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ภาพรวมธุรก ิจภาพรวมธุรก ิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจําหนา่ย (Reseller) สินค้า Apple
และเป็นตัวแทนจําหนา่ยผลิตภัณฑ์สินค้าอ่ืนๆ ท่ีสามารถนํามาใช้กับสินค้า
Apple เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังมีศูนย์บริการสําหรับสินค้า Apple ในนาม iCenter

Highlight ที ่น �าสนใจของบร ิษ ัทHighlight ที ่น �าสนใจของบร ิษ ัท

ในปี 2564 บริษัทฯ เปิดสาขาเพิ่ม 9 สาขา ได้แก่ U•Store 1 สาขา,Mobi 1
สาขา,AIS Shop 1 สาขา, AIS Telewiz 3 สาขา,A-Store 1 สาขา และศูนย์
บริการ iCenter 2 สาขา บริษัทฯจึงมีสาขาท้ังสิ้นจํานวน 66 สาขา (iStudio
= 4, iBeat = 5, Mobi = 4, U•Store = 20, iCenter = 7,
ASP/Telewiz/Buddy = 21, iSolution = 1 และ AStore = 4)

โครงสร �างรายได �ตามประเภทธุรก ิจโครงสร �างรายได �ตามประเภทธุรก ิจ

รายได้จากการขาย 98.87%

รายได้จากการบริการ 0.46%

อ่ืนๆ 0.67%
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SPVISPVI TECHTECH maimai

P/E (เท่า) 26.97 46.65 58.21

P/BV (เท่า) 6.65 6.98 3.42

Dividend yield (%) 1.53 0.75 1.18

31/12/6431/12/64 31/12/6331/12/63 31/12/6231/12/62

Market Cap (ลบ.) 2,880.00 1,160.00 1,216.00

ราคา (บาท/หุ้น) 7.20 2.90 3.04

P/E (เท่า) 26.97 18.28 19.38

P/BV (เท่า) 6.65 3.13 3.49
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Company Rating:

สรุปผลการดำเน ินงานและคำอธิบายงบป�  2564สรุปผลการดำเน ินงานและคำอธิบายงบป�  2564

2564 2563 2562 2561

งบกำไรขาดท ุน  (ลบ . )งบกำไรขาดท ุน  (ลบ . )

รายได้ 5,573.26 3,634.97 3,609.91 2,591.46

ค่าใช้จ่าย 5,408.01 3,537.23 3,515.17 2,534.90

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 125.56 73.30 75.70 45.22

งบแสดงฐานะทางการเง ิน  (ลบ . )งบแสดงฐานะทางการเง ิน  (ลบ . )

สินทรัพย์ 791.78 864.15 728.70 601.66

หนี้สิน 299.73 451.88 349.73 272.94

สว่นผู้ถือหุ้น 492.05 412.27 378.97 328.72

งบกระแสเง ินสด  (ลบ . )งบกระแสเง ินสด  (ลบ . )

กิจกรรมดําเนินงาน 304.72 -119.92 74.04 34.30

กิจกรรมลงทุน -42.38 91.88 -58.41 -6.38

กิจกรรมจัดหาเงิน -207.86 36.11 -24.01 -15.99

งบกำไรขาดท ุน  (ลบ . )งบกำไรขาดท ุน  (ลบ . )

กําไรต่อหุ้น (บาท) 0.31 0.18 0.19 0.11

อัตรากําไรขั้นต้น (%) 9.70 10.97 11.23 12.67

อัตรากําไรสุทธิ (%) 2.25 2.02 2.10 1.74

D/E Ratio (เท่า) 0.61 1.10 0.92 0.83

ROE (%) 27.77 18.53 21.39 14.35

ROA (%) 19.96 12.27 14.24 10.34

สร ุปผลการดำเน ินงานสร ุปผลการดำเน ินงาน

รายได ้จากการขายและบร ิการรายได ้จากการขายและบร ิการ
รายได้จากการขายและการบริการสําหรับปี 2564 มีจํานวน 5,535.79
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจํานวน 1,938.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
53.9 โดยการเพิ่มขึ้นของรายได้มาจากความต้องการสินค้าของผู้บริโภค
เพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่อง รวมถึงการเพิ่มชอ่งทางการขายของบริษัทฯ
กําไรข ั ้นต ้นก ําไรข ั ้นต ้น
     กําไรขั้นต้นสําหรับปี 2564 มีจํานวน 537.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนจํานวน 142.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.1 โดยอัตรากําไรขั้นต้น
สําหรับปี 2564 เท่ากับร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
เท่ากับร้อยละ 11.0 สาเหตุท่ีอัตรากําไรขั้นต้นลดลงเนื่องจากบริษัทฯมี
การเติบโตจากยอดขายผา่นชอ่งทางออนไลน์ ประกอบกับสัดสว่นยอด
ขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Apple เพิ่มขึ้น

พัฒนาการท ี ่สำค ัญพัฒนาการท ี ่สำค ัญ

ไตรมาสท่ี 1/2564 : เปิดสาขาเพิ่มจํานวน 2 สาขา คือ ศูนย์บริการ
iCenter และ A-Store ; ไตรมาสท่ี 2/2564 : เปิดสาขาเพิ่มจํานวน 3
สาขา คือ ศูนย์บริการ iCenter, AIS Shop และ AIS Telewiz ; ไตรมาสท่ี
3/2564 : เปิดสาขาเพิ่มจํานวน 2 สาขา คือ U•Store และ AIS Telewiz ;
ไตรมาสท่ี 4/2564 : เปิดสาขาเพิ่มจํานวน 2 สาขา คือ Mobi และ AIS
Telewiz

แผนธุรก ิจแผนธุรก ิจ

ในปี 2565 บริษัทฯ ยังคงมีเป้าหมายในการเพิ่มยอดขายจากการขยาย
สาขา 5-10 สาขา ท้ังจากการเปิดร้าน U•Store , AIS Shop, AIS Telewiz
และ A-Store รวมท้ังการขายสินค้าและบริการ Solutions ด้านการศึกษา
ท้ัง Apple และ Non-Apple ให้แก่ลูกค้าองค์กรและสถานศึกษา นอกจาก
นั้นยังมีแผนพัฒนาชอ่งทางการขายออนไลน์ เพื่อนําเสนอสินค้าและบริการ
ท่ีครอบคลุมความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ตลอดจนพัฒนาชอ่งทาง
Omni Channel โดยผสมผสานชอ่งทางการสื่อสารท้ังออฟไลน์และ
ออนไลน์ เพื่อสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้แก่ลูกค้า

แนวทางการบร ิหารจ ัดการความเส ี ่ยงท ี ่สำค ัญแนวทางการบร ิหารจ ัดการความเส ี ่ยงท ี ่สำค ัญ

• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จําหนา่ยสินค้ารายใหญ ่จากการเป็นตัวแทน
จําหนา่ยสินค้า Apple โดยบริษัทฯ มีความต้ังใจรว่มมือ และสนับสนุน
การปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญากับ Apple โดยเครง่ครัด

• ความเสี่ยงจากการล้าสมัยของสินค้า เนื่องจากการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีอยา่งรวดเร็ว บริษัทฯ จึงต้องมีการบริหารสต็อคสินค้า คัด
เลือกสินค้าและสั่งซื้อสินค้าในจํานวนท่ีเหมาะสม โดยมีการบริหารคลัง
สินค้าอยา่งมีประสิทธิภาพและมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อ
ระบายสินค้าท่ีมีการหมุนเวียนช้า

• ความเสี่ยงจากการแขง่ขัน จากการท่ีตลาด ICT เติบโตอยา่งรวดเร็ว
โดยเฉพาะสินค้าสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตพีซีรุนใหม ่ๆ ออกมาอยา่ง
สมํ่าเสมอเพื่อแยง่ชิงสว่นแบง่ทางการตลาด บริษัทฯ จึงพยายามรักษา
ฐานลูกค้าท่ีมีอยูเ่ดิมให้เกิด Customer Royalty เชน่ การให้สว่นลดแก่
ลูกค้าในการซื้อสินค้าชิ้นถัดไป มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์กับลูกค้า
ผา่นชอ่งทาง Social Network ต่าง ๆ และมีการจัดกิจกรรมในการให้
ความรู้ในในการใช้งานสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้าเป็น
ประจําทุกเดือน

• ความเสี่ยงจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในปี
2564 ท่ีผา่นมา มีผลกระทบต่อสาขาต่างๆ ของบริษัทฯ ท่ีต้องหยุด
ชะงักเป็นการชั่วคราว และกระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของผู้บริโภค บริษัทฯ จึงได้ปรับการบริหารจัดการให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มลูกค้ามากขึ้น โดยผา่น Social Media และชอ่งทางออนไลน์ และ
กําหนดแนวทางให้พนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติงานจากท่ีบ้าน (Work
from home) ในชว่งท่ีมีการระบาดของโรค
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บริษัท ไอที ซิต้ี จํากัด (มหาชน) (29.00%)

นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์ (16.45%)

นาง เพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล (7.50%)

นาย ไตรสรณ์ วรญาณโกศล (6.51%)

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด (3.12%)

อ่ืน ๆ (37.42%)

ช�องทางการติดต�อบร ิษ ัทช �องทางการติดต�อบร ิษ ัท

http://www.spvi.co.th

ir@spvi.co.th

0-2559-2901-10

1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขต
วังทองหลาง กทม. 10310

ข้อมูลการซื้อขายอ่ืน ๆ :
https://www.settrade.com/C04_01_stock_quote_p1.jsp?
txtSymbol=SPVI

หมายเหตุ : เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพรข่้อมูลของบริษัทจดทะเบียนแก่ผู้ลงทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น บริษัทจดทะเบียนไมไ่ด้ให้คําแนะนําเก่ียวกับการลงทุนใด ๆ ในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
และควรขอรับคําปรึกษาจากผู้ประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง ท้ังนี้ บริษัทจดทะเบียนไมต้่องรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายจากการนําข้อมูลท่ีปรากฏนี้ไปใช้ในทุกกรณี และบริษัทจดทะเบียนสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลท่ีปรากฏในเอกสารฉบับนี้โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมท้ังห้ามไมใ่ห้ผู้ใดนําเอกสารหรือข้อมูล
ท่ีปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไปทําซํ้า ดัดแปลง หรือเผยแพร ่เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจดทะเบียนก่อน หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเก่ียวกับข้อมูลของบริษัท สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายงานหรือสารสนเทศท่ีบริษัทได้เผยแพรผ่า่นชอ่งทางของสํานักงานคณะกรรมกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/
หรือตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

วันท่ีเผยแพร�ข�อมูล 28/02/2565


