กำรประมำณกำรค่ำเผือ่กำรลดลงของมลูค่ำสนิค้ำคงเหลอืส�ำหรบั
สินค้ำที่ล้ำสมัยหรือเสื่อมสภำพซึ่งขึ้นอยู ่กับกำรวิเครำะห์ใน
รำยละเอยีดเกีย่วกบัวงจรอำยขุองสนิค้ำ กำรแข่งขนัทำงกำรตลำด 
สภำพเศรฐกิจและอุตสำหกรรม ซึ่งอำจท�ำให้เกิดควำมเสี่ยงเกี่ยว
กับมูลค่ำของค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลคำ่สินค้ำคงเหลือ

ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและท�ำควำมเข้ำใจระบบกำรควบคุม
ภำยในของบรษิทัฯทีเ่กีย่วข้องกบักำรประเมนิค่ำเผือ่กำรลดลงของ
มูลค่ำสินค้ำคงเหลือโดยกำรสอบถำมผู้รับผิดชอบ นอกจำกนี้ 
ข้ำพเจ้ำได้ท�ำควำมเข้ำใจเกณฑ์ที่ใช้ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำร
ลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ รวมถึงสอบทำนควำมสม�่ำเสมอ
ของกำรใช้เกณฑ์ดังกล่ำว ขำ้พเจำ้ยังวิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูล
ระยะเวลำกำรถือครองและกำรเคลื่อนไหวของสินค้ำคงเหลือเพื่อ
ระบถุงึกลุม่สนิค้ำทีม่ข้ีอบ่งชีว่้ำมกีำรหมนุเวยีนของสนิค้ำทีช้่ำกว่ำ
ปกต ิและวเิครำะห์เปรยีบเทยีบจ�ำนวนเงนิสทุธทิีก่จิกำรได้รบัจำก
กำรขำยสินค้ำภำยหลังวันที่ในงบกำรเงินกับรำคำทุนของสินค้ำ
คงเหลือ

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่

รวมอยู่ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงิน
และรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรำยงำนนั้น) ซึ่งคำดว่ำ
จะถูกจัดเตรียมให้กับข้ำพเจ้ำภำยหลังวันที่ในรำยงำนของผู้สอบ
บัญชีนี้

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูล
อื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะกำรให้ควำมเชื่อมั่นใน
รูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบ
งบกำรเงนิคอื กำรอ่ำนและพจิำรณำว่ำข้อมลูอืน่นัน้มคีวำมขดัแย้ง
ที่มีสำระส�ำคัญกับงบกำรเงินหรือกับควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจ
สอบของข้ำพเจ้ำหรือไม่ หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่ 

เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯ ตำมที่
กล่ำวข้ำงต้น และหำกสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสำระส�ำคัญ ข้ำพเจ้ำจะสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวให้ผู้มี 
หน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลทรำบเพื่อให้มีกำรด�ำเนินกำรแก้ไขที่
เหมำะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่
ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท�ำและน�ำเสนองบ
กำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำร
พจิำรณำว่ำจ�ำเป็นเพือ่ให้สำมำรถจดัท�ำงบกำรเงนิทีป่รำศจำกกำร
แสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัไม่ว่ำจะเกดิจำก
กำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน ผู้บริหำรรับ
ผดิชอบในกำรประเมนิควำมสำมำรถของบรษิทัฯในกำรด�ำเนนิงำน
ต่อเนือ่ง กำรเปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบักำรด�ำเนนิงำนต่อเนือ่งในกรณี
ทีม่เีรือ่งดงักล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชสี�ำหรบักจิกำรทีด่�ำเนนิ
งำนต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯ หรือ
หยุดด�ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด�ำเนินงำนต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแล
กระบวนกำรในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ 

ความรับผิดชอบของผู ้สอบบัญชีต่อการ
ตรวจสอบงบการเงิน

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำม
เชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำร
แสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัหรอืไม่ ไม่ว่ำจะ
เกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผู้สอบ
บัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสม
เหตุสมผลคือควำมเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกัน
ว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะ
สำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญที่มี
อยูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอำจเกดิจำกกำรทจุรติหรอื
ข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส�ำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุ
สมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุก
รำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้
งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี 
ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนดังต่อไป
นี้ด้วย
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• ระบุและประเมินควำมเสี่ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูล
ทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัในงบกำรเงนิ ไม่ว่ำ
จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและ
ปฏิบัติงำนตำมวธิีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำม
เสี่ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอ
และเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของ
ข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อนัเป็นสำระส�ำคญัซึง่เป็นผลมำจำกกำรทจุรติจะสงูกว่ำ
ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริต
อำจเกี่ยวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดง
ข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำร
ควบคุมภำยใน

• ท�ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่
เกีย่วข้องกบักำรตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีำรตรวจสอบ
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์
ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของ
กำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ

• ประเมนิควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชทีีผู่บ้รหิำร
ใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี
และกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรจัดท�ำ

• สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชี
ส�ำหรบักจิกำรทีด่�ำเนนิงำนต่อเนือ่งของผูบ้รหิำร และสรปุ
จำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอน
ที่มีสำระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่
อำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อควำม
สำมำรถของบริษัทฯในกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่ 
หำกข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระ
ส�ำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรำยงำนของ
ผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ในงบกำรเงนิ หรอืหำกเหน็ว่ำกำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพยีง
พอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุป
ของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับ
จนถงึวนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชขีองข้ำพเจ้ำ อย่ำงไร
กต็ำม เหตกุำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุ
ให้บริษัทฯต้องหยุดกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องได้

• ประเมนิกำรน�ำเสนอ โครงสร้ำงและเนือ้หำของงบกำรเงนิ
โดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิด
ขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรือไม่ 

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลเกี่ยวกับ
ขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้วำงแผนไว้ 
ประเดน็ทีม่นียัส�ำคญัทีพ่บจำกกำรตรวจสอบรวมถงึข้อบกพร่องที่
มนียัส�ำคญัในระบบกำรควบคมุภำยในซึง่ข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำง
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลว่ำ
ข้ำพเจ้ำได้ปฏบิตัติำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณทีเ่กีย่วข้องกบัควำม
เป็นอิสระและได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลเกี่ยวกับ
ควำมสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผล
ที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของ
ข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำด
ควำมเป็นอิสระ

จำกเรื่องทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแล 
ข้ำพเจ้ำได้พจิำรณำเรือ่งต่ำง ๆ  ทีม่นียัส�ำคญัทีส่ดุในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในกำรตรวจ
สอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่องเหล่ำนี้ไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชี 
เว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่ำวต่อ
สำธำรณะ หรอืในสถำนกำรณ์ทีย่ำกทีจ่ะเกดิขึน้ ข้ำพเจ้ำพจิำรณำ
ว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะ
กำรกระท�ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตสุมผลว่ำจะ
มีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ที่ผู ้มีส่วนได้เสีย
สำธำรณะจะได้จำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรน�ำเสนอ
รำยงำนฉบับนี้คือ นำยวิชำติ โลเกศกระวี

วิชาติ โลเกศกระวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุงเทพฯ: 16 กุมภาพันธ์ 2560



056  รายงานประจ�าปี 2559
 บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน) 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชั่วครำว
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
สินค้ำคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
อุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สิทธิกำรเช่ำ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
23

16,067,192 
  88,499,258 
  33,342,065 
  153,234,125 
  5,361,443 
  296,504,083 

  160,000 
  10,000,000 
  42,375,288 
  20,486,154 
  6,678,653 
  15,785,432 
  4,883,415 
  100,368,942 
  396,873,025 

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 

(หน่วย: บำท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

หมายเหตุ 2559 2558

งบการเงิน



รายงานประจ�าปี 2559 
บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)

057

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจำ้หนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินปันผลคำ้งจ่ำย 
ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
       หุ้นสำมัญ 400,000,000 หุ้น มูลคำ่หุ้นละ 0.50 บำท
   ทุนออกจ�ำหนำ่ยและช�ำระเต็มมูลคำ่แล้ว
       หุ้นสำมัญ 400,000,000 หุ้น มูลคำ่หุ้นละ 0.50 บำท
ส่วนเกินมูลคำ่หุ้นสำมัญ
ก�ำไรสะสม
   จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตำมกฎหมำย
   ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

18

19

20

  
110,733,177 

  53,389 
  -

744,826 
  111,531,392 

  9,526,872 
  9,526,872 
  121,058,264 

  200,000,000 

  200,000,000 
  39,809,592 

  10,765,683 
  25,239,486 
  275,814,761 
  396,873,025 

 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 

หมายเหตุ 2559 2558

(หน่วย: บำท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



058  รายงานประจ�าปี 2559
 บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน) 

กําไรขาดทุน
รายได้
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้จำกกำรบริกำร
รำยได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขำย
ต้นทุนบริกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รำยกำรที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภำษีเงินได้
รำยกำรที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน
   ในภำยหลัง - สุทธิจำกภำษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไร
จ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (หุ้น)

21

23

24

  
1,765,355,232 

  18,341,029 
  13,763,688 

 1,797,459,949 

 1,566,520,236 
  3,480,417 
  162,011,608 
  58,125,166 

 1,790,137,427 
  7,322,522 
  (626,969)
  6,695,553 
  (1,559,315)
  5,136,238 

- 
  -

  -
  -

5,136,238 

0.01 
400,000,000 

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

 1,871,669,008 

 1,641,407,738 
  4,406,977 
  150,591,615 
  60,022,404 

 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 

หมายเหตุ 2559 2558

(หน่วย: บำท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงิน



รายงานประจ�าปี 2559 
บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)

059

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ก�ำไรส�ำหรับปี 
ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี 
ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 
เงินปันผลจ่ำย
โอนก�ำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรเป็น
 ส�ำรองตำมกฎหมำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ก�ำไรส�ำหรับปี 
ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี 
ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 
เงินปันผลจ่ำย
โอนก�ำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรเป็น
 ส�ำรองตำมกฎหมำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

27

20

27

20

200,000,000 
  - 
  - 
  - 
  - 

  - 
 200,000,000 

 200,000,000 
  - 
  - 
  - 
  - 

  - 
 200,000,000 

39,809,592 
  - 
  - 
  - 
  - 

  - 
 39,809,592 

 39,809,592 
  - 
  - 
  - 
  - 

  - 
 39,809,592 

10,074,503 
  - 
  - 
  - 
  - 

  434,368 
 10,508,871 

 10,508,871 
  - 
  - 
  - 
  - 

  256,812 
 10,765,683 

29,181,248 
 8,687,361 

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

 (7,999,434)

  (434,368)
 28,359,862 

 28,359,862 
 5,136,238 

  - 
 5,136,238 

 (7,999,802)

  (256,812)
 25,239,486 

279,065,343 
 8,687,361 

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

 (7,999,434)

  - 
 278,678,325 

 278,678,325 
 5,136,238 

  - 
 5,136,238 

 (7,999,802)

  - 
 275,814,761 

หมายเหตุ ทุนเรือนหุ้น 
ที่ออกและ
ช�าระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
สามัญ

จัดสรรแล้ว -
ส�ารองตาม
กฎหมาย

ยังไม่ได้
จัดสรร

ก�าไรสะสม

รวม

(หน่วย: บำท)

บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้



060  รายงานประจ�าปี 2559
 บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ก�ำไรก่อนภำษี
รำยกำรปรับกระทบก�ำไรก่อนภำษีเป็นเงินสดรับ(จำ่ย) 
 จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน:
 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย
 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง
 กำรปรับลดสินคำ้เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น(ลดลง)
 ขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำยอุปกรณ์
 ขำดทุนจำกกำรด้อยคำ่ของอุปกรณ์
 ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
 ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนชั่วครำวในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
  ขำดทุน(ก�ำไร)จำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลคำ่เงินลงทุนชั่วครำว
  ในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
 ดอกเบี้ยรับ
 ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย
ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงใน
 สินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงำน
สินทรัพย์ด�ำเนินงำน(เพิ่มขึ้น)ลดลง:
 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
 สินค้ำคงเหลือ
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้น(ลดลง):
 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจำ้หนี้อื่น
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน
ดอกเบี้ยรับ
จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

  
6,695,553 

  19,998,835 
  (56,327)
  (101,003)
  1,266,565 
  443,542 
  1,050,399 
  (915,973)

  (3,719)
  (981,634)
  3,099 

  27,399,337 

  384,965 
  14,913,855 
  874,017 
  (571,138)

(32,714,686)
  (123,153)
  10,163,197 
  408,599 
  (3,893,570)
  6,678,226 

  
11,564,895 

  18,877,809 
  (395,272)
  4,426,713 
  1,514,473 
  - 
  744,544 
  (556,428)

  (90,187)
  (399,370)
  4,877 

  35,692,054 

  333,218 
  13,580,301 
  7,320,361 
  (2,674,349)

  4,718,094 
  302,766 
  59,272,445 
  451,200 
  (4,199,828)
  55,523,817 

(หน่วย: บำท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

2559 2558

งบการเงิน



รายงานประจ�าปี 2559 
บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)

061

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วครำวลดลง(เพิ่มขึ้น)
เงินลงทุนระยะยำวอื่นเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจำกกำรจ�ำหนำ่ยอุปกรณ์
ซื้ออุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ำยดอกเบี้ย
เงินปันผลจ่ำย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รำยกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด
 เงินปันผลค้ำงจ่ำย
 โอนสินค้ำคงเหลือเป็นอุปกรณ์

16,067,049 
(10,000,000)

45,703 
 (15,272,074)

  (3,674,476)
 (12,833,798)

  (3,099)
  (7,985,051)
  (7,988,150)

 (14,143,722)
  30,210,914 
  16,067,192 

53,389 
  455,125 

(100,960,400)
  - 
  2,518,453 
  (30,526,906)
  (16,365,007)

 (145,333,860)

  (4,877)
  (7,960,796)
  (7,965,673)
  (97,775,716)
  127,986,630 
  30,210,914 

38,638 
  - 

(หน่วย: บำท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

2559 2558



062  รายงานประจ�าปี 2559
 บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน) 

1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจ�ำกัดตำมกฎหมำยไทยเมื่อวันที่  6 มกรำคม 2554 และได้จด
ทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัดตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชน จ�ำกัด เมื่อวันที่ 10 เมษำยน 2556 และมีภูมิล�ำเนำ
ในประเทศไทย โดยมีบริษัท ไอที ซิตี้ จ�ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ บริษัทฯ
ด�ำเนนิธรุกจิหลกัในกำรจ�ำหน่ำยเครือ่งคอมพวิเตอร์ โทรศพัท์เคลือ่นที ่อปุกรณ์เสรมิและให้บรกิำรทีเ่กีย่วข้อง ทีอ่ยูต่ำมทีจ่ดทะเบยีน
คือเลขที่ 1213/58-59 ซอยลำดพร้ำว 94 ถนนศรีวรำ แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร
ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลำคม 2558 บริษัทฯได้ยกเลิกจุดขำยในร้ำนคำ้ IT City (บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน) จ�ำนวน 23 แห่ง ซึ่งเป็นจุดจ�ำหน่ำย
สนิค้ำ เครือ่งคอมพวิเตอร์และแทป็เลต็ยีห้่อแอปเป้ิล โดยต่อจำกนัน้ บรษิทัฯทีเ่กีย่วข้องกนัดงักล่ำวจะเป็นผูด้�ำเนนิกำร ซึง่เป็นไปตำม
นโยบำยของบริษัทซัพพลำยเออร์

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯมีสำขำที่เปิดให้บริกำรแล้วเป็นจ�ำนวน 33 สำขำ (2558: 31 สำขำ)

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
งบกำรเงินนี้จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก�ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำร
ในงบกำรเงินตำมข้อก�ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ลงวันที่ 28 กันยำยน 2554 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำร
บัญชี พ.ศ. 2543
 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษแปลจำก 
งบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้

 งบกำรเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอยำ่งอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
 ในระหว่ำงปี บรษิทัฯได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัปรบัปรงุ (ปรบัปรงุ 2558) และฉบบัใหม่รวมถงึแนวปฏบิตัทิำงบญัชี 
ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัช ีซึง่มผีลบงัคบัใช้ส�ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2559 มำถอืปฏบิตั ิมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวได้รบักำรปรบัปรงุหรอืจดัให้มขีึน้เพือ่ให้มเีนือ้หำเท่ำเทยีมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรบัปรงุถ้อยค�ำและค�ำศพัท์ กำรตคีวำมและกำรให้แนวปฏบิตัทิำงกำรบญัชกีบัผูใ้ช้มำตรฐำน กำรน�ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกลำ่วมำถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทฯ
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
ในระหว่ำงปีปัจจบุนั สภำวชิำชพีบญัชไีด้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำร
เงนิฉบบัปรบัปรงุ (ปรบัปรงุ 2559) รวมถงึแนวปฏบิตัทิำงบญัชฉีบบัใหม่จ�ำนวนหลำยฉบบั ซึง่มผีลบงัคบัใช้ส�ำหรบังบกำรเงนิทีม่รีอบ
ระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2560 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น
เพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ 
กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน 
ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัฯเชือ่ว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัปรบัปรงุ และ
แนวปฏิบัติทำงบัญชีฉบับใหม่จะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินเมื่อน�ำมำถือปฏิบัติ

บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

งบการเงิน
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4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
4.1 การรับรู้รายได้
ขายสินค้า
รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำรบัรูเ้มือ่บรษิทัฯได้โอนควำมเสีย่งและผลตอบแทนทีเ่ป็นนยัส�ำคญัของควำมเป็นเจ้ำของสนิค้ำให้กบัผูซ้ือ้
แล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก�ำกับสินค้ำโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ส�ำหรับสินค้ำที่ได้ส่งมอบหลักจำกหัก
ส่วนลดแล้ว
รายได้ค่าบริการ
รำยได้ค่ำบริกำรรับรู้เมื่อได้ให้บริกำรแล้วโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส�ำเร็จของงำน 
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดหมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพคล่องสูง ซึ่งถึงก�ำหนด
จ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำ และไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรเบิกใช้
4.3 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจ�ำนวนมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่
อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้
4.4 เงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของก�ำไร
หรือขำดทุน
4.5 สินค้าคงเหลือ
สินค้ำส�ำเร็จรูปแสดงมูลคำ่ตำมรำคำทุน (ตำมวิธีเขำ้ก่อนออกก่อน) หรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต�่ำกว่ำ
มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับของสินค้ำประมำณจำกรำคำที่คำดวำ่จะขำยได้ตำมปกติของธุรกิจหักด้วยคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยสินค้ำนั้น
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลคำ่สินค้ำคงเหลือจะตั้งขึ้นส�ำหรับสินคำ้ที่ลำ้สมัย เคลื่อนไหวชำ้หรือเสื่อมสภำพ

4.6 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
อุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและคำ่เผื่อกำรด้อยคำ่ของสินทรัพย์ (ถำ้มี) 
ค่ำเสื่อมรำคำของอุปกรณ์ค�ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดังนี้
 ส่วนปรับปรุงอำคำรเชำ่ - 5 ปี
 คอมพิวเตอร ์  - 3 ปี
 อุปกรณ์ส�ำนักงำน  - 5 ปี
 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง - 5 ปี
 ยำนพำหนะ  - 5 ปี
ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน 
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับงำนระหว่ำงก่อสร้ำง
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4.7  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลคำ่ตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ�ำหนำ่ยสะสมและคำ่เผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถำ้มี) ของสินทรัพย์นั้น
บริษัทฯตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ
สินทรัพย์นั้น และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์นั้นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษัทฯจะทบทวน
ระยะเวลำกำรตดัจ�ำหน่ำยและวธิกีำรตดัจ�ำหน่ำยของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนดงักล่ำวทกุสิน้ปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตดัจ�ำหน่ำยรบัรูเ้ป็น
ค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ�ำกัดมีดังนี้

  อำยุกำรให้ประโยชน์
 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์              5 ปี
 ค่ำสิทธิที่จะใช้ชื่อและด�ำเนินธุรกิจตำมอำยุสัญญำ (5 ปี)

4.8 สิทธิการเช่า
บริษัทฯ ตัดจ�ำหนำ่ยสิทธิกำรเชำ่โดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ�ำนำจควบคุมบริษัทฯหรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่ำจะ
เป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจำกนี้บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบุคคลหรือกิจกำรที่มีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมซึ่งท�ำให้
มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหำรส�ำคัญ กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัทฯ ที่มีอ�ำนำจในกำรวำงแผนและ
ควบคุมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ 

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญำเช่ำอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำ
ด�ำเนินงำน จ�ำนวนเงินที่จำ่ยตำมสัญญำเชำ่ด�ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุ
ของสัญญำเชำ่

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯจะท�ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนของบริษัทฯหำกมี
ข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยคำ่ บริษัทฯรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดวำ่จะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำ
ต�ำ่กว่ำมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้ ทัง้นีม้ลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนืหมำยถงึมลูค่ำยตุธิรรมหกัต้นทนุในกำรขำยของสนิทรพัย์
หรือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ

บริษัทฯ จะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน 

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน คำ่จ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นคำ่ใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงกำรสมทบเงิน
บรษิทัฯ และพนกังำนได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส�ำรองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบด้วยเงนิทีพ่นกังำนจ่ำยสะสมและเงนิทีบ่รษิทัฯจ่ำยสมทบ
ให้เป็นรำยเดอืน สนิทรพัย์ของกองทนุส�ำรองเลีย้งชพีได้แยกออกจำกสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ เงนิทีบ่รษิทัฯ จ่ำยสมทบกองทนุส�ำรอง
เลี้ยงชีพบันทึกเป็นคำ่ใช้จำ่ยในปีที่เกิดรำยกำร

งบการเงิน
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โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บรษิทัฯมภีำระส�ำหรบัเงนิชดเชยทีต้่องจ่ำยให้แก่พนกังำนเมือ่ออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึง่บรษิทัฯ    ถอืว่ำเงนิชดเชย
ดังกลำ่วเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส�ำหรับพนักงำน

บริษัทฯค�ำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณ 
กำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชำญอิสระได้ท�ำกำรประเมินภำระผูกพันดังกลำ่วตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัย

ผลก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) ส�ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทันทีในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.13 ประมาณการหนี้สิน
บรษิทัฯ จะบนัทกึประมำณกำรหนีส้นิไว้ในบญัชเีมือ่ภำระผกูพนัซึง่เป็นผลมำจำกเหตกุำรณ์ในอดตีได้เกดิขึน้แล้ว และมคีวำม
เป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษัทฯ จะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภำระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สำมำรถ
ประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงนำ่เชื่อถือ

4.14 ภาษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทฯ บันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ�ำนวนที่คำดวำ่จะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดยค�ำนวณจำกก�ำไรทำง
ภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ บันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกตำ่งชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่กีย่วข้องนัน้ โดยใช้อตัรำภำษทีีม่ผีลบงัคบัใช้ ณ วนัสิน้รอบระยะ
เวลำรำยงำน 

บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกตำ่งชั่วครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้
รอกำรตดับญัชสี�ำหรบัผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีใ่ช้หกัภำษ ีรวมทัง้ผลขำดทนุทำงภำษทีีย่งัไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่ำทีม่คีวำมเป็นไป
ได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯจะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและผล
ขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนและจะท�ำกำรปรับ
ลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯจะไม่มีก�ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน�ำสินทรัพย์
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์

บริษัทฯ จะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหำกภำษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรำยกำรที่ได้บันทึก
โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

4.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น
โดยรำยกำรดังกลำ่วเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำย (ผู้ร่วมในตลำด) ณ วันที่วัดมูลคำ่ บริษัทฯ ใช้
รำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง 
กำรเงนิทีเ่กีย่วข้องก�ำหนดให้ต้องวดัมลูค่ำด้วยมลูค่ำยตุธิรรม ยกเว้นในกรณทีีไ่ม่มตีลำดทีม่สีภำพคล่องส�ำหรบัสนิทรพัย์หรอื
หนีส้นิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซือ้ขำยในตลำดทีม่สีภำพคล่องได้ บรษิทัฯจะประมำณมลูค่ำยตุธิรรม
โดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลคำ่ยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด 
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ล�ำดบัชัน้ของมลูค่ำยตุธิรรมทีใ่ช้วดัมลูค่ำและเปิดเผยมลูค่ำยตุธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิในงบกำรเงนิออกเป็นสำมระดบั
ตำมประเภทของข้อมูลที่น�ำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1  ใช้ข้อมูลรำคำเสนอซื้อขำยของสินทรัพย์หรือหนี้สินอยำ่งเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่วำ่จะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือทำงอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น 
ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน บรษิทัฯจะประเมนิควำมจ�ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล�ำดบัชัน้ของมลูค่ำยตุธิรรมส�ำหรบั
สินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลคำ่ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�ำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ
ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรใน
เรื่องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบ
กำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ�ำนวนที่ประมำณกำรไว้  
กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่ส�ำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า 
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจ
ในกำรประเมนิเงือ่นไขและรำยละเอยีดของสญัญำเพือ่พจิำรณำว่ำบรษิทัฯ ได้โอนหรอืรบัโอนควำมเสีย่งและผลประโยชน์ใน
สินทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในกำรประมำณค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิในกำรประมำณกำรผลขำดทนุทีค่ำดว่ำ
จะเกดิขึน้จำกลกูหนีแ้ต่ละรำย โดยพจิำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเกบ็เงนิในอดตี อำยขุองหนีท้ีค่งค้ำงและสภำวะเศรษฐกจิ
ที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ในกำรประมำณค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสนิค้ำคงเหลอื ฝ่ำยบรหิำรได้ใชด้ลุยพนิจิในกำรประมำณกำรผลขำดทนุทีค่ำดว่ำ
จะเกดิขึน้จำกสนิค้ำคงเหลอืนัน้ โดยค่ำเผือ่กำรลดลงของมลูค่ำสทุธทิีจ่ะได้รบั พจิำรณำจำกรำคำทีค่ำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติ
ของธรุกจิหกัด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยสนิค้ำนัน้ และค่ำเผือ่ส�ำหรบัสนิค้ำเก่ำล้ำสมยั เคลือ่นไหวช้ำหรอืเสือ่มคณุภำพพจิำรณำ
จำกอำยุโดยประมำณของสินค้ำแต่ละชนิด

อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในกำรค�ำนวณค่ำเสือ่มรำคำของอปุกรณ์ ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องท�ำกำรประมำณอำยกุำรให้ประโยชน์และมลูค่ำคงเหลอืเมือ่
เลิกใช้งำนของอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยคำ่ของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำก
คำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่
เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บรษิทัฯจะรบัรูส้นิทรพัย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชสี�ำหรบัผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีใ่ช้หกัภำษแีละขำดทนุทำงภำษทีีไ่ม่ได้ใช้เมือ่
มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯจะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและ
ขำดทุนนั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำบริษัทฯควรรับรู้จ�ำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็น
จ�ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ�ำนวนก�ำไรทำงภำษีที่คำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ

งบการเงิน
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 
หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอำศัย
ข้อสมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำร
เปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่ำงปี บริษัทฯมีรำยกำรธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไข
ทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริษัทฯและบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้นซึ่งเป็นไปตำมปกติธุรกิจ
โดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษัทฯ และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีรำยละเอียดดังนี้ 

รายการธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
(บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน))
ขำยสินค้ำ
ซื้อสินค้ำ
ค่ำบริกำรรับ
ค่ำบริกำรจำ่ย
เงินปันผลจ่ำย
ขำยสินทรัพย์ถำวร 
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ขำยสินค้ำ
ซื้อสินค้ำ
ค่ำบริกำรจำ่ย
ค่ำบริหำรจัดกำรสินค้ำ

2559

-
1
-
-
2
-

2
3
6
5

2558

81
-
1
1
2
2

1
2
8
6

นโยบายการก�าหนดราคา

รำคำใกล้เคียงกับรำคำตลำดขำยส่ง
รำคำตลำด 
รำคำที่ตกลงร่วมกัน
รำคำที่ตกลงร่วมกัน
ตำมอัตรำที่ประกำศจ่ำย
รำคำที่ตกลงร่วมกัน 

รำคำตลำด 
รำคำตลำด 
รำคำที่ตกลงร่วมกัน
รำคำที่ตกลงร่วมกัน

(หน่วย: ล้ำนบำท)
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 บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน) 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมกำรร่วมกัน)
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมกำรร่วมกัน)
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจำ้หนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

354
354

15
1,353
1,368

258
258

92
2,149
2,241

2559

20.1
0.6

20.7

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

2558

19.6
0.4

20.0

2559

2,345
13,722
16,067

เงินสด
เงินฝำกธนำคำร
รวม

2558

1,217
28,994
30,211

(หน่วย: พันบำท)

(หน่วย: ล้ำนบำท)

(หน่วย: พันบำท)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำร 
ดังต่อไปนี้

2559 2558

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกประจ�ำ มีอัตรำดอกเบี้ยระหวำ่งร้อยละ 0.10 ถึง 0.88 ต่อปี 
(2558: ร้อยละ 0.125 ถึง 1.10 ต่อปี)

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงิน
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯมีเงินลงทุนชั่วครำวในรูปเงินฝำกประจ�ำที่มีอำยุเกินกวำ่ 3 เดือน ซึ่งมีอัตรำดอกเบี้ยระหว่ำง
ร้อยละ 0.90 ถึง 2.00 ต่อปี (2558: ร้อยละ 1.70 ต่อปี)

8.1 เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า

ล�ำดับชั้นของมูลคำ่ยุติธรรมที่ใช้วัดมูลคำ่และเปิดเผยมูลคำ่ยุติธรรมของเงินลงทุนชั่วครำวในหลักทรัพย์เพื่อคำ้ อยู่ในระดับที่ 2 คือ  
ใช้ข้อมูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่วำ่จะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือทำงอ้อม

จํานวนหน่วย
(พันหน่วย)

จํานวนหน่วย
(พันหน่วย)

ราคาทุนราคาทุน

เงินลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรีตรำสำรเพิ่มทรัพย์ 
เงินลงทุนในกองทุนเปิดทหำรไทยธนไพบูลย์                   
เงินลงทุนในกองทุนเปิดทหำรไทยธนพลัส                     
รวม

มูลค่า
ยุติธรรม

มูลค่า
ยุติธรรม

8. เงินลงทุนชั่วคราว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนชั่วครำวมีรำยละเอียดดังนี้

2559

56,410
32,089
88,499

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ (หมำยเหตุ 8.1)
เงินฝำกประจ�ำ
รวม

2558

103,647
-

103,647

(หน่วย: พันบำท)

(หน่วย: พันบำท)

2559 2558

2,787
-
-

2,787

56,406
-
-

56,406

56,410
-
-

56,410

3,456
2,394
838

6,688

68,979
25,000
9,578

103,557

68,992
25,077
9,578

103,647



070  รายงานประจ�าปี 2559
 บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน) 

2559

260

94
354

26,211

4,605
3

557
195

31,571
(213)

31,358
31,712

1,630
1,630

33,342

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้ำงช�ำระ
 ไม่เกิน 3 เดือน 
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้ำงช�ำระ
 ไม่เกิน 3 เดือน 
 3 - 6 เดือน
 6 - 12 เดือน
 มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

2558

258

-
258

28,147

4,296
437
41
7

32,928
(269)

32,659
32,917

181
181

33,098

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบำท)

งบการเงิน
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10. สินค้าคงเหลือ

 ในระหว่ำงปีปัจจบุนั บรษิทัฯโอนกลบัรำยกำรปรบัลดรำคำทนุของสนิค้ำคงเหลอืให้เป็นมลูค่ำสทุธทิีจ่ะได้รบัเป็นจ�ำนวน 0.1 
ล้ำนบำท (2558: บนัทกึปรบัลดรำคำทนุของสนิค้ำคงเหลอืให้เป็นมลูค่ำสทุธทิีจ่ะได้รบัเป็นจ�ำนวน 4.4 ล้ำนบำท) โดยแสดง
เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขำย

11.	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ยอดคงเหลือของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีรำยละเอียดดังนี้

12. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน
บริษัทฯได้น�ำเงินฝำกประจ�ำธนำคำรจ�ำนวนประมำณ 0.2 ล้ำนบำท (2558: 0.2 ล้ำนบำท) ไปวำงไว้กับธนำคำรแห่งหนึ่ง
เพื่อค�้ำประกันกำรใช้วงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ

13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯมีเงินลงทุนระยะยำวอื่นจ�ำนวน 10 ลำ้นบำท (2558: ไม่มี) ในรูปเงินฝำกประจ�ำที่มีอำยุ
เกินกว่ำ 1 ปี ซึ่งมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี

2559

167,471
(14,237)
153,234

สินค้ำส�ำเร็จรูป
หัก: รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ
สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ

2558

182,840
(14,338)
168,502

(หน่วย: พันบำท)

2559

2,999
92

2,270
5,361

ภำษีซื้อรอเรียกคืน
เงินมัดจ�ำ
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

2558

3,038
411

1,897
5,346

(หน่วย: พันบำท)
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 บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน) 

ราคาทุน
1 มกรำคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จ�ำหน่ำยและตัดจ�ำหน่ำย
โอนเข้ำ(ออก)
31 ธันวำคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จ�ำหน่ำยและตัดจ�ำหน่ำย
โอนเข้ำ(ออก)
31 ธันวำคม 2559
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกรำคม 2558
ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี
ค่ำเสื่อมรำคำสะสมส�ำหรับ
ส่วนที่จ�ำหน่ำยและตัด
จ�ำหน่ำย            
31 ธันวำคม 2558
ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี
ค่ำเสื่อมรำคำสะสมส�ำหรับ
ส่วนที่จ�ำหน่ำยและตัด
จ�ำหน่ำย            
31 ธันวำคม 2559
ค่าเผื่อการด้อยค่า
1 มกรำคม 2558
31 ธันวำคม 2558
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
31 ธันวำคม 2559
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวำคม 2558
31 ธันวำคม 2559 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี

2,000
-
-
-

2,000
-
-
-

2,000

624
400

-
1,024

401

-
1,425

-
-
-
-

976
575

9,925
1,551
(183)

-
11,293
1,857

(68)
458

13,540

7,278
1,605

(126)
8,757
1,760

(37)
10,480

-
-
-
-

2,536
3,060

8,359
3,819

(80)
-

12,098
7,730

(24)
383

20,187

4,385
1,989

(29)
6,345
2,321

(18)
8,648

-
-
-
-

5,753
11,539

52,688
13,404

(14,192)
10,683
62,583
1,883

(4,722)
4,479

64,223

27,686
12,071

(10,266)
29,491
10,565

(3,448)
36,608

-
-

443
443

33,092
27,172

845
-
-
-

845
-
-
-

845

507
169

-
676
145

-
821

-
-
-
-

169
24

-
15,773

-
(14,703)

1,070
3,800

-
(4,865)

5

-
-

-
-
-

-
-

-
-
-
-

1,070
5

73,817
34,547

(14,455)
(4,020)
89,889
15,270
(4,814)

455
100,800

40,480
16,234

(10,421)
46,293
15,192

(3,503)
57,982

-
-

443
443

43,596
42,375

ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า

อุปกรณ์
ส�านักงาน

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง

ยานพาหนะ งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวมคอมพิวเตอร์

14. อุปกรณ์
(หน่วย: พันบำท)

2558 (จ�ำนวน 12.3 ล้ำนบำท รวมอยู่ในคำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยส่วนที่เหลือรวมอยู่ในคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร)       16,234
2559 (จ�ำนวน 12.7 ล้ำนบำท รวมอยู่ในคำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยส่วนที่เหลือรวมอยู่ในคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร)       15,192

งบการเงิน
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559:
รำคำทุน
หัก: ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558:
รำคำทุน
หัก:  ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิ

     รวม

29,970
(9,484)
20,486

26,296
(5,136)
21,160

(หน่วย: พันบำท)

ค่าสิทธิที่จะใช้ชื่อ
และด�าเนินธุรกิจ

7,000
(870)
6,130

4,000
(54)

3,946

ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์

22,970
(8,614)
14,356

22,296
(5,082)
17,214

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส�ำหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

2559

21,160
674

3,000
(4,348)
20,486

มูลค่ำตำมบัญชีต้นปี
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่ำสิทธิที่จะใช้ชื่อและด�ำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น
ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

2558

6,980
12,365
4,000

(2,185)
21,160

(หน่วย: พันบำท)
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2559

9,377
(2,698)
6,679

สิทธิกำรเช่ำ - รำคำทุน
หัก: คำ่ตัดจ�ำหน่ำยสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิ

2558

9,377
(2,240)
7,137

(หน่วย: พันบำท)

2559

7,137
(458)
6,679

มูลค่ำตำมบัญชีต้นปี
ค่ำตัดจ�ำหนำ่ยส�ำหรับปี
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

2558

7,595
(458)
7,137

(หน่วย: พันบำท)

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจำ้หนี้กำรค้ำและเจำ้หนี้อื่น

2558

525
130,679

1,716
10,528

143,448

(หน่วย: พันบำท)

16. สิทธิการเช่า
เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2554 บริษัทฯได้ท�ำสัญญำรับโอนสิทธิกำรเช่ำพื้นที่ในศูนย์กำรค้ำเอสพละนำดจำกบริษัท เอส พี วี 
คอมรเีทล จ�ำกดั สญัญำมผีลตัง้แต่วนัที ่11 กมุภำพนัธ์ 2554 ถงึ 4 สงิหำคม 2574 รวมระยะเวลำ 20 ปี 5 เดอืน 24 วนั โดยบรษิทัฯ
ได้จ่ำยเงินเพื่อให้ได้สิทธิกำรเชำ่พื้นที่ดังกล่ำวตลอดอำยุของสัญญำเป็นจ�ำนวน 9.4 ลำ้นบำท และจะตัดจ�ำหนำ่ยสิทธิกำรเช่ำ
โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำ

17. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
 ยอดคงเหลือของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 คือเงินมัดจ�ำทั้งจ�ำนวน

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสิทธิกำรเชำ่ส�ำหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

2559

225
98,543
1,143

10,822
110,733

งบการเงิน
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2559

8,476

822
229

-
-
-
-

9,527

2559

22
1,029
1,051

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี
ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุน:
 ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน 
 ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
 (ก�ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
 ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดำ้นประชำกรศำสตร์
 ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน 
 ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์
ผลประโยชน์ที่จำ่ยในระหว่ำงปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

2558

6,388

489
255

86
(743)
2,001

-
8,476

2558

22
722
744

(หน่วย: พันบำท)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบำท)

19. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
 จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนแสดงได้ดังนี้

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรู้ในรำยกำรต่อไปนี้ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

บริษัทฯคำดว่ำจะไม่มีกำรจำ่ยช�ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปีขำ้งหน้ำ 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 ระยะเวลำเฉลีย่ถ่วงน�ำ้หนกัในกำรจ่ำยช�ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนของบรษิทัฯ ประมำณ 
11 ปี (2558: 11 ปี)
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2559

2.70
4.00 - 6.50

10.00 - 50.00

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต 
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน (ขึ้นกับช่วงอำยุ)

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน 

2558

2.70
4.00 - 6.50

10.00 - 50.00

(หน่วย: ล้ำนบำท)

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

2559

8,108
995

1,276
916
982

1,487
13,764

รำยได้คำ่สนับสนุนกำรขำย
รำยได้คำ่นำยหน้ำ
ก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ก�ำไรจำกกำรจ�ำหนำ่ยเงินลงทุนชั่วครำวในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
ดอกเบี้ยรับ
อื่นๆ
รวม

2558

5,483
2,931
1,493

556
399

1,645
12,507

(หน่วย: พันบำท)

สมมติฐำนที่ส�ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่ส�ำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 สรุปได้ดังนี้

20. ส�ารองตามกฎหมาย
 ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิ 
 ประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี หักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี)  
 จนกว่ำทนุส�ำรองนีจ้ะมจี�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน ส�ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน�ำไปจ่ำย 
 เงินปันผลได้

 ในระหว่ำงปี 2559 บริษัทฯได้จัดสรรก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 2559 ไปเป็นส�ำรองตำมกฎหมำยรวมเป็นจ�ำนวน 0.3 ล้ำนบำท  
 (2558: บริษัทฯ ได้จัดสรรก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 2558 ไปเป็นส�ำรองตำมกฎหมำยจ�ำนวน 0.4 ลำ้นบำท)

21. รายได้อื่น

เพ่ิมขึ้น 1%

(0.6)
0.8

เพ่ิมขึ้น 20%
(0.7)

ลดลง 1%

0.7
(0.7)

ลดลง 20%
0.9อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน

งบการเงิน
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22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
 รำยกำรค่ำใช้จำ่ยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

23. ภาษีเงินได้ 
 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

2559

1,844

(285)
1,559

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกตำ่งชั่วครำวและ
กำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2558

3,815

(937)
2,878

(หน่วย: พันบำท)

2559

107,283
41,477
15,369
21,881
19,999
5,067
4,915
1,867
1,267

443

เงินเดือน คำ่แรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
คำ่เช่ำจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนและค่ำบริกำรอำคำรส่วนกลำง
กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำส�ำเร็จรูป
คำ่ธรรมเนียมบัตรเครดิต
คำ่เสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย
คำ่บริหำรจัดกำรสินค้ำ
คำ่บริกำรสำธำรณูปโภค
คำ่วัสดุส�ำนักงำน
ขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำยอุปกรณ์
ขำดทุนจำกกำรด้อยคำ่ของสินทรัพย์

2558

104,259
36,594
13,580
19,732
18,878
5,893
4,690
2,497
1,514

-

(หน่วย: พันบำท)

2559

-
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวกับผลขำดทุนจำกกำรประมำณ
กำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย

2558

(269)

(หน่วย: พันบำท)

จ�ำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 
และ 2558 สรุปได้ดังนี้
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รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก�ำไรทำงบัญชีกับคำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้มีดังนี้

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้

2559

6,696
20%

1,339

228
(8)

220
1,559

ก�ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี
ผลกระทบทำงภำษีส�ำหรับ:
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
รวม
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

2558

11,655
20%

2,313

569
(4)

565
2,878

(หน่วย: พันบำท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของอุปกรณ์
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน

รวม

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกหลักทรัพย์เพื่อค้ำ

รวม
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: พันบำท)

43
2,847

89
1,905
4,884

1
1

4,883

54
2,868

-
1,695
4,617

18
18

4,599

งบการเงิน
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24. ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
	 ก�ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนค�ำนวณโดยหำรก�ำไรส�ำหรบัปี (ไม่รวมก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อืน่) ด้วยจ�ำนวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�ำ้หนกัของ
 หุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหวำ่งปี 

25. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน
 ข้อมลูส่วนงำนด�ำเนนิงำนทีน่�ำเสนอนีส้อดคล้องกบัรำยงำนภำยในของบรษิทัฯทีผู่ม้อี�ำนำจตดัสนิใจสงูสดุด้ำนกำรด�ำเนนิงำน
ได้รับและสอบทำนอย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและประเมินผลกำร
ด�ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งนี้ผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจสูงสุดดำ้นกำรด�ำเนินงำนของบริษัทคือกรรมกำรผู้จัดกำร

 บริษัทฯด�ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงำนด�ำเนินงำนที่รำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือ กำรจ�ำหน่ำยเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์
เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริมและให้บริกำรที่เกี่ยวข้อง และด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯ ประเมิน
ผลกำรปฏบิตังิำนของส่วนงำนโดยพจิำรณำจำกก�ำไรหรอืขำดทนุจำกกำรด�ำเนนิงำนซึง่วดัมลูค่ำโดยใช้เกณฑ์เดยีวกบัทีใ่ช้
ในกำรวัดก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำนในงบกำรเงิน ดังนั้น รำยได้ ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่
แสดงอยู่ในงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำนด�ำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แล้ว 

26. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
 บรษิทัฯ และพนกังำนบรษิทัฯได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส�ำรองเลีย้งชพีขึน้ตำมพระรำชบญัญตักิองทนุส�ำรองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 
โดยบริษัทฯ และพนักงำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้
บริหำรโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุนกสิกรไทย จ�ำกัด และจะจำ่ยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำม
ระเบยีบว่ำด้วยกองทนุของบรษิทัฯ ในระหว่ำงปี 2559 บรษิทัฯรบัรูเ้งนิสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจ�ำนวน 1,359,836 บำท 
(2558: 1,394,885 บำท)

27. เงินปันผล
 เมือ่วนัที ่ 31 มนีำคม 2558 ทีป่ระชมุสำมญัประจ�ำปีผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯมมีตอินมุตัใิห้จ่ำยเงนิปันผลส�ำหรบัผลกำรด�ำเนนิงำน
ของปี 2557 ในอตัรำหุน้ละ 0.02 บำท เป็นจ�ำนวนทัง้สิน้ 8 ล้ำนบำท บรษิทัฯ ได้จ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวแล้วในเดอืนเมษำยน 
2558

 เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2559 ที่ประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลส�ำหรับผลกำร
ด�ำเนินงำนของปี 2558 ในอัตรำหุ้นละ 0.02 บำท เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 8 ลำ้นบำท บริษัทฯ ได้จ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวแล้วใน
เดือนเมษำยน 2559

2558

8,687
400,000

0.02

ก�ำไรส�ำหรับปี (พันบำท)
จ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (พันหุ้น)
ก�ำไรต่อหุ้น (บำท/หุ้น)

2559

5,136
400,000

0.01
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28.  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
28.1  ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ

28.1.1 บริษัทฯ ได้เข้ำท�ำสัญญำว่ำจ้ำงทำงด้ำนกำรบริหำรงำนและกำรจัดกำรเกี่ยวกับสินค้ำกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
  แห่งหนึ่ง ภำยใต้เงื่อนไขของสัญญำดังกลำ่ว บริษัทฯมีภำระผูกพันที่ต้องจำ่ยค่ำตอบแทนตำมเกณฑ์และอัตรำที ่
  ระบุในสัญญำ สัญญำดังกล่ำวมีอำยุ 1 ปี และจะต่ออำยุสัญญำออกไปอีกครำวละ 1 ปี จนกว่ำจะมีกำรบอกเลิก 
  สัญญำโดยฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง
28.1.2 บริษัทฯได้เขำ้ท�ำสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนและสัญญำบริกำรที่เก่ียวข้องกับกำรเช่ำอำคำรส�ำนักงำน คลังสินคำ้และ 
  พื้นที่สำขำ อำยุของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 21 ปี
  บริษัทฯ มีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจำ่ยในอนำคตทั้งสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำด�ำเนินงำนและสัญญำบริกำรที่บอกเลิก 
  ไม่ได้ ดังนี้

28.2 การคํ้าประกัน
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯมีหนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยธนำคำรในนำมบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจ�ำนวน 29.8  
ล้ำนบำท (2558: 139.8 ลำ้นบำท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภำระผูกพันเพื่อกำรค�้ำประกันกำรซื้อสินคำ้และบริกำรซึ่งเป็นไปตำม
ปกติธุรกิจของบริษัทฯ 

29. เครื่องมือทางการเงิน
29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทำงกำรเงินที่ส�ำคัญของบริษัทฯตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 107 “กำรแสดงรำยกำรและกำร
เปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชั่วครำว ลูกหนี้
กำรค้ำและลูกหนี้อื่น และเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น บริษัทฯมีควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว 
และมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บรษิทัฯ มคีวำมเสีย่งด้ำนกำรให้สนิเชือ่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ืน่ ฝ่ำยบรหิำรควบคมุควำมเสีย่งนีโ้ดยกำร
ก�ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเชื่อที่เหมำะสม ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คำดวำ่จะได้รับควำมเสียหำยที่เป็น
สำระส�ำคัญจำกกำรให้สินเชื่อ นอกจำกนี้  กำรให้สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีกำรกระจุกตัวเนื่องจำกบริษัทฯมีฐำนของลูกคำ้ที่
หลำกหลำยและมีอยู่จ�ำนวนมำกรำย จ�ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สินเชื่อคือมูลคำ่ตำมบัญชีของ
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

2558

32.9
31.7
9.0

จ่ำยช�ำระภำยใน
ภำยใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
มำกกวำ่ 5 ปี

2559

37.7
30.4
5.5

(หน่วย: ล้ำนบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงิน
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม สินทรัพย์ทำงกำร
เงินดังกล่ำวส่วนใหญ่มีอัตรำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรือมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดใน
ปัจจุบัน 

สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่ส�ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย และส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำร
เงินที่มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบก�ำหนด หรือ วันที่มีกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำร
ก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้   

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชั่วครำว
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

หนี้สินทางการเงิน
เจำ้หนี้กำรค้ำและเจำ้หนี้อื่น

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: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

อัตรา         
ดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชั่วครำว
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
เงินลงทุนระยะยำวอื่น

หนี้สินทางการเงิน
เจำ้หนี้กำรค้ำและเจำ้หนี้อื่น

-
32

-
-

32

-
-

-
-
-

10
10

-
-

11
-
-
-

11

-
-

5
56
33

-
94

111
111

16
88
33
10

147

111
111

0.10 - 0.88
0.90 - 2.00

-
2.25

-

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)
รวม

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 
1 ปี

มากกว่า 
1 ปี



082  รายงานประจ�าปี 2559
 บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน) 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องจำกกำรซื้อสินค้ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
บริษัทฯ มียอดคงเหลือของหนี้สินทำงกำรเงินที่เป็นสกุลเงินตรำตำ่งประเทศ ดังนี้

29.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนือ่งจำกเครือ่งมอืทำงกำรเงนิส่วนใหญ่ของบรษิทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้และเงนิลงทนุระยะยำวอืน่มอีตัรำดอกเบีย้
ใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริษัทฯจึงประมำณมูลคำ่ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินใกล้เคียงกับ
มูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

30.  การบริหารจัดการทุน 
 วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนที่ส�ำคัญของบริษัทฯ คือกำรจัดให้มีซึ่งโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสมเพื่อสนับสนุนกำร 
 ด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯและเสรมิสร้ำงมลูค่ำกำรถอืหุน้ให้กบัผูถ้อืหุน้ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 บรษิทัฯมอีตัรำส่วน 
 หนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.44:1 (2558: 0.55:1)  

31. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
 บริษัทฯได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีดังต่อไปนี้ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558  
 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรจัดประเภทของรำยกำรทำงบัญชีในปัจจุบัน

เหรียญสหรัฐอเมริกำ

 (พัน)

1

(บำทต่อหน่วยเงิน
ตรำต่ำงประเทศ)

36.0025

 (พัน)

2

(บำทต่อหน่วยเงิน
ตรำต่ำงประเทศ)

36.2538

(หน่วย: พันบำท)

(หน่วย: บำท)

หนี้สินทางการเงิน                                    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม สกุลเงิน

2559 25592558 2558

อัตราขายถัวเฉลี่ย                                  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

     ตามที่จัดประเภทใหม่            ตามที่เคยรายงานไว้

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

150,591,615
60,022,404

123,815,696
86,762,323

 กำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีดังกลำ่วไม่มีผลกระทบต่อก�ำไรส�ำหรับปีหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตำมที่ได้รำยงำนไว้

32. การอนุมัติงบการเงิน
 งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯเมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2560 
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iStudio by SPVi

ชัน้ 3 อาคารฟอรจ์นูทาวน์ (02-642-0826-7)
ชัน้ 4 ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัล พลาซา่ แจง้วฒันะ(02-101-0890-1)
ชัน้ G อาคารซคีอนสแควร ์ (02-720-2988-9)
ชัน้ 4 ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลพระราม 9 (02-108-3241-2)

iBeat by SPVi 
ชัน้ 2 อาคารเอสพลานาด (02-660-9259-61)
ชัน้ 4 อาคารฟอรจ์นูทาวน์ (02-642-0634-5)
ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้เกตเวย ์ เอกมยั (02-108-2844-5)
ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัล พลาซา่ เชยีงราย (052-020-822-3)
อาคารเทสโก ้ โลตสั สาขา มหาชยั2 (034-866-358-9)
ชัน้ 2 ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัล พลาซา่ ระยอง (038-942- 676) 

U•Store by SPVi
ศนูยห์นังสอื มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรร์ังสติ (095-372-5532)
ศนูยห์นังสอื มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรท์า่พระจนัทร ์ (02-623-5800)
ชัน้ G อาคาร ABAC Plaza มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
(02-705-5190)
ชัน้ 1 อาคารเซนต ์ ฟ ลิปิส ์ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั วทิยาเขตหัวหมาก 
(02-720-6800-1)
ชัน้ 1 อาคาร 10  คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
(02-955-1590-1)
อาคารหอสมดุและคลังความรู ้ มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา (02-800-2558-9)
อาคารอเนกประสงคข์า้งอาคาร 10 มหาวทิยาลยักรุงเทพ วทิยาเขตรังสติ 
(02-902-0606-7)
ชัน้ 1 อาคาร 7 มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติ (02-954-9878-9)
ดา้นหนา้อาคารศนูยป์ฏบิตักิารโรงแรมเทาทอง มหาวทิยาลยับรูพา (095-372-5542)

iShop

ชั้น 3 พันธ์ทิพย์พลาซ่า (02-256-0397-8)

mobi 
ชัน้ G อาคารซคีอนสแควร ์ (02-721-8825)
ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ คอมเพล็กซ์ (02-734-1300)
ชัน้ 1 เจริญภณัฑด์พีารท์เมน้ทส์โตร(์095-372553)
ชัน้ 1 อาคารบิก๊ซีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์ (096-8814318)

iCenter

ชัน้ 3 อาคารฟอรจ์นูทาวน์ (02-642-0826-8ตอ่ 11-14 ,095-372-5562 , 095-372-5563 )
ชัน้ G ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลพลาซา แจง้วฒันะ (02-835-3993-4 , 095-372-5591, 
095-372-5592)
ชัน้ 4 ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลพระราม 9 (095-372-5556)
ชัน้ 2 Passione Shopping Destination (038-010-909)
ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัล พลาซา่ เชยีงราย (052-020-866)
ชัน้ 1 หา้งโฮมโปรนครปฐม(034-900-815-6)

AIS Shop by partner 

อาคารเทสโก ้ โลตสั สาขา ระยอง (098-819-9776)
ชัน้ 1 อาคารเอม็เอม็ เมกา้มารเ์กต็ อรัญประเทศ (089-899-5395)
ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้โรบนิสนั จนัทบรุี

3rd Floor IT MallFortune Tower
4th Floor Central Plaza Chaengwattana
G Floor Seacon Square
4th Floor Central Plaza Grand Rama 9

2nd Floor Esplanade Cineplex Ratchadapisek
4th Floor Fortune Tower
1st Floor Gateway Ekamai
1st Floor Central Plaza Chiangrai
Tesco Lotus Mahachai 2
2nd  Floor Central Plaza Rayong

Thammasat University Bookstore (Rangsit)
Thammasat University Bookstore (Thaprachan)
Gth Floor, ABAC Plaza Assumption University 
(Suvarnaphumi Campus)
1th Floor, St. Philip & Bernard Hall Assumption University 
(HuaMark Campus)
1nd  Floor Building  10, Faculty of Business 
Administartion, Kasetsart University
Mahidol University Library and Knowledge Center (Saraya)
Anek Prasong Building (building10), Bangkok University 
(Rangsit)
1nd  Floor Building 7,Dhurakij Pundit University
University in front of Tao-Tong Hotal Operation 
CenterBurapha University

3st Floor Pantip Plaza

G Floor,Seacon Square
1st Floor The Mall  Shopping Center Bangkapi
1st Charoenphan Department Store
1st Big C Lamphun

3st Floor IT MallFortune Tower
Gth Floor Central Plaza Chaengwattana

4 th Floor Central Plaza Grand Rama 9
2 th Floor Central Plaza Chiangrai
1 th Floor Central Plaza Chiangrai
1 th Floor Homepro Nakornphatom 

Gth Floor Tesco Lotus Rayong
1th Floor MM Mega Market
1th Floor Robinson Chantaburi
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