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การประกอบธุรกิจ 

1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ทั้งคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ประเภท 

iOS (iPod, iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ เช่น ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลส าหรับงาน

วีดีโอ  ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลแบบพกพา  ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งพิมพ์และกราฟิก รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับสินค้าประเภท iOS  

(iPod, iPad, iPhone) เช่น ล าโพง หูฟัง  รวมทั้ง Case ป้องกันการกระแทก และฟิล์มกันรอย เป็นต้น  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้
ขยายธุรกิจการบริการให้แก่ลูกค้า โดยมีศูนย์บริการส าหรับสินค้าภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ Apple ในนาม Smart Bar  รวมทั้งเปิดศูนย์

ฝึกอบรมการใช้งานให้แก่ลูกค้าและองค์กร ตามมาตรฐาน Apple 

 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสาขาทั้งหมดจ านวน 17 สาขา โดยสาขาของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น iStudio จ านวน 6 สาขา  iShop 

จ านวน 1 สาขา iBeat จ านวน 1 สาขา  U-Store จ านวน 9 สาขา  และศูนย์บริการ Smart Bar จ านวน 3 สาขา โดยสาขาและ

ศูนย์บริการของบริษัทฯ มีรายละเอียดสถานที่ตั้งดังนี้ 

ชื่อร้าน สถานที่ตั้ง 

iStudio ห้อง 3C96 ชั้น 3 อาคารฟอร์จูนทาว์น 

ห้อง 223 ชั้น 2 อาคารเอสพละนาด 

ห้อง 408 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ 

ห้อง 1097 ชั้น G อาคารซีคอนสแควร์ 

ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 9  

ห้อง 1129-1130 และ 1133B  ชั้น 1 ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย  

iShop  ห้อง 386-387 ชั้น 3 พันธ์ทิพย์พลาซ่า 

iBeat   ห้อง 4P36 ชั้น 4 อาคารฟอร์จูนทาว์น 

U•Store ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต 

ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ 

ห้อง 27 ชั้น G อาคาร ABAC Plaza มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  

ชั้น 1 อาคารเซนต์ ฟิลิปส์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก 

ชั้น 1 อาคาร 10  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ชั้นใต้อาคารหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

อาคารอเนกประสงค์ข้างอาคาร 10 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 

ชั้น 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

ด้านหน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา 

Smart Bar ห้อง 85-87C ชั้น I 3 อาคารฟอร์จูนทาว์น 

ห้อง 441 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ 

1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 
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 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีจุดจ าหน่ายสินค้า Apple ใน IT City และ Big C จ านวน 48 แห่ง ทั่วประเทศ โดยตั้งอยู่ที่ IT City 

จ านวน 22 สาขา และที่ Big C จ านวน 26 สาขา 

 

 1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 

  วิสัยทัศน์  

  “มุ่งสู่ความเป็นผู้น าด้าน IT Solutions for New Generation เพ่ือสร้างการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และใส่ใจดูแล

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทให้ได้รับผลตอบแทนและประโยชน์อย่างคุ้มค่าตลอดจนการใส่ใจดูแลสังคมโดยเฉพาะด้านการศึกษา

อย่างต่อเน่ือง” 

  พันธกิจ 

   1. มุ่งมั่นที่จะสรรหาบริการที่ดีและนวัตกรรมใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตที่ต้องการใช้เทคโนโลยีอย่าง

สร้างสรรค์ 

  2. มุ่งพัฒนาบุคคลากร สร้างวัฒนธรรมในการท างานของพนักงาน เพ่ือมอบบริการอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้า พร้อม

ให้ความส าคัญในการพัฒนาความรู้แก่พนักงาน ให้ก้าวทันกับนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แก่องค์กร 

 

  เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 

  บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้น าด้าน IT เพ่ือการศึกษาและการพัฒนาแบบครบวงจร ด้วย Apple Education 

Solution เพ่ือสร้างให้เกิดการเรียนรู้ในเชิง Creative Learning โดยบริษัทฯ จะเน้นในเรื่อง Edutivity คือการท ากิจกรรมเพ่ือการศึกษา 

ด้วยประสบการณ์ของทีมบริหาร ทีมขาย และทีม Solution Engineer ของบริษัทฯ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย นับตั้งแต่ นักเรียน

ในโรงเรียน นักศึกษา อาจารย์ในมหาวิทยาลัย องค์กรเอกชน และบุคคลทั่วไป โดยบริษัทฯ จะท าการตอกย้ าความเป็นผู้น ากับ

กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ ทุกวิชาชีพ ซึ่งถือเป็นช่องทางการตลาดที่สามารถขยายตัวตามแนวโน้มของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งการที่

ประเทศไทยได้เร่ิมใช้ 3G ทั่วประเทศและรองรับการเติบโตของ AEC ซึ่งมีคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน เป็นตัวเชื่อมในโลก

แห่ง Social Network เพราะกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในระดับบุคคล  และองค์กร ต่างมีความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่

ตลอดเวลา โดยเฉพาะวิชาชีพต่างๆ ที่ต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ และรวมทั้งบุคคลทั่วไปที่จะต้องใช้เทคโนโลยีอย่าง

สร้างสรรค์ตลอดช่วงชีวิต (Creative Life Long Learning) บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มองค์กรอื่นๆ เพ่ิมมากขึ้น 

ด้วยผลิตภัณฑ์ และ Solution ต่างๆ ที่บริษัทฯ ม ีเช่น ระบบการจัดการสี  (Color Management System)  ระบบฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูล

ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับ File Server ขององค์กร เป็นต้น 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเพ่ิมยอดขายโดยการเพ่ิมช่องทางในการจ าหน่ายสินค้า และการบริการหลังการขาย ในรูปแบบ

การขยายสาขาและศูนย์บริการ   ทั้งจุดขายในสาขาของ IT City รวมทั้งการเปิดร้าน iStudio, iBeat และ U-Store 

 

 1.2 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญ 

  บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) ก่อตั้งจากประสบการณ์การเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ 
Apple ของนายไตรสรณ์ และนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล ตั้งแต่ปี 2532 โดยเริ่มต้นจากการด าเนินธุรกิจภายใต้ชื่อบริษัทเอส พี วี 
บิสสิเนส เซ็นเตอร์ จ ากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3,000,000 บาทมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจ าหน่าย
คอมพิวเตอร์ Apple เป็นสินค้าหลัก ต่อมาในปี 2537 เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ        
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นายไตรสรณ์ และนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล จึงได้จดทะเบียนบริษัทใหม่ในนาม บริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จ ากัด ด้วยทุนจด
ทะเบียน 6,000,000 บาท 
  จากความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ ประกอบกับการเติบโตของตลาด Apple ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 
2554 นายไตรสรณ์ และนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล จึงได้ร่วมลงทุนกับบริษัทไอทีซิตี้ จ ากัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัท เอส พี วี ไอ 
จ ากัด ขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 120,000,000 บาท โดยรับโอนทรัพย์สินและพนักงานที่เก่ียวข้องกับการเป็นตัวแทนจ าหน่าย 
Apple ทั้งหมด จากบริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จ ากัด ซึ่งจากการร่วมทุนในครั้งนี้ ท าให้บริษัทฯ สามารถขยายจุดจ าหน่ายสินค้า 
Apple สู่พ้ืนที่ร้าน ITCity ทั่วประเทศ 
  บริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกิจการให้บริการที่เป็นมาตรฐานให้แก่ลูกค้า โดยมีศูนย์บริการสินค้าภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ 
Apple ในนาม Smart Bar รวมทั้งเปิดศูนย์ฝึกอบรมการใช้งานให้แก่ลูกค้าและองค์กร ตามมาตรฐาน Apple ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการ
แต่งตั้งเป็น Authorized Apple Training Center แห่งเดียวในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทน
จ าหน่ายภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ เพ่ือใช้งานร่วมกับสินค้า Apple เป็นหลัก เพ่ือที่รองรับความต้องการของลูกค้า 
  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ 

เดือน / ปี เหตุการณ์ที่ส าคัญ 

   มกราคม 2554 จัดตั้งบริษัทฯ  ด้วยทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท 

มีนาคม 2554  รับโอนทรัพย์สินและพนักงานที่เก่ียวข้องกับการเป็นตัวแทนจ าหน่าย Apple ทั้งหมดของบริษัท เอส 
พี วี แอดวานซ์ จ ากัด  

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

 เร่ิมเปิดจุดจ าหน่ายสินค้า Apple ใน IT City   
กรกฎาคม 2554 เปิดสาขา U„Store ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

ตุลาคม 2554 เปิดจุดจ าหน่ายสินค้า Apple ใน Big C เป็นแห่งแรก  

ธันวาคม 2554 เปิดสาขา iStudio ที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัลแกรนด์ พระราม 9  

มกราคม 2555 เปิดสาขา U„Store ที่มหาวิทยาลัยบูรพา 

กุมภาพันธ ์2555 เปิด Smart Bar ที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 

มิถุนายน 2555 เปิดสาขา  iStudio ที่ศูนย์การค้า เกตเวย์ เอกมัย 

เมษายน 2556  ด าเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน  
 เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 10.00 บาท เป็น 0.50 บาท ส่งผลท าให้จ านวนหุ้นสามัญของ

บริษัทฯ เพ่ิมจากจ านวน 12,000,000 หุ้น เป็น 240,000,000 หุ้น 
 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 80,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม  120,000,000 ล้านบาท เป็น 

200,000,000 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 160,000,000 หุ้น มูลที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท ซึ่งรายละเอียดการจัดสรรเป็นดังนี้  
1) หุ้นสามัญจ านวน 50,000,000 หุ้น จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซึง่จัดสรรเรียบร้อยแล้ว  ส่งผลท า

ให้ทุนช าระแล้วของบริษัทฯ เท่ากับ 290,000,000 หุ้น 
2) หุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 104,500,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก 
3) หุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 5,500,000 หุ้น เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ 

ธันวาคม 2556  จดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแล้ว จากการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ จ านวน 160,000,000 หุ้น รวมเป็น
จ านวนหุ้นทั้งสิ้น 400,000,000 หุ้นๆ ละ 0.50 บาท 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ 

รายได้ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple 

- ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ 

- ผลิตภัณฑ์ประเภท IOS 

- ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริม  

 

1,298.19 

621.69 

75.09 

 

58.48 

28.00 

3.38 

 

846.65 

1,380.08 

91.78 

 

33.60 

54.76 

3.64 

 

640.11 

1,315.11 

125.79 

 

27.77 

57.06 

5.46 

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple 1,994.97 89.87 2,318.50 92.00 2,081.16 90.29 

รายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น  

- ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริม 

- ผลิตภัณฑ์ประเภทกราฟิก 

- ผลิตภัณฑ์ประเภทซอฟต์แวร์  

- ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ 

 

159.22 

44.70 

7.60 

0.77 

 

7.17 

2.01 

0.34 

0.03 

 

133.90 

29.47 

20.35 

1.96 

 

5.31 

1.17 

0.81 

0.08 

 

134.52 

44.51 

15.25 

1.76 

 

5.84 

1.93 

5.84 

0.08 

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น  212.28 9.56 185.68 7.37 196.04 8.51 

รวมรายได้จากการขาย 2,207.25 99.43 2,504.19 99.37 2,277.05 98.79 

รายได้ค่าบริการ 12.21 0.55 13.55 0.54 19.62 0.85 

รายได้อื่น 0.45 0.02 2.34 0.09 8.18 0.35 

รายได้รวม 2,219.92 100.00 2,520.08 100.00 2,305 100.00 

 

 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ทั้งคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์

ประเภท iOS และอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมทั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ ที่สามารถน ามาใช้กับผลิตภัณฑ์ 

Apple เพ่ือที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกิจการบริการให้แก่ลูกค้า โดยมี

ศูนย์บริการส าหรับสินค้าภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ Apple ในนาม Smart Bar รวมทั้งเปิดศูนย์ฝึกอบรมตามมาตรฐาน Apple ซึ่งได้รับ

การแต่งตั้งเป็น Authorized Apple Training Center แห่งเดียวในประเทศไทย 

 

  ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์และบริการหลักของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 

  2.1.1 ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple  

   บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก Apple South Asia (Thailand) Limited ให้เป็นตัวแทนจ าหน่าย (Reseller) 

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ตามสัญญา Apple Premium Reseller, Authorized Apple Thailand Reseller Agreement และ 

Apple Campus Store Reseller Agreement ทั้งนี ้ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
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   2.1.1.1 ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ MAC OS (MAC Operating System) 

    บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ทุกรุ่นภายใต้ตราสินค้าของ Apple 

(MAC OS) ซึ่งปัจจุบันระบบปฏิบัติการของ Apple เป็นระบบ MAC OSX (MAC Operating System Ten) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ

ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของ Apple ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายส าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ซึ่งมีทั้งความสวยงามและ

ความเสถียรที่สูงกว่าระบบอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ที่บริษัทฯ จ าหน่าย ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์   

ไอแมค (iMac),  คอมพิวเตอร์แบบพกพาทั้ง แมคบุ๊คโปร (MacBook Pro) และ แมคบุคแอร์ (MacBook Air) 

   2.1.1.2 ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iOS Devices) 

    ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทไอแพด (iPad) ไอพอด (iPod) และไอโฟน 

(iPhone) โดยเร่ิมแรกระบบ iOS มีชื่อว่า iPhone Operating System (iPhone OS) ซึ่งเป็นระบบที่สร้างขึ้นมาเพ่ือรองรับการท างาน

ของ iPhone แต่ในภายหลังผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Apple สามารถใช้งานบนระบบปฏิบัติการเดียวกันกับ iPhone ได้ ท าให้ในปี 2553 

Apple ได้เปลี่ยนชื่อระบบปฏิบัติการ iPhone OS เป็น iOS เพ่ือสะท้อนถึงความสามารถในการรองรับระบบปฏิบัติการของผลิตภัณฑ์

อื่นๆ ของ Apple ได้ โดยผลิตภัณฑ์ประเภท iOS ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ าหน่ายของ Apple โดยตรง ได้แก่ iPod และ iPad   

ส าหรับ iPhone  เน่ืองจาก Apple South Asia (Thailand) Limited แต่งตั้งผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรง  

บริษัทฯ จึงได้ท าสัญญากับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 3 ราย ได้แก่ บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จ ากัด (บริษัทย่อยของ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู ดิสทริ

บิวชั่น แอนด์ เซลส์ จ ากัด (บริษัทย่อยของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)) เพ่ือเป็นผู้จัดจ าหน่ายของผู้ให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว ท าให้บริษัทฯ สามารถซ้ือ iPhone มาจ าหน่ายได้ 
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   2.1.1.3 ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริมภายใต้ตราสินค้า Apple (Apple Accessories) 

    อุปกรณ์เสริมภายใต้ตราสินค้า Apple ที่บริษัทฯ จ าหน่ายได้แก่ ที่ชาร์จแบตเตอรี่ (Battery 

Charger) ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ MacBook Pro, MacBook Air, iPod, iPad และ iPhone, หูฟัง (Headphone) เมาส์ (Mouse) 

สายพ่วง (Devices Connector) เครื่องส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Internet Router) แผนความคุ้มครอง AppleCare (AppleCare 

Protection Plan) เป็นต้น 

  2.1.2  ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น (Non-Apple Products)  

   เพ่ือที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร  บริษัทฯ ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ ที่สามารถน ามาใช้กับผลิตภัณฑ์ Apple เป็นหลัก ทั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูล

ส าหรับงานวีดีโอ ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลแบบพกพา ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งพิมพ์และกราฟิก รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับสินค้าประเภท 

iOS  (iPod, iPad, iPhone) เช่น ล าโพง หูฟัง  รวมทั้ง Case ป้องกันการกระแทก และฟิล์มกันรอย เป็นต้น  โดยสามารถจ าแนกได้
เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

   2.1.2.1 ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริม (Accessories) 

      บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ าหน่ายให้กับผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายหลายราย เพ่ือให้ได้สินค้าที่หลากหลาย  

เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้าของ ’ลูกค้า และเพ่ิมโอกาสในการขายสินค้าประเภทอุปกรณ์เสริมหลังจากการขายผลิตภัณฑ์

ของ Apple  โดยอุปกรณ์เสริมภายใต้ตราสินค้าอื่นที่บริษัทฯ จ าหน่าย ได้แก่ 

- ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลแบบพกพา 
        บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ าหน่ายฮาร์ดดิสก์ของ LaCie Limited จากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งจ าหน่าย
ฮารด์ดิสกส์ าหรับลูกค้าทั่วไปและลูกค้าองค์กร มีขนาดหลากหลายตั้งแต่ขนาดใหญ่ส าหรับส านักงาน ซึ่งมีความสามารถที่จะต่อเชื่อม
กับระบบเครือข่าย (NAS) จนไปถึงขนาดพกพา โดยมีจุดเด่นที่เป็นบริษัทที่พัฒนาสินค้าประเภทอุปกรณ์ส ารองข้อมูลคุณภาพสูงชนิด
พกพาส าหรับสินค้า Apple มานานกว่า 10 ปี และมีความรู้ในระบบปฏิบัติการของ Apple ท าให้การพัฒนาสินค้าของ LaCie มี
ประสทิธิภาพดีกว่าสินค้าประเภทเดียวกันในท้องตลาด 

 

- อุปกรณ์เสริมต่างๆ 
       นอกจากสินค้าที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ยังมีสินค้าที่เป็นอุปกรณ์เสริม ประเภท Case ส าหรับ 
iPhone, iPad เพ่ือเป็นการปกป้องอุปกรณ์ และเพ่ิมสีสันในการใช้งาน  ส าหรับอุปกรณ์เหล่านั้น  บริษัทฯ จะท าการคัดสรรสินค้าที่
เหมาะกับกลุ่มลูกค้า รวมถึงจัดหาสินค้าใหม่ๆ เข้ามาตลอดเวลา เพ่ือเป็นการสร้างทางเลือกที่มากขึ้นให้กับลูกค้า จากแนวโน้มของ
ตลาดอุปกรณ์ส าหรับพกพาซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้สรรหากลุ่มสินค้าใหม่ๆ เข้ามาตอบสนองความต้ องการ เช่น 
หูฟังไร้สายส าหรับการสนทนาทางโทรศัพท์ (Bluetooth)  ล าโพงไร้สาย และแบตเตอรี่ส ารองที่รองรับอุปกรณ์ Apple หลากหลายชนิด
ที่ก าลังได้รับความนิยม  บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับคุณภาพสินค้าเป็นอย่างมาก จึงได้คัดเลือกสินค้าจากบริษัทที่มีชื่อเสียง และมี
มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ เช่น Beats by Dr. Dre, Bose, JBL, Jawbone, Jabra เป็นต้น 
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   2.1.2.2 ผลิตภัณฑ์ประเภทกราฟิก (Professional Graphics) 

    บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งพิมพ์และกราฟิก จากบริษัทชั้นน าใน

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และกราฟิก  ท าให้บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้น าด้านสิ่งพิมพ์ในระบบดิจิตอลในประเทศ โดยรายละเอียดผลิตภัณฑ์

ประเภทกราฟิกมีดังนี้ 

- เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทหน้ากว้าง 
 บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทระดับโปร (Pro Series) 
(เครื่องพิมพ์ขนาด A3 ขึ้นไป) จาก บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้จ าหน่ายทั้งเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่และเล็กที่
ให้สีสันเที่ยงตรงแม่นย า เหมาะส าหรับงานสตูดิโอ แกลเลอรี่ กราฟิก และดิจิตอลพรู๊ฟ 

          
- กระดาษส าหรับงานพิมพ์ 

    บริษัทฯ น าเข้ากระดาษส าหรับงานพิมพ์ซึ่งผลิตในประเทศญี่ปุ่น เพ่ือท าการจัดจ าหน่ายในประเทศ
ไทยภายใต้ยี่ห้อ iPaper นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สั่งกระดาษคุณภาพสูงจากบริษัท Tecco GmbH จากประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นผู้ผลิต
กระดาษส าหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจทและเลเซอร์ ที่มีความหลากหลายทั้งงานพิมพ์ทั่วไป และงานพิมพ์ชนิดพิเศษที่ต้องการความ
คมชัดและความถูกต้องของสี และคุณภาพที่สม่ าเสมอ 
 

          
- อุปกรณ์วัดคุณภาพการพิมพ์  

    บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้ายี่ห้อ X-Rite ส าหรับสินค้า 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) Digital Imaging 
ได้แก่ เครื่องมือวัดค่าสี เครื่องมือปรับวัดจอภาพสี และซอร์ฟแวร์ส าหรับการสร้า งโพรไฟล์ของอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น และ (2) 
Graphics Art ได้แก่ เครื่องมือวัดค่าสีและวัดค่ามาตรฐานไว้ส าหรับควบคุมคุณภาพงานสิ่งพิมพ์ เพลท และฟิล์ม  
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   2.1.2.3 ผลิตภัณฑ์ประเภทซอฟต์แวร์ (Software) โดยบริษัทฯ เป็นตัวแทนจ าหน่ายซอฟต์แวร์ให้กับ 

    - Adobe  โดยบริษัทฯ เป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท Adobe Systems Incorporate  
หลากหลายชนิด เช่น InDesign, Illustrator, Photoshop, Lightroom4 และ SpeedGrade ส าหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป และสถาบันศึกษา 

 

 

    - Electronics for Imaging (EFI) ‟ บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายของ บริษัท EFI 
Singapore Pte Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนาโปรแกรม Colorproof XF เพ่ือที่จะตรวจสอบคุณภาพและความสมดุลของสีบนสิ่งพิมพ์ 
รวมทั้งยังสามารถตรวจสอบคุณภาพได้ทั้งงานภาพถ่าย งานดิจิตอลพรู๊ฟ หรืองานพิมพ์ภาพโปสแตอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่
ใช้กันแพร่หลายที่สุดในประเทศไทย  

 

   2.1.2.4 ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทฯ จ าหน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์ของบริษัท เดลล์ 

คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือเป็นทางเลือกเสริม ส าหรับลูกค้าที่ต้องการสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ภายใต้ตราสินค้าอื่น 

 

  2.1.3 งานบริการ (Services) 

   บริษัทฯ เปิดศูนย์บริการลูกค้า เพ่ือที่จะอ านวยความสะดวก คอยให้ค าปรึกษาและสร้างความมั่นใจในการ

บริการให้แก่ลูกค้า ภายใต้ชื่อ Smart Bar ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น Apple Authorized Service Provider โดยพนักงานของบริษัทฯ 

ได้รับการอบรมจากทาง Apple เพ่ือเรียนรู้การซ่อมบ ารุงเครื่องรุ่นใหม่ๆ ตลอดเวลา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดศูนย์อบรมการใช้

งานแก่ลูกค้าทั่วไปและองค์กร ตามมาตรฐาน Apple และได้รับการแต่งตั้งเป็น Authorized Apple Training Center แห่งเดียวใน

ประเทศไทยที่ IT Mall Fortune Town ชั้น 3 

 

 

 

 

 2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
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 2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

  2.2.1 กลยุทธ์การแข่งขัน 

    1. การบริหารช่องทางการจ าหน่ายที่เหมาะสม 

    เน่ืองจากรายได้ของบริษัทส่วนใหญ่มาจากการขายปลีกให้แก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไป (Retail) คิดเป็น

สัดส่วนประมาณร้อยละ 74.15 ร้อยละ 82.52 และร้อยละ 78.02 ของรายได้รวม ในปี 2554-2555 และ ปี 2556 ตามล าดับ บริษัทฯ 

จึงมีนโยบายที่จะเน้นการเลือกเปิดสาขาเฉพาะในแหล่งชุมชนที่มีก าลังซื้อ และมีความสะดวกสบายในการไปใช้บริการ รวมถึงท าเล

ที่ตั้งของร้านในแต่ละอาคาร หรือศูนย์การค้า จะค านึงถึงความเด่น และสะดุดตา ซึ่งจะช่วยดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้

สะดวก โดยจะเห็นได้จากสาขาทั้งหมดของบริษัทฯ จะตั้งอยู่ในศูนย์การค้า หรืออาคารที่อยู่ในแหล่งชุมชนที่มีก าลังซื้อทั้งสิ้น  ใน

ขณะเดียวกันการเลือกเปิดจุดจ าหน่ายสินค้าApple ใน IT City และ Big C บรษัิทฯ จะเลือกเปิดเฉพาะสาขา IT City และ Big C ที่

เป็นแหล่งชุมชนที่มีก าลังซื้อเท่านั้น และเพ่ือให้การบริหารจุดจ าหน่ายสินค้า Apple เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บริษัทฯ จะมีการ

ติดตามและตรวจสอบผลประกอบการของจุดจ าหน่ายสินค้า Apple ที่ตั้งอยู่ใน IT City และ Big C อย่างใกล้ชิด 

 

     2. การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า โดยเฉพาะผู้ผลิตสินค้า  

      จากการที่นายไตรสรณ์ และนางเพ็ชรรัตน์ เป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้า Apple จนถึงปัจจุบันนับเป็น
เวลากว่า 20 ปี และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทภายใต้การบริหารของนายไตรสรณ์และนางเพ็ชรรัตน์ได้รับรางวัลต่างๆ จาก 
Apple อย่างดี ส่งผลท าให้บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับการสนับสนุนจาก Apple อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งการจะได้รับการแต่งตั้ง
เป็นตัวแทนจ าหน่ายของ Apple จะต้องผ่านการตรวจสอบ ทั้งในด้านความแข็งแกร่งทางการเงิน รวมทั้งความสามารถและศักยภาพ
ในการจัดจ าหน่ายสินค้า และบริษัทฯ ยังได้รับการสนับสนุนจาก Apple ในด้านฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการเพ่ิมทักษะ
และความเข้าใจในตัวสินค้าเพ่ิมขึ้น 
      นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตสินค้าอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Epson, EFI, Adobe 
รวมทั้ง ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 3 บริษัท ส่งผลท าให้บริษัทฯ มีสินค้าที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ จากการที่มีความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าต่างๆ ท าให้บริษัทฯ ได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสินค้าใหม่ สินค้า
เสื่อมความนิยม แนวโน้มหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ของคู่ค้าเหล่านี้อยู่ตลอดเวลา   ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีส่วนช่วยให้บริษัทฯ สามารถประเมิน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งสามารถวางแผนการสั่งซื้อสินค้าได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 
 

     3. การเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ และครบวงจร   

      บริษัทฯ ให้ความส าคัญในเรื่องคุณภาพของบริการ  โดยเฉพาะพนักงานขายซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญใน

การให้บริการแก่ลูกค้าที่เข้ามาในร้าน  โดยบริษัทฯ จะเน้นเรื่องความสุภาพ ความเอาใจใส่ และความรู้ในตัวสินค้าของพนักงานขาย

เป็นหลัก  ซึ่งจะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า  และลูกค้าจะแนะน าบริษัทฯ ให้แก่ผู้อื่น (Word of mouth) 

      นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า โดยบริษัทฯ มี Smart Bar ทั้งหมด 3 

แห่ง เพ่ือให้บริการซ่อมสินค้า Apple หรืออุปกรณ์ทั้งที่อยู่ในระหว่างการรับประกันและที่สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน โดย

ศูนย์บริการนี้เปิดให้บริการทุกวัน (ยกเว้นศูนย์บริการส านักงานใหญ่เปิดวันจันทร์-ศุกร์) ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้ารับบริการได้

สะดวก และรวดเร็ว จะเห็นว่าการให้บริการของบริษัทฯ จะเน้นการให้บริการที่ครบวงจร เป็นการให้บริการที่มีคุณภาพ รวมทั้ง

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
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 4. คุณภาพและความสามารถของบุคลากร 

 จากการที่บริษัทฯ เน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ บริษัทฯ จึงให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความสามารถและมีความพร้อมที่จะให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย  ทั้งนี้ พนักงานทุกคนในทุกสาขาของ
บริษัทฯ จะต้องผ่านการอบรมพ้ืนฐานให้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพในการให้บริการที่มีมาตรฐาน โดยจะได้รับการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้เข้าใจถึงศักยภาพ และวิธีการใช้ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งมีการ Update ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์
ต่างๆ อยู่เป็นระยะเพ่ือที่จะสามารถถ่ายทอดให้แก่ลูกค้าได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังได้มีการลงทุนระบบห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ (eLearning System) ซึ่งช่วยให้พนักงานที่ประจ าสาขาทุกแห่งสามารถเข้ามาค้นหา เรียนรู้ ได้ทุกที่ตลอดเวลา โดย
ข้อมูลที่ที่อยู่จะมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา และ Update ข่าวสาร สินค้าใหม่ หรือปัญหาทางด้านเทคนิคที่ได้พบในร้าน ซึ่งเป็นการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านการแบ่งปันความรู้อย่างทั่วถึง ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ในส่วนพนักงานที่ให้บริการหลังการขาย 
โดยเฉพาะช่างซ่อมประจ าร้าน Smart Bar จะได้รับการฝึกอบรมจากระบบการเรียนรู้ของ Apple และได้รับค าแนะน าจากช่างรุ่นพ่ี ให้
มีความรู้ ความช านาญ รวมทั้งทักษะต่างๆ รวมทั้งต้องผ่านการทดสอบของ Apple เพ่ือให้ได้ใบรับรองมาตรฐานช่างเทคนิคจาก 
Apple นอกจากนั้นยังมีระบบสุ่มส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าในการเข้ารับบริการ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการแก่
ลูกค้า 

  

 5. การบริหารสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ 

 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการบริหารสินค้าคงคลังเป็นอย่างมาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 
เป็นสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น บริษัทฯ อาจประสบกับปัญหาอันเกิดจากสินค้าล้าสมัยหรือสินค้า
เสื่อมความนิยม บริษัทฯ จึงมีการพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้ระบบ Inventory Online ที่
เชื่อมโยงข้อมูลสินค้าคงคลังของทุกสาขา ช่วยให้บริษัทฯสามารถวิเคราะห์การสั่งซื้อในปริมาณที่เหมาะสม ตามความต้องการสินค้า
ของบริษัท รวมถึงสามารถตรวจสอบอายุของสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการสินค้าที่มีการหมุนเวียนช้า
ได้ทันเวลา นอกจากนี้บริษัทฯ ให้แต่ละสาขาท าการตรวจนับสินค้า และรายงานผลการตรวจนับกับส านักงานใหญ่เป็นประจ าทุกวัน 
ท าให้บริษัทฯ ติดตามการหมุนเวียนของสินค้าในแต่ละสาขาได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจากมาตรการดังกล่าว ท าให้บริษัทฯ สามารถควบคุม
ปริมาณ และอายุของสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

 6. กลยุทธ์การตลาด 

 บริษัทฯ จะเลอืกใช้กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมส าหรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม  

 กลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป 

- ลูกค้าร้าน iStudio, iBeat และ iShop โดยเฉพาะ iStudio จะมีกิจกรรมประจ าในร้าน คือ การ
สาธติการใช้งาน (Demo)  ให้ลูกค้าได้ทดลองใช้งาน เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าก่อนการ
ตัดสินใจ   บริษัทฯ จะเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อนิตยสาร IT และ Social Media โดยจะเน้น
การใช้ Social Media เป็นหลัก เพ่ือเป็นการสื่อสารกับลูกค้า ตอกย้ า Brand SPVI การเปิดตัว
สินค้าใหม่ ส่งข่าวกิจกรรมภายในร้าน การส่งข่าว Promotion จะท าผ่าน Social Media และ 
email  รวมทั้งการร่วมงานแสดงสินค้า เช่น Commart ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าที่ผู้เข้าชมงานส่วน
ใหญ่เป็นผู้ใช้คอมพิวเตอร์ เป้าหมายของการร่วมงานคือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ใน
ระบบปฏิบัติการอื่น  ให้รู้จักบริษัทฯ และเปลี่ยนความคิดของกลุ่มลูกค้าที่มาในงาน ว่าการใช้ 
Mac ไม่ยากอย่างที่คิด และได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้า Apple และ Accessories ในงาน 

- ลูกค้าจุดจ าหน่ายสินค้า Apple ใน IT City และ Big C บริษัทฯ จะเน้นการจัด Promotion ร่วมกับ
เจ้าของพ้ืนที่ และใช้สื่อภายในห้าง เช่น Poster, Standy, Way Finding หรือ Window Graphic 
โดยวางตามต าแหน่งที่เด่น และมีลูกค้าเดินเข้ามาในห้าง เช่น ป้ายโฆษณาหน้าห้าง ป้ายบริเวณ
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ที่จอดรถ บันไดเลื่อน ลิฟท์ ซึ่งจะช่วยดึงลูกค้าเข้ามาที่ร้าน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายใน
ร้าน เพ่ือให้แตกต่างจากร้านอื่นๆ ในพ้ืนที่ และมีการส่งเสริมการขายร่วมกับ  IT City และ Big C 

- ลูกค้า U•Store ในมหาวิทยาลัย จะเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ดที่อยู่ในตึกของแต่ละคณะ ที่
มีนักศึกษาเดินผ่านจ านวนมาก รวมทั้งผ่านสื่อภายในมหาวิทยาลัย Social Media และการท า
กิจกรรมร่วมกับทางมหาวิทยาลัย  ทั้งน าเสนอเทคโนโลยี ของ Apple เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 

กลุ่มลูกค้าองค์กร 

- ลูกค้าสถานศึกษา บริษัทฯ มีทีมขายเข้าไปติดต่อโดยตรงกับสถาบันการศึกษา ซึ่งกลยุทธ์หลัก 
คือการเข้าไปน าเสนอ และท ากิจกรรม เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู มั่นใจในเทคโนโลยี และวิธีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอน รวมทั้งจะมีการน าครูและผู้บริหารไปเยี่ยมชมโรงเรียนที่เป็น
ลูกค้าของบริษัทฯ เพ่ือพบปะ พูดคุยกับผู้บริหาร และครูในโรงเรียนที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่ง
เป็นวิธีการสร้างความมั่นใจในความสามารถ ประสบการณ ์ และบริการของบริษัทฯ  นอกจากนั้น
บริษัทฯ ยังร่วมท ากิจกรรมกับทางโรงเรียนในวันวิชาการของโรงเรียน และช่วยให้นักเรียนทั้ง
โรงเรียนได้เห็นและสัมผัสเทคโนโลยี เป็นการสร้าง Brand SPVI ให้แก่นักเรียนและคร ูว่า “SPVI 
เป็นผู้น ำทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ ด้วยเทคโนโลยีของ Apple” 

- ลูกค้าบริษัทและรัฐวิสาหกิจ บริษัทฯ มีทีมงานขายที่รับผิดชอบแต่ละกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเข้าไปติดต่อ
กับลูกค้าโดยตรง พร้อมกับเจ้าหน้าที่เทคนิค น าเสนอ วิเคราะห์ หรือบางกรณีมีการจัดอบรมเพ่ือ
เป็นการสร้างความต้องการให้แก่ลูกค้า ในส่วนของการน าเสนอทางบริษัทฯ จะเน้นย้ า เรื่องการ
บริการซึ่งเป็นจุดแข็งของทีมนี้ ซึ่งมีความแตกต่างจากการขายหน้าร้าน เน่ืองจากความต้องการ
ของลูกค้ามีความซับซ้อนมากกว่า และต้องการการบริการ ณ สถานที่ของลูกค้า โดยบริษัทฯ มี
บริการเสนอให้แก่ลูกค้าในเร่ือง บริการการจัดส่ง ติดตั้ง เชื่อมต่อเข้ากับระบบของลูกค้า การ
แก้ปัญหาทั้งทางโทรศัพท์ หรือ การบริการนอกสถานที่ 

 

  2.2.2 ลักษณะลูกค้า 

   ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มลูกค้าองค์กร 
    กลุ่มลูกค้าองค์กร สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1.1 ลูกค้าสถานศึกษา  
     บริษัทฯ มีการจ าหน่ายสินค้าให้กับสถานศึกษาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน

มัธยมศึกษา และโรงเรียนนานาชาติ    โดยบริษัทฯ มีการท าโครงการร่วมกับสถานศึกษาต่างๆ  เรียกว่า “โครงการหนึ่งนักเรียน หนึ่ง

คอมพิวเตอร์” (One to One Project)  ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนมีคอมพิวเตอร์ของตัวเองที่โรงเรียน  และยังมีโครงการ

สนับสนุนสถานศึกษาในการเปิดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น ห้องปฏิบัติการส าหรับการเรียนการสอนด้านวิชาภาพยนตร์ ซึ่ง

บริษัทฯ เป็นผู้ติดตั้งระบบให้กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพ่ือจัดเก็บไฟล์วิดีโอต่างๆ บนเครื่องแม่ข่ายโดยอัตโนมัติ และสามารถดูแล

เครื่องลูกข่ายโดยอัตโนมัติ  โดยบริษัทฯ จะให้บริการในลักษณะของผู้ส่งมอบ ติดตั้ง และดูแลระบบอุปกรณ์ภายในสถานศึกษา 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเน้นการบริการให้กับลูกค้าสถานศึกษา เพ่ือที่จะเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดและผลักดันให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จัก

มากยิ่งขึ้น  
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1.2 ลูกค้าบริษัทและรัฐวิสาหกิจ 
   ฐานลูกค้าในกลุ่มนี้ ถือว่ามีความหลากหลายสูง เน่ืองจากบริษัทฯ มีฐานลูกค้าอยู่หลายประเภททั้ง

ที่เป็นบริษัทขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SME)  บริษัทขนาดใหญ่และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งบริษัทฯ จะมีพนักงานที่มีประสบการณ์ด้านการ

ขายที่เข้าใจความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มเป็นอย่างดี ลูกค้ากลุ่มนี้จะมีความต้องการมากกว่าสินค้า Apple ซึ่งรวมถึงระบบ

เครือข่าย ระบบแม่ข่าย ซอฟแวร์เฉพาะทาง และต้องการบริการนอกสถานที่ รวมทั้งค าปรึกษาในการวางระบบ 

2. กลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป 
    กลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป มีลักษณะเป็นการขายปลีก  โดยบริษัทฯ จ าหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายย่อย

ทั่วไป ผ่านสาขาต่างๆ ของบริษัทฯ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

2.1 ลูกค้าร้าน  iStudio / iBeat / iShop 
     ลักษณะลูกค้าในกลุ่มนี้จะเป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป ที่ซื้อสินค้าของบริษัทฯ ผ่านสาขาของบริษัทฯ 

ในศูนย์การค้าและอาคารส านักงาน  โดยลูกค้ากลุ่มนี้จะมีความตั้งใจจะซื้อสินค้า Apple โดยตรง  

2.2 ลูกค้า CES (Consumer Electronic Shop) 
     ลักษณะลูกค้าในกลุ่มนี้ จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เดินทางไปยังร้านค้าของคู่ค้าของบริษัทฯ  โดยที่บริษัท

ฯ เปิดจุดจ าหน่ายสินค้า Apple ในพ้ืนที่ของคู่ค้าดังกล่าว เพ่ือจ าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  

- ลูกค้า IT City คือ ผู้บริโภคที่มีความตั้งใจที่จะเลือกซื้อสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์เก่ียวกับคอมพิวเตอร์โดยตรง  

- ลูกค้า Big C คือ ผู้บริโภคสินค้าทั่วไปในร้านค้าประเภทซุปเปอร์เซ็นเตอร์(Hypermarket) 
ซึ่งมีโอกาสได้เดินเข้ามาชมสินค้าของบริษัทฯ ในพ้ืนที่จัดจ าหน่าย โดยลูกค้ากลุ่มนี้ส่วน
ใหญ่จะเลือกซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์เสริมต่างๆ หรือสินค้าที่ราคาไม่แพงจนเกินไป  

2.3 ลูกค้า U•Store 
     ลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษา  ซึ่งมีจุดประสงค์ในการ

ซื้อสินค้าเพ่ือใช้เป็นสื่อในการศึกษา โดยลูกค้าจะซื้อสินค้าผ่าน U„Store ซึ่งเป็นร้านค้าที่บริษัทฯ เปิดท าการอยู่ภายในมหาวิทยาลัย

ต่างๆ เพ่ือจ าหน่ายสินค้า โดยเน้นการให้บริการที่สะดวกสบาย ไม่จ าเป็นต้องออกไปนอกเขตสถาบันการศึกษา 

 
ตารางแสดงสัดส่วนรายได้จากการขายแยกตามประเภทลูกค้า 

ประเภทลูกค้า 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
กลุ่มลูกค้าองค์กร 
- ลูกค้าสถานศึกษา 
- ลูกค้าบริษัทและรัฐวิสาหกิจ 

 
92.04 

478.45 

 
4.17 

21.68 

 
95.91 

341.79 

 
3.83 

13.65 

 
111.86  
388.64 

 
4.91 

17.07 
รายได้จากกลุ่มลูกค้าองค์กร 570.49 25.85 437.70 17.48  500.50 21.98 

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

 
1,110.10 

287.13 
239.53 

 
50.29 
13.01 
10.85 

 
1,349.29 
495.19 
222.01 

 
53.88 
19.77 
8.87 

 
1,091.26 

524.54 
160.75 

 
47.92 
23.04 
7.06 

รายได้จากกลุ่มลูกค้ารายย่อย 1,636.76 74.15 2,066.49 82.52 1,776.55 78.02 

รวมรายได้จากการขาย 2,207.25 100.00 2,504.19 100.00 2,277.05 100.00 
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 2.2.3 นโยบายราคา 

 ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple 

บริษัทฯ จะตั้งราคาขายของหน้าร้าน โดยอิงราคาขายบน Website ของ Apple ส าหรับสินค้าแต่ละรายการ   บริษัทฯ จะ

ยึดราคาดังกล่าวเป็นราคาขายปลีกส าหรับสินค้าใหม่ที่ออกสู่ตลาด และจะเป็นราคาที่เสนอขายแก่ลูกค้าจนกว่า  Apple จะออกสินค้า

ใหม่เพ่ือทดแทนรุ่นเดิม โดยบริษัทฯ จะได้รับการชดเชยราคาตามรุ่น เงื่อนไข และตามเวลาที่ตกลงกัน เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถปรับ

ราคาขายลงมาได้ ยกเว้น iPhone ซึ่งบริษัทฯ ต้องสั่งซื้อจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละราย

จะเป็นผู้แจ้งราคาพร้อมกับแพคเกจบริการมาให้บริษัทฯ     

 ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น  

ส าหรับสินค้าที่บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่าย  ราคาขายปลีกจะเป็นราคาที่แนะน าโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ 

ยกเว้นสินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้น าเข้ามาจ าหน่ายเอง บริษัทฯ จะเป็นผู้ก าหนดราคาขาย โดยมีนโยบายที่ต้องสามารถแข่งขันกับคู่แข่ง

รายอื่นๆ ได้  

 

 2.2.4 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

  บริษัทฯ จ าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ 

1. ช่องทางจ าหน่ายผ่านส านักงานใหญ่ เป็นการติดต่อซื้อขายสินค้าโดยตรงระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทฯ กับ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งบริษัทฯ ได้จ าแนกเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายออกเป็นกลุ่มตามลักษณะของลูกค้า โดยเจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่มจะดูแล
รับผิดชอบลูกค้าตามประเภทลูกค้าที่ก าหนดไว้ในแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มลูกค้าสถานศึกษา และกลุ่มลูกค้าประเภทบริษัทและรัฐวิสาหกิจ 
เป็นต้น  ซึ่งรวมถึง  IT City และ Big C  ที่พนักงานขายส านักงานใหญ่จะเป็นผู้ติดต่อขายสินค้าเพ่ือจ าหน่ายในจุดจ าหน่าย Apple ใน 
IT City และ Big C  

2. ช่องทางจ าหน่ายผ่านร้านค้าปลีก เป็นช่องทางจ าหน่ายโดยตรงกับลูกค้ารายย่อย  โดยบริษัทฯ มีช่องทางจ าหน่าย
ครอบคลุมในพ้ืนที่ที่หลากหลาย ทั้งสาขา iStudio / iBeat / iShop จ านวน 8  สาขา ที่ตั้งในศูนย์การค้า และอาคารส านักงาน รวมทั้ง
สาขาในมหาวิทยาลัย (U•Store) จ านวน 9 สาขา เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าในวงกว้างและอ านวยความสะดวกในการ
เลือกซื้อสินค้าของลูกค้า  ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ที่เหมาะสมให้การจัดตั้งร้านค้าปลีกในแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกัน
ตามประเภทของร้านค้าปลีก เช่น สถานที่ตั้ง ประเภทของลูกค้าในบริเวณนั้นๆ หรือความหนาแน่นของพ้ืนที่ เป็นต้น 
 

ประเภทของสาขาและศูนย์บริการของบริษัทฯ  

โลโก้ ชื่อร้านค้า ลักษณะร้าน 
สัญญา Apple Premium Reseller  (APR) 

 

iStudio 
 

- ผู้ประกอบในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Apple 
Premium Reseller ร่วมกันตั้งชื่อ iStudio  

- สถานที่ตั้ง :  Prime Area 
- พ้ืนที่ร้าน   : ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร 
- ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่าย : สินค้า Apple ทุกประเภท  
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โลโก้ ชื่อร้านค้า ลักษณะร้าน 
สัญญา Authorized Apple Thailand Reseller (AAR) 

  
 

iBeat - ผู้ประกอบในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Apple 
Authorized Reseller ร่วมกันตั้งชื่อ iBeat 

- สถานที่ตั้ง :  Community Mall หรือ อาคารส านักงาน  
- พ้ืนที่ร้าน   : ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร 
- ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่าย : สินค้า Apple ทุกประเภท 

iShop - มีเพียงร้านเดียว โดยทางบริษัทฯ เป็นผู้ตั้งชื่อ iShop       
ไม่สามารถเป็น iBeat ได้เนื่องจากพ้ืนที่น้อยกว่า 50 
ตารางเมตร  

- ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่าย : สินค้า Apple ทุกประเภท 

จุดจ าหน่ายสินค้า 
Apple ใน IT City 

และ  Big C 

- ต้องมีพนักงานประจ าร้านตลอดเวลา 
- ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่าย : iPad จะเป็นสินค้าหลัก ส่วนสาขา

ที่มีขนาดใหญ่จะมีการจ าหน่าย Apple Computer และ 
iPod ควบคู่ไปด้วย  

สัญญา Apple Campus Store Reseller  

 

U„Store - ผู้ประกอบในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Apple 
Campus Store Reseller ร่วมกันตั้งชื่อ U„Store 

- สถานที่ตั้ง :  มหาวิทยาลัย  
- ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่าย : สนิค้า Apple ทุกประเภท 

 
สัญญา Apple Authorized Service Provider 

 
 

Smart Bar 
 

- เป็นชื่อศูนย์บริการที่บริษัทฯ ตั้งขึ้น 
- ให้บริการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Apple 

สัญญา Apple Authorized Training Center 

 

 - ให้บริการสอบ OS X Support Essential 
- ตั้งอยู่ที่ศูนย์บริการ Smart Bar สาขา IT Mall ฟอร์จูน 

ทาวน์ 

 

ตารางแสดงสัดส่วนรายได้จากการขายแยกตามประเภทช่องทางการจ าหน่าย 

ช่องทางการจ าหน่าย 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส านักงานใหญ่ 857.62 38.85 932.89 37.25 1,025.04 45.02 

ร้านค้าปลีก 1,349.63 61.15 1,571.29 62.75 1,252.01 54.98 

รวมรายได้จากการขาย 2,207.25 100.00 2,504.19 100.00 2,277.05 100.00 
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 2.2.5  ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ภาวะอุตสาหกรรม 

  จากการสรุปมูลค่าตลาดการสื่อสารและตลาดฮาร์ดแวร์ปี 2556 ของ สวทช. และ กสทช. พบว่าภาพรวมตลาด

คอมพิวเตอร์หดตัวจากปีก่อน 4% เน่ืองจากเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชลอตัว และภาคครัวเรือนลดการใช้จ่ายลง คาดการณ์ว่าในปี 

2557 ตลาดจะสามารถเติบโตได้ 4.3% โดยส่วนที่เติบโตตามกระแสอุปกรณ์พกพา รวมถึงปัจจัยด้านการใช้งานเทคโนโลยีสูงขึ้น เพ่ือ

เสริมสร้างศักภาพทางธุรกิจ เช่น Cloud Computing , Big Data เพ่ือจัดการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งต้องลงทุนด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และ

โซลูชั่นต่างๆ ที่สูงขึ้น ส าหรับตลาดสมาร์ทโฟน เติบโต 24.2%  

   

  ภาวะการแข่งขัน 

จากการที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple เป็นหลัก ดังนั้นการแข่งขันของ 
ผู้ผลิตสินค้า ICT โดยเฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน และ Tablet PC ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรง
โดยเฉพาะในส่วนของผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็น Apple, Samsung, Nokia ที่จะออกสินค้ารุ่นใหม่ๆ ออกมาอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือแย่งชิงส่วน
แบ่งตลาด อย่างไรก็ตาม ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ Apple ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรม ระบบปฏิบัติการ Mac OSX ส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์, iOS ส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ Tablet, Clouding System, Retina Display ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
พกพาที่แสดงภาพได้คมชัดกว่าจอคอมพิวเตอร์ทั่วไป ความหลากหลายของ Application ความปลอดภัยของระบบ ประกอบกับการ
ออกแบบสินค้าที่ทันสมัย และความง่ายในการใช้งานคาดว่าผลิตภัณฑ์ Apple จะยังคงได้รับความนิยมจากผู้บริโภค โดยสามารถ
พิจารณาได้จากข้อมูลของ StatCounter Global Stats ที่แสดงให้เห็นถึงส่วนแบ่งตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ Apple ในประเทศไทย
เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 8.54 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 13.18 ในปี 2554 ในขณะที่ปี 2555 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 30.03 และร้อยละ 35.30 ในปี 
2556 

ในส่วนของผู้ประกอบการรายอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น Reseller ในประเทศไทยจาก Apple เช่นเดียวกับบริษัทฯ ท าให้
สามารถเปิดร้าน iStudio, iBeat, U-Store หรือ จุดขายสินค้า Apple ในร้าน Retail ของผู้ประกอบการดังกล่าว หรือห้างสรรพสินค้า
ต่างๆ ได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม แต่ละศูนย์การค้า หรืออาคารส านักงาน หรือ Community Mall จะไม่มีร้านของ Apple ประเภท
เดียวกัน อยู่ในที่เดียวกัน และการเปิดสาขาใหม่จะต้องผ่านการอนุมัติจาก Apple ก่อน Reseller ทุกรายจะต้องบริหารช่องทางการ
จ าหน่ายของตนเอง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้น ความส าเร็จของ Reseller คือการมีช่องทางการจ าหน่ายที่เข้าถึง
ผู้บริโภคแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว มีการบริการที่มีคุณภาพและครบวงจร และการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
  

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ 

 รายละเอียดการจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ด้งนี้ 

 2.3.1 ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple  

 จากการที่บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก Apple South Asia (Thailand) Limited  ให้เป็นตัวแทนจ าหน่าย (Reseller) 

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ตามสัญญา Apple Premium Reseller Agreement  Authorized Apple Thailand Reseller และ 

Apple Campus Store Reseller บริษัทฯ จึงสามารถสั่งซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ทุกรุ่น รวมทั้งอุปกรณ์เสริมภายใต้

ตราสินค้า Apple  ต่างๆ เช่น ที่ชาร์จแบตเตอรี่ (Battery Charger) หูฟัง (Headphone) เมาส์ (Mouse) สายพ่วง (Devices 

Connector) เครื่องส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Internet Router) แผนความคุ้มครอง AppleCare (AppleCare Protection Plan) เป็นต้น 

จาก Apple โดยตรง  รวมทั้งผลิตภัณฑ์ประเภท iOS  ในส่วนของไอแพต (iPad) และไอพอต (iPod)  บริษัทฯ สามารถสั่งซื้อจาก 

Apple ได้โดยตรง แต่ส าหรับ iPhone  บริษัทฯ จะสั่งซื้อจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 3 ราย    
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กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประเภท ผู้ผลิต / ตัวแทนจ าหน่าย 
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ iMac, Mac Mini, Mac Pro Apple South Asia (Thailand) Limited  

คอมพิวเตอร์แบบพกพา MacBook Pro, 
MacBook Air 

Apple South Asia (Thailand) Limited 

IOS iPod Apple South Asia (Thailand) Limited 

iPad Apple South Asia (Thailand) Limited 

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

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

Apple South Asia (Thailand) Limited 

 

 2.3.2  ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น (Non-Apple Products)  

  บริษัทฯ ยังมีการซื้อสินค้าตราสินค้าอื่นๆ โดยสามารถจ าแนกผู้ผลิต / ตัวแทนจ าหน่าย ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประเภท ยี่ห้อ ผู้ผลิต / ตัวแทนจ าหน่าย 

อุปกรณ์เสริม ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลพกพา LaCie LaCie Asia Limited 

 หูฟังและล าโพงขนาดเล็ก Bose 

JBL 

Beats 

Jabra 

Jawbone 

บริษัท อัศวโสภณ จ ากัด 

บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จ ากัด 

บริษัท อาร ์ที บี เทคโนโลยี จ ากัด 

บริษัท อาร ์ที บี เทคโนโลยี จ ากัด 

บริษัท ดับบลิวแก๊ดเจท จ ากัด 

 Case iPhone / iPad / iPod  ตัวแทนจ าหน่ายหลายราย 

กราฟิก เครื่องพิมพ์ 

กระดาษส าหรับงานพิมพ์ 

อุปกรณ์วัดคุณภาพการพิมพ์ 

EPSON 

Tecco 

X-Rite 

EPSON (Thailand) Company Ltd. 

Tecco GmbH 

Union TSL Limited 

ซอฟท์แวร์  Adobe 

EFI 

Adobe Systems Software Ireland Ltd. 

EFI Singapore Pte Ltd. 

คอมพิวเตอร์  Dell Dell Corporation Limited 

 

2.3.3 งานบริการ  

         บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก Apple South Asia (Thailand) Limited ให้เป็น Authorized Service Provider ท า

ให้บริษัทฯ สามารถเปิดศูนย์บริการภายใต้ชื่อ Smart Bar เพ่ือให้บริการต่างๆ ส าหรับสินค้า Apple ได้ โดยสามารถซื้ออะไหล่ต่างๆ 

จาก Apple ได้โดยตรง  
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2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

 - ไม่มี - 

 

3. ปัจจัยความเสี่ยง  

 3.1 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงผู้จ าหน่ายสินค้ารายใหญ่ 
   บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก Apple South Asia (Thailand) Limited เป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าของ Apple รวมทั้งเปิด
ศูนย์บริการเพ่ือให้บริการหลังการขายสินค้า Apple โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการซื้อสินค้าจาก Apple คิดเป็นร้อยละ 75.75 ร้อยละ 
73.65 และร้อยละ 75.37 ของยอดสั่งซื้อทั้งหมดในปี 2554 - 2556 ตามล าดับดังนั้น หากบริษัทฯ ถูกยกเลิกการแต่งตั้งจาก Apple ใน
การจ าหน่ายสินค้า Apple จะเกิดผลกระทบกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญถึงแม้สัญญาในการแต่งตั้งเป็นตัวแทน
จ าหน่ายสินค้า Apple เป็นสัญญาปีต่อปี แต่จากการที่นายไตรสรณ์ และนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล และทีมงานผู้บริหาร ด าเนิน
ธุรกิจเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าให้กับ Apple มากว่า 20 ปี อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับรางวัลต่างๆ จาก Apple มาโดยตลอด รวมทั้ง
สร้างยอดขายจ านวนมาก และปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญากับ Apple อย่างเคร่งครัด ท าให้ผู้บริหารเชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ จะได้รับการสนับสนุนและความไว้ใจจาก Apple อย่างต่อเน่ือง 
  

 3.2 ความเสี่ยงจากการล้าสมัยของสินค้า 
   สินค้าของ Apple เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว Apple จึงต้องท าการพัฒนาและออกสินค้า  
รุ่นใหม่ๆ ที่มีความทันสมัยและมีหน้าที่การใช้งานเพ่ิมเติมให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับสินค้า IT อื่นๆ 
ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ าหน่าย บริษัทฯ จึงอาจประสบปัญหาในเรื่องการบริหารสินค้าคงคลัง กล่าวคือ สินค้าที่มีอยู่อาจเสื่อมความ
นิยมและล้าสมัย ท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ าหน่ายสินค้าดังกล่าวได้ 
   จากการที่ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินค้า Apple มานาน ท าให้มีความเข้าใจถึงความต้องการของ
ผู้บริโภคเป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ดูแลสินค้า (Product Management) คอยติดตามสต๊อคสินค้า คัดเลือกสินค้า และสั่งซื้อ
สินค้าจ านวนที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากสินค้าล้าสมัย ส าหรับการคัดเลือกสินค้าเข้ามาจ าหน่าย เจ้าหน้าที่ดูแลสินค้าจะมี 
การส ารวจความคิดเห็น ความต้องการผ่านทางพนักงานหน้าร้าน และผู้จัดการสาขาอย่างสม่ าเสมอ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังได้รับ 
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เก่ียวกับสินค้าใหม่ๆ แนวโน้ม หรือเทคโนโลยีต่างๆ จาก Apple รวมทั้งผู้จัดจ าหน่ายรายอื่นส่งผลท าให้บริษัทฯ 
สามารถคัดสรรสินค้าได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด ในขณะเดียวกัน บริษัทฯมีการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยระบบ Inventory Online ที่เชื่อมโยงข้อมูลสินค้าคงคลังของทุกสาขา โดยทุกสิ้นวันจะมีการสุ่มตรวจเช็คสินค้าคง
คลังของแต่ละสาขา เพ่ือท าการเปรียบเทียบยอดสินค้าคงเหลือกับรายงานสินค้าคงคลังจากระบบInventory ของบริษัท ในสาขาที่มี
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือช้า ก็จะด าเนินการโอนไปยังสาขาอื่นพร้อมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Promotion) เพ่ือช่วยใน
การจ าหน่ายให้เร็วขึ้นหากสาขาใดมีสินค้าไม่พอกับความต้องการ ก็จะสามารถตรวจเช็คสินค้าคงคลังจากสาขาอื่นได้ในทันที ส่งผลท า
ให้บริษัทฯ สามารถระบายสินค้าได้รวดเร็วก่อนที่สินค้าที่มีอยู่จะเสื่อมความนิยม นอกจากนี้ ในกรณีที่ Apple ออกสินค้ารุ่นใหม่เพ่ือ 
ทดแทนรุ่นเดิม บริษัทฯ จะได้รับการชดเชยส่วนต่างราคาตามรุ่น เงื่อนไข และตามเวลาที่ตกลงกัน เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถปรับราคา 
ขายลงมาเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ 
 

 3.3 ความเสี่ยงจากการการแข่งขัน 
   การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาด ICT โดยเฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตพีซี ส่งผลท าให้มีการ
แข่งขันที่สูง โดยเฉพาะในส่วนของผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็น Apple, Samsung, Nokia, HTC ที่จะออกสินค้ารุ่นใหม่ๆ ออกมาอย่างสม่ าเสมอ
เพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด อย่างไรก็ตาม ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ Apple ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรม ระบบปฏิบัติการ Mac 
OSX ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์, iOS ส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ Tablet, Clouding System, Retina Display ส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์พกพาที่แสดงภาพได้คมชัดกว่าจอคอมพิวเตอร์ทั่วไป ความหลากหลายของ Application ความปลอดภัยของระบบ
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ประกอบกับการออกแบบสินค้าที่ทันสมัย และความง่ายในการใช้งานคาดว่าผลิตภัณฑ์ Apple จะยังคงได้รับความนิยมจากผู้บริโภค
จากข้อมูลของ StatCouter Global Stats ที่แสดงให้เห็นถึงส่วนแบ่งตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ Apple ในประเทศไทย โดยเพ่ิมขึ้นจาก
ร้อยละ 8.54 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 13.18 ในปี 2554 ในขณะที่ปี 2555 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 30.03 และร้อยละ 34.29 ในปี 2556    
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากผู้ประกอบการรายอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Apple ให้เป็น Reseller ในประเทศไทย 
เช่นเดียวกัน ท าให้ผู้ประกอบการสามารถเปิดร้าน iStudio, iBeat, U-Store หรือ จุดขายสินค้า Apple ในร้าน Retail ของ
ผู้ประกอบการดังกล่าว หรือห้างสรรพสินค้าต่างๆ ได้เช่นเดียวกับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม แต่ละศูนย์การค้าหรืออาคารส านักงาน หรือ 
Community Mall จะไม่มีร้าน Apple ประเภทเดียวกันอยู่ในที่เดียวกัน (แต่อาจมีจุดจ าหน่ายอื่นๆ ที่จ าหน่ายสินค้า Apple เช่น ใน 
Power Buy หรือ Power Mall) Reseller ทุกรายจะตอ้งบริหารช่องทางการจ าหน่ายของตนเอง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
ดังนั้น ความส าเร็จของ Reseller คือการมีช่องทางการจ าหน่ายที่เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็วการบริการที่มีคุณภาพและ
ครบวงจร และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
   จากการที่บริษัทฯ เป็นร้านตัวแทนจ าหน่าย Apple ที่มีช่องทางการจ าหน่ายที่ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในส่วนของสาขาซึ่ง
ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน Prime Area ทั่วกรุงเทพมหานคร และจุดขายสินค้า Apple จ านวน 48 แห่งทั่วประเทศ โดยตั้งอยู่ที่ IT City จ านวน 
22 สาขาและที่ Big C จ านวน 26 สาขา บริษัทฯ ยังมีศูนย์บริการที่มีคุณภาพและครบวงจร สามารถให้บริการหลังการขายส าหรับ
สินค้าต่างๆ ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในบรรดาคู่แข่งที่เป็น Reseller ของ Apple ส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่ตลาด    
ค้าปลีก โดยการเปิดสาขาเพ่ือครอบคลุมพ้ืนที่จ าหน่ายทั่วไป เน่ืองจากผู้บริหารของบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับ Apple มานาน ท า
ให้มีฐานลูกค้าที่เป็นองค์กร และการศึกษา  ซึ่งคู่แข่งไม่มีความถนัดหรือทีมงานที่จะเข้ามาท าตลาดในส่วนนี้ ประกอบกับบริษัทฯ     
มีกลยุทธ ์ ในการน าสินค้าประเภทอื่นๆ เข้ามารวมกับสินค้า Apple ส าหรับสร้างเป็น Solution ใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ด้านการเรียนการสอน รวมทั้งบริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และประสบความส าเร็จ
ในการติดตั้งระบบต่างๆ ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นน าหลายแห่ง ท าให้บริษัทฯ สามารถรุกตลาดองค์กรและการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 3.4 ความเสี่ยงเก่ียวกับสัญญาเช่าพ้ืนที่ 
เน่ืองจากบริษัทฯ มีการจ าหน่ายสินค้าและให้บริการให้แก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไปโดยผ่านสาขาของบริษัทฯ ทั้งสิ้นจ านวน 17 

สาขา (iStudio 6 สาขา iShop1 สาขา iBeat1 สาขา U-Store 9 สาขา) และศูนย์บริการ 3 สาขา ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์การค้า อาคาร
ส านักงาน มหาวิทยาลัยทั่วกรุงเทพมหานคร ดังนั้นบริษัทฯ จะต้องท าการเช่าพ้ืนที่จากผู้ให้เช่าพ้ืนที่ทั้งในรูปแบบของสัญญาเช่าระยะ
สั้นและระยะยาว บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพ้ืนที่ หรืออาจมีความเสี่ยงจากการที่ผู้ให้เช่าขอ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการต่อสัญญาที่ท าให้บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าเดิม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสาขาที่เป็น
สัญญาเช่าพื้นที่ระยะยาวจ านวน 1 สาขา ซึ่งมีอายุการเช่าคงเหลือ 17 ปี ส าหรับสาขาที่เหลือเป็นสัญญาเช่าพ้ืนที่ระยะสั้น ซึ่งมีอายุ 
สัญญาไม่เกิน 3 ปี จึงอาจมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพ้ืนที่ได้ แต่จากการที่ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นคู่ค้าที่ดีของ 
ผู้ให้เช่าพ้ืนที่มาโดยตลอดกว่า 10 ปี จึงท าให้มีความเสี่ยงเก่ียวกับต่อสัญญาเช่าพื้นที่ดังกล่าวค่อนข้างน้อย 
 

 3.5 ความเสี่ยงจากเงินทุนหมุนเวียน 
   เน่ืองจากสินค้า Apple เป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะช่วงที่ออกสินค้ารุ่นใหม่ เพ่ือให้มีสินค้าเพียงพอ
ในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในช่วงที่ออกสินค้ารุ่นใหม่ ท าให้บริษัทฯ จ าเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนจ านวนมากใน
การสั่งซื้อสินค้าเพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการในช่วงดังกล่าว อย่างไรก็ตามในปัจจุบันบริษัทฯมีวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์
หลายแห่ง รวมทั้ง บริษัทฯ อาจมีการท าขายลดลูกหนี้ เพ่ือให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ เมื่อรวมกับเงินทุนจากการเสนอขายหุ้น
เพ่ิมทุนต่อประชาชนในช่วงปลายปี 2556 ท าให้บริษัทฯมีฐานะเงินทุนหมุนเวียนที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เนื่องจากการขายสินค้า
ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นการขายเงินสดให้กับผู้บริโภคทั่วไป ถึงแม้บริษัทฯ จะเน้นการขายลูกค้าองค์กรเพ่ิมมากขึ้น แต่ Cash 
Cycle ของบริษัทฯ ยังค่อนข้างสั้น โดยในปี 2556 Cash Cycle บริษัทฯ อยู่ที่ 11.38 วัน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารเงินทุน
หมุนเวียนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 



 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

 

19 
 

 3.6 ความเสี่ยงจากการเกิดความเสียหายจากการทุจริตของพนักงานระดับปฏิบัติงาน 
   บริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการกระจายสินค้าไปตามสาขาในพ้ืนที่ต่างๆ ประกอบกับสินค้ามีมูลค่าค่อนข้างสูง
เคลื่อนย้ายสะดวกและเป็นที่ต้องการโดยทั่วไปจากลักษณะดังกล่าวบริษัทฯ อาจเผชิญความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงานระดับ
ปฏิบัติงานบริษัทฯ จึงได้วางระบบควบคุมภายในและระบบสอบทานไว้เป็นอย่างดี รวมทั้งน าระบบสารสนเทศมาช่วยสนับสนุน ใน
ส่วนระบบจัดเก็บสินค้า บริษัทฯ มีมาตรการตรวจสอบสินค้าโดยผู้จัดการสาขาจะด าเนินการสุ่มตรวจสินค้าทุกวัน โดยเฉพาะสินค้าที่มี
มูลค่าสูง นอกจากนั้นยังมีเจ้าหน้าที่จากแผนกบัญชีเข้าไปตรวจนับสินค้าในแต่ละสาขา อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง พนักงานในสาขา
นั้นๆจะต้องรว่มกันรับผิดชอบหากมีสินค้าสูญหาย โดยมาตรการต่างๆ และระบบงานที่บริษัทฯ วางไว้จะช่วยจ ากัดความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นไว้ในระดับที่ไม่เป็นสาระส าคัญต่อผลประกอบการ 
 

 3.7 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงผู้บริหารหลัก ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
บริษัทฯ ก่อตั้งโดย นายไตรสรณ์ และนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจ Apple และมี

ความสัมพันธ์อันดีกับ Apple มาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี ส่งผลท าให้ทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการบริหารบริษัทฯ บริษัทฯ 
จึงมีความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 กลุ่มวรญาณโกศลจะยังคงสัดส่วนการถือ
หุ้นร้อยละ 23.87 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งนับว่าเป็นสัดส่วนที่สูงและเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน ใน
การบริหารงานให้บริษัทฯ เจริญต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายผลักดันให้มีการบริหารงานเป็นทีมงานเพ่ิมมากขึ้น มีการว่าจ้าง
บุคลากรมืออาชีพจากภายนอกเข้ามาช่วยบริหาร โดยค านึงถึงการพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพของบริษัทเป็นส าคัญ และจาก
การที่ผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน เพ่ือเป็นการป้องกันการมีอ านาจเบ็ดเสร็จ บริษัทจึงได้ก าหนด
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนในอ านาจการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 

4. ทรัพยส์ินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 4.1 รายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้  
 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

  

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 56   

(ล้านบาท) 

ส่วนต่อเติมอาคาร เป็นเจ้าของ ไม่ติดภาระผูกพัน 1.94 

ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ ไม่ติดภาระผูกพัน 0.51 

อุปกรณ์ส านักงาน เป็นเจ้าของ ไม่ติดภาระผูกพัน 2.91 

เครื่องใช้ส านักงาน เป็นเจ้าของ ไม่ติดภาระผูกพัน 1.23 

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง เป็นเจ้าของ ไม่ติดภาระผูกพัน 29.98 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์และโปรแกรมทางบัญชี เป็นเจ้าของ ไม่ติดภาระผูกพัน 8.1 

คอมพิวเตอร ์ เป็นเจ้าของ ไม่ติดภาระผูกพัน 3.07 

รวม 47.74 
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 4.2 รายละเอียดของสัญญาเช่าทรัพย์สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีการเช่าพ้ืนที่และอาคารเพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจจากผู้ให้เช่าหลายราย ซึ่ง

สามารถสรุปได้ดังนี้  

ผู้ให้เช่า วัตถุประสงค์

การเช่า 

สถานที่ตั้ง พื้นที่เช่า  

(ตร.ม.) 

ระยะเวลาการเช่า 

บริษัท ซี พี แลนด์ 

จ ากัด (มหาชน) 

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

iBeat 

 

ห้อง 4P36 ชั้น 4 อาคารฟอร์จูนทาว์น 50 1 พ.ค.54 ‟ 30 เม.ย.57 

Smart Bar ห้อง 3C85-87 ชั้น3 อาคารฟอร์จูนทาว์น 431 16 พ.ย. 56 ‟ 17 พ.ย. 59 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 

จ ากัด  

iStudio ห้อง 408 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า 

แจ้งวัฒนะ 

117  

 

27 พ.ย.54 ‟ 26 พ.ย.57 

ห้อง 409 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า 

แจ้งวัฒนะ 

69.11 25 ธ.ค.53 -24 ธ.ค.56 

Smart Bar ห้อง 441 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 

พลาซ่า แจ้งวัฒนะ 

44.22 14 ก.พ. 55 ‟ 13 ก.พ. 58 

บริษัท ซีคอน ดีเวลล

อปเมนท์ จ ากัด 

iStudio ห้อง 1097 ชั้น G อาคารซีคอน 

สแควร์ 

129.97  

 

16 พ.ย.55 ‟15 พ.ย. 58 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 

ไนน์ สแควร์ 

iStudio ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 9  

ชั้น 4 

230.45  

 

 

14 ธ.ค.54 ‟ 13 ธ.ค.57 

บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์

เขต จ ากัด  

 

iStudio ห้อง 1129, 1130, 1133B อาคารเกต

เวย์ เอกมัย ชั้น 1 

172 1 มี.ค. 55 ‟ 28 ก.พ. 58 

Smart Bar ห้อง 4138-4140 อาคารเกตเวย์ เอกมัย 

ชั้น 4 

57  

 

1 มี.ค.55 ‟ 28 ก.พ.58 

บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์

เขต จ ากัด 

iShop ห้อง 386-387 ชั้น 3 อาคารพันธ์ุทิพย์ 

พลาซ่า 

34  

 

1 ก.ค.56 ‟30 มิ.ย.58 

มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ 

วิทยาเขต สุวรรณภูมิ 

 

U„Store ชั้น G ห้องเลขที่ 27 ของอาคาร ABAC 

Plaza 

32.30  

 

1 พ.ย.54 ‟ 31 ต.ค.57 

มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ

วิทยาเขต หัวหมาก 

U„Store ชั้น 1 อาคารเซนต์ ฟิลิปส์  16.50  1 มิ.ย.55 ‟ 31 พ.ค.58 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

U„Store อาคารอเนกประสงค์ข้างอาคาร 10 

วิทยาเขตรังสิต 

64.00  

 

1 พ.ค.55- 30 เม.ย.57 

 

มหาวิทยาลัย U„Store ชั้น 1 อาคาร 10 ชั้น คณะบริหารธุรกิจ 36.00  1 พ.ย.56 ‟ 31 ต.ค.57 
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ผู้ให้เช่า วัตถุประสงค์

การเช่า 

สถานที่ตั้ง พื้นที่เช่า  

(ตร.ม.) 

ระยะเวลาการเช่า 

เกษตรศาสตร์  

มหาลัยมหิดล 

(ศาลายา) 

U„Store ชั้นใต้อาคารหอสมุดและคลังความรู้

มหาวิทยาลัยมหิดล 

65.00  

 

1 ม.ค..54 ‟ 31 ธ.ค.58 

มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์ 

U„Store ชั้น 1 อาคาร 7 ภายในมหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์ 

37.00 

 

1 มิ.ย.56 ‟ 31 ก.ค. 57  

มหาวิทยาลัยบูรพา U„Store ด้านหน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม

เทาทอง 

48.00 

 

21 ธ.ค.54 ‟ 20 ธ.ค.57 

บริษัท เอส พี วี แอด

วานซ์ จ ากัด 

 

ส านักงาน 

Smart Bar 

อาคารโฮมออฟฟิศ 4 ชั้น 3 คูหาเลขที่ 

1213/58-60  (เฉพาะชั้น 1 และชั้น )  

และอาคารโฮมออฟฟิศ 4 ชั้น 1 คูหา 

เลขที่ 1213/21 โครงการทาวน์อินทาวน์ 

ถนนศรีวรา แยกจากถนนประดิษฐ์มนู

ธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 

กทม. 

876 1 ม.ค.56 - 31 ธ.ค.58 

บริษัท เอส พี วี 

ดิจิตอล เซอร์วิส จ ากัด 

ส านักงาน อาคารโฮมออฟฟิศ 4 ชั้น 1 คูหา เลขที่ 

1213/61 โครงการทาวน์อินทาวน์ ถนน

ศรีวรา แยกจากถนนประดิษฐ์มนูธรรม 

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 

320 1 ม.ค.56 - 31 ธ.ค.58 

หมายเหตุ : U„Store 2 สาขาซึ่งตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และรังสิต เป็นสัญญาและข้อตกลงร้านค้า ไม่มีการ

คิดค่าเช่า เป็นการแบ่งผลตอบแทนจากยอดขาย  

 

 4.3 รายละเอียดสิทธิการเช่า 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทรัพย์สินซึ่งเป็นสิทธิการเช่าพ้ืนที่ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้  

 

ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ พื้นที่ ระยะเวลาการเช่า ภาระผูกพัน มูลค่าตามบัญชี 

31 ธ.ค. 2556 

(ล้านบาท) 

ห้อง 223 ชั้น 2 

อาคารเอสพละนาด 

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

ผูกพัน 

8.05 
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 4.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม   อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทฯ อาจ

พิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เก้ือหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการท าธุรกิจของบริษัทฯ หรือเป็นธุรกิจซ่ึงอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการ

เจริญเติบโต โดยจะค านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นส าคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนดและประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดย

บริษัทฯ จะพิจารณาส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนเพ่ือร่วมก าหนดนโยบาย และ/หรือส่งตัวแทนไปเป็นผู้บริหารเข้าร่วมการ

บริหารงานซ่ึงในการพิจารณาดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและจ าเป็นในแต่ละกรณี 

 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไม่เป็นคู่ความหรือคู่กรณี ในคดีดังต่อไปนี้ 
1. คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจ านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2556 
2. คดีที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ 
3. คดีที่ไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ 

 

6. ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อบริษัท บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ทั้ง

คอมพิวเตอร์  ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสริมต่างๆ 

รวมทั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น ๆ เพ่ือใช้งานร่วมกับสินค้า 

Apple เป็นหลัก  เพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้า เช่น ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลส าหรับงาน

วีดีโอ  ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลแบบพกพา  ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งพิมพ์และกราฟิก รวมถึง

อุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับสินค้าประเภท iOS  (iPod, iPad, iPhone) เช่น ล าโพงหูฟัง  

รวมทั้ง Case ป้องกันการกระแทก และฟิล์มกันรอย เป็นต้น 

 ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 

 เลขทะเบียนบริษัท 0107556000264 

 เว็บไซต์ www.spvi.co.th 

 โทรศัพท์ 0-2559-2901-10 

 โทรสาร 0-2559-2488 
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 บุคคลอ้างอิง 

1. นายทะเบียนหุ้น 
 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 ชั้น 4, 6-7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย 

 เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110 

 โทรศัพท์ : 0-2359-1200  โทรสาร :  0-2359-1262 

 

2. ผู้สอบบัญชี 
 นายวิชาติ โลเกศกระวี 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 

 บริษัทส านักงาน เอินส์ท แอนด์  ยัง  จ ากัด 

 ชั้น 33  อาคารเลครัชดา  193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ 

 แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110 

 โทรศัพท์ : 0-2264-0777   โทรสาร : 0-2264-0789-90 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 
S P V I Public Company Limited 

 

 

ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ 

7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

7.1 หลักทรัพยของบริษัท 
 ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2556  บริษัทฯ  จะมีทุนที่ออกและเรียกชําระแลวจํานวน  200.00  ลานบาท  แบงออกเปนหุนสามัญ
จํานวน  400  ลานหุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ  0.50  บาท 

 

 7.2 ผูถือหุน 
  ณ  วันที่  31 มกราคม  2556 รายชื่อผูถือหุนสูงสุด  10 รายแรกประกอบดวย 

   
รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 

1. บริษัท  ไอที  ซิตี้  จํากัด(มหาชน) 116,000,000 29.00 
2. นางเพ็ชรรัตน  วรญาณโกศล    33,294,000  8.32 
3. นายไตรสรณ  วรญาณโกศล 25,311,050 6.33 
4. นางสาวพัชรา  เกียรตินันทวิมล 11,750,000 2.93 
5. นางภัทรา  พงษเพียรสกุล 9,779,863 2.44 
6. นายสมชาย  วรญาณโกศล 8,506,860 2.13 
7.  นายนราธร  วงศวิเศษ 7,550,000 1.89 
8. นายพีรภัทร  วรญาณโกศล 7,359,668 1.84 
9. นางสาวภัทรินดา  วรญาณโกศล 7,359,112 1.84 
10. นางสาวนพรัตน  กุลทรัพยไพศาล 5,700,000 1.43 
11. ผูถือหุนรายอื่นๆ 167,389,447 41.85 

รวม 400,000,000 100.00 
 

 7.3 การออกหลักทรัพยอื่น 
  - ไมมี  – 
 

 7.4 นโยบายการจายเงินปนผล 
  บริษัทฯ   มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ   40   ของกําไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินไดนิติบุคคล  
อยางไรก็ตาม   บริษัทฯ   อาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาอัตราที่กําหนดได   หากบริษัทมีความจําเปนที่จะตองนําเงิน
กําไรสุทธจิํานวนดังกลาวมาใชเพ่ือขยายการดําเนินงานของบริษัทฯ  ตอไป 
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8. โครงสรางการจัดการ 

 

 
  

 

 

โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ   ประกอบดวย   คณะกรรมการบริษัทฯ   และคณะกรรมการชุดยอยอีก   2   ชุด   คือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร   โดยกรรมการบริษัท   กรรมการตรวจสอบ   กรรมการบริหาร   และผูบริหารของบริษัทฯ   มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามมาตรา   68   แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด   พ.ศ.   2535   และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เก่ียวของ   ทั้งนี้  
รายละเอียดโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ  มีดังนี้ 
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 8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 
  คณะกรรมการบริษัทฯ  ประกอบดวย  กรรมการจํานวนทั้งสิ้น  7  ทาน  ดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 
1. นายธีระ  อภัยวงศ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายมินทร  อิงคธเนศ กรรมการ 
3. นายนราธร  วงศวิเศษ กรรมการ 
4. นายไตรสรณ  วรญาณโกศล กรรมการ 
5. นางเพ็ชรรัตน  วรญาณโกศล กรรมการ 
6. นายสุจิน  สุวรรณเกต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

7. นางสุษมา  รัติวานิช  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 
โดยมี  นายพีระพล  อําพัน  เปนเลขานุการบริษัทฯ  

 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

นายนราธร  วงศวิเศษ  หรือ  นายมินทร  อิงคธเนศ    ลงลายมือชื่อรวมกับ  นายไตรสรณ  วรญาณโกศล  หรือ  นางเพ็ชรรัตน  วร
ญาณโกศล  รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท   

 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  สําหรับป  2556 
รายชื่อกรรมการ การเขาประชุมคณะกรรมการ  / 

การประชุมทั้งหมด(ครั้ง) 
การเขาประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ/การประชุมทั้งหมด(ครั้ง) 

1. นายธีระ  อภัยวงศ* 4/4 4/4 

2. นายมินทร  อิงคธเนศ 4/4 - 

3. นายนราธร  วงศวิเศษ 4/4 - 

4. นายไตรสรณ  วรญาณโกศล 4/4 - 

5. นางเพ็ชรรัตน  วรญาณโกศล 3/4 - 

6. นายสุจิน  สุวรรณเกต* 4/4 4/4 

7. นางสุษมา  รัติวานิช*  4/4 4/4 

 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย    วัตถุประสงค  และขอบังคับของบริษัทฯ    ตลอดจนมติของที่ ประชุมผูถือหุนดวย
ความสุจริต  และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ 

2. มีอํานาจมอบหมายแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งใหเปนคณะกรรมการบริหาร  เพ่ือดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดหรือ
หลายอยางเพ่ือปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งมีอํานาจแตงตั้งประธานกรรมการบริหาร  และ



 

บริษัท  เอส  พี  วี  ไอ  จํากัด  (มหาชน) 
แบบ  56-1 ประจําป  2556 

 

27 
 

คณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ    เชน คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา  และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน    ตามความ
เหมาะสม 

3. กําหนดเปาหมาย    แนวทาง  นโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณของบริษัทฯ    ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการ
ของคณะกรรมการบริหาร  หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย  ใหเปนไปตาม นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯไดใหไว 

4. พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบาย  ทิศทาง  กลยุทธ  แผนงานการดําเนินธุรกิจ  งบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจ
ประจําป งบประมาณรายจายประจําป โครงการลงทุนขนาดใหญของบริษัทฯ ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร 

5. ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเน่ือง 
6. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ  ที่สําคัญอันเก่ียวกับบริษัทฯ  หรือที่เห็นสมควรจะดําเนินการนั้นๆ  เพ่ือใหเกิดประโยชน

แกบริษัทฯ 
เวนแตอํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้   จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน   ทั้งนี้   กําหนดให

รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง   มีสวนไดเสีย   หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ   หรือ  
บริษัทยอย  ใหกรรมการซ่ึงมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น  ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

(ก) เร่ืองที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน 
(ข)  การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสีย   และอยูในขายที่กฎหมายกําหนด   หรือขอกําหนดของตลาด
 หลักทรัพยระบุตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
และในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  และที่ประชุมผูถือหุนดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวา  3 ใน  4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุม  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขาย  หรือโอนกิจการของบริษัทฯ  ทั้งหมด  หรือบางสวนที่สําคัญ 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น  หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัทฯ 
(ค) การทํา  แกไข  หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทฯ  ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ  
 การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ  หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี 
 วัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 
(ง) การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ  หรือขอบังคับ 
(จ)  การเพ่ิมทุน  การลดทุน  การออกหุนกู  การควบหรือเลิกบริษัทฯ 

 

  8.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2556    คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ    มีจํานวนทั้งสิ้น  3  ทาน  ประกอบดวย 

 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

1. นายธีระ  อภัยวงศ* ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสุจิน  สุวรรณเกต* กรรมการตรวจสอบ 

3. นางสุษมา  รัติวานิช  กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ  : *เปนกรรมการที่มีความรูและประสบการณที่เพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของ 
งบการเงินได 

  

โดยมีนางสาวยุภา  เบญจวิกรัยเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทฯ  มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบริษัทฯ  มีระบบการควบคุมภายใน  (Internal Control)  และระบบการตรวจสอบภายใน  (Internal 

Audit)  ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนใหความเห็นชอบในการ
พิจารณาแตงตั้ง  โยกยาย  เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน   

3. สอบทานใหบริษัทฯ  ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย  และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา  คัดเลือก  เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว  รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ  1  คร้ัง  

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน  หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย  และ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย  ทั้งนี้  เพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและ  เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ  ซึ่งรายงานดังกลาวตองลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

 (ก)   ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง  ครบถวน  เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
 (ข)   ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
 (ค)   ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย  หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
 (ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชีฯ 
 (จ)   ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
 (ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 
 (ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร  

(charter) 
 (ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ  มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ    

 
 8.1.2 คณะกรรมการบริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ครั้งที่  4/2555  เมื่อวันที่  17 ธันวาคม  2555  ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัทฯ  จํานวนทั้งสิ้น  4  ทาน  ดังนี้ 
 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 
นายมินทร  อิงคธเนศ ประธานกรรมการบริหาร 
นายไตรสรณ  วรญาณโกศล กรรมการบริหาร 
นางเพ็ชรรัตน  วรญาณโกศล กรรมการบริหาร 
นายพีระพล  อําพัน กรรมการบริหาร 
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1. นําเสนอเปาหมาย    นโยบาย    แผนธุรกิจ    รวมถึงกลยุทธทางธุรกิจ    และงบประมาณประจําปของบริษัทฯ    ให

คณะกรรมการบริษัทฯ  พิจารณาอนุมัติ 
2. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ใหเปนไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ 
3. พิจารณาอนุมัติการดําเนินงานที่เปนธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ  ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัทฯ  โดยวงเงินสําหรับแตละรายการเปนไปตามอํานาจดําเนินการที่ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ   
4. นําเสนอโครงสรางองคกร  อัตรากําลังคน  และอํานาจการบริหารองคกรใหคณะกรรมการบริษัทฯ  พิจารณาอนุมัติ   
5.   พิจารณาปรับเงินเดือน  โบนัสของพนักงานระดับต่ํากวากรรมการผูจัดการ  รวมถึงพิจารณาอนุมัติอัตรากําลังคนที่

ไมอยู ในงบประมาณประจําป   
6. มีอํานาจแตงตั้งหรือวาจางที่ปรึกษาที่เกี่ยวของกับการบริหารงานภายในองคกรเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
7.   พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัทฯ  การเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปนผลประจําปเพ่ือเสนอ

คณะกรรรมการบริษัทฯ  พิจารณาอนุมัติ 
8. มีอํานาจในการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด  โดยอยูภายใตการ

ควบคุมของคณะกรรมการบริหาร  หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือใหบุคคลดังกลาว  มีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร  และ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร  ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก  เพิกถอน  เปลี่ยนแปลง  หรือแกไขบุคคลที่
ไดรับมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจนั้นๆ  ไดตามที่เห็นสมควร 

9. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ  ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ  มอบหมายเปนคราวๆ  ไป  
 

ทั้งนี้  การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น  จะไมมีลักษณะเปนการมอบ
อํานาจ  หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง  (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  และ/หรือ  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และ/หรือหนวยงานที่เก่ียวของ
กําหนด)  มีสวนไดเสีย  หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท  หรือบริษัทยอย  และ/หรือบริษัทที่เก่ียวของ  
คณะกรรมการบริหารไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการในเรื่องดังกลาว  โดยเรื่องดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/
หรือที่ประชุมผูถือหุน  (แลวแตกรณี)  เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป  ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไข
การคาปกติซึ่งเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  และ/หรือ  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และ/หรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกําหนด 
 
 8.2 ผูบริหาร 

บริษัทฯ  มีผูบริหารจํานวนทั้งสิ้น  6  ทาน  ประกอบดวย 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 
1. นายไตรสรณ  วรญาณโกศล กรรมการผูจัดการ 
2. นางเพ็ชรรัตน  วรญาณโกศล ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ 
3.      นายพีระพล  อําพัน ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
4. นางดวงนภา  วรญาณโกศล ผูชวยผูอํานวยการแผนกผลิตภัณฑ 
5.      นายพงศกร  บุญศรีเมือง ผูจัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรมและบริการ 
6. นายไพโรจน  อุลิศนันท ผูจัดการอาวุโสแผนกคาปลีก  1 
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 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ 
1. ดูแล  บริหาร  ดําเนินงาน  และปฏิบัติงานประจําตามปกติธุรกิจเพ่ือประโยชนของบริษัท  ใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคและขอบังคับบริษัทฯ  ตลอดจนระเบียบ  มติ  นโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณที่กําหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ  
และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน  ภายใตกรอบกฎหมายที่เก่ียวของ   และขอบเขตอํานาจซึ่งคณะกรรมการกําหนด 

2. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัท 
3. จัดทําและนําเสนอ  นโยบายทางธุรกิจ    แผนธุรกิจ  เปาหมาย  แผนการดําเนินงาน  กลยุทธทางธุรกิจ  

งบประมาณประจําปของบริษัทฯ  ที่ใชในการประกอบธุรกิจ  งบประมาณรายงานประจําป    และกําหนดอํานาจการบริหารงาน  เพ่ือ
นําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร  และคณะกรรมการของบริษัท   

4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทมากําหนดทิศทาง  แนวทาง  กลยุทธ  และเปาหมายทางธุรกิจ  เพ่ือ
กําหนดภารกิจหลัก  (Mission) สําหรับฝายบริหาร  และฝายจัดการนําไปดําเนินการ   

5. ควบคุมตรวจสอบ  ติดตามผลการดําเนินงานของฝายบริหาร  และฝายจัดการ  และเสนอแนะแนวทาสงการ
แกไขปญหาอุปสรรคตางๆ  เพ่ือใหผูบริหาร  และฝายจัดการดําเนินการตามยุทธศาสตร  และแผนธุรกิจที่วางไว  เพ่ือใหเปนไปตาม
นโยบายบริษัทฯ 

6. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของฝายบริหาร  และฝายจัดการ  และรายงานผลการดําเนินงาน  การ
บริหารจัดการ  ความคืบหนาในการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหาร    คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการบริษัทฯ    อยาง
สม่ําเสมอ 

7.   ออกคําสั่ง  ระเบียบ  ประกาศ  และบันทึกความเขาใจ  เพ่ือใหแนใจวาการดําเนินงานของบริษัทฯ    เปนไปตาม
นโยบาย  และเพ่ือผลประโยชนของบริษัทฯ  รวมถึงเพ่ือรักษาระเบียบวินัยภายในองคกร 

8. กําหนดวิธีการบริหาร  โดยใหครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก  การฝกอบรม  การวาจาง  และเลิกจาง
พนักงานของบริษัท  และกําหนดอัตราคาจาง  เงินเดือน  คาตอบแทน  โบนัส  และสวัสดิการตางๆ สําหรับพนักงานภายในกรอบที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

9. มีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนเจาหนาที่ของบริษัทในตําแหนงที่ต่ํากวาตําแหนงผูอํานวยการ 
10. มีอํานาจอนุมัติคาใชจายในการดําเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท  เชน  การจัดซื้อทรัพยสิน  การใชจายเงิน

ลงทุนที่สําคัญเพ่ือประโยชนบริษัท  และการทํารายการอื่นเพ่ือประโยชนของบริษัท  ซึ่งอํานาจการอนุมัติดังกลาวจะเปนการอนุมัติ
รายการปกติทั่วไปทางการคา  โดยมีวงเงินในแตละรายการเปนไปตามตารางอํานาจดําเนินการ   (Authority Table)  ที่ไดรับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

การกําหนดอํานาจอนุมัติวงเงิน 

 บริษัทฯ   ไดมีการกําหนดอํานาจอนุมัติวงเงินสําหรับใชจายเพ่ือธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ   และในสวนธุรกรรมทาง  
การเงินโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ธุรกรรมทาง
การเงิน 

การจัดซื้อสินคาเพ่ือ
จําหนาย  สําหรับ
สินคา  Apple 

การจัดซื้อสินคา
เพ่ือจําหนาย  

สําหรับสินคาอื่นๆ 

การจัดซื้อ
ทรัพยสิน   

ตามงบประมาณ   

การจัดซื้อ
ทรัพยสิน  ที่ไมอยู
ในงบประมาณ   

คณะกรรมการบริหาร ≤  120  ลานบาท ≤  120  ลานบาท ≤  10  ลานบาท - ≤  1 ลานบาท 

ประธานกรรมการบริหาร - ≤  70 ลานบาท ≤  5  ลานบาท ไมจํากัดจํานวน ≤    0.70 ลานบาท 
กรรมการผูจัดการ - ≤  50 ลานบาท ≤  3  ลานบาท ≤  1 ลานบาท ≤  0.50 ลานบาท 
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8.3 เลขานุการบริษัทฯ 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  4/2555  เมื่อวันที่  17  ธันวาคม    2555  คณะกรรมการบริษัทฯ  ไดมีมติแตงตั้ง  นาย

พีระพล  อําพัน  ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัทฯ  โดยคุณสมบัติของเลขนุการบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1 

ทั้งนี้  หนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ  มีดังนี้ 
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้   

(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ  รายงานการประชุมคณะกรรมการ  และรายงานประจําปของบริษัทฯ 

(ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน  และรายงานการประชุมผูถือหุน 

2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการและผูบริหาร 
3. ดําเนินการอื่นๆ  ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

   
 8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

8.4.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
     คาตอบแทนคณะกรรมการ 

ในป  2555  และป  2556  บริษัทฯ  มีการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัทฯ  ตามรายละเอียดดังนี้   
(หนวย  : บาท) 

ชื่อ-สกุล ป  2555 ป    2556 
คาตอบแทน คาเบี้ยประชุม** คาตอบแทน คาเบี้ยประชุม 

1. นายธีระ  อภัยวงศ* 300,000 5,000 1,800,000 20,000 

2. นายมินทร  อิงคธเนศ 380,000 5,000 480,000 20,000 
3. นายนราธร  วงศวิเศษ 1,080,000 5,000 480,000 20,000 

4. นายไตรสรณ  วรญาณโกศล - 5,000 - 20,000 

5. นางเพ็ชรรัตน  วรญาณโกศล - 5,000 - 15,000 

6. นายสุจิน  สุวรรณเกต* 100,000 5,000 600,000 20,000 
7. นางสุษมา  รัติวานิช*  100,000 5,000 600,000 20,000 
 รวม 1,960,000 35,000 3,960,000 135,000 

 หมายเหตุ*  เปนกรรมการ  ที่ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการคร้ังที่  3/2555  เมื่อวันที่  29  ตุลาคม  2555 
  **คาเบี้ยประชุมป  2555  บันทึกเปนคาใชจายในไตรมาส  1  ป  2556 
    

   คาตอบแทนผูบริหาร 
  ในป  2555  และป  2556  บริษัทฯ  จายคาตอบแทนใหแกผูบริหารจํานวน  16.44 ลานบาท  และจํานวน 17.03    ลาน
บาท  ตามลําดับ   
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  ทั้งนี้  คาตอบแทนดังกลาวรวมถึง  เงินเดือน  โบนัส  และสวัสดิการอื่นๆ   
 ป  2555 ป    2556 

จํานวนผูบริหาร 
(ราย) 

คาตอบแทน 
(บาท) 

จํานวนผูบริหาร 
(ราย) 

คาตอบแทน 
(บาท) 

เงินเดือน   6 9,851,940.00 6 10,342,360.00 

โบนัส 6 2,363,685.00 6 2,176,270.00 

สวัสดิการอื่นๆ 6 4,224,638.07 6 4,516,736.09 
รวม  16,440,263.07  17,035,366.09 

 
8.4.2 คาตอบแทนอื่น 

 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป  2556  เมื่อวันที่  26 มีนาคม  2556  ไดมีมติใหบริษัทฯ  ออกหุนสามัญใหมเพ่ิมทุน
จํานวน  5,500,000 หุน  เพ่ือเสนอขายใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ  ในราคาเสนอขายเทากับราคาที่เสนอขายใหแก
ประชาชน  และเสนอขายพรอมกับการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกประชาชน 

  

 รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารที่ไดรับการจัดสรรและจองซื้อหุน  มีดังนี้     
ชื่อ-สกุล ตําแหนง จํานวนหุนที่

ไดรับการ
จัดสรร 
(หุน) 

รอยละของจํานวน
หุนที่เสนอขาย
ใหแกกรรมการ
และพนักงาน 

1. นายธีระ  อภัยวงศ ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

400,000 7.27 

2. นายมินทร  อิงคธเนศ กรรมการ 300,000 5.45 

3. นายนราธร  วงศวิเศษ กรรมการ 300,000 5.45 

4. นายไตรสรณ  วรญาณโกศล กรรมการ  และกรรมการผูจัดการ 300,000 5.45 

5. นางเพ็ชรรัตน  วรญาณโกศล กรรมการ  และผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ 300,000 5.45 

6. นายสุจิน  สุวรรณเกต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 300,000 5.45 

7. นางสุษมา  รัติวานิช  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 300,000 5.45 

8.      นายพีระพล  อําพัน ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 300,000 5.45 

9. นางดวงนภา  วรญาณโกศล ผูชวยผูอํานวยการแผนกผลิตภัณฑ 120,000 2.18 

10.      นายพงศกร  บุญศรีเมือง ผูจัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรมและบริการ 100,000 1.82 

11. นายไพโรจน  อุลิศนันท ผูจัดการอาวุโสแผนกคาปลีก  1 120,000 2.18 
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 8.4 บุคคลากร 
8.4.1 จํานวนบุคคลากร 
 ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2556 มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจํานวน  350  คน  (ไมนับรวมผูบริหารจํานวน  6  คน)  แบงเปน

พนักงานประจําจํานวน  335  คน  และพนักงานรายวันจํานวน  15  คน  ดังมีรายละเอียดตอไปนี ้
 

แผนก พนักงานประจํา 
(คน) 

พนักงานรายวัน 
(คน) 

รวม 
(คน) 

1. แผนกบัญชี 13 - 13 
2. แผนกการเงิน 10 - 10 
3. แผนกการตลาด 5 - 5 
4. แผนกขาย 28 - 28 
5. แผนกคาปลีก  1 , 2 214 15 229 
6. แผนกวิศวกรรมและบริการ 20 - 20 
7. แผนกผลิตภัณฑ 27 - 27 
8. แผนกกลยุทธและพัฒนา 4 - 4 

9.  แผนกบุคคล 3 - 3 

10. แผนกฝกอบรม 3 - 3 

11. แผนกบริหารงานทั่วไป 6 - 6 
12. แผนกตรวจสอบภายใน 2 - 2 

 รวม 335 15 350 
 

8.4.2 คาตอบแทนพนักงาน 
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

ในป  2555  และป  2556  บริษัทฯ  จายคาตอบแทนใหแกพนักงาน  (ไมรวมผูบริหาร)  จํานวน  92.57  ลานบาท  และ
จํานวน  84.82    ลานบาท  ตามลําดับ  โดยเปนคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน  โบนัส  คาลวงเวลา  และสวัสดิการอื่นๆ 

 

คาตอบแทนอื่น 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป  2556  เมื่อวันที่  26 มีนาคม  2556  ไดมีมติใหบริษัทฯ  ออกหุนสามัญใหมเพ่ิมทุน
จํานวน  5,500,000 หุน  เพ่ือเสนอขายใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ  ในราคาเสนอขายเทากับราคาที่เสนอขายใหแก
ประชาชน  และเสนอขายพรอมกับการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกประชาชน 

ทั้งนี้  ไมมีพนักงานรายใดไดรับการจัดสรรหุนจํานวนเกินกวารอยละ  5  ของจํานวนหุนที่เสนอขายใหแกกรรมการและ
พนักงานของบริษัทฯ 
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นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
บริษัทฯ  ใหความสําคัญตอการฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน  จึงไดมีการจัดตั้งแผนกฝกอบรม  สําหรับดูแลในเรื่อง

เก่ียวกับการอบรมพนักงานโดยเฉพาะ    ซึ่งมีเปาหมายหลักในการพัฒนาความรู  ทักษะ  ประสบการณ  ของพนักงาน  ในดานความรู
เฉพาะทาง  ความรูทางดานเทคนิค    ความรูความสามารถเหลานี้เปนรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาบุคลากร  ชวยใหพนักงาน
สามารถปฏิบัติงานลุลวงตามที่ไดรับมอบหมาย  และเตรียมความพรอมใหพนักงานมุงสูเปาหมายในอาชีพการงานของตน  ซึ่งการ
พัฒนาบุคลากรน้ีในที่สุดก็จะสงผลถึงความแข็งแกรงของการดําเนินกิจการของบริษัทฯ 

โดยหลักสูตรที่บริษัทฯ  จัดอบรมใหแกพนักงานนั้น  ไดแก 
หลักสูตรอบรมพนักงานใหม      : เพ่ือเตรียมความพรอมในการทํางานแกพนักงานใหม 
1)  ปฐมนิเทศพนักงานใหมเพ่ือใหความรูเก่ียวกับบริษัทฯ 
2)   การอบรมทักษะการขาย  ไดแก  เทคนิคการบริการลูกคา  และเทคนิคการสรางประสบการณการที่ดีแกลูกคา 
3)  ความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑ  และการสาธิตผลิตภัณฑ  รวมถึงการใหความรูเก่ียวกับนวัตกรรมของสินคา 
4)  การฝกงานจากสถานการณจริง 
หลักสูตรอบรมอยางตอเน่ือง : เพ่ือทบทวนความรูใหแกพนักงานแตละตําแหนง 
1)   การฝกอบรมสําหรับพนักงานฝกอบรม 
2)  การฝกอบรมสําหรับพนักงานเก็บเงิน 
3)  การฝกอบรมสําหรับพนักงานสาธิตสินคา 
 

นอกเหนือไปจากนั้น  บริษัทฯ  ยังสนับสนุนใหพนักงานไดรับการอบรมจากภายนอก  และสนับสนุนใหมีการสอบ
วุฒิบัตร  ซึ่งจัดโดยเจาของผลิตภัณฑ  เชน  Apple เพ่ือเปนการพัฒนาความรูความสามารถเฉพาะทางในสายวิชาชีพอยางตอเนื่อง  และ
ชวยพัฒนาความสามารถทางการแขงขันของบริษัทฯ   

 

9. การกํากบัดูแลกิจการ 

 9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
บริษัทฯ   ใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี   เนื่องจากพิจารณาเห็นวาเปนกลไกสําคัญในการนําไปสูการมีระบบบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ   โปรงใส   และสามารถตรวจสอบได   ซึ่งจะชวยสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูถือหุน   ผูลงทุน   ผูมีสวนไดเสีย  
และผูที่เก่ียวของทุกฝาย  โดยการมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะเปนเคร่ืองมือเพ่ือเพ่ิมมูลคา  สรางความสามารถในการแขงขัน  รวมทั้งสงเสริม
การเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัทฯ  ในระยะยาว 

 
หมวดที่  1  สิทธิของผูถือหุน  (The Rights of Shareholders) 
บริษัทฯ  ตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพ้ืนฐานตางๆ  ของผูถือหุน   ไดแก   สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุน  สิทธิในการที่

จะไดรับสวนแบงกําไรของกิจการ   สิทธิในการไดรับขอมูลขาวสารของกิจการอยางเพียงพอ  สิทธิในการเขารวมประชุมเพ่ือใชสิทธิออก
เสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ  แตงตั้งผูสอบบัญชี  และเร่ืองที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ  เชน  การจัดสรรเงิน
ปนผล  การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับ  การลดทุนหรือเพ่ิมทุน  เปนตน   
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 นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานตางๆ   ขางตนแลว   บริษัทฯ   ยังไดดําเนินการในเรื่องตางๆ  ที่เปนการสงเสริมและอํานวยความ
สะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน     

1. จัดสงหนังสือนัดประชุมใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย   7 วัน   หรือภายในระยะเวลาที่   ก.ล.ต. 
หรือตลาดหลักทรัพยกําหนด   โดยจะระบุวัน   เวลา   สถานที่   และวาระการประชุม   ตลอดจนความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ  และขอมูลประกอบที่เก่ียวของกับเรื่องที่ตองตัดสินใจในที่ประชุมอยางครบถวน   

2. ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได   บริษัทฯ   เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆ   เขารวมประชุมแทนตนได   โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ   ไดจัดสงไปพรอม
หนังสือนัดประชุม 

3. เปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถาม  แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ  ไดอยางเต็มที่และอิสระ   
4. เมื่อการประชุมแลวเสร็จ  บริษัทฯ  จะจัดทํารายงานการประชุมโดยแสดงขอมูลอยางถูกตอง  ครบถวน  เพ่ือใหผูถือหุน

สามารถตรวจสอบได 
นอกจากนี้   ผูถือหุนจะไดรับขอมูลขาวสารผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพย   เว็บไซตของบริษัทฯ  

และการลงขาวสารในหนังสือพิมพตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด   ทั้งนี้   บริษัทฯ   มีนโยบายที่จะใหคณะกรรมการบริษัทฯ   เขารวม
การประชุมผูถือหุนโดยพรอมเพรียงกัน   โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการชุดตางๆ   เชน   ประธานกรรมการตรวจสอบ   เปนตน   เพ่ือรวม
ชี้แจงหรือตอบขอซักถามของผูถือหุนในที่ประชุม 

 

หมวดที่  2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  (The Equitable Treatment of Shareholders) 
บริษัทฯ   มีนโยบายในการปฏิบัติและคุมครองสิทธิของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมและเปนธรรม   ทั้งผูถือหุนที่เปน

ผูบริหารและผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร  ผูถือหุนที่เปนคนไทยหรือผูถือหุนตางชาติ  ผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนรายยอย  โดยภายหลัง
จากการเสนอขายหุนในครั้งนี้  และบริษัทฯ  ไดเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว  บริษัทฯ  มีนโยบายที่จะเพ่ิมทางเลือก
ในการประชุมใหแกผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง   สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเขารวมประชุม
และออกเสียงแทนผูถือหุนได   รวมถึงเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนาใน
เวลาอันสมควร   

การดําเนินการประชุมจะเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ   ตามลําดับวาระการประชุม   โดยจะมีการเสนอรายละเอียดใน
แตละวาระอยางครบถวน  พรอมแสดงขอมูลประกอบการพิจารณาอยางชัดเจน  รวมทั้งจะไมเพ่ิมวาระการประชุมที่ไมมีการแจงใหผูถือ
หุนทราบลวงหนาโดยไมจําเปน  โดยเฉพาะวาระที่มีความสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ 

คณะกรรมการบริษัทฯ   ไดกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ   (Insider Trading) ของบุคคลที่
เก่ียวของซึ่งรวมถึง  กรรมการ  ผูบริหาร  พนักงาน  และลูกจาง  รวมตลอดถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาวที่
เก่ียวของกับขอมูล   รวมถึงไดกําหนดบทลงโทษเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ   หรือนําขอมูลของบริษัทฯ   ไปใชเพ่ือประโยชน
สวนตนไวแลวตามนโยบายการปองกันการนําขอมูลภายในไปใชประโยชน   รวมทั้งไดใหความรูแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ  
เก่ียวกับภาระหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยในบริษัทฯ  ของตนเอง  คูสมรส  และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  ตลอดจนการ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   ตามมาตรา   59 
และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ. 2535 
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หมวดที่  3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย  (The Role of Stakeholders) 
บริษัทฯ   ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียและปฏิบัติอยางเปนธรรมตอผูที่เก่ียวของทุกฝาย   โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

x พนักงาน : บริษัทฯ   มุงเสริมสรางพัฒนาและฝกอบรมทั้งดานทักษะและประสบการณแกพนักงานอยางตอเนื่อง  
ดวยตระหนักวาพนักงานทุกคนเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญและมีคุณคา   นํามาซึ่งความสําเร็จ   ความกาวหนาและการเจริญเติบโตอยาง
ยั่งยืนของบริษัท  รวมทั้งบริษัทฯ  จะถือปฏิบัติตอพนักงานทุกรายและใหสิทธิตางๆ  เก่ียวกับการจางงานที่เปนธรรมและเทาเทียมกัน 

x คูคาและเจาหนี้   : บริษัทฯ   จะยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดีตามเงื่อนไขทางการคาและ/หรือขอตกลง   อยางเปน
ธรรมตอคูคาและเจาหนี้      โดยคํานึงถึงความเสมอภาคในการดําเนินธุรกิจและผลประโยชนรวมกันกับคูคา   เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ
ทางธุรกิจที่กอใหเกิดประโยชนของทั้งสองฝาย 

x ลูกคา  : บริษัทฯ  จะมุงมั่นสรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหกับลูกคาที่จะไดรับผลิตภัณฑและบริการที่ดี  รวมทั้ง
รักษาสัมพันธภาพที่ดี  มุงเนนการทําการคาดวยความซื่อสัตยและเปนธรรม 

x คูแขง   : บริษัทฯ   จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคาใหสอดคลองกับหลักสากลภายใตกรอบแหงกฎหมายเก่ียวกับหลัก
ปฏิบัติการแขงขันทางการคาและยึดกติกาของการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม   และไมมีนโยบายในการแขงขันทางการคาโดยใช
วิธีการใดๆ  ใหไดมาซึ่งขอมูลคูแขงขันอยางผิดกฎหมายและขัดตอจริยธรรม 

x ชุมชนและสังคม   : บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีตอชุมชนและสังคม  ทั้งการจัดกิจกรรม  และเขามีสวน
รวม  เพ่ือสาธารณะประโยชน  และบริการสังคม  เชน  กิจกรรมดานการศึกษา  เปนตน 

 
หมวดที่  4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส  (Disclosure and Transparency) 
คณะกรรมการบริษัทฯ   ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง   ครบถวน   และโปรงใส   ทั้งรายงานขอมูลทาง

การเงินและขอมูลทั่วไปตามหลักเกณฑของ   ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย   ตลอดจนขอมูลที่สําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของ
บริษัทฯ  ซึ่งมีผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ   เพ่ือใหผูที่เก่ียวของกับบริษัทฯ  ทั้งหมดได
รับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน   โดยภายหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้   และบริษัทฯ   ไดเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแลว  บริษัทฯ  จะทําการเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ  ตอผูถือหุน  และสาธารณชนผานชองทางและสื่อการเผยแพร
ขอมูลของตลาดหลักทรัพย  และเว็บไซตของบริษัทฯ     

คณะกรรมการบริษัทฯ   ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอรายงานงบการเงินที่มีขอมูลถูกตอง   ครบถวน   เปนจริง   และ
สมเหตุสมผล   งบการเงินของบริษัทฯ   จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป   โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ   และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง   รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
นอกจากนี้   คณะกรรมการจะจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล   เพ่ือใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาการ
บันทึกขอมูลทางการบัญชีมีความถูกตอง   ครบถวน   และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน   และเพ่ือใหทราบจุดออนเพ่ือปองกัน
ไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ   รวมถึงมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ   ซึ่งประกอบดวย
กรรมการที่ไมเปนผูบริหารเพ่ือทําหนาที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน   รายการระหวางกัน   และระบบควบคุมภายใน   โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัทฯ   
  ในสวนของงานดานนักลงทุนสัมพันธ   บริษัทฯ   ยังไมไดมีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะเน่ืองจากกิจกรรมในเร่ืองดังกลาวยัง
มีไมมากนัก   แตไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการ   ทําหนาที่ในการติดตอและใหขอมูลตางๆ   แกผูถือหุน   นักวิเคราะห   รวมถึง
หนวยงานที่เก่ียวของ  ซึ่งขอมูลดังกลาวตองเปนขอมูลที่ถูกตอง  ครบถวน  ตรงตอความเปนจริง  และทั่วถึง   
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หมวดที่  5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  (Responsibilities of the Board of Directors)  
1. โครงสรางคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการของบริษัทฯ   ประกอบดวย   ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู   ความสามารถ   และประสบการณในระดับ
ตําแหนงผูบริหารจากองคกรตางๆ   จึงสามารถนําประสบการณ   ความรูความสามารถมาพัฒนาและกําหนดนโยบายทิศทางการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ   ไดอยางมีประสิทธิภาพ   และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ   และผูถือหุน   โดยคณะกรรมการบริษัทฯ   จะมี
บทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององคกร   ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล   ตรวจสอบ   ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของฝายจัดการและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  ใหเปนไปตามแผนที่วางไว 
  โครงสรางคณะกรรมการบริษัทฯ   ประกอบดวย   กรรมการอิสระมากกวา   1 ใน   3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ  
ปจจุบัน   บริษัทฯ   มีกรรมการทั้งสิ้นจํานวน   7 ทาน   แบงเปนกรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน   2 ทาน   และกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
จํานวน   5 ทาน   (รวมประธานกรรมการบริษัท) ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจํานวน   3 ทาน   นอกจากนี้   คณะกรรมการบริษัทฯ   ยังได
แตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดตางๆ  เพ่ือชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ  ดังนี้ 
 1.1 คณะกรรมการบริหาร   บริษัทฯ   มีกรรมการบริหารทั้งสิ้น   4 ทาน   โดยคณะกรรมการบริหารจะเปนผู
กําหนดแนวทางและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ   ใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ   และเพ่ือใหการ
บริหารงานเปนไปอยางคลองตัว   
 1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ   บริษัทฯ   มีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น   3 ทาน   เพ่ือปฏิบัติหนาที่เฉพาะเรื่องและ
เสนอเรือ่งใหคณะกรรมการบริษัทฯ   พิจารณาและรับทราบ   ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหนาที่ตามที่ไดกําหนดไวในอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ   ทั้งนี้   กรรมการตรวจสอบอยางนอย   1 ทาน   จะตองมีความรูและประสบการณดานบัญชีเพียง
พอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ  ได 

 คณะกรรมการบริษัทฯ   มีนโยบายใหประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการตองไมเปนบุคคลเดียวกัน   เพ่ือให
เกิดความชัดเจนในดานความรับผิดชอบระหวางการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา   ทั้งนี้   บริษัทฯ      ได
แบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ    กับผูบริหารอยางชัดเจน  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ  ทําหนาที่
ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผูบริหาร      ขณะที่ผูบริหารทําหนาที่บริหารงานของบริษัทฯ  ในดานตางๆ  ให
เปนไปตามนโยบายที่กําหนด     
  

 2. บทบาท  หนาที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
  บริษัทฯ   กําหนดใหกรรมการบริษัทฯ   ปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน   (Code of 

Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   โดยคณะกรรมการตองเขาใจและทราบถึงบทบาทหนาที่และ
ความรับผิดชอบของตน  และตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค  และขอบังคับของบริษัทฯ  ตลอดจนมติที่ประชุมผู
ถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต   และคํานึงถึงประโยชนของบริษัทฯ   และผูถือหุนเปนสําคัญ  ทั้งนี้   คณะกรรมการบริษัทฯ   เปนผูกําหนด
นโยบาย  เปาหมายการดําเนินธุรกิจ  แผนธุรกิจ  ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ  และกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตาม
นโยบาย   แผนงาน   และงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   เพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ   และผูถือหุน
โดยรวม   
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 นโยบายเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชน  

 บริษัทฯ  มีการกําหนดมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการทํารายการระหวางกัน
ของบริษัทฯ  และบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  วาผูมีสวนไดเสียในเรื่องใดจะไมสามารถเขามามีสวนในการอนุมัติรายการดังกลาว  โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ  จะตองดูแลใหบริษัทฯ  ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และขอบังคับ  ประกาศ  
คําสั่ง  หรือขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เก่ียวของ  รวมตลอดถึง การปฏิบัติให
เปนไปตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน  และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัท
ฯ  รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเครงครัด   
 นอกจากนี้  บริษัทฯ  จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบ  หรือผูสอบบัญชี  หรือผูเชี่ยวชาญอิสระ  แลวแตกรณี  
พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของราคา  และความสมเหตุสมผลของการทํารายการ  และจะทําการ
เปดเผยรายการระหวางกันดังกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  
แบบแสดงรายงานขอมูลประจําป  (แบบ  56-1)  และรายงานประจําป  (แบบ  56-2)   

 

ระบบการควบคุมภายใน 

บริษัทฯ  ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในสําหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ  จึงไดมีการ
กําหนดขอบเขตหนาที่และอํานาจดําเนินการอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร  มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินใหเกิดประโยชน
มากที่สุด  และมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ  การบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ  และการจัดเก็บดูแล
ทรัพยสินออกจากกัน  เพ่ือใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเก่ียวกับระบบ
การเงิน  โดยบริษัทฯ  จัดใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ  โดยแผนกตรวจสอบภายในจะเปน
ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน  และรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัทฯ   มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดําเนินงานได   โดยฝายบริหาร
และจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับเปาหมายที่กําหนดไวเปนประจําทุกเดือน   โดยจะมีการประเมินปจจัยความ
เสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดําเนินงาน   วิเคราะหถึงปจจัยที่เปนสาเหตุและมีการกําหนดมาตรการในการติดตาม
เหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง   รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง   รวมถึงมอบหมายใหหนวยงานที่เก่ียวของติดตาม
ความเสี่ยงนั้นๆ  อยางตอเน่ือง  และรายงานความคืบหนาตอคณะกรรมการ 
 3. การประชุมคณะกรรมการ 
  บริษัทฯ  มีนโยบายใหคณะกรรมการของบริษัทฯ  ตองประชุมอยางนอย  3 เดือนตอครั้ง  และอาจมีการประชุม
พิเศษเพ่ิมเติมตามความจําเปน  โดยการประชุมแตละครั้งไดมีการกําหนดวาระในการประชุมอยางชัดเจนและมีการสง หนังสือ    

นัดประชุมพรอมรายละเอียดลวงหนา  7 วัน  เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทฯ  ไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม  
รวมทั้งไดมีการจดบันทึกรายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษร  และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ  พรอมใหคณะกรรมการบริษัทฯ  และผูที่เก่ียวของตรวจสอบได 
 4. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
  บริษัทฯ   มีการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารในระดับที่เหมาะสมและเปนอัตราที่เพียงพอสําหรับการ
รักษากรรมการและผูบริหารที่มีคุณภาพไวโดยไมมีการจายคาตอบแทนที่มากเกินควร   และอยูในระดับที่สามารถเทียบเคียงไดกับ
บริษัทในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน   ปจจัยที่จะนํามาพิจารณา   ประกอบดวย   ประสบการณ   ภาระหนาที่   ขอบเขตของบทบาทและ
ความรับผิดชอบ  ทั้งนี้  การจายคาตอบแทนของกรรมการจะตองผานการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ  ในสวนของ
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คาตอบแทนของผูบริหาร   จะเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ   กําหนดไว   ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหนาที่และ
ความรับผิดชอบ  ผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน  ประกอบกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ   
 5. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทฯ   มีนโยบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและใหความรูแกผูที่เก่ียว  
ของในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ   ซึ่งรวมถึง   กรรมการ   กรรมการตรวจสอบ   ผูบริหาร   และเลขานุการบริษัทฯ   เพ่ือใหมี
การปรับปรุงการปฏิบัติงานงานอยางตอเน่ือง   โดยเฉพาะการอบรม   หลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   (Thai 
Institute of Directors Association : IOD) 
 
 9.2 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการ 

การคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ  จะกระทําผานการประชุมผูถือหุน  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ  จะเปน
ผูพิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ  ความรู  ความสามารถ  และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด  เนื่องจากบริษัทฯ  ยังไม มี
คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะดํารงตําแหนงดังกลาว  จากนั้นที่ประชุมผูถือหุนจะทําการคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ   

9.2.1 องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ  
องคประกอบและการสรรหา   แตงตั้ง   ถอดถอน   หรือพนจากตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ   นั้น   ไดกําหนดไวใน

ขอบังคับของบริษัทฯ  ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริษัทฯ  ประกอบดวย  กรรมการจํานวนไมนอยกวา  5  คน  และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร  และตองมีคุณสมบัติตามกฎหมายกําหนด    
2.       ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ  ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ   
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได  

ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใด
ไมได 

(3) บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทา
 จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งใน
ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให
ผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

3. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการในขณะนั้น  ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได  ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกัน  สวนปหลังๆ  ตอไปใหกรรมการ
คนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง  กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเขามารับตําแหนงใหมก็ได 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ  การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไป
ถึงบริษัทฯ 

5. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  คณะกรรมการอาจเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ  และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด  และ/หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป  เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา  2  เดือน  บุคคลซึ่งเขา
เปนกรรมการแทนดังกลาว  จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงแควาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน  มติของคณะกรรมการ
ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู 
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6. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุน
ที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

9.2.2 องคประกอบและการแตงต้ังกรรมการอิสระ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ  จะรวมกันพิจารณาเบื้องตนถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระ  
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด  กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย  ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  รวมถึงประกาศ  ขอบังคับ  และ/หรือระเบียบที่เก่ียวของ  นอกจากนี้  คณะกรรมการ
บริษัทฯ  จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผูทรงคุณวุฒิ  ประสบการณการทํางาน  และความเหมาะสมดานอื่นๆ  ประกอบกัน  
จากนั้นจะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ  ตอไป  ทั้งนี้  บริษัทฯ  มีนโยบายในการแตงตั้ง
กรรมการอิสระอยางนอย  1  ใน  3  ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  และตองมีจํานวนไมนอยกวา  3  ทาน 

 

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
1. ถือหุนไมเกินรอยละ  1  ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ  บริษัทใหญ บริษัทยอย  บริษัท

รวม  หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  โดยนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เก่ียวของดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน  ลูกจาง  พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา  หรือผู
มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม  บริษัทยอยลําดับเดียวกัน  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  เวนแต
จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา  2  ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอ  ก.ล.ต. 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  ในลักษณะที่เปนบิดา
มารดา  คูสมรส  พ่ีนอง  และบุตร    รวมทั้งคูสมรสของบุตร  ของผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญ  ผูมีอํานาจควบคุม  หรือบุคคลที่จะไดรับการ  
เสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ  บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม  หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง  ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน  รวมทั้งไมเปน  หรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ  
กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ  หรือผูบริหาร  ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ  บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม  หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง  เวนแตจะไดพน จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา  2  ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอ  
ก.ล.ต. 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง  และไมเปนผูถือหุนรายใหญ  กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ  ผูบริหาร  หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี  ซึ่ งมี
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู  เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา  2  ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ  ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน  ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา  2  ลานบาทตอปจากบริษัทฯ  บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง  ทั้งนี้  ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล  ให รวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ  กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ  ผูบริหาร  
หรือหุนสวนผูจัดการ  ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา  2  ปกอนวันที่
ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน 
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7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ  ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูถือ
หุนซ่ึงเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ   

8. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 

9.2.3 องคประกอบและการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทฯ  จะเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการตรวจสอบอยางนอย  3  

ทาน  โดยแตงตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ  ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  รวมถึงประกาศ
ขอบังคับ  และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด  นอกจากนี้  กรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
ตรวจสอบตองมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังนี้   

1. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ  บริษัท
ใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม  บริษัทยอยลําดับเดียวกัน  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง   

2. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ  บริษัทยอย  หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

3. มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ  ทั้งนี้  ตองมีกรรมการ
ตรวจสอบอยางนอยหนึ่งคนที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการ สอบทานความนาเชื่อถือของ
งบการเงินได 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  และ  กรรมการตรวจสอบ  มีวาระการดํารงตําแหนงนับตั้งแตแตงตั้งจนถึงเวลาสิ้นสุด
วาระของการเปนกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้  เมื่อครบวาระการดํารงตําแหนงดังกลาว  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พนจาก
ตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงไดอีก 

 
 9.3 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

1. หามมิใหกรรมการ  ผูบริหาร  พนักงาน  และลูกจางของบริษัทฯ  นําความลับ  และ/หรือขอมูลภายในของ     บริษัทฯ  ไป
เปดเผยหรือแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือเพ่ือประโยชนแกบุคคลอื่นใดไมวาโดยทางตรง   หรือทางออม  และไมวาจะไดรับ
ผลประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม 

2. หามมิใหกรรมการ  ผูบริหาร    พนักงาน  และลูกจางของบริษัทฯ  รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดังกลาว  ใชขอมูลภายในของบริษัทฯ  ที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยของบริษัทฯ  ซึ่งยังมิไดเปดเผย
ตอสาธารณชน  เพ่ือทําการซื้อ  ขาย  เสนอซื้อ  เสนอขาย  หรือชักชวนใหบุคคลอื่นซื้อ  ขาย  เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพยของบริษัท
ฯ  ไมวาทางตรงหรือทางออม  กอนที่ขอมูลนั้นจะไดมีการเปดเผยตอสาธารณชน  ไมวาการกระทําดังกลาวจะกระทําเพ่ือประโยชนตอ
ตนเองหรือผูอื่น  หรือเพ่ือใหผูอื่นกระทําดังกลาวโดยตนไดรับประโยชนตอบแทน  ผูใดฝาฝนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของ
บริษัทฯ 

3. บริษัทฯ  ไดดําเนินการแจงใหผูบริหารเขาใจและรับทราบภาระหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยในบริษัทฯ  
ของตนเอง  คูสมรส  และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ตามมาตรา  59  และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลั กทรัพยและตลาด
หลักทรัพย  พ.ศ.  2535 

4. บริษัทฯ  ไดกําหนดมิใหกรรมการ  ผูบริหาร  พนักงาน  และลูกจางของบริษัทฯ  รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลดังกลาว  ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ  ในชวงระยะเวลา  1  เดือน  กอนการเปดเผยงบการเงินใหแกสาธารณชนทราบ   
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ทั้งนี้  บริษัทฯ  จะแจงใหกรรมการ  ผูบริหาร  พนักงาน  และลูกจางของบริษัทฯ  ทราบเก่ียวกับขอกําหนดขางตน   
 
 9.4 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี   
  ในป  2556 บริษัทฯ  จายคาสอบบัญชีใหกับบริษัท  อีวาย  จํากัด  (เดิมชื่อ  บริษัทสํานักงาน  เอินสท  แอนด  ยัง  จํากัด)  ซึ่งเปน
สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีประจําป  2556 สังกัด  ทั้งนี้  ผูสอบบัญชีไมมีความสัมพันธ  และไมมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ  ผูบริหาร    
ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว  โดยมีรายละเอียดคาตอบแทนดังนี้ 
 
  9.4.1 คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 
   ในป  2556 บริษัทฯ  จายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก  บริษัท  อีวาย  จํากัด  (เดิมชื่อ  บริษัทสํานักงาน  เอินสท  
แอนด  ยัง  จํากัด)  จํานวน  900,000 บาท  ทั้งนี้  บริษัทฯ  มิไดจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก  ผูสอบบัญชีบุคคลหรือกิจการที่
เก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด 
 
  9.4.2 คาบริการอื่น (non-audit fee) 
   บริษัทฯ  จายคาตอบแทนของงานบริการอื่น  ซึ่งไดแก  การสังเกตุการณทําลายสินคาชํารุด/เสียหาย  จํานวน  20,000  
บาท  โดยไมมีคาตอบแทนที่จะตองจายในอนาคตเนื่องจากบริการยังใหไมแลวเสร็จ 

 

10. ความรับผิดชอบตอสังคม 

บริษัทฯ  ใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจภายใตการกํากับกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคูไปกับการ  มีสํานึก
รับผิดชอบตอสังคม  โดยคํานึงถึงผูที่มีสวนไดสวนเสีย  ที่เก่ียวของทั้งภายในและภายนอกองคกร  ตั้งแตผูถือหุน  พนักงาน  ลูกคา  
ตลอดจนสังคมวงกวาง  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน 

 

การกํากับดูแลกิจการที่ดี   
บริษัทฯ  ดําเนินธุรกิจอยาง  มีความโปรงใส  เปดเผยขอมูลที่สําคัญ  ตรวจสอบได  และปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแล

กิจการ  โดยคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับผูถือหุน  พนักงาน  ชุมชนและสังคม  ลูกคา  คูแขงทางการคา  และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม   
สงเสริมการแขงขันทางการคาที่เปนธรรมและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมและถูกกฎหมายหลีกเลี่ยงการ

ดําเนินการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
การเคารพสิทธมินุษยชน 

บริษัทฯ  สนับสนุนและเคารพในการปกปองสิทธิมนุษยชน  ปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมและเปนธรรม  จัดใหมี
สวัสดิการ  ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทํางาน  รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายพัฒนาบุคลากรเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและการ
พัฒนาการทํางานของพนักงานอยางมืออาชีพ  และสรางนวัตกรรมในองคกร 

ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

บริษัทดําเนินธุรกิจโดยใหขอมูลที่ถูกตองและเพียงพอแกผูบริโภค  รักษาคุณภาพของบริการหลังการขาย  ทําใหลูกคา
สามารถซ้ือสินคาไดอยางมั่นใจ 
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ในป  2556 ที่ผานมาบริษัทฯ  ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญการสรางรากฐานดานการเรียนรู  โดยไดมีกิจกรรมตาง  ๆ  เพ่ือ
สนับสนุนโครงการดานการศึกษา  อาทิ  เชน 

- โครงการ  Challenge based learning เปนกิจกรรมที่บริษัทเขารวมกับมหาวิทยาลัยบูรพา  ใหความรูเชิงเทคนิค  ในการ
ใชแท็บเล็ต  เปนสื่อการเรียนการสอนใหแกคณะอาจารยภาคตะวันออก 

- โครงการคายคอมพิวเตอร  ภายใตชื่อวา  "iCamp 2013" เปนกิจกรรมที่จัดใหกับนักเรียนไดมีโอกาสฝกฝนทักษะทางดาน
การถายภาพนิ่ง  และการตัดตอวีดีโอ  โดยสมารถนําความรูที่ไดจากการจัดกิจกรรมไปใชใน  ชีวิตประจําวัน  เชน  การทองเที่ยว  การ
คนควาในสิ่งตางๆ  เพ่ือการสรางสรรคองคความรูไปใชในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนั้นบริษัทฯ  ยังไดเขารวมสนับสนุนโครงการของมูลนิธิสรางเสริมไทย  ซึ่งดําเนินกิจกรรมตางๆ  เพ่ือสงเสริมและ
ผลักดันใหเกิดสังคมแหงภูมิปญญา  ไดแก  โครงการจัดสรางอาคารศูนยการเรียนรู  พรอมอุปกรณและสื่อการศึกษา 
 
11. การควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่ง 

  บริษัทฯไดใหความสําคัญตอการควบคุมภายในซ่ึงเปนสิ่งสําคัญที่มีสวนชวยปองกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน
และการแสวงหาผลประโยชนของผูบริหารและพนักงานโดยมิชอบ 

  ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ   คร้ังที่   1/2557 เมื่อวันที่   10 กุมภาพันธ   2557 ที่ผานมา   คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดรวมกับฝายบริหารของบริษัทฯ   ทําการพิจารณาประเมินระบบการควบคุมภายในของป   2556   ตามแบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน  ที่กําหนดขึ้นโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได
แสดงความเห็นอยางเปนอิสระ  ปราศจากความขัดแยงทางผลประโยชน      โดยมีสาระสําคัญในสวนตาง  ๆ  ดังน้ี   
   สวนที่  1  องคกรและสภาพแวดลอม 

   สวนที่  2  การบริหารความเสี่ยง 
   สวนที่  3  การควบคุมการปฎิบัติงานของฝายบริหาร 
   สวนที่  4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 

   สวนที่  5  ระบบการติดตาม 

ทั้งนี้    คณะกรรมการมีความเห็นวา    บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมทั้ง  5 สวน  มีประสิทธิภาพ
ในการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและจากการนําทรัพยสินของบริษัทฯไปใชโดยมิชอบ  และไมมีขอบกพรอง
ใด  ๆ  ที่เปนสาระสําคัญ 
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12. รายการระหวางกัน 

 12.1 รายละเอียดรายการระหวางกัน 
 ในป  2555  และป  2556  บริษัทฯ  มีการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี ้

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสมัพันธ ลักษณะรายการ มูลคารายการ    (ลานบาท) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ความจาํเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ป  2555 ป  2556 

บริษัท  ไอที  ซิตี้  จํากัด  (มหาชน)   
(“IT  City”)* 

- มีกรรมการรวมกัน คือ  นาย  มินทร  อิงคธเนศ 
- เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ  ถือหุนรอยละ  

29.00    ณ  วันท่ี  31  มกราคม    2557 
 

รายได  : 
1.  ขายสินคา 
 

 

คาใชจาย  : 
1.  ซื้อสินคา 
 

 

2.  คาบรกิารจาย 

    2.1  คาขนสง 
   
 

 

 

  2.2  คาธรรมเนยีมบัตร        
เครดิต 

 

 

2.3  คาบรกิารจายอ่ืนๆ 

 

 

 

 

                                           
405.83 

 

 

 
2.02 

 

 

2.36 
0.12 

 

 

 

 

2.24 
 

 

 

- 
 

 

 

 

                                           
304.66 

 

 
 

0.02 
 

 

2.17 

- 
 

 

 

 

1.55 

 

 

 

0.62 

 

 

 

 

 
เปนการขายสินคาเพื่อจําหนายในจุดจําหนายสินคา  Apple ใน  IT City ซึ่ง
เปนรายการตามแนวการคาปกติท่ัวไป  ดานราคาใกลเคียงกับราคาตลาด
ขายสง 
 

เปนการซื้อสินคา  ซึ่งเปนรายการตามแนวการคาปกติท่ัวไป    ในดานราคา
สอดคลองกับราคาตลาด 

 

คาบริการจาย  ไดแก     
2.1  คาขนสง  ซึ่ง  IT City สงสินคาไปตางจังหวัดใหบริษัทฯ  โดยอัตรา
คาบริการเปนอัตราท่ีไมแตกตางกับอัตราคาบริการท่ี  IT City คิดกับผู
จําหนายสินคารายอ่ืน  (ท้ังนี้  ตั้งแต  1  ต.ค.  2555  บริษัทฯ  ไดวาจาง  SVOA 

บริหารคลังสินคาและสงสินคาใหแทน) 
     
2.2  คาธรรมเนียมบัตรเครดิต  เปนการตกลงทางธุรกิจกับ  IT City  เพื่อ
ประโยชนในการดําเนินธุรกิจในการขายสินคาท่ีจุดจําหนายสินคา  Apple 

ใน  IT City  โดยรับผิดชอบคาธรรมเนียมบัตรเครดิตรวมกัน 

 

2.3  คาบรกิารจายอ่ืนๆ  ไดแก  คาบรกิารอินเตอรเน็ตท่ี  IT City ชําระแทน
บริษัทฯไปกอน  โดย  IT City เรียกเกบ็คาบริการตามจาํนวนท่ีจายจริง  และ
คาสงเสริมการขายในการเขารวมกิจกรรมทางการตลาดของ  IT City  โดย
อัตราคาบริการเปนอัตราที่ไมแตกตางกบัอัตราคาบริการท่ี  IT City คิดกบัผู
จําหนายสินคารายอ่ืน 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสมัพันธ ลักษณะรายการ มูลคารายการ    (ลานบาท) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ความจาํเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ป  2555 ป  2556 

3.  เงินปนผลจาย 

 

 

ยอดคงคาง  : 
ยอดลกูหนี้คงคาง 
ยอดเจาหนี้คงคาง 
 

การค้ําประกัน  : 
วงเงินค้าํประกันเงินกู  และ  
เงินเบิกเกินบัญช ี

 

1.20 
 

 

 
57.53 

1.18 

 
 

200.00 
 

 

35.20 
 

 

 

26.90 

0.55 

 
 

200.00 
 

 
เปนการจายเงินปนผลแกผูถือหุน  โดยการจายเปนไปตามอัตราท่ีประกาศ
จาย 

 

 

 

 

 

 

IT City เขาค้ําประกันเงินกูยืมและเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย  
ตามความตองการของธนาคารผูใหกู  โดยไมมีการคดิคาตอบแทนในการค้ํา
ประกันเงินกูยืมดังกลาวจากบริษัทฯ    ซึ่งการค้ําประกันดังกลาวเกิดข้ึน
เนื่องจากความจําเปนเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ  ในการขอเงินกู
จากธนาคารพาณิชย  เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ   
 

บริษัท  เอส  พี  วี  แอดวานซ  จํากดั 

(“SPV  Advance”) 
- มีกรรมการรวมกันคือ  นายไตรสรณ  วรญาณ

โกศล  และนางเพ็ชรรัตน  วรญาณโกศล 
- มีผูถือหุนรวมกัน  คือ  กลุมวรญาณโกศล  โดย

ถือหุนรวมกันในบริษัทฯ  รอยละ 32.93   และถือ
หุนใน    SPV Advance   คิดเปนรอยละ  93.61  
ณ  วันท่ี  31  มกราคม    2557 

 

รายได  : 
1.  ขายสินคา 
 

 

 

 

 

คาใชจาย  : 
1.  ซื้อสินคา 
 

 

                                           

0.03 
 

 

 

 

 

 

5.46 
 

 

                                           

0.01 
 

 

 

 

 

 

- 
 

 

 

เปนการขายสินคาคืน    ซึ่งบริษัทฯ  ซื้อมาจาก  SPV Advance เพื่อสงเคลม
สินคาเนื่องจากสินคาชํารุด    เนื่องจากบริษัทฯ  ยังไมสามารถสั่งซื้อสินคา
และสงเคลมสินคาไดโดยตรงจากผูจําหนายสินคา ทางดานราคาเปนไป
ตามราคาทุนท่ีบริษัทฯ  ซื้อจาก  SPV Advance   (ท้ังนี้ตั้งแตมกราคม  2556  
บริษัทฯ  สามารถสั่งซื้อสินคาจากผูแทนจําหนายทุกรายไดโดยตรง) 
 

 

เปนการซื้อสนิคาที่  SPV Advance เปนตวัแทนในการสัง่ซื้อ  โดยราคา
เปนไปตามราคาตนทุนบวกคาใชจายในการดาํเนินกา  (ท้ังนี้ตั้งแตมกราคม  
2556   บริษัทฯ สามารถสัง่ซื้อสินคาจากผูแทนจําหนายทุกรายไดโดยตรง) 

 

บริษัท  เอส  พี  วี  ไอ  จํากัด  (มหาชน) 
แบบ  56-1 ประจําป  2556 

 



 

บริษัท  เอส  พี  วี  ไอ  จํากัด  (มหาชน) 
แบบ  56-1 ประจําป  2556 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสมัพันธ ลักษณะรายการ มูลคารายการ    (ลานบาท) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ความจาํเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ป  2555 ป  2556 

 

2.  คาบรกิารจาย 

      2.1  คาเชา 
 

 

 

 

 

      2.2  ดอกเบีย้จาย 

 

 

 

 

 

 

      2.3  คาบริการจายอ่ืนๆ 

 

 

 

3.  คาบริหารจัดการ 
 

 

 

ยอดคงคาง  : 
ยอดลกูหนี้คงคาง 
รายไดคางรับ 

ยอดเจาหนี้คงคาง 

 

2.35 
1.43 

 

 

 

 

 

0.19 
 

 

 

 

 

 

0.73 
 

 

 

7.00 

 

 

 

 

- 
0.09 
0.12 

 

2.14 

1.49 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

0.65 

 

 

 

4.00 
 

 

 

 

- 
- 

0.03 

 

คาบริการจาย  ไดแก     
เปนคาเชาอาคารท่ีบริษัทฯ  เชา  SPV Advance เพื่อเปนสํานักงานของ
บริษัทฯ  ซึ่งเปนรายการท่ีเปนประโยชนสําหรับบริษัทฯ  ทางดานอัตราคา
เชาเปนไปตามราคาที่ประเมนิโดยผูประเมนิอิสระท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  เพื่อ
วัตถุประสงคสาธารณะ 
 

เปนดอกเบี้ยจายจากการกูยืมเงิน    ซึ่งการกูยืมเงินเกิดข้ึนจากความจําเปน
ในการดําเนินธุรกิจ    เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน  โดยอัตราดอกเบี้ยสูงกวา
อัตราท่ีบริษัทฯ  กูยืมเงินจากธนาคารพาณิชย  แตไมตองใชหลักประกัน    
เนื่องจากบริษัทฯ  ไมสามารถกูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยไดในขณะนั้น  
เพราะตองใชหลักประกันเพิ่มเติม  ประกอบกับเปนความจําเปนเรงดวน  และ
เปนการกูยืมระยะสั้น   
 
คาบริการจายอ่ืนๆเปนคาใชจายท่ี  SPV Advance   ชําระแทนบริษัทฯ  ไป
กอน  ไดแก  คาตกแตงอาคาร,  คาสาธารณูปโภค  โดย  SPV Advance เรียก
เก็บคาบริการตามจํานวนท่ีจายจริง 
 

คาบริหารจัดการ  เปนการจายคาตอบแทนใหกับ  SPV Advance   ตาม
สัญญาที่ตกลงกันตั้งแตเริ่มจัดตั้งบริษัทฯ  ซึ่งสัญญาดังกลาวไดยกเลิกตั้งแต  
31 ธันวาคม  2555 
 

 

 

 

 

 

บริษัท  เอส  พี  วี  ไอ  จํากัด  (มหาชน) 
แบบ  56-1 ประจําป  2556 

 



 

บริษัท  เอส  พี  วี  ไอ  จํากัด  (มหาชน) 
แบบ  56-1 ประจําป  2556 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสมัพันธ ลักษณะรายการ มูลคารายการ    (ลานบาท) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ความจาํเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ป  2555 ป  2556 

คาใชจายคางจาย 

คาบริหารจัดการจายลวงหนา 
 

 

 

การค้ําประกัน  : 
วงเงินค้าํประกันเงิน  เงนิกู  
และ  เงินเบกิเกินบญัช ี

3.00 
4.00 

 

 

 

 

200.00 
 

- 

- 

 

 

 

 

200.00 
 

 

สวนของคาบริหารจัดการซ่ึงไดจายเปนเงินสดตั้งแตป  2554 และตั้งเปนคา
บริหารจัดการจายลวงหนาและทยอยตัดเปนคาใชจายภายใน  3 ป    
 

 

 

SPV Advance เขาค้ําประกันเงินกูยืมและเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคาร
พาณิชย  ตามความตองการของธนาคารผูใหกู  โดยไมมีการคิดคาตอบแทน
ในการค้ําประกันเงินกูยืมดังกลาวจากบริษัทฯ    ซึ่งการค้ําประกันดังกลาวมี
ความเหมาะสม  และเกิดข้ึนเนื่องจากความจําเปนเพื่อกอใหเกิดประโยชน
ตอบริษัทฯ  ในการขอเงินกูจากธนาคารพาณิชย  เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียน
ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ   
 

บริษัท เอส  พี  วี  ดิจิตอล  เซอรวิส  
จํากัด  (“SPV  Digital”) 

- มีกรรมการรวมกันคือ  นายไตรสรณ  วรญาณ
โกศล  และนางเพ็ชรรัตน  วรญาณโกศล 

- มีผูถือหุนรวมกัน  คือ  กลุมวรญาณโกศล  โดย
ถือหุนรวมกันในบริษัทฯ  รอยละ 32.93   และถือ
หุนใน    SPV Digital   คิดเปนรอยละ  99.00  ณ  
ณ  วันท่ี  31  มกราคม    2557 

รายได  : 
1.  ขายสินคา 
 

 

คาใชจาย  : 
1.  ซื้อสินคา 
 

 

1.  คาบรกิารจาย 

      2.1  คาเชา 
 

 

 

 

 

0.28 
 

 

 

- 
 

 

1.40 
0.52 

 

 

 

 

 

0.54 

 

 

 

0.01 
 

 

1.01 

0.54 

 

 

 

 

 

เปนการขายสินคา  ซึ่งเปนรายการตามแนวการคาปกติท่ัวไป    ในดานราคา
สอดคลองกับราคาตลาด 

 

 

เปนการซื้อสินคา  ซึ่งเปนรายการตามแนวการคาปกติท่ัวไป    ในดานราคา
สอดคลองกับราคาตลาด 

 

 

เปนคาเชาอาคารท่ีบริษทัฯ  เชา  SPV Digital เพื่อเปนสํานักงานของบรษิทัฯ  
ซึ่งเปนรายการท่ีเปนประโยชนสําหรับบริษัทฯ    ทางดานอัตราคาเชาเปนไป
ตามราคาที่ประเมินโดยผูประเมินอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย    เพื่ อ
วัตถุประสงคสาธารณะ 

 

บริษัท  เอส  พี  วี  ไอ  จํากัด  (มหาชน) 
แบบ  56-1 ประจําป  2556 

 



 

บริษัท  เอส  พี  วี  ไอ  จํากัด  (มหาชน) 
แบบ  56-1 ประจําป  2556 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสมัพันธ ลักษณะรายการ มูลคารายการ    (ลานบาท) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ความจาํเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ป  2555 ป  2556 

 

      2.2  ดอกเบีย้จาย 

 

 

 

 

 

 

   2.3 คาบริการจายอ่ืนๆ 

 

 

 

ยอดคงคาง  : 
ยอดลกูหนี้คงคาง 
ยอดเจาหนี้คงคาง 
 

 

0.31 
 

 

 

 

 

 

0.58 
 

 

 

 

0.02 
0.04 

 

 

- 
 

 

 

 

 

 

0.47 

 

 

 

 

0.04 

0.06 
 

 

เปนดอกเบี้ยจายจากการกูยืมเงิน    ซึ่งการกูยมืเงินเกดิขึ้นจากความจาํเปน
ในการดําเนนิธุรกิจ    เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวยีน  โดยอัตราดอกเบีย้สงูกวา
อัตราที่บริษัทฯ  กูยืมเงินจากธนาคารพาณิชย  แตไมตองใชหลักประกัน    
เนื่องจากบรษิัทฯ  ไมสามารถกูยมืเงินจากธนาคารพาณิชยไดในขณะนั้น  
เพราะตองใชหลกัประกันเพิม่เติม  ประกอบกบัเปนความจาํเปนเรงดวน  และ
เปนการกูยืมระยะสั้น   
 

คาบริการจายอ่ืนๆเปนคาใชจายท่ี  SPV Digital   ชําระแทนบริษัทฯ  ไปกอน  
ไดแก  คาตกแตงอาคาร,  คาสาธารณูปโภค  โดย  SPV Digital เรียกเก็บ
คาบริการตามจํานวนท่ีจายจริง 
 

บริษัท  เอสวีโอเอ  จํากัด  (มหาชน) 
(“SVOA”)* 

- มีกรรมการรวมกัน คือ  นาย  มินทร  อิงคธเนศ 
 

รายได  : 
 

1.  ขายสินคา 
 

 

คาใชจาย  : 
1.  ซื้อสินคา 
 

 

2.  คาบรกิารจาย 

 

 

 

17.27 
 

 

 

3.28 
 

 

0.56 
 

 

 

1.53 

 

 

 

4.07 

 

 

0.72 

 

 

 

เปนการขายสินคา  ซึ่งเปนรายการตามแนวการคาปกติท่ัวไป    ในดานราคา
สอดคลองกับราคาตลาด 

 

 

เปนการซื้อสินคา  ซึ่งเปนรายการตามแนวการคาปกติท่ัวไป    ในดานราคา
สอดคลองกับราคาตลาด 

 

คาบริการจายเปนคาจางระบบทรัพยากรบุคคล  โดยบริษัทฯ วาจาง  SVOA  
โดยมีขอบขายดังนี้ 

 

บริษัท  เอส  พี  วี  ไอ  จํากัด  (มหาชน) 
แบบ  56-1 ประจําป  2556 

 



 

บริษัท  เอส  พี  วี  ไอ  จํากัด  (มหาชน) 
แบบ  56-1 ประจําป  2556 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสมัพันธ ลักษณะรายการ มูลคารายการ    (ลานบาท) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ความจาํเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ป  2555 ป  2556 

 

 

 

 

 

 

 

3.  คาบริหารจัดการสินคา 
 

 

 

 

 

 

ยอดคงคาง  : 
ยอดลกูหนี้คงคาง 
ยอดเจาหนี้คงคาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.35 
 

 

 

 

 

 

 

0.43 
1.33 

 

 

 

 

 

 

 

6.39 

 

 

 

 

 

 

 

- 
1.32 

- จัดทําบันทึกฐานขอมูลพนักงาน 

- จัดทําระบบการจายเงินเดือนคาจางพนักงาน 

- จัดทําภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  และประกันสังคม 

เนื่องจาก  SVOA มีการลงทุนในระบบทรัพยากรบุคคล  จึงสามารถ
ใหบริการดังกลาวได  ทางดานราคามีความสมเหตุสมผล  คุมคากวาที่บริษัท
ฯ  จะลงทุนระบบและจางพนักงานเพิ่ม 
 

การจางบริหารคลังสินคา  โดยบริษัทฯ  วาจางSVOA ใหบริหารจัดการ
คลังสินคา  รวมท้ังบริการดานจัดสงสินคา  เนื่องจาก  SVOA มีคลังสินคา  
รวมท้ังมีระบบการขัดการสินคาท่ีเปนมาตรฐาน  และปลอดภัย    ทางดาน
ราคามีความสมเหตุสมผล  คุมคากวาที่บริษัทฯ  จะดําเนินการเอง  เนื่องจาก  
SVOA ตองบริหารจัดการ  เพื่อจัดสงสินคาของ  SVOA ไปจําหนายท่ีจุด
จําหนายของ  SVOA ซึ่งมีความคลายคลึงกับบริษัท 

บริษัท  เออารไอพี  จํากัด  
(มหาชน) (ARIP) 

- มีกรรมการรวมกัน คือ  นาย  มินทร  อิงคธเนศ 
 

รายได  : 
1.  ขายสินคา 
 

 

 

คาใชจาย  : 
1.  คาบรกิารจาย 

 

 

                                           

- 
 

 

 

 

0.95 
 

 

                                           

0.30 

 

 

 

 

2.71 

 

 

 

เปนการขายสินคา  ซึ่งเปนรายการตามแนวการคาปกติท่ัวไป    ในดานราคา
สอดคลองกับราคาตลาด 

 

 

 

คาบริการจาย  ไดแก  คาเชาพื้นท่ีงานแสดงสินคา IT   และคาโฆษณาสื่อ
นิตยสาร  IT   ซึ่งเปนไปตามแนวการคาปกติท่ัวไป    ในดานราคาสอดคลอง
กับตลาด 

 

บริษัท  เอส  พี  วี  ไอ  จํากัด  (มหาชน) 
แบบ  56-1 ประจําป  2556 

 



 

บริษัท  เอส  พี  วี  ไอ  จํากัด  (มหาชน) 
แบบ  56-1 ประจําป  2556 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสมัพันธ ลักษณะรายการ มูลคารายการ    (ลานบาท) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ความจาํเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ป  2555 ป  2556 

 

ยอดคงคาง  :  
ยอดลกูหนี้คงคาง 
ยอดเจาหนี้คงคาง 
 

 

 

- 
0.05 

 

 

0.05 

0.05 

 
 

บริษัท  ดาตาวัน  เอเชีย  (ประเทศ
ไทย)  จํากัด (D1) 

-   นายมินทร  อิงคธเนศ  ซึ่งเปนกรรมการของ
บริษัทฯ    และเปนกรรมการและกรรมการ
ผูจัดการของ  SVOA    ซึ่ง  SVOA  ถือหุนใน  D1  
คิดเปนรอยละ  100.00  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม    
2556 

รายได  : 
1.  ขายสินคา 
 

 

 

ยอดคงคาง  : 
ยอดลกูหนี้คงคาง 

 

0.99 
 

 

 

 

0.08 

 

0.41 

 

 

 

 

- 

 

เปนการขายสินคา  ซึ่งเปนรายการตามแนวการคาปกติท่ัวไป    ในดานราคา
สอดคลองกับราคาตลาด 

 

บริษัท  เอ.อาร.แอค็เคานติ้ง  
คอนซัลแตน  จํากัด (ARAC) 

- มีกรรมการรวมกันคือ  นายมินทร  อิงคธเนศ   
 

คาใชจาย  : 
1.  คาบรกิารจาย 

 

0.17 
 

- 
 

คาบริการจาย  เปนคาจางวางระบบบัญชี  และข้ันตอนปฎิบัติงานของ
บริษัทฯรวมท้ังการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบ  ในดานราคา
สอดคลองกับตลาด 

 

บริษัท  บิซเินส  ออนไลน  จํากดั  
(มหาชน)  (“BOL”) 

- มีกรรมการรวมกัน คือ  นาย  มินทร  อิงคธเนศ 
 

รายได  : 
1.  ขายสินคา 
 

คาใชจาย  : 
1.  คาบรกิารจาย 

 

 

ยอดคงคาง  : 
ยอดลกูหนี้คงคาง 
 

                                           

0.41 
 

 

- 

 

 

 

- 

                                           

0.38 

 

 

0.05 

 

 

 

0.05 

 

เปนการขายสินคา  ซึ่งเปนรายการตามแนวการคาปกติท่ัวไป    ในดานราคา
สอดคลองกับราคาตลาด 

 
เปนคาบริการใชขอมูล    ซึ่งเปนรายการท่ีมีความสมเหตุสมผล ในดานราคา
เปนราคาที่เหมาะสมที่ตกลงกัน 

 

บริษัท  เอส  พี  วี  ไอ  จํากัด  (มหาชน) 
แบบ  56-1 ประจําป  2556 

 



 

บริษัท  เอส  พี  วี  ไอ  จํากัด  (มหาชน) 
แบบ  56-1 ประจําป  2556 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสมัพันธ ลักษณะรายการ มูลคารายการ    (ลานบาท) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ความจาํเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ป  2555 ป  2556 

บริษัท  เออารไอที  จํากัด (“ARIT”) - มีกรรมการรวมกันคือ  นายมินทร  อิงคธเนศ 
 

รายได  : 
1.  ขายสินคา 
 

 

ยอดคงคาง  :  
ยอดลกูหนี้คงคาง 
 

 

0.10 
 

 

 

0.01 

 

0.04 
 

 

 

- 

 

เปนการขายสินคา  ซึ่งเปนรายการตามแนวการคาปกติท่ัวไป    ในดานราคา
สอดคลองกับราคาตลาด 

 

บริษัท  กลุมแอดวานซรีเสิรช  
จํากัด (“ARG”) 

- มีกรรมการรวมกันคือ  นายมินทร  อิงคธเนศ 
 

รายได  : 
1.  ขายสินคา 
 

 

ยอดคงคาง  : 
ยอดลกูหนี้คงคาง 

 

0.16 
 

 

 

0.004 

 

0.62 

 

 

 

0.08 
 

 

 

 

เปนการขายสินคา  ซึ่งเปนรายการตามแนวการคาปกติท่ัวไป    ในดานราคา
สอดคลองกับราคาตลาด 

 

บริษัท  ลีซ  อิท  จํากัด - มีกรรมการรวมกันคือ  นายมินทร  อิงคธเนศ 
 

รายได  : 
1.  ขายสินคา 
 

ยอดคงคาง  : 
ยอดลกูหนี้คงคาง 

 

1.21 

 

 

- 

 

0.62 
 

 

- 

 

เปนการขายสินคา  ซึ่งเปนรายการตามแนวการคาปกติท่ัวไป    ในดานราคา
สอดคลองกับราคาตลาด 

 

บริษัท  เอเน็ต  จํากัด (ANET) - มีกรรมการรวมกันคือ  นายมินทร  อิงคธเนศ 
 

รายได  : 
1.  ขายสินคา 
 

ยอดคงคาง  : 
ยอดลกูหนี้คงคาง 

 

0.41 
 

 

- 

 

0.21 

 

 

0.01 

 

เปนการขายสินคา  ซึ่งเปนรายการตามแนวการคาปกติท่ัวไป    ในดานราคา
สอดคลองกับราคาตลาด 

 

 

บริษัท  เอส  พี  วี  ไอ  จํากัด  (มหาชน) 
แบบ  56-1 ประจําป  2556 

 
 

บริษัท  เอส  พี  วี  ไอ  จํากัด  (มหาชน) 
แบบ  56-1 ประจําป  2556 

 



 

บริษัท  เอส  พี  วี  ไอ  จํากัด  (มหาชน) 
แบบ  56-1 ประจําป  2556 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสมัพันธ ลักษณะรายการ มูลคารายการ    (ลานบาท) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ความจาํเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ป  2555 ป  2556 

บริษัท  พีซีซี  อินเตอรเนชั่นนัล  
จํากัด 

- มีกรรมการรวมกันคือ  นายนราธร  วงศวิเศษ 
   
 

รายได  : 
1.  ขายสินคา 
 

 

คาใชจาย  : 
1.  ซื้อสินทรัพย 
 

 

- 
 

 

 

- 

 

0.10 
 

 

 

7.25 

 

เปนการขายสินคา  ซึ่งเปนรายการตามแนวการคาปกติท่ัวไป    ในดานราคา
สอดคลองกับราคาตลาด 

 

 

เปนการซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร  และโปรแกรมเพื่อใชเปน  ระบบการ
สื่อสาร  และระบบควบคุมติดตามการใชเครือขายดูแลการใชงานในดาน
ราคาสอดคลองกับราคาตลาด 

นายไตรสรณ  วรญาณโกศล - เปนกรรมการและผูถือหุนของบริษัทฯ  (รวมการ
ถือหุนของผูท่ีเกี่ยวของ)  ถือหุนรอยละ  6.33    ณ  
วันท่ี  31  มกราคม    2557 

การค้ําประกัน  : 
วงเงินค้าํประกันเงิน  เงนิกู  
และ  เงินเบกิเกินบญัช ี

 

200.00 
 

 

200.00 
 

 

นายไตรสรณ  วรญาณโกศล  เขาค้ําประกันสําหรับเงินกูยืมและเงินเบิกเกิน
บัญชีกับธนาคารพาณิชย  ตามความตองการของผูใหกู  โดยไมมีการคิด
คาตอบแทนในการค้ําประกันเงินกูยืมดังกลาวจากบริษัทฯ    ซึ่งการค้ํา
ประกันดังกลาวมีความเหมาะสม  และเกิดข้ึนเนื่องจากความจําเปนเพื่อ
กอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ  ในการขอเงินกูจากธนาคารพาณิชย  เพื่อใช
เปนทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ   
 

นางเพ็ชรรัตน  วรญาณโกศล - เปนกรรมการและผูถือหุนของบริษัทฯ  (รวมการ
ถือหุนของผูท่ีเกี่ยวของ)  ถือหุนรอยละ  8.32  ณ  
วันท่ี  31  มกราคม    2557 

การค้ําประกัน  : 
วงเงินค้าํประกันเงิน  เงนิกู  
และ  เงินเบกิเกินบญัช ี

 

200.00 
 

 

200.00 
 

 

นางเพ็ชรรัตน  วรญาณโกศล  เขาค้ําประกันสําหรับเงินกูยืมและเงินเบิกเกิน
บัญชีกับธนาคารพาณิชย  โดยไมมีการคิดคาตอบแทนในการค้ําประกันเงิน
กูยืมดังกลาวจากบริษัทฯ    ซึ่งการค้ําประกันดังกลาวมีความเหมาะสม  และ
เกิดขึ้นเนื่องจากความจําเปนเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ  ในการขอ
เงินกูจากธนาคารพาณิชย  เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ   

นายนราธร    วงศวิเศษ - เปนกรรมการและผูถือหุนของบริษัทฯ  ถือหุน
รอยละ  1.89  ณ  วันท่ี  31  มกราคม    2557 

การค้ําประกัน  : 
วงเงินค้าํประกันเงิน  เงนิกู  
และ  เงินเบกิเกินบญัช ี

 

200.00 
 

 

200.00 
 

 

นายนราธร    วงศวิเศษ เขาค้ําประกันสําหรับเงินกูยืมและเงินเบิกเกินบัญชี
กับธนาคารพาณิชย  โดยไมมีการคิดคาตอบแทนในการค้ําประกันเงินกูยืม
ดังกลาวจากบริษัทฯ    ซึ่งการค้ําประกันดังกลาวมีความเหมาะสม  และ

 

บริษัท  เอส  พี  วี  ไอ  จํากัด  (มหาชน) 
แบบ  56-1 ประจําป  2556 

 



 

บริษัท  เอส  พี  วี  ไอ  จํากัด  (มหาชน) 
แบบ  56-1 ประจําป  2556 

 

53 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสมัพันธ ลักษณะรายการ มูลคารายการ    (ลานบาท) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ความจาํเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ป  2555 ป  2556 

เกิดขึ้นเนื่องจากความจําเปนเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ  ในการขอ
เงินกูจากธนาคารพาณิชย  เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ   
 

นางสาวพัชรา  เกยีรตินันทวมิล - เปนผูถือหุนของบริษัทฯ  ถือหุนรอยละ  2.93  
ณ  วันท่ี  31  มกราคม    2557 

การค้ําประกัน  : 
วงเงินค้าํประกันเงิน  เงนิกู  
และ  เงินเบกิเกินบญัช ี

 

200.00 
 

 

200.00 
 

 

นางสาวพัชรา  เกียรตินันทวิมล เขาค้ําประกันสําหรับเงินกูยืมและเงิน
เบิกเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย  โดยไมมีการคิดคาตอบแทนในการค้ํา
ประกันเงินกูยืมดังกลาวจากบริษัทฯ    ซึ่งการค้ําประกันดังกลาวมีความ
เหมาะสม  และเกิดข้ึนเนื่องจากความจําเปนเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอ
บริษัทฯ  ในการขอเงินกูจากธนาคารพาณิชย  เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนใน
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ   

 
*  เน่ืองจากบริษัทที่เก่ียวของกับบริษัทฯ  ไดแก  บริษัท  ไอที  ซิตี้  จํากัด  (มหาชน)  (“IT  City”)  ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ  และบริษัท  เอสีวีโอเอ  จํากัด  (มหาชน) (“เอสวีโอ”)  ซึ่งเปนบริษัทฯ  ที่มีกรรมการ
รวมกันกับบริษัทฯ   ดําเนินธุรกิจเปนผูจําหนายสินคา   IT เชน    คอมพิวเตอร  เครื่องพิมพ  อุปกรณตอพวง  เปนตน  เชนเดียวกับบริษัทฯ    อยางไรก็ตาม  มีการแบงขอบเขตการดําเนินธุรกิจของแตละบริษัท
อยางชัดเจน         โดยบริษัทฯ   เปนตัวแทนจําหนายสินคา   Apple เปนหลัก   สําหรับสินคา   Non-Apple สวนใหญเปนสินคาเพ่ือใชงานรวมกับสินคา   Apple    โดยกลุมลูกคาจะเปน   End User ไมวาจะเปน  
ผูบริโภคทั่วไป  โรงเรียน  หรือบริษัทตางๆ    ในขณะที่ลูกคาของ  SVOA เปนตัวแทนจําหนาย  (Dealer)  ที่จะไปจําหนายใหกับผูบริโภคอีกตอหนึ่ง เชน  เครื่องพิมพอิงคเจ็ทหนากวางที่บริษัทฯ  จําหนายเปน
เครื่องพิมพที่ใชสําหรับงานกราฟกที่มีขนาดใหญและมีความละเอียดสูง   อีกทั้งเปนการขายโซลูชั่น รวมกับสินคา   Apple หรือสินคากราฟกชนิดอื่นๆ   มีกลุมลูกคาหลักเปนเอเจนซี่โฆษณา   โรงพิมพ  
สํานักพิมพ   ในขณะที่เครื่องพิมพที่   SVOA   จําหนายถึงแมจะมีเคร่ืองพิมพขนาดใหญที่คลายกับที่บริษัทฯจําหนาย   แตมีชองทางการจําหนายที่ตางกัน   คือขายสงใหกับตัวแทนจําหนาย    และขายแต
เครื่องพิมพเพียงอยางเดียว  ไมไดขายเปนโซลูชั่นเหมือนบริษัทฯ 

 ในสวนของ  IT City    สินคาสวนใหญไมซ้ําซอนกับบริษัทฯ  ยกเวนสวนที่เปนอุปกรณเสริมบางชนิด  เชน  หูฟง  ที่ชารจแบตเตอรี่  ซึ่งผูผลิตปจจุบันผลิตสินคาออกมาเพ่ือใหใชไดสําหรับทั้งระบบ  Apple, 

Android หรือระบบปฏิบัติการอื่น    อยางไรก็ตาม  กลุมลูกคาของบริษัทฯ  ยังเนนกลุมลูกคาที่ใชสินคา  Apple  

 

 

 

บริษัท  เอส  พี  วี  ไอ  จํากัด  (มหาชน) 
แบบ  56-1 ประจําป  2556 

 



 

บริษัท  เอส  พี  วี  ไอ  จํากัด  (มหาชน) 
แบบ  56-1 ประจําป  2556 
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 12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
บริษัทฯ  มีการกําหนดมาตรการในการเขาทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ  กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง   โดยจะจัดให

คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปนของการเขาทํารายการ  ความสมเหตุสมผล  และความเหมาะสมดาน
ราคาของรายการนั้น  โดยพิจารณาจากเงื่อนไขตางๆ  ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติในราคา ตลาด  ซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบไดกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก  ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวาง
กันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ  จะใหบุคคลที่มีความรูความชํานาญพิเศษ  เชน  ผูสอบบัญชี  ผูประเมินราคาทรัพยสิน  สํานักกฎหมาย  เปน
ตน  ที่เปนอิสระจากบริษัทฯ  และบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเปนผู ใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาว  เพ่ือนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ  หรือผูถือหุน  
ตามแตกรณ ี

นอกจากนี้  บริษัทฯ  มีการกําหนดมาตรการไมใหผูบริหาร  หรือผูมีสวนไดเสียสามารถเขามามีสวนรวมในการอนุมัติรายการ
ที่ตนเองมีสวนไดเสียทั้งโดยทางตรงและทางออม  และคณะกรรมการบริษัทฯ  จะตองดูแลใหบริษัทฯ  ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และขอบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน  และการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทฯ  หรือบริษัทยอย  รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย  และจะทําการเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับ
การตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ   
 
 12.3 แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

บริษัทฯ อาจมีการทํารายการระหวางกันในอนาคตอยางตอเน่ือง ซึ่งจะเปนไปตามลักษณะการทําธุรกิจการคาทั่วไป และจะ
มีการกําหนดนโยบายการเขาทํารายการระหวางกันอยางชัดเจน  โดยเปนราคาและเงื่อนไขการคาตามปกติของธุรกิจเชนเดียวกับที่
กําหนดใหกับบุคคล  และ/หรือบริษัทที่ไมเก่ียวของกัน   เชน การขายสินคา  การซื้อสินคาการใหหรือรับบริการตางๆ เปนตน โดย
รายการระหวางกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเปนไปเพ่ือความจําเปนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเปนไปเพ่ือประโยชนของบริษัทฯ  ทั้งนี้  
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑและใหความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้น
ทกุไตรมาส 

สําหรับรายการระหวางกันที่มิไดเปนไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ
เขามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑและแสดงเหตุผลในการทํารายการดังกลาวกอนที่บริษัทฯ  จะเขาทํารายการนั้นๆ   โดยจะ
ดําเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกันตามที่ระบุขางตน  อยางไรก็ตาม รายการระหวางกันที่อาจ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของคณะกรรมการตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเก่ียวโยงกัน  และการไดมาหรือจําหนาย
ไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทฯ  หรือบริษัทยอย ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

13. ขอมูลทางการเงินที่สสําคัญ 

 13.1 งบการเงิน 
 13.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 (ก) งบการเงินป  2554  ตรวจสอบโดยนางสาวสายฝน  อินทรแกว  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434  จาก
บริษัท  สํานักงาน  เอินสท  แอนด  ยัง  จํากัด 
  ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ   และไดใหความเห็นวางบการเงินแสดงฐานะการเงิน   ณ  
วันที่  31  ธันวาคม  2554 และผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่  6  มกราคม  2554  ถึงวันที่  31  ธันวาคม  2554  ของ
บริษัทฯ  โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ 
 (ข) งบการเงินป  2555  ตรวจสอบโดยนางสาวสายฝน  อินทรแกว  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434  จาก
บริษัท  สํานักงาน  เอินสท  แอนด  ยัง  จํากัด 
  ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ  และไดใหความเห็นวางบการเงินแสดงฐานะการเงิน  ณ  
วันที่  31  ธันวาคม  2555  ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ  โดยถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 (ค) งบการป  2556  ตรวจสอบโดยนายวิชาติ  โลเกศกระวี    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451  จากบริษัท  
สํานักงาน  เอินสท  แอนด  ยัง  จํากัด 
  ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ  และไดใหความเห็นวางบการเงินแสดงฐานะการเงิน  ณ  
วันที่  31  ธันวาคม  2556  ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ  โดยถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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 13.1.2 ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
งบดุล 

  ณ.31  ธ.ค. ป  2554   ณ  31 ธ.ค. ป  2555   ณ  31 ธ.ค.  ป  2556  
 ลานบาท   รอยละ   ลานบาท   รอยละ   ลานบาท   รอยละ  

 สินทรัพย            

สินทรพัยหมุนเวียน            

   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  154.56 35.01 127.06 24.22 50.08 11.95 
   เงินลงทุนชั่วคราว  - - - - 2.00 0.48 
   ลูกหนี้การคาและลูกหนีอ้ื่น  55.54 12.58 122.17 23.28 122.58 29.25 
   สินคาคงเหลือ  141.43 32.03 184.07 35.08 156.84 37.42 

   สินทรพัยหมุนเวยีนอืน่  33.34 7.55 28.83 5.49 18.68 4.46 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน  384.87 87.17 462.13 88.07 350.18 83.55 
สินทรพัยไมหมุนเวียน          
   เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน  0.16 0.04 0.16 0.03 0.16 0.04 
   อุปกรณ  33.45 7.58 40.47 7.71 39.64 9.46 
   สินทรพัยไมมีตวัตน-โปรแกรมคอมพิวเตอร  1.08 0.24 1.97 0.38 8.10 1.93 

   สิทธิการเชา  8.97 2.03 8.51 1.62 8.05 1.92 
   สินทรพัยไมหมุนเวียนอื่น  11.55 2.62 9.01 1.72 9.30 2.22 

   สินทรพัยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี  1.42 0.32 2.46 0.47 3.69 0.88 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  56.63 12.83 62.58 11.93 68.94 16.45 
รวมสินทรัพย  441.50 100.00 524.71 100.00 419.12 100.00 

 หนี้สินและสวนของผูถือหุน          
หนี้สินหมนุเวียน          
   เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  - - - - -  

   เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น  228.71 51.80 291.17 55.49 141.48 33.76 
   เงินปนผลคางจาย  - - - -        -   - 

   ภาษีเงินไดคางจาย  26.38 5.98 6.06 1.15 - - 

   หนี้สนิหมุนเวียนอื่น  1.39 0.31 0.63 0.12 2.08 0.50 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน  256.48 58.09 297.86 56.77 143.56 34.25 
หนี้สินไมหมุนเวียน          
   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  6.10 1.38 5.05 0.96 5.69 1.36 
รวมหนีส้ินไมหมุนเวยีน  6.10 1.38 5.05 0.96 5.69 1.36 
รวมหนีส้ิน 262.58 59.47 302.91 57.73 149.25 35.61 

 สวนของผูถอืหุน          
ทุนเรือนหุน          
ทุนจดทะเบียน  120.00 27.18 120.00 22.87 200.00 47.72 
ทุนที่ออกและชําระแลว  
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 

120.00 27.18 120.00 22.87 200.00 
39.81 

47.72 

กําไรสะสม          

   จัดสรรแลว  - สํารองตามกฎหมาย  - - 3.69 0.70 9.29 2.22 
   ยังไมไดจัดสรร  58.92 13.35 98.11 18.70 20.77 4.96 
รวมสวนของผูถือหุน  178.92 40.53 221.80 42.27 269.87 64.39 
รวมหนีส้ินและสวนของผูถือหุน  441.50 100.00 524.71 100.00 419.12 100.00 
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งบกําไรขาดทุน 

  
ป  2554 ป  2555 ป  2556 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
รายได           

รายไดจากการขาย 2,207.25  99.43  2,504.19  99.37     2,277.05 98.79 
รายไดจากการบริการ 12.21  0.55  13.55  0.54          19.62  0.85 
รายไดอื่น 0.45  0.02  2.34  0.09         8.18  0.35 
รวมรายได 2,219.92  100.00  2,520.08  100.00     2,304.85  100.00 

ตนทุนและคาใชจาย           

ตนทุนขาย 1,985.03  89.42  2,258.63  89.63     2,075.06  90.03 
ตนทุนบริการ 9.01  0.41  10.62  0.42          8.41  0.36 
คาใชจายในการขาย* 69.63  3.14  115.95  4.60         116.40  5.05 
คาใชจายในการบริหาร* 66.25  2.98  69.84 2.77         79.48  3.45 
รวมคาใชจาย 2,129.92  95.95  2,455.04  97.42     2,279.35  98.89 
กําไร  (ขาดทุน)  กอนหักคาใชจาย
ทางการเงินและภาษี เงินไดนิติ
บุคคล 

90.00  4.05  65.04  2.58  25.50 1.11 

คาใชจายทางการเงิน (4.81) (0.22) (5.16) (0.20) (4.87) (0.21) 
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 85.19  3.84  59.88  2.38          20.63  0.90 
คาใชจายภาษีเงินได (27.70) (1.25) (14.01) (0.56) (4.38) (0.19) 
กําไร (ขาดทุน)  สุทธิสําหรับป 57.49  2.59  45.87  1.82          16.25  0.71 
กําไร (ขาดทุน)  สุทธิตอหุน  (บาท)  4.79    0.19    0.06  

(Fully diluted) 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก  (ลานหุน)  

120.00    240.00    278.52  

มูลคาที่ตราไว (บาท) 10.00    0.50    0.50  

 
หมายเหตุ        *คาใชจายในการขายและคาใชจายในการบริหารในป  2554-2555  ไมตรงกับงบการเงิน    เน่ืองจากในงวดป  2556    
บริษัทฯ  ไดเปลี่ยนแปลงการบันทึกคาเชาและคาบริการสวนกลางจากคาใชจายในการบริหาร  เปนคาใชจายในการขาย  เพ่ือประโยชน
ในการเปรียบเทียบ     
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งบกระแสเงินสด 
(หนวย : ลานบาท) ป  2554 ป  2555 ป  2556 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน       

กําไรกอนภาษี 85.19  59.89  20.64 
รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรม
ดําเนินงาน 

      

  คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 5.11  11.15  14.00 
  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 0.19  0.15  0.35 
  การปรับลดสินคาเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 0.73  6.18  5.14 
  กําไรจากการจําหนายอุปกรณ - (0.30) (0.21) 

  ขาดทุนจากการตัดจําหนายอุปกรณ - - 0.01 

  สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 6.10  0.60  0.64 

  โอนกลับรายการสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน - (1.65) - 

  กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง - - (0.05) 

  ดอกเบี้ยรับ (0.44) (0.72) (0.85) 

  คาใชจายดอกเบี้ย 0.55  1.06  2.11 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 97.43  76.36  41.77 

สินทรัพยดําเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง       

  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (55.73) (66.78) (0.64) 

  สินคาคงเหลือ (142.14) (48.83) 22.08 

  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (33.34) 4.51  10.62 

  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (11.54) 2.54  (0.30) 

  หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง)       

  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 228.71  62.47  (149.64) 

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1.39  (0.77) 1.46 
เงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 84.78  29.50  (74.65) 

  ดอกเบี้ยรับ 0.44  0.72  0.73 

  จายภาษีเงินได (1.33) (35.36) (11.09) 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 83.89  (5.14) (85.01) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

เงินลงทุนชั่วคราว - - (2.00) 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันเพ่ิมขึ้น (0.16) - - 

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ - 0.40  1.49 

ซื้ออุปกรณ (38.04) (17.44) (13.45) 

สินทรัพยไมมีตัวตนเพ่ิมขึ้น (1.19) (1.27) (6.67) 
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(หนวย : ลานบาท) ป  2554 ป  2555 ป  2556 
สิทธิการเชาเพ่ิมขึ้น (9.38) - - 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (48.77) (18.31) (20.63) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น - - - 

จายดอกเบี้ย (0.55) (1.06) (2.10) 

เงินสดรับจากการออกจําหนายหุนสามัญ 120.00  - 118.76 

เงินปนผลจาย - (3.00) (88.00) 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 119.45  (4.06) 28.66  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ 154.57  (27.51) (76.98) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป - 154.57  127.06 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 154.57  127.06  50.08 
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 13.1.3 ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 
 

รายการ ป  2554 ป  2555 ป  2556 
อัตราสวนสภาพคลอง         

อัตราสวนสภาพคลอง  (เทา) 1.50 1.55               2.43 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว  (เทา) 0.82 0.84               1.20 

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด  (เทา) 0.33 (0.02) (0.39) 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา  (เทา) 39.96 28.34 18.77 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  (วัน) 9.01 12.70 19.18 

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 14.04 13.88 12.17 

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 25.65 25.94 29.57 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้  (เทา) 8.72 8.73 9.63 
ระยะเวลาชําระหนี้  (วัน) 41.29 41.25 37.38 
Cash Cycle  (วัน) (6.63) (2.60) 11.37 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร  
 

    

อัตรากําไรขั้นตน; รายไดจากการขาย  (%) 10.07 9.81 8.87 
อัตรากําไรขั้นตน; รายไดคาบริการ  (%) 26.21 24.80 57.14 
อัตรากําไรขั้นตน; รายไดจากการขายและบริการ  (%) 10.16 9.89 9.28 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน  (%) 4.03 2.49 0.75 
อัตรากําไรอื่น  (%) 0.02 0.09 0.35 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร  (%) 93.68 (8.20) (490.70) 

อัตรากําไรสุทธิ  (%) 2.59 1.78 0.71 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  (%) 32.13 22.38 6.61 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน       

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  (%) 13.02 9.28 3.45 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร  (%) 180.13 144.30 77.44 

อัตราการหมุนของสินทรัพย   (เทา) 5.03 5.22 4.89 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน       

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.47 1.37 0.55 

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (เทา) 154.39 28.50 (35.11) 

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) 1.71 (0.23) (0.77) 

อัตราการจายเงินปนผล  - 2.03 0.40 
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14. คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 

 14.1   ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา 
 บริษัทฯ   ประกอบธุรกิจหลักเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑภายใตตราสินคา   Apple   ทั้งคอมพิวเตอร   ผลิตภัณฑประเภท  
iOS (iPod, iPad, iPhone) และอุปกรณเสริมตางๆ   เชน ฮารดดิสกเก็บขอมูลสําหรับงานวีดีโอ  ฮารดดิสกเก็บขอมูลแบบพกพา   
ผลิตภัณฑประเภทสิ่งพิมพและกราฟก   รวมถึงอุปกรณตอพวงสําหรับสินคาประเภท   iOS    (iPod, iPad, iPhone)   เชน   ลําโพง   หูฟง   
รวมทั้ง   Case ปองกันการกระแทก และฟลมกันรอย   เปนตน      นอกจากนี้   บริษัทฯ   ยังไดขยายธุรกิจการบริการใหแกลูกคา   โดยมี
ศูนยบริการสําหรับสินคาภายใตตราผลิตภัณฑ  Apple ในนาม  Smart Bar   รวมทั้งเปดศูนยฝกอบรมการใชงานใหแกลูกคาและองคกร  
ตามมาตรฐาน  Apple 

สําหรับผลการดําเนินงานในชวงที่ผานมา  รายไดรวมของบริษัทฯ  มีการเติบโตในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรมที่เก่ียวของ  
โดยรายไดรวมของบริษัทฯ   ในป   2555   เพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ   13.52      จากจํานวน   2,219.92   ลานบาท   ในป   2554   เปนจํานวน  
2,520.08  ลานบาท  ในป  2555  สําหรับป  2556 รายไดรวมเปนจํานวน  2,304.85 ลานบาท  ลดลงในอัตรารอยละ  8.54 เมื่อเทียบกับป  
2555 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากความนิยมในสินคาประเภทคอมพิวเตอรลดลง 

จากการที่บริษัทฯ   เปนตัวแทนจําหนาย   Apple ซึ่งมีชองทางการจําหนายที่ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในสวนของสาขาซึ่ง
สวนใหญตั้งอยูใน   Prime Area ทั่วกรุงเทพมหานคร      และจุดขายสินคา   Apple   จํานวน   48 แหงทั่วประเทศ   โดยตั้งอยูที่ IT City 

จํานวน  22 สาขา  และที่  Big C  จํานวน  26  สาขา   มีศูนยบริการที่มีคุณภาพและครบวงจร  สามารถใหบริการหลังการขายสําหรับสินคา
ตางๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ    รวมทั้งการที่ผูบริหารของบริษัทฯ  มีประสบการณในธุรกิจเปนเวลานานกวา  20 ป  ทําใหมีความเขาใจ
กลไกตลาดและความตองการของลูกคาเปนอยางดี   ทําใหบริษัทฯ   มีความพรอมและสามารถที่จะแขงขันกับผูประกอบการอื่นๆ   ใน
อุตสาหกรรมได   รวมทั้งจากมีฐานลูกคาที่เปนองคกรและการศึกษา   และมีกลยุทธในการนําสินคาประเภทอื่นๆ   เขามารวมกับสินคา  
Apple สําหรับสรางเปน  Solution ใหมๆ  จะชวยใหบริษัทฯ  สามารถรุกตลาดองคกรและการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การที่  Apple เขามามีสวนในการกําหนดนโยบายตางๆ  ในภาพใหญ  ทั้งในเร่ืองการเปดราน  การดูแลดานสินคาคงคงคลัง    
ถือเปน  Win Win Situation  นโยบายของ  Apple เปนการขายสินคาที่มีคุณภาพและมีกลุมลูกคาระดับบนที่มีกําลังซื้อสูง ซึ่งจะมีการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธการขยายตัวใหเหมาะสมกับเศรษฐกิจในแตละประเทศ เน่ืองจากแตละประเทศมีกําลังซื้อไมเหมือนกัน   สําหรับ
ประเทศไทย  Apple อยากใหสินคาของตน  ขยายไปสูพ้ืนที่ตางๆ ใหมากขึ้น  เพ่ือดึงดูดใหคนที่ไมรูจัก  Apple เกิด  Awareness และหัน
มาบริโภค  Apple ใหมากที่สุดในทุกชองทางการจําหนาย  ดวยความรูเก่ียวกับตลาดในประเทศไทย    จึงทําใหบริษัทฯ  สามารถกําหนด
แผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ  ในเร่ืองของตลาดโลกไมวาเปนการออกแบบ  (design) หรือการวิจัยและพัฒนา  (R&D) จะเปนไปตาม
นโยบายของ  Apple   แตในเร่ืองกลยุทธการตลาดในประเทศไทย  บริษัทฯ  จะมีการวางแผนรวมกับ  Apple ในลักษณะของการรวมมือ
กัน  โดยมีเปาหมายที่จะเขาถึงกลุมลูกคาระดับบนใหมากที่สุด  ซึ่งจะเปนผลดีกับทั้งสองฝาย 

และจากการที่  Apple ใหความสําคัญกับ   Future Market คือตลาดนักศึกษา   และมีการสนับสนุนใหนักศึกษาไดมีโอกาส
เขาถึงเทคโนโลยีของ  Apple โดยเสนอราคาเพ่ือการศึกษา  (Education Price)   ชวยใหบริษัทฯ  สามารถแขงขันในตลาดการศึกษาทั้ง
ในดานราคาและเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทําใหบริษัทฯ  สามารถจําหนายใหกับ   International School รวมทั้งมหาวิทยาลัย
ตางๆ      เพราะบริษัทฯ   มีความแข็งแกรงในดานทีมงานและประสบการณดานการศึกษามากกวา   Reseller รายอื่น      ทําใหบริษัทฯ  
ไดรับความไววางใจจาก  Apple  
 

(ก) รายได 
  รายไดรวมในชวงระยะเวลา  2  ปที่ผานมาของบริษัทฯ  ปรับตัวสูงขึ้น  จากจํานวน  2,219.92  ลานบาท  ในป  2554  
เปนจํานวน  2,520.08  ลานบาท  ในป  2555  คิดเปนอัตราการเติบโตที่รอยละ  13.52  โดยรายไดรวมของบริษัทฯ  ในป  2555  



 

บริษัท  เอส  พี  วี  ไอ  จํากัด  (มหาชน) 
แบบ  56-1 ประจําป  2556 

 

62 
 

ประกอบดวย  รายไดจากการขาย  รายไดจากการบริการ  และรายไดอื่น  โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ  99.37  รอยละ  0.54  และรอยละ  
0.09  ตามลําดับ 

  สําหรับรายไดรวมของป  2556 เปนจํานวน  2,304.85 ลานบาท  ลดลงจํานวน  215.23 ลานบาท  จากปกอน  หรือ
ลดลงรอยละ  8.54 โดยรายไดของบรัทฯ  สําหรับป  2556 ประกอบดวย  รายไดจากการขาย  รายไดจากการบริการ  และรายไดอื่น      
โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ  98.80 รอยละ  0.85 และรอยละ  0.35 ตามลําดับ 
   

1. รายไดจากการขาย 

รายไดจากการขายของบริษัทฯ  สามารถแบงเปน  รายไดจากผลิตภัณฑภายใตตราสินคา  Apple  และรายได
จากผลิตภัณฑภายใตตราสินคาอื่น  โดยคิดเปนจํานวนเงิน  2,318.51  ลานบาท  และจํานวนเงิน  185.68  ลานบาท  ในป  2555    หรือคิด
เปนสัดสวนรอยละ  92.59  และรอยละ  7.41  ของรายไดจากการขายป  2555  ตามลําดับ  โดยรายไดจากผลิตภัณฑภายใตตราสินคา 
Apple  เพ่ิมขึ้นจากป  2554  คิดเปนอัตรารอยละ  16.22  และรายไดจากผลิตภัณฑภายใตตราสินคาอื่นลดลงจากป  2554 คิดเปนอัตรา
ลดลงรอยละ  12.53 

สําหรับป  2556 บริษัทฯ  มีรายไดจากผลิตภัณฑภายใตตราสินคา  Apple  และรายไดจากผลิตภัณฑภายใตตรา
สินคาอื่น  จํานวน  2,081.01 ลานบาท  และจํานวน  196.04 ลานบาท  ตามลําดับ  ซึ่งรายไดจากผลิตภัณฑภายใตตราสินคา  Apple  
ลดลงจากป  2555 คิดเปนอัตรารอยละ  10.24 และรายไดจากผลิตภัณฑภายใตตราสินคาอื่นเพ่ิมขึ้นจากป  2555 คิดเปนรอยละ  5.58 
 

รายได 
ป  2554 ป  2555 ป  2556 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากผลิตภัณฑภายใตตราสินคา Apple             

-ผลิตภัณฑประเภทคอมพวิเตอร 1,298.19 58.81 846.65 33.81 640.11 28.11 

-ผลิตภัณฑประเภท  iOS 621.69 28.17 1,380.08 55.11 1,315.11 57.75 

-ผลิตภัณฑประเภทอุปกรณเสริม 75.09 3.40 91.78 3.67 125.79 5.52 

รวม 1,994.97 90.38 2,318.51 92.59 2,081.01 91.39 

รายไดจากผลิตภัณฑภายใตตราสินคาอื่น              

-ผลิตภัณฑประเภทอุปกรณเสริม 159.22 7.21 133.90 5.35 134.52 5.91 

-ผลิตภัณฑประเภทกราฟก 44.70 2.03 29.47 1.18 44.51 1.95 

-ผลิตภัณฑประเภทซอฟตแวร  7.60 0.34 20.35 0.81 15.25 0.67 

-ผลิตภัณฑประเภทคอมพวิเตอร 0.76 0.03 1.96 0.08 1.76 0.08 

รวม 212.28 9.62 185.68 7.41 196.04 8.61 

รวมรายไดจากการขาย 2,207.25 100.00 2,504.19 100.00 2,277.05 100.00 

 

  รายไดจากผลิตภัณฑภายใตตราสินคา  Apple 

 บริษัทฯ  มีรายไดจากการขายผลิตภัณฑภายใตตราสินคา Apple ในป  2554-2555  เปนจํานวน  1,994.97  
ลานบาท  และ  2 ,318.50  ลานบาท  ตามลําดับ  คิดเปนอัตราการเติบโตที่รอยละ  16.22  ถึงแมรายไดจากผลิตภัณฑประเภท
คอมพิวเตอรจะลดลงรอยละ  34.78  ในป  2555  จากลักษณะการบริโภคของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไป  ทําใหกระแสความนิยมในการ
บริโภคสินคาประเภทคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ  หรือคอมพิวเตอรแบบพกพาลดลง  ซึ่งถูกแทนที่ดวยความนิยมในสินคาประเภท
แทปเล็ตที่ตอบสนองดานความสะดวกสบายในการพกพาและใชงาน  ซึ่งคาดวาจะสงผลกระทบตอเนื่อง และจากการเปดตัวสินคาใหม
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ในป  2555  โดยเฉพาะการเปดตัวของ iPad Mini และ  iPhone 5 ทําใหยอดขายของผลิตภัณฑประเภท  iOS เติบโตขึ้นจากจํานวน  
621.69  ลานบาท  ในป  2554  เปนจํานวน  1,380.08  ลานบาท  ในป  2555 หรือคิดเปนอัตราการเติบโต      รอยละ  121.99  สําหรับรายได
จากผลิตภัณฑประเภทอุปกรณเสริมภายใตตราสินคา Apple เพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ  22.23  ในป  2555   ซึ่งเปนผลจากการจําหนาย
อุปกรณเสริมของผลิตภัณฑประเภท  iOS  เพ่ิมมากขึ้นตามไปดวย  โดยสัดสวนรายไดจากการขายผลิตภัณฑภายใตตราสินคา Apple 

แบงเปน  รายไดจากผลิตภัณฑประเภทคอมพิวเตอร, ประเภท  iOS และประเภทอุปกรณเสริม  คิดเปนสัดสวนรอยละ  36.52 รอยละ  
59.52 และรอยละ  3.96  ของรายไดจากการขายผลิตภัณฑภายใตตราสินคา Apple ในป  2555  ตามลําดับ 

 สําหรับป  2556 รายไดจากการขายผลิตภัณฑภายใตตรา  Apple  ลดลงจากป  2555 ที่จํานวน  2,318.51  ลาน
บาท  เปนจํานวน  2,081.01  ลานบาท  หรือลดลงในอัตรารอยละ  10.24 ซึ่งเปนผลจากการจําหนายผลิตภัณฑประเภทคอมพิวเตอร   
ลดลงรอยละ  24.39      ซึ่งสาเหตุหลักมาจากความนิยมในสินคาประเภทคอมพิวเตอรลดลง     อยางไรก็ตาม  บริษัทฯ  ไดเนนการ
จําหนายใหแกกลุมลูกคาองคกรเพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งกลุมลูกคาองคกรสวนใหญยังใชผลิตภัณฑประเภทคอมพิวเตอร  โดยจะเห็นไดจาก
สัดสวนลูกคาองคกรเพ่ิมขึ้นจากรอยละ  17.48  ในป  2555  เปนรอยละ  21.98  ในป  2556 

 

  รายไดจากผลิตภัณฑภายใตตราสินคาอื่น 

 รายไดจากผลิตภัณฑภายใตตราสินคาอื่นในป  2554-2555  ของบริษัทฯ  เปนจํานวน  212.28  ลานบาท  และ
จํานวน  185.68  ลานบาท  ตามลําดับ  ในป  2555  สัดสวนรายไดจากการขายผลิตภัณฑภายใตตราสินคาอื่น  แบงเปนผลิตภัณฑ
ประเภทอุปกรณเสริม  ผลิตภัณฑประเภทกราฟก  ผลิตภัณฑประเภทซอฟตแวร  และผลิตภัณฑประเภทคอมพิวเตอร  คิดเปนสัดสวน
ประมาณรอยละ  72.11  รอยละ  15.87  รอยละ  10.96  และรอยละ  1.06  ของรายไดจากการขายผลิตภัณฑภายใตตราสินคาอื่น  
ตามลําดับ  โดยในป  2555  รายไดจากหมวดนี้เติบโตลดลงรอยละ 12.53    เน่ืองจากสินคาที่บริษัทฯ  จําหนาย  เปนสินคาที่มีคุณภาพสูง    
ราคาของสินคาจึงสูงตามคุณภาพของสินคา  ซึ่งทําใหลูกคาของบริษัทฯ  บางรายเลือกซื้อสินคาที่ถูกกวาจากคูแขง  ประกอบกับสินคา
ประเภทกราฟกเปนสินคาที่ความตองการของสินคาจะแปรผันตามความตองการของเครื่องคอมพิวเตอร  จากความนิยมของสินคา
ประเภทคอมพิวเตอรลดลงในสภาพตลาดโดยรวม  จึงทําใหยอดขายของสินคากราฟกลดลงเชนกัน    
 สําหรับป  2556 รายไดจากการขายผลิตภัณฑภายใตตราสินคาอื่น  เพ่ิมขึ้นจากยอดขายของป  2555 จาก
จํานวน  185.68  ลานบาท  เปนจํานวน  190.04  ลานบาท  หรือเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ  5.58 สวนหนึ่งเปนผลจากการที่รายไดจาก
ผลิตภัณฑกราฟกเพ่ิมมากขึ้น  เน่ืองจาก  EPSON ไดมีการเปดตัวสินคารุนใหม  และทํารายการสงเสริมการขายสําหรับเครื่องพิมพรุน
ปจจุบัน    ซ่ึงเปนการเรงทําใหลูกคาหลายรายตัดสินใจซื้อเคร่ืองพิมพตัวใหมเพ่ิม  หรือเพ่ือทดแทนตัวเดิม  พรอมทั้งมีการซื้อ  Software 

ชุดใหมและ  Upgrade เพ่ือทํางานรวมกับเครื่องพิมพที่จําหนายไป  และมีการจําหนายผลิตภัณฑประเภทคอมพิวเตอรสําหรับลูกคา
องคกรเพ่ิมมากขึ้นรายไดจากการบริการ 
   ในป  2554-2555  บริษัทฯ  มีรายไดจากการบริการเปนจํานวน  12.21  ลานบาท  และจํานวน  13.55  ลานบาท  
ตามลําดับ  คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ  10.95    โดยรายไดจากการบริการสวนใหญเปนรายไดจากคาบริการจาก  Smart Bar ซึ่ง
เปนคาบริการซอมแซมสินคา  Apple เปนหลัก  โดยจุดเดนของงานบริการของบริษัทฯ  คือ  บริษัทฯ  มีชางซอมอุปกรณที่ผานการ
ทดสอบตามมาตรฐานของ Apple มากที่สุดถึง  9 คน  โดยชางซอมอุปกรณของบริษัทฯ  ที่ผานการทดสอบตามาตรฐานของ Apple นั้น  
ตองสอบวัดมาตรฐานความรูตามนโยบายของ Apple ทุกป  เพ่ือรักษามาตรฐานในการบริการใหไดตามนโยบายที่ Apple เปนผู
กําหนด  ทําใหเพ่ิมความมั่นใจในการใชบริการใหแกลูกคามากยิ่งขึ้น 

   สําหรับป  2556 รายไดจากการบริการ  เพ่ิมขึ้นจากป  2555 จํานวน  13.55 ลานบาท  เปน  19.62 ลานบาท  
หรือเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ  44.80   
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2. รายไดอื่น 

  รายไดอื่นของบริษัทฯ  ป  2554-2555  และป  2556  เปนจํานวน  0.45  ลานบาท  จํานวน  2.34  ลานบาท  และ
จํานวน  8.18  ลานบาท  ตามลําดับ    โดยรายไดอื่นประกอบดวย  ดอกเบี้ยรับ  กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  กําไรจากการขายทรัพยสิน  คา
สนับสนุนการขาย  เปนตน    สําหรับป  2556  รายไดอื่นเพ่ิมขึ้นมาก  เนื่องจากบริษัทฯ  มีรายไดจากการขายฐานขอมูล  จํานวน  4.67  
ลานบาท  ซึ่งเปนการขายฐานขอมูลที่เปนขอมูลทั่วไปของลูกคาระดับบนของบริษัทฯ    ใหกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจ  E-Commerce 

และ  Direct Marketing 

 

(ข) ตนทุนและคาใชจาย 
1. ตนทุนขาย  และอัตรากําไรขั้นตน 

 

ตนทุนขาย 

ป  2554 ป  2555 ป  2556 

ลานบาท อัตรากําไร 
ขั้นตน  (%) 

ลานบาท อัตรากําไร 
ขั้นตน  (%) 

ลานบาท อัตรากําไร 

ขั้นตน  (%) 
ผลิตภัณฑภายใตตราสินคา  Apple 1,817.93 8.87 2,113.67 8.83 1,920.23 7.73 
ผลิตภัณฑภายใตตราสินคาอื่น 167.10 21.28 144.96 21.93 154.83 21.02 

รวมตนทุนขาย 1,985.03 10.07 2,258.63 9.81 2,075.06 8.87 
 

 ตนทุนจากผลิตภัณฑภายใตตราสินคา Apple  

 ตนทุนขายผลิตภัณฑภายใตตราสินคา Apple ของบริษัทฯ  ในป  2554-2555  เปนจํานวน  1,817.93  ลานบาท  
และจํานวน  2,113.67  ลานบาท  ตามลําดับ  หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ  8.87  และรอยละ  8.83 ตามลําดับ โดยสัดสวน
ตนทุนขายผลิตภัณฑภายใตตราสินคา Apple ตอรายไดจากการขายผลิตภัณฑภายใตตราสินคา  Apple  ของบริษัทฯ  เทากับรอยละ  
91.13  และรอยละ  91.17  ในป  2554  และ  2555 ตามลําดับ  ในป  2555  ตนทุนผลิตภัณฑภายใตตราสินคา  Apple    เพ่ิมสูงขึ้น
โดยเฉพาะในสวนของผลิตภัณฑ  iOS  เนื่องจากมีการเปดตัวของสินคา  iPad Mini  และ  iPhone 5 ทําใหบริษัทฯ  เพ่ิมยอดการสั่งซื้อ
สินคาประเภท iOS มากขึ้น  เพ่ือรองรับความตองการของลูกคาในชวงเปดตัวสินคา   
 สําหรับป  2556 สัดสวนตนทุนขายผลิตภัณฑภายใตตราสินคา Apple ตอรายไดจากการขายผลิตภัณฑภายใต
ตราสินคา  Apple  ของบริษัทฯ  เทากับรอยละ  92.27 หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ  7.73 ลดลงจากปกอนที่รอยละ  8.83  
เน่ืองจากสินคาที่เพ่ิมยอดขายในป  2556  คือ  iPad Mini ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มีอัตรากําไรขั้นตนต่ํากวา  iPad รุนกอนๆ  สงผลใหสัดสวน
กําไรขั้นตนลดลงจากเดิม    รวมทั้งยอดจําหนายผลิตภัณฑประเภทคอมพิวเตอรซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนสูงกวาผลิตภัณฑประเภท   iOS 

ลดลง   
 

 ตนทุนจากผลิตภัณฑภายใตตราสินคาอื่น 

 บริษัทฯ  มีตนทุนขายผลิตภัณฑภายใตตราสินคาอื่นในป  2554-2555  จํานวน  167.10  ลานบาท  และจํานวน  
144.96  ลานบาท  หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ  21.28  และรอยละ  21.93  ตามลําดับ  โดยคิดเปนสัดสวนตนทุนขาย
ผลิตภัณฑภายใตตราสินคาอื่นตอรายไดจากการขายผลิตภัณฑภายใตตราสินคาอื่นของบริษัทฯ  ในป  2554 -2555  เทากับรอยละ  
78.72  และรอยละ  78.07  ตามลําดับ  อัตรากําไรขั้นตนของผลิตภัณฑภายใตตราสินคาอื่นสูงกวาอัตรากําไรขั้นตนของผลิตภัณฑ
ภายใตตราสินคา Apple  เนื่องจากสินคา  Apple มีการประกาศราคาสินคาบน  Website ของ  Apple จึงทําใหผูขายสินคาไมสามารถ
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กําหนดราคาสินคาที่แตกตางไปจากราคาที่กําหนดจาก  Apple ไดมากนัก  แตสําหรับผลิตภัณฑภายใตตราสินคาอื่น  จะมีนโยบาย
ราคาที่ใหความอิสระในการกําหนดราคาแกผูขาย  ทําใหบริษัทฯ  สามารถกําหนดราคาที่สูง  หรือกําหนดรายการสงเสริมการขายได
หลากหลายมากขึ้น 

สําหรับป  2556 สัดสวนรายไดจากสัดสวนตนทุนขายผลิตภัณฑภายใตตราสินคาอื่นๆ ตอรายไดจากการขาย
ผลิตภัณฑภายใตตราสินคาอื่นๆ  ของบริษัทฯ  เทากับรอยละ  78.98 หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ  21.02 ซึ่งลดลง
เล็กนอย  เน่ืองจากอัตรากําไรขั้นตนในสวนผลิตภัณฑประเภทอุปกรณเสริม  และผลิตภัณฑประเภทกราฟกลดลง 
 

2. ตนทุนบริการ 
  ในป  2554-2555  ตนทุนบริการของบริษัทฯ  เปนจํานวน  9.01  ลานบาท  และจํานวน  10.19  ลานบาท  
ตามลําดับ    สวนประกอบหลักของตนทุนบริการ  คือ  ตนทุนจากคาอะไหล  และเงินเดือนฝายบริการ  ซึ่งคิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ  
51.76  และรอยละ  44.13  ของตนทุนบริการในป  2555  โดยสัดสวนของตนทุนบริการตอรายไดจากการบริการของบริษัท  คิดเปนรอย
ละ  73.78  ในป  2554  และรอยละ  75.21  ในป  2555  หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ  26.22  และรอยละ  24.79  ตามลําดับ 

โดยอัตรากําไรขั้นตนในป  2555  มีอัตราลดลง  เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของคาอะไหลอุปกรณและเงินเดือนพนักงานฝายบริการ 
  สําหรับป  2556 ตนทุนบริการของบริษัทฯ  เปนจํานวน  8.41 ลานบาท  ประกอบดวยตนทุนบริการและคา
อะไหล  และเงินเดือนฝายบริการคิดเปนสัดสวนรอยละ  39.30และรอยละ  56.26  ของตนทุนบริการในป  2556 ตามลําดับ  โดยสัดสวน
ตนทุนบริการตอรายไดการบริการ  คิดเปนสัดสวนรอยละ  42.86หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 57.14 
 
   คาใชจายในการขาย 
   บริษัทฯ  มีคาใชจายในการขายจํานวน  69.63  ลานบาท  ในป  2554  จํานวน  113.23  ลานบาท  ในป  2555  
และจํานวน  116.40 ลานบาท  ในป  2556 คิดเปนสัดสวนรอยละ  3.14  รอยละ  4.49  และรอยละ  5.05  ของรายไดรวม  ตามลําดับ   
   คาใชจายในการขายที่ สําคัญในป   2554  ประกอบดวย  เงินเดือนฝายขายคิดเปนรอยละ  47. 85  
คาธรรมเนียมบัตรเครดิตคิดเปนรอยละ  21.81  คาเชาและคาบริการสวนกลางรอยละ  14.89  คานายหนาฝายขายรอยละ  8.00  และคา
โฆษณาและสงเสริมการขายรอยละ  4.55 
   คาใชจายในการขายที่สําคัญ  ในป  2555  ประกอบดวย  เงินเดือนฝายขายคิดเปนรอยละ   44.22
คาธรรมเนียมบัตรเครดิตคิดเปนรอยละ  18.59  คาเชาและคาบริการสวนกลางรอยละ  16.53  คานายหนาฝายขายรอยละ  7.22  คา
โฆษณาและสงเสริมการขายรอยละ  6.41  และคาจางบริการและเชาพ้ืนที่ออกงานฝายขายรอยละ  2.44โดยสาเหตุที่ทําใหสัดสวน
คาใชจายในการขายตอรายไดรวมเพ่ิมขึ้น  เกิดจากการที่บริษัทฯ  มีการเปดสาขาเพ่ิม  ทําใหเงินเดือนฝายขาย  รวมทั้งคาเชาและ
คาบริการสวนกลางเพ่ิมขึ้น  นอกจากนี้  คาโฆษณาและสงเสริมการขาย  รวมทั้งคาจางบริการและเชาพ้ืนที่ออกงานฝายขายเพ่ิมขึ้น  
เพ่ือโปรโมทสินคา 
   คาใชจายในการขายที่สําคัญในป  2556 ประกอบดวย  เงินเดือนฝายขายคิดเปนรอยละ  45.11  คาเชาและ
คาบริการสวนกลางคิดเปนรอยละ  19.26  คาธรรมเนียมบัตรเครดิตคิดเปนรอยละ  15.33  คานายหนาฝายขายรอยละ  8.20  คาโฆษณา
และสงเสริมการขายรอยละ  6.73  และคาจางบริการและเชาพ้ืนที่ออกงานฝายขายรอยละ  2.01  โดยสัดสวนคาใชจายในการขายตอ
รายไดรวมของบริษัทฯ  เพ่ิมขึ้นจากป  2555  เน่ืองจากรายไดรวมของบริษัทฯ  ลดลง    ในขณะที่คาใชจายในการขายเพ่ิมขึ้น   
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   คาใชจายในการบริหาร 
   บริษัทฯ  มีคาใชจายในการบริหารจํานวน  66.25 ลานบาท  ในป  2554  จํานวน  72.98ลานบาท  ในป  2555   
และจํานวน  62.38  ลานบาท  ในป  2556 คิดเปนสัดสวนรอยละ  2.98 รอยละ  2.90 และรอยละ  3.66 ของรายไดรวม  ตามลําดับ 

   คาใชจายในการบริหารที่สําคัญในป  2554  ประกอบดวย  เงินเดือนฝายบริหารคิดเปนรอยละ   21.96  
คาบริการคาจางทําของและคาซอมแซม  คิดเปนรอยละ  17.14  และคาเสื่อมราคาทรัพยสินคิดเปนรอยละ  7.11 
   คาใชจายในการบริหารที่สําคัญ  ในป  2555  ประกอบดวย  เงินเดือนฝายบริหารคิดเปนรอยละ   29.24  
คาบริการคาจางทําของและคาซอมแซม  คิดเปนรอยละ  12.45  และคาเสื่อมราคาทรัพยสินคิดเปนรอยละ  14.65 
   คาใชจายในการบริหารที่สําคัญ  ในป  2556 ประกอบดวย  เงินเดือนฝายบริหารคิดเปนรอยละ  30.50    
คาบริการคาจางทําของและคาซอมแซม  คิดเปนรอยละ  13.59  และคาเสื่อมราคาทรัพยสินคิดเปนรอยละ  17.03 โดยสัดสวนคาใชจาย
ในการบริหารตอรายไดรวมของบริษัทฯ  เพ่ิมขึ้นจากป  2555    เน่ืองจากรายไดรวมของบริษัทฯ  ลดลง  ในขณะที่คาใชจายในการบริหาร
เพ่ิมขึ้น   
 

(ค) กําไรสุทธิ 
 จากผลการดําเนินงานที่กลาวมาขางตน  ทําใหในป  2554-2555  บริษัทฯ  มีกําไรสุทธิจํานวน  57.49  ลานบาท  และ
จํานวน  44.85 ลานบาท  ตามลําดับ  โดยคิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ  2.59  และรอยละ 1.78  ตามลําดับ  เนื่องจากอัตรากําไรขั้นตนใน
ป  2555  ลดลงในขณะที่คาใชจายในการขายเพ่ิมขึ้น  ทําใหอัตรากําไรสุทธิของบริษัทฯ  ลดลง    สําหรับป  2556 บริษัทฯ  มีกําไรสุทธิ
จํานวน  16.25  ลานบาท  คิดเปนอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ  0.71    สาเหตุหลักเกิดจากอัตรากําไรขั้นตนที่ลดต่ําลงเปนรอยละ  8.87  

 

  อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 
  เมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน  (Return on Equity) จะเห็นวาอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนจะปรับตัว
ไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของกําไรสุทธิ  โดยบริษัทฯ  มีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอยละ  32.13  ในป  
2554  รอยละ  22.38    โดยในป  2555  และรอยละ    6.61  ในป  2556    
 

14.2  ฐานะทางการเงิน 
 (ก) สินทรัพย 

ณ  สิ้นป  2554-2555  และสิ้นป 2556 บริษัทฯ  มีสินทรัพยรวมจํานวน  441.50  ลานบาท  จํานวน  524 .71  ลานบาท  
และจํานวน 419.12 ลานบาท  ตามลําดับ  โดยคิดเปนอัตราการเพ่ิมขึ้นรอยละ  18.85  ในป  2555  และลดลงรอยละ  20.12 ณ  สิ้นป 
2556    ทั้งนี้สินทรัพยที่สําคัญของบริษัทฯ  ประกอบดวย  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  สินคาคงเหลือ  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  
และอุปกรณ  โดยในป  2555  สัดสวนของรายการสินทรัพยที่สําคัญดังกลาวตอสินทรัพยรวมคิดเปนรอยละ  24.22  รอยละ  35.08 รอย
ละ  23.28 และรอยละ  7.71  ตามลําดับ    สําหรับป 2556  สัดสวนของรายการสินทรัพยที่สําคัญดังกลาวตอสินทรัพยรวมคิดเปนรอยละ  
11.95  รอยละ  37.42 รอยละ  29.25 และรอยละ  9.46  ตามลําดับ  ทั้งนี้รายละเอียดของสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทฯ  สามารถสรุปได
ดังนี ้

 

1. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

บริษัทฯ  มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน  154.57   ลานบาท  ณ  สิ้นป  2554 จํานวน  127.06  
ลานบาท  ณ  สิ้นป  2555  และจํานวน  50.08  ลานบาท  ณ  สิ้นป 2556 คิดเปนสัดสวนรอยละ  35.01 รอยละ  24.22 และรอยละ  11.19 
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ของสินทรัพยรวม  โดยเปนเงินฝากธนาคารจํานวน  152.25  ลานบาท  จํานวน  125.66  ลานบาท  และจํานวน  49.19 ลานบาท  ณ  สิ้นป  
2554 สิ้นป  2555  และ  สิ้นป 2556 ตามลําดับ  ซึ่งเงินฝากดังกลาวแบงออกไดเปน  เงินฝากออมทรัพย  เงินฝากประจํา  และตั๋วแลกเงิน   

 
2. ลูกหนี้การคา 

บริษัทฯ  มีลูกหนี้การคากอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน  53.96  ลานบาท  ณ  สิ้นป  2554 จํานวน  
122.17 ลานบาท  ณ  สิ้นป  2555 และจํานวน  123.02 ลานบาท  ณ  สิ้นป  2556    โดยทั่วไปการขายสินคาของบริษัทฯ  เปนการขายปลีก  
ลูกคาจะชําระเงินเปนเงินสดเปนสวนใหญ      อยางไรก็ตาม  บริษัทฯ  มีการขายผานสํานักงานใหญสําหรับลูกคาองคกรและการขายให  
IT City และ Big  C  ซึ่งบริษัทฯ  มีการใหเครดิตการคาลูกคาเหลานี้  โดยนโยบายการใหระยะเวลาชําระหนี้ (Credit Term) ของบริษัทฯ  
ประมาณ  30  วัน   

โดยบริษัทฯ  มีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยเทากับ  9.01  วัน  ในป  2554  เทากับ  12.70  วัน  ในป  2555  และ
เทากับ  19.18  วัน  สําหรับในป  2556 

ระยะเวลาคางชําระ ณ  31 ธ.ค.  2554 ณ  31 ธ.ค.  2555 ณ  31  ธ.ค.  2556 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ยังไมถึงกําหนดชําระ 46.15 85.53 98.75 80.83 101.58 82.57 
คางชําระเกินกําหนด :             

  ไมเกิน  3 เดือน 7.42 13.75 22.52 18.43 21.06 17.12 
  3 - 6 เดือน 0.00 0.00 0.43 0.35 0.30 0.24 

  6 - 12 เดือน 0.39 0.72 0.29 0.24 0.02 0.02 
  มากกวา  12 เดือน 0.00 0.00 0.18 0.15 0.06 0.05 
ลูกหนี้การคากอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 53.96 100.00 122.17 100.00 123.02 100.00 

หัก  :  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (0.19)   (0.34)   (0.69)   

บวก  :  ลูกหนี้อื่น 1.78   0.34   0.25   

ลูกหนี้การคา-สุทธ ิ 55.54   122.17   122.58   

จากตารางขางตนจะเห็นวาลูกหนี้การคาของบริษัทฯ  ณ  สิ้นป  2554-2555  สวนใหญเปนลูกหนี้การคาที่ยัง
ไมถึงกําหนดชําระ  ซึ่งมีสัดสวนสูงถึงรอยละ  85.53 และรอยละ  80.83  ของยอดลูกหนี้การคากอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  ตามลําดับ  
ในขณะที่ลูกหนี้คางชําระของบริษัทฯ  โดยสวนใหญเปนลูกหนี้ที่คางชําระไมเกิน  3  เดือนซึ่งมีสัดสวนรอยละ  13.75   และรอยละ  18.43  
ของยอดลูกหนี้การคากอนหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  ในป  2554  และ  2555  ตามลําดับ   

สําหรับลูกหนี้การคาของบริษัทฯ  ที่ยังไมถึงกําหนดชําระ  ณ  สิ้นป  2556  มีสัดสวนรอยละ  82.57  ของยอด
ลูกหนี้การคากอนหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  และมีสัดสวนลูกหนี้คางชําระไมเกิน  3  เดือนรอยละ  17.12  ของยอดลูกหนี้การคากอนหัก
คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ    ซึ่งสัดสวนมีการเปลี่ยนแปลง  เนื่องจากบริษัทฯ  เนนการขายลูกคาองคกรเพ่ิมมากขึ้น  แมนโยบายบริษัทฯ  จะ
ใหระยะเวลาชําระหนี้  30  วัน  แตดวยรอบการชําระเงินของลูกคา  ทําใหตองใชระยะเวลาเกินกวา  Credit Term จึงจะไดรับการชําระ
เงิน  อยางไรก็ตาม  ลูกคาของบริษัทฯ  สวนใหญเปนองคกรขนาดใหญ  ประกอบกับบริษัทฯ  คัดเลือกเฉพาะลูกหนี้ที่มีผลประกอบการ
และฐานะทางการเงินที่ดี  ทําใหบริษัทฯ  มั่นใจวาจะไมมีปญหาในการเก็บเงินจากลูกหนี้ 

สําหรับนโยบายในการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  บริษัทฯ  จะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณา
จากลูกหนี้แตละราย  โดยลูกหนี้ที่มีปญหา  บริษัทฯ  จะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ  100    ที่ผานมาบริษัทฯ  มีการตั้งสํารอง
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หนี้สงสัยจะสูญลูกหนีเ้พียงหนึ่งราย    ซึ่งมียอดหนี้เทากับ  0.19 ลานบาท  เนื่องจากผิดนัดชําระเปนเวลานาน  และไมสามารถติดตอได  
สวนที่เหลือเปนลูกหนี้ที่เปนพนักงานของบริษัทฯ  ซึ่งเกิดจากการรับผิดชอบในสินคาหนารานที่สูญหาย     

3. สินคาคงเหลือ 

ณ  สิ้นป  2554-2555 และสิ้นป 2556 บริษัทฯ  มีสินคาคงเหลือกอนหักสํารองคาเผื่อการลดลงของมูลคา
สินคาคงเหลือจํานวน  142.14  ลานบาท  จํานวน  190.97  ลานบาท  และจํานวน  168.88  ลานบาท  ตามลําดับ  เนื่องจากบริษัทฯ  เปน
บริษัทซื้อมาจําหนายไป  ดังนั้นสวนประกอบของสินคาคงเหลือทั้งหมดของบริษัทฯ  เปนสินคาสําเร็ จรูป  โดยการเพ่ิมขึ้นของสินคา
สําเร็จรูปเปนไปตามปริมาณการขายที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของชองทางการขายของบริษัทฯ  เพ่ือใหมีสินคาไวใหเพียงพอตอการ
จําหนาย  ในขณะที่ปลายป  2556  สินคาคงเหลือลดลง  เน่ืองจากอยูในชวงรอสินคาออกใหมจาก  Apple 

  31  ธ.ค.  2554 31  ธ.ค.  2555 31  ธ.ค.    2556 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

สินคาคงเหลือ 142.14   100.00   190.97   100.00   168.88 100.00 

หัก  :  รายการปรับลดราคาทุนใหเปนมูลคาสุทธิ
ที่จะไดรับ 

(0.71)   (6.90)   (12.04)  

สินคาคงเหลือ  -  สุทธ ิ 141.43     184.07     156.84  

          ณ   สิ้นป   2554-2555   และสิ้นป 2556 บริษัทฯ   มีคาเผื่อการดอยคาสินคาคงเหลือ จํานวน   0.71   ลานบาท  
จํานวน   6.90   ลานบาท   และจํานวน   12.04 ลานบาท   ตามลําดับ      ในป   2554   เน่ืองจากบริษัทฯ   เพ่ิงกอตั้งและยังไมทราบถึง
ประสิทธิภาพในการจัดการสินคาคงคลัง   ดังนั้นในป   2554  บริษัทฯ   จึงยังไมมีนโยบายการดอยคาของสินคาคงเหลือ   โดยบริษัทฯ   ตั้ง
สํารองการดอยคาในอัตราสวนรอยละ   0.50   ของสินคาคงเหลือทั้งหมด   ตอมาป   2555   บริษัทฯ   เร่ิมมีนโยบายการตั้งการดอยคาของ
สินคาคงเหลือ  โดย  ณ  สิ้นป  2555  บริษัทฯ  มีการตั้งดอยคาสินคาคงเหลือเพ่ิมขึ้นจํานวน  6.19  ลานบาท  สวนใหญเปนการตั้งดอยคา
กลุมสินคาใชรวมกับสินคาหลัก  (Accessory & Peripheral) เชน  อุปกรณตอพวง  อุปกรณเสริม  เน่ืองจากสินคามีการเปลี่ยนรุน  ทําให
อุปกรณพวงและอุปกรณเสริมของสินคารุนเดิมมีมูลคาลดลง 

สําหรับป  2556      เพ่ือใหสะทอนสภาพของทรัพยสิน  สําหรับกลุมสินคาวางโชว   (Demo) บริษัทฯ  จึงมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการตั้งสํารองการดอยคาสินคาวางโชว  รวมทั้งมีการบันทึกการตั้ งสํารองดอยคาสินคาวางโชวกลุม  CPU เพ่ิม    
เน่ืองจากในอดีตที่ผานมา  บริษัทฯ  ไมไดนําสวนลดที่บริษัทฯ  ไดรับจากการซ้ือสินคาวางโชว  กลุม  CPU มาปรับราคาเปนตนทุนสินคา
วางโชว  เน่ืองจากบันทึกเปนสวนลดรับในงบกําไรขาดทุนไปแลว     จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  สงผลทําให  ณ.สิ้นป  2556    บริษัทฯ  
มีการตั้งสํารองการดอยคาสินคาคงเหลือเพ่ิมจํานวน  5.14  ลานบาท  โดยนโยบายการตั้งดอยคาสินคาคงเหลือของบริษัทฯ  ณ  ปจจุบัน
สามารถสรุปไดดังนี ้    

กลุมสินคา อายุสินคาคงเหลือ ตั้งสํารอง 
1. กลุมสินคาสําเร็จรูป   
     (Core Product) 

1  – 12  เดือน ไมตั้งสํารอง 
13  – 18  เดือน ตั้งสํารองในอัตรารอยละ  50 
ตั้งแต  18  เดือนขึ้นไป ตั้งสํารองในอัตรารอยละ  100 

2.  กลุมสินคาอะไหล   
    (Spare Parts) 

1  – 12  เดือน ไมตั้งสํารอง 
13  – 24  เดือน ตั้งสํารองในอัตรารอยละ  25 
25  – 36  เดือน ตั้งสํารองในอัตรารอยละ  50 
ตั้งแต  36  เดือนขึ้นไป ตั้งสํารองในอัตรารอยละ  100 
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กลุมสินคา อายุสินคาคงเหลือ ตั้งสํารอง 
3.  กลุมสินคาวางโชว  (Demo)  

1-9  เดือน 

10-12  เดือน 

13-18เดือน 

ตั้งแต  18  เดือนขึ้นไป 

Apple CPU และอื่นๆ Apple iOS 

ไมตั้งสํารอง ตั้งสํารองในอัตรารอยละ  25 
ไมตั้งสํารอง ตั้งสํารองในอัตรารอยละ  40 
ตั้งสํารองในอัตรารอยละ  50 ตั้งสํารองในอัตรารอยละ  50 
ตั้งสํารองในอัตรารอยละ  100 ตั้งสํารองในอัตรารอยละ  100 

4.  กลุมสินคาใชรวมกับสินคาหลัก 1  – 12  เดือน ไมตั้งสํารอง 
   (Accessory & Peripheral) 13  – 18  เดือน ตั้งสํารองในอัตรารอยละ  50 
  ตั้งแต  18  เดือนขึ้นไป ตั้งสํารองในอัตรารอยละ  100 
5.  สินคาเสีย  (Defect) ทุกชวงอายุ ตั้งสํารองในอัตรารอยละ  100 

โดยจากตารางขางตนสามารถแบงประเภทสินคา  และจําแนกสัดสวนของแตละประเภท  ตามนโยบายการ
ตั้งดอยคาของสินคาคงเหลือไดดังนี้ 

1.   กลุมสินคาสําเร็จรูป  หมายถึงกลุมสินคาที่บริษัทฯ  ทําการเก็บสินคา  (Stock) ไว  โดยมีจุดประสงคเพ่ือ
ขายใหกับลูกคา  คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ  66.81  และ  รอยละ  60.95 ของสินคาคงเหลือกอนหักการดอยคา  ณ  สิ้นป  2555  และ  
สิ้นป 2556  ตามลําดับ  โดยสวนมากจะเปนผลิตภัณฑตรา  Apple ประกอบดวยสินคาประเภทคอมพิวเตอรตั้งโตะ  โนตบุค   iPod iPad 

และ  iPhone   
2.   กลุมสินคาอะไหล  หมายถึงกลุมสินคาที่บริษัทฯ  ทําการเก็บสินคา  (Stock)  ไว  โดยมีจุดประสงคเพ่ือ

เปนชิ้นสวนในการซอมแซม  โดยสวนมากจะเปนสินคาอะไหลตรา  Apple  โดยคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ  0.72  และ  รอยละ  1.79 
ของสินคาคงเหลือกอนหักการดอยคา  ณ  สิ้นป  2555  และ  สิ้นป 2556  ตามลําดับ   

3.   กลุมสินคาวางโชว  หมายถึงกลุมสินคาที่บริษัทฯ  ทําการเก็บสินคา  (Stock) ไว  โดยมีจุดประสงคเพ่ือ
วางโชวตามรานคาปลีกของบริษัทฯ  เพ่ือสาธิตการใชงานใหกับลูกคา  โดยสวนมากจะเปนผลิตภัณฑตรา  Apple  โดยคิดเปนสัดสวน
ประมาณรอยละ  10.40  และรอยละ 15.97 ของสินคาคงเหลือกอนหักการดอยคา  ณ  สิ้นป  2555  และ  สิ้นป 2556  ตามลําดับ   

4.   กลุมสินคาใชรวมกับสินคาหลัก  หมายถึงกลุมสินคาที่บริษัทฯ  ทําการเก็บสินคา  (Stock) ไวโดยมี
จุดประสงคเพ่ือขายใหลูกคา  เพ่ือนําไปใชรวมกับสินคาหลัก  เชนอุปกรณตอพวง  อุปกรณเสริม  และSoftware  โดยกลุมสินคาประเภท
นี้เปนสินคาตรา Apple  และตราสินคาอื่น  โดยคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ  21.83  และรอยละ  20.56 ของสินคาคงเหลือกอนหักการ
ดอยคา  ณ  สิ้นป  2555  และ  สิ้นป 2556  ตามลําดับ   

5.   กลุมสินคาเสีย  หมายถึงกลุมสินคาที่บริษัทฯ  ทําการเก็บสินคา  (Stock) ไวเพ่ือรอการทําลายและขาย
ทิ้งในราคาซาก  สินคาประเภทนี้ไมสามารถขายใหกับลูกคาได  เนื่องจากมีขอบกพรอง  ชํารุดเสียหายบางประการกับตัวสินคา  โดย
กลุมสินคาประเภทนี้เปนสินคาตรา Apple และตราสินคาอื่น  โดยคิดเปนสัดสวนของสินคาคงเหลือกอนหักการดอยคา  ประมาณรอย
ละ  0.23  ณ  สิ้นป  2555  และรอยละ  0.00 ณ.สิ้นป 2556  ตามลําดับ  เน่ืองจากมีการทําลายสินคาสวนนี้ตอนกอนสิ้นป 2556 

                สาเหตุที่ตั้งสํารองสินคาลาสมัยสําหรับกลุมสินคาสําเร็จรูป  (Core Product) ตั้งแต  12 เดือนขึ้นไปเพราะ
ระยะเวลาการออกสินคาใหมของ  Apple ประมาน  1 ป  และราคาขายของสินคา Apple มีการเปลี่ยนแปลงนอย  โดยจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อออกสินคารุนใหม  ในขณะที่กลุมสินคาอะไหล  (Spare Part)  ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก    ขณะเดียวกัน
สินคา  Apple ยังมีการรับประกันสินคาอยางนอย  1  ป      สําหรับกลุมสินคาใชรวมกับสินคาหลัก  (Accessory & Peripheral)    สินคา
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สวนใหญการเปลี่ยนแปลงรุน  และราคา  คอนขางนอย  ไมต่ํากวา  1 ป ไดแก  Apple Accessory , Hard disk  & flash drive, หูฟง  
ลําโพง 
 สําหรับกลุมสินคาวางโชว  (Demo)  บริษัทฯ  จะทําการขายสินคา  Demo ของ  Apple เมื่อจะมีการวางสินคา  
Demo รุนใหม  แทนรุนเดิม  โดยสินคา  Demo นั้นจะตองไดรับสิทธิซ้ือในราคา  Demo หรือไดรับการชดเชยเมื่อนําสินคาไปเปน Demo  

4. อุปกรณ   
อุปกรณสุทธิฯ  ของบริษัทมีจํานวน  33.45  ลานบาท  ณ  สิ้นป  2554 จํานวน  40.47  ลานบาท  ณ  สิ้นป  2555 

และจํานวน  39.64 ลานบาท  ณ  สิ้นป  2556 คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ  7.58  รอยละ  7.71  และรอยละ  9.46  
ตามลําดับ  เพ่ือรองรับการขยายตัว    บริษัทฯ  จึงมีการลงทุนเพ่ิมขึ้นในป  2555  โดยบริษัทฯ  มีการลงทุนในเครื่องตกแตงและติดตั้งเปน
จํานวนเงิน  13.92  ลานบาท  เพ่ือการขยายสาขาอยางตอเนื่อง  รวมทั้ งการซอมแซมรานคาปลีกสาขาตางๆ  หลังจากประสบปญหา
อุทกภัย  และปรับปรุงรานคาปลีกใหมีความทันสมัยมากขึ้น    นอกจากนั้นบริษัทฯ  ยังลงทุนในเคร่ืองคอมพิวเตอร  เปนจํานวนเงิน  1.76  
ลานบาท  และอุปกรณและเครื่องใชสํานักงานเปนจํานวนเงิน  2.17  ลานบาท  เพ่ือรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ    สําหรับป  2556  
บริษัทฯ  มีการลงทุนในเครื่องตกแตงและติดตั้งเปนจํานวนเงิน  7.53  ลานบาท  ลงทุนในเครื่องคอมพิวเตอร  อุปกรณและเครื่องใช
สํานักงานเปนจํานวนเงิน  2.97  ลานบาท    ลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอรและโปรแกรมบัญชีเปนจํานวนเงิน  6.66  ลานบาท และ
ลงทุนในสวนตอเติมอาคารอีก  2.00  ลานบาท 

5. สิทธิการเชา 
สิทธิการเชาของบริษัทฯ  มีจํานวน  8.97  ลานบาท  ณ  สิ้นป  2554  จํานวน  8.51  ลานบาท  ณ  สิ้นป  2555  

และจํานวน  8.05 ลานบาท  ณ  สิ้นป  2556 คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ  2.03  รอยละ  1.62  และรอยละ 1.92  
ตามลําดับ  โดยสิทธิการเชาของบริษัทฯ  เปนสัญญารับโอนสิทธิการเชาพ้ืนที่ในศูนยการคาเอสพละนาด  จากบริษัท  เอส  พี  วี  คอมรี
เทล  จํากัด  (บริษัทที่เก่ียวของซึ่งปจจุบันไดจดทะเบียนเลิกบริษัทแลว)  ซึ่งสัญญามีผลตั้งแตวันที่  11  กุมภาพันธ  2554  ถึง  4  สิงหาคม  
2574  รวมระยะเวลา  20  ป  5  เดือน  24  วัน  โดยบริษัทฯ  ไดจายเงินเพ่ือไดสิทธิการเชาพ้ืนที่ดังกลาวตลอดอายุของสัญญาเปนจํานวน  
9.4  ลานบาท  และจะตัดจําหนายสิทธิการเชาโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญา 
  (ข)        สภาพคลอง 

1. กระแสเงินสด 

ในป  2554  และ  2555  บริษัทฯ  มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเทากับจํานวน  83.89  ลานบาท  และ
จํานวน  (5.14)  ลานบาท  ตามลําดับ  ในป  2555  กระแสเงินสดจากการดําเนินงานลดลงเนื่องจากลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือของ
บริษัทฯ  เพ่ิมมากขึ้น  ตามยอดขายที่เพ่ิมขึ้น  ในป  2556 มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเทากับจํานวน  (85.01) ลานบาท  ซึ่งเปน
ผลจากการเพ่ิมขึ้นในการชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ 

กระแสเงินสดที่ใชไปจากกิจกรรมการลงทุนของบริษัทฯ  เทากับจํานวน  (48.77)  ลานบาท  และจํานวน  
(18.31)  ลานบาท  ในป  2554  และ2555  ตามลําดับ  โดยบริษัทฯ  มีการใชจายลงทุนอยางตอเนื่อง      ในป  2554  บริษัทฯ  มีการซื้อสิทธิ
การเชารานคาปลีกสาขาศูนยการคาเอสพละนาด  และการซื้ออุปกรณและโปรแกรมตางๆ  เพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจ  ในป  
2555  บริษัทฯ  ลงทุนในอุปกรณตางๆ  เพ่ิมจํานวน  17.44 ลานบาท  เพ่ือขยายธุรกิจ    สําหรับป  2556 บริษัทฯ  มีกระแสเงินสดจากการ
กิจกรรมลงทุนเทากับจํานวน  (20.63) ลานบาท  โดยบริษัทฯ  มีการซ้ืออุปกรณเพ่ิมจํานวน  13.45ลานบาทรวมทั้งมีเงินฝากที่มีภาระค้ํา
ประกัน  และเงินลงทุนชั่วคราวเพ่ิมขึ้นจํานวน  2.00  ลานบาท 

กระแสเงินสดที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทฯ  ในป  2554  เทากับจํานวน  119.45  ลานบาท    มาจาก
เงินสดรับจากการออกจําหนายหุนสามัญ  ในขณะที่ป  2555  บริษัทฯ  มีกระแสเงินสดที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินลดลงเนื่องจากมีการ
จายดอกเบี้ยเงินกูยืมเพ่ิมมากขึ้นประกอบกับการจายเงินปนผลจํานวน  3.00  ลานบาท    สงผลทําใหกระแสเงินสดที่ใชไปในกิจกรรม
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จัดหาเงินของบริษัทฯ  ในป  2555  เทากับจํานวน (4.06)  ลานบาท  ในป  2556 มีกระแสเงินสดที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทฯ
จํานวน  28.66 ลานบาท  จากการที่บริษัทฯ    มีการจายเงินปนผลเปนจํานวน  88  ลานบาท  ใหแกผูถือหุน  และบริษัทฯ  มีเงินสดรับจาก
การออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน  80  ลานบาท 

จากการที่เงินสดสุทธิไดมา  (ใชไป)  จากกิจกรรมดําเนินงานในป  2556  เทากับ  (85.01)  ลานบาท   สงผลทํา
ใหอัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย  และอัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพันเทากับ   (35.11) เทา  และ  (0.77) เทา  
ตามลําดับ    ซึ่งเปนสถานะการเงิน  ณ  ชวงเวลาปดงวดไตรมาสนั้น  จึงทําใหตัวเลขสะทอนกระแสเงินสดที่ติดลบอยู    ในขณะที่การ
ดําเนินธุรกิจปกติบริษัทฯ  ไมไดมีปญหาในเรื่องการชําระดอกเบี้ย  และภาระผูกพัน    โดยยอดเงินกูยืม  และตนทุนทางการเงินบริษัทฯ  
คอนขางต่ํา    ในขณะเดียวกัน  บริษัทฯ  ยังใชวิธีการขายลดลูกหนี้  (Factoring)   รวมทั้งการใหสวนลดเงินสดกับลูกหนี้การคาที่จายเงิน
เร็วขึ้น    เพ่ือชวยในการบริหารเงินทุนหมุนเวียน  ของบริษัทฯ     
(หนวย  :  ลานบาท) ป  2554 ป  2555 ป  2556 
เงินสดสุทธิไดมา  (ใชไป)  จากกิจกรรมดําเนินงาน 83.89  (5.14) (85.01) 
เงินสดสุทธิไดมา  (ใชไป)  จากกิจกรรมลงทุน (48.77) (18.31) (20.63) 
เงินสดสุทธิไดมา  (ใชไป)  จากกิจกรรมจัดหาเงิน 119.45  (4.06) 28.66  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น  (ลดลง) สุทธ ิ 154.57  (27.51) (76.98) 

2. อัตราสวนสภาพคลอง 
มีอัตราสวนสภาพคลองของบริษัทในป  2554  และ  2555  เทากับ  1.50  เทา  และ  1.55 เทา  ตามลําดับ  โดย

บริษัทฯ  มีสินทรัพยหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นทั้งในสวนลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  และสินคาคงเหลือ     ในป  2554  และ  2555  บริษัทฯ  มี
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเทากับ  0.82  และ  0.84  ตามลําดับ  สาเหตุที่อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วมีสวนตางจากอัตราสวน
สภาพคลองคอนขางมากนั้น  เนื่องจากบริษัทฯ  มีสัดสวนสินคาคงเหลือตอสินทรัพยหมุนเวียนในอัตราที่สูงคิดเปนรอยละ  36.75  และ
รอยละ  39.83  ตามลําดับ 

บริษัทฯ  มี  Cash Cycle  เทากับ (6.63)  วัน  ในป  2554 และเทากับ  (2.60)  วัน  ในป  2555 สาเหตุที่ทําให  
Cash Cycle ในป  2555    เพ่ิมขึ้นเกิดจากการที่บริษัทฯ  มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจาก    9.01  วัน  ในป  2554 เปน 12.70 วัน  ซึ่ง
เปนผลมาจากการที่บริษัทฯ  เร่ิมตนการขายสินคาใหแก Big  C  และมีการขายสินคาไปยังสาขาของ IT City  เพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งบริษัทฯ  มี
นโยบายใหเครดิตแกลูกคาเหลานี้   อยางไรก็ตามบริษัทฯ  ยังคงมี  Cash Cycle  ติดลบซึ่งถือวาต่ํามาก  เนื่องจากรายไดของบริษัทฯ  
โดยสวนใหญรับชําระเปนเงินสดผานรานคาปลีกของบริษัทฯ 

สําหรับป  2556 บริษัทฯ  มีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ  2.43 และมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเทากับ  
1.20   ในขณะที่  Cash Cycle เพ่ิมขึ้นเปน  11.37 วัน สาเหตุเกิดจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้นจาก  12.70 วัน  เปน  19.18 วัน  
เนื่องจากบริษัทฯ  เนนการขายลูกคาองคกรที่มีการให  Credit Term เพ่ิมมากขึ้น  ในขณะที่ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยลดลงจาก  41.25  
วัน  เปน  37.38 วัน   
  ป  2554 ป  2555 ป  2556 
อัตราสวนสภาพคลอง  (เทา) 1.50  1.55  2.43 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเรว็  (เทา) 0.82  0.84  1.20 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  (วัน) 9.01  12.70  19.18 

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย  (วัน) 25.65  25.94  29.57 
ระยะเวลาชําระหนี้  (วนั) 41.29  41.25  37.38 
Cash Cycle  (วัน) (6.63) (2.60) 11.37 
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 (ค) แหลงที่มาของเงินทุน 
1. หนี้สิน 

ณ  สิ้นป  2554-2555  และสิ้นป  2556 บริษัทฯ  มีหนี้สินรวมจํานวน  262.58  ลานบาท  จํานวน  302.91 ลาน
บาท  และจํานวน 149.25 ลานบาท  ตามลําดับ  พบวาในป  2555  หนี้สินรวมเพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมขึ้นของเจาหนี้การคา  ซึ่งเปนไปตาม
ยอดขายสินคาที่เพ่ิมขึ้นของบริษัทฯ  ในขณะที่  ณ  สิ้นป  2556  หนี้สินรวมลดลง  เนื่องจากบริษัทฯ  มีการซื้อสินคานอยลง  ทําใหเจาหนี้
การคาลดลง   

เมื่อพิจารณาโครงสรางหนี้สินของบริษัทฯ  พบวาหนี้สินของบริษัทฯ  สวนใหญเปนหนี้สินหมุนเวียนที่ใชในการ
ดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ  โดยมีจํานวน  256.48    ลานบาท  ณ  สิ้นป  2554  จํานวน  297.86  ลานบาท  ณ  สิ้นป  2555  และจํานวน  
143.56 ลานบาท  ณ  สิ้นป  2556 คิดเปนอัตราสวนรอยละ  97.68  รอยละ  98.33  และรอยละ 96.19 ของหนี้สินรวม  ตามลําดับ  หนี้สิน
หมุนเวียนที่สําคัญของบริษัทฯ  ประกอบดวยเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น  จํานวน  228.71  ลานบาทในป  2554  และจํานวน 291.17  
ลานบาทในป  2555  คิดเปนสัดสวนรอยละ  87.10  และรอยละ  96.12  ของหนี้สินรวม  ตามลําดับ  ณ  สิ้นป  2556  หนี้สินหมุนเวียนที่
สําคัญของบริษัทฯ  ประกอบดวยเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น  จํานวน  141.48  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  94.79  ของหนี้สินรวม  
ตามลําดับ   
 

2. สวนของผูถือหุน 

ณ  สิ้นป  2554  และ  2555  บริษัทฯ  มีสวนของผูถือหุนจํานวน  178.92  ลานบาท  และจํานวน  221.80  ลาน
บาท    โดยเพ่ิมขึ้นจํานวน  42.88 ลานบาทในป  2555    คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ  23.97  อันเปนผลมาจากบริษัทฯ  มีกําไรสะสม
เพ่ิมขึ้นจากผลประกอบการของบริษัทฯ  อยางไรก็ตามบริษัทฯ  มีการจายเงินปนผลระหวางกาล  เปนจํานวนเงิน  3.00  ลานบาท  และได
จายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาวแลวเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2555 

ณ  สิ้นป  2556 บริษัทฯ  มีสวนของผูถือหุนจํานวน  269.87 ลานบาท  เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป  2555 เปนจํานวน  
48.07 ลานบาท  จากการที่บริษัทฯ  มีการจายเงินปนผลจํานวน  88.00  ลานบาท  ออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน  80  ลานบาท  และมี
สวนเกินมูลคาหุนสามัญอีก  จํานวน  39.81  ลานบาท  จึงทําใหสวนของผูถือหุนเพ่ิมขึ้น 

 

3. ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน 
บริษัทฯ  มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ  1.47 เทา  ณ  สิ้นป  2554  และเทากับ  1.37  เทา  ณ  

สิ้นป  2555  สาเหตุที่อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน  ณ  สิ้นป  2555 ลดลง  เนื่องจากบริษัทฯ  มีสวนของผูถือหุนเพ่ิมขึ้นจาก  
178.92  ลานบาท  ณ  สิ้นป  2554  เปน  221.80  ลานบาท  ณ  สิ้นป  2555  ซึ่งเปนผลมาจากกําไรสุทธิในป  2555   

สําหรับอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน  ณ  สิ้นป  2556 เทากับ  0.55  เทา  ลดลงจากป  2555โดยบริษัทฯ  
มีการเพ่ิมทุนจากการระดมทุนที่เสนอขายหุนใหกับประชาชน  และมีการซื้อสินคามาจําหนายนอยลง  เนื่องจาก  Apple เพ่ิงออกสินคา
ใหมในชวงปลายป  สงผลทําใหอัตราสวนหนี้ตอสวนของผูถือหุน  ลดลงจากปกอน   
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ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปยี้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายธีระ อภัยวงศ์ 
ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

66 ปริญญาโท  
วิศวกรรมคอมพวิเตอร ์
University of New South 
Wales, Australia 
 
หลักสูตร Director 
Certification Program 
(DCP) รุ่นท่ี 5/2001 
 
ประกาศนียบัตร วิทยาลยั
ป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 
377 

0.10% - 2555-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
2554-ปัจจุบัน 
2554-ปัจจุบัน 
 
 
2553-2556 
2531-2556 
 
2553-2555 
 
 
2553-2555 
 
2548-2555 
2541-2553 
2514-2553 
 

ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒสิ านกังาน
พัฒนาการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 
ประธาน คณะอนุกรรมการ
มาตรฐานพัฒนาและวิจัยเกีย่วกับ
การท าธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์
กรรมการ คณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเลก็ทรอนิกส ์
ประธานกรรมการ 
กรรมการบริหาร 
ต าแหน่งสุดท้าย-กรรมการรอง
ผู้จัดการใหญ ่

บมจ. เอส พี วี ไอ 
 
 
 
 
บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาต ิ
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
บจ. ไทยดิจิทัล ไอด ี
บจ. ศูนย์ประมวลผล 
 
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ ์
บมจ.ธนาคารกรงุเทพ 
บมจ.ธนาคารกรงุเทพ 

ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้า 
Apple ท้ังคอมพวิเตอร์  ผลิตภัณฑ์ประเภท 
iOS (iPod, iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสริม 
และเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรา
สินคา้อื่นๆ เพื่อใช้งานร่วมกบัสินค้า Apple 
ให้บริการข้อมูลเครดิต 
 
 
 
บริการระบบความมั่นคงทาง IT 
ให้บริการทางด้านเทคโนโลยดี้านสารสนเทศกับ
ธนาคาร และสถาบันการเงินชั้นน า 
 
 
 
 
 
ให้บริการรับส่งข้อมลู 
สถาบนัการเงิน 
สถาบนัการเงิน 

นายมนิทร์ อิงค์ธเนศ 
ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการ 
(กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ) 

59 ปริญญานิติศาสตร์ดษุฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
Dominican University of 
California ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 
ปริญญาวิทยาศาสตร์ดษุฎี

0.08% - 2554-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
2556-ปัจจุบัน 
 

ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการ 
 
 
 
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
 

บมจ. เอส พี วี ไอ 
 
 
 
 
บมจ. เอสวโีอเอ 
 

ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้า 
Apple ท้ังคอมพวิเตอร์  ผลิตภัณฑ์ประเภท 
iOS (iPod, iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสริม 
และเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรา
สินคา้อื่นๆ เพื่อใช้งานร่วมกบัสินค้า Apple 
เป็นผู้จัดจ าหน่ายเครื่องคอมพวิเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ 



 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

 

ชื่อ-สกุล/ต าแหนง่ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 

ความสมัพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปยี้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

บัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขา
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม   
 
ปริญญาตรกีิตติมศักดิ์ 
วิทยาศาสตรบ์ัณฑิต 
(วิทยาศาสตรค์อมพิวเตอร์) 
คณะวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุร ี
 
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม
ศาสตร์  Fu Hsing Institute 
of Technology  ประเทศ
ไต้หวัน 
 
หลักสูตร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 36/2005 
หลักสูตร Role of the 
Chairman Program 
(RCP) รุ่นท่ี 12/2005 

2551-ปัจจุบัน 
2549-ปัจจุบัน 
2549-ปัจจุบัน 
 
2543-ปัจจุบัน 
2539-ปัจจุบัน 
 
2538-ปัจจุบัน 
 
2538-ปัจจุบัน 
 
 
 
2532-ปัจจุบัน 
 
 
2530-ปัจจุบัน 

กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการและประธานคณะ
ผู้บริหาร 
กรรมการและประธานคณะ
ผู้บริหาร 
กรรมการและประธานคณะ
ผู้บริหาร 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 

บจ. เอบคิส์ ดีเวลลอปเมนต์ 
บจ. ลีซ อิท 
บจ. ดี แอนด์ บี (ประเทศ
ไทย) 
บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาต ิ
บมจ. ไอที ซิตี ้
 
บจ. คอร์ แอนด์ พคี  
 
บมจ. บิซเินส ออนไลน์ 
 
 
 
บมจ. เออาร์ไอพ ี
 
 
บจ. กลุม่แอดวานซ์ ริเสิร์ช 

ให้เช่าอาคารส านกังาน 
ให้บริการสินเชื่อในรูปแบบต่างๆ 
ให้บริการข้อมูลธุรกิจ ใหค้ าปรกึษาและ
ให้บริการวเิคราะห์ดา้นความเสี่ยงทางธุรกิจ 
ให้บริการข้อมูลเครดิต 
จ าหน่ายอุปกรณ์เครื่องใชส้ านกังาน/สื่อสาร
โทรคมนาคมและบรกิาร 
นายหนา้ในการจัดท างานโฆษณา 
 
ให้บริการข้อมูลนิตบิุคคล ข้อมูลข่าวธุรกจิ 
บริการด้านจัดฐานข้อมูลขนาดใหญ่และบนัทึก
ลงบนสื่ออิเลค็ทรอนิคส์ ให้ค าปรกึษาและ
ให้บริการวเิคราะห์ดา้นความเสี่ยงธุรกิจ 
ติดตั้งและด าเนินการโรงพิมพ์ ให้บริการรบัจัด
งานนิทรรศการ ให้บริการบริหาร ผลิต 
บริหารงาน และรับปรึกษาดา้นสื่อโฆษณา 
ให้ค าปรึกษาและจัดหาเกีย่วกบัซอฟท์แวร์ 
บริการวิจยัข้อมูลเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิ วิจัย
ข้อมูลอุตสาหกรรม 

นายนราธร วงศ์วเิศษ
กรรมการ  
(กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ) 

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

1.89% - 2555-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
2555-ปัจจุบัน 

กรรมการ 
 
 
 
 
ท่ีปรึกษา 

บมจ. เอส พี วี ไอ 
 
 
 
 
บจ. ซิลเวอร์เลค (ประเทศ

ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้า 
Apple ท้ังคอมพวิเตอร์  ผลิตภัณฑ์ประเภท 
iOS (iPod, iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสริม 
และเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรา
สินคา้อื่นๆ เพื่อใช้งานร่วมกบัสินค้า Apple 
จ าหน่ายและบริการติดตัง้โปรแกรม



 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

 

ชื่อ-สกุล/ต าแหนง่ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 

ความสมัพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปยี้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

หลักสูตร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 7/2004 
 

 
2555-ปัจจุบัน 
2555-ปัจจุบัน 
 
 
 
2554-ปัจจุบัน 
 
 
ส.ค.2554-ธ.ค.
2554 
 
 
2550-2553 
2549-2553 

 
ท่ีปรึกษา 
ประธานกรรมการ 
 
 
 
ท่ีปรึกษา 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ 
 

ไทย) 
บจ. เออาร์ อิลาสโทเมอร ์
บจ. พีซีซี อินเทอร์เนชนันัล 
 
 
 
บจ. กลุม่แอดวานซ์ รีเสิร์ช 
 
 
บจ. โปรเฟสชันนลั คอลเซ็น
เตอร์ 
 
 
บมจ. บัตรกรุงไทย 
บมจ. กรงุไทยคอมพวิเตอร ์
เซอร์วสิเซส 

คอมพวิเตอรส์ าหรบัธุรกิจธนาคาร 
ผู้ผลิตปุ่มยาง ปุม่พลาสติก 
ให้บริการตอบ ติดตาม ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ 
ทางระบบคอมพวิเตอร์ และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ทุกประเภท และใหบ้รกิารลูกค้า
สัมพันธ์ทุกประเภท 
ให้ค าปรึกษาและจัดหาเกีย่วกบัซอฟท์แวร์ 
บริการวิจยัข้อมูลเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิ วิจัย
ข้อมูลอุตสาหกรรม 
ให้บริการตอบ ติดตาม ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ 
ทางระบบคอมพวิเตอร์ และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ทุกประเภท และใหบ้รกิารลูกค้า
สัมพันธ์ทุกประเภท 
ธุรกิจบัตรเดบิต ธุรกิจสินเชื่อ 
บริหารและจัดการเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล 
กรรมการ กรรมการบริหาร 
และกรรมการผู้จัดการ 
(กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ) 

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

6.33% - สามีของนาง
เพ็ชรรัตน์         
วรญาณโกศล 

- นางดวงนภา 
วรญาณโกศล 
เป็นน้องสะใภ ้

2554-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
2539-ปัจจุบัน 
 
2537-ปัจจุบัน 

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

บมจ. เอส พี วี ไอ 

 
 
 
 
บจ. เอส พี วี ดิจิตอล 
เซอร์วสิ 
บจ. เอส พี วี แอดวานซ ์

ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้า 
Apple ท้ังคอมพวิเตอร์  ผลิตภัณฑ์ประเภท 
iOS (iPod, iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสริม 
และเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรา
สินคา้อื่นๆ เพื่อใช้งานร่วมกบัสินค้า Apple 
รับจ้างออกแบบพมิพง์านดิจิตอลโปสเตอร์ 
 
ให้เช่าอสงัหาริมทรพัย ์



 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

 

ชื่อ-สกุล/ต าแหนง่ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 

ความสมัพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปยี้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล 
กรรมการ กรรมการบริหาร 
และผู้อ านวยการฝ่าย
ปฏิบัตงิาน 
(กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ) 

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

8.32% - ภรรยาของนาย
ไตรสรณ์  
วรญาณโกศล 

- นางดวงนภา  
วรญาณโกศล 
เป็นน้องสะใภ ้

2554-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
2539-ปัจจุบัน 
 
2537-ปัจจุบัน 
 

กรรมการ  
 
 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

บมจ. เอส พี วี ไอ 

 
 
 
 
บจ. เอส พี วี ดิจิตอล 
เซอร์วสิ 
บจ. เอส พี วี แอดวานซ ์
 

ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้า 
Apple ท้ังคอมพวิเตอร์  ผลิตภัณฑ์ประเภท 
iOS (iPod, iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสริม 
และเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรา
สินคา้อื่นๆ เพื่อใช้งานร่วมกบัสินค้า Apple 
รับจ้างออกแบบพมิพง์านดิจิตอลโปสเตอร์ 
 
ให้เช่าอสงัหาริมทรพัย ์
 

นายสุจิน สุวรรณเกต 
กรรมการตรวจสอบ 

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

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

กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ประธานกรรมการ  

บมจ. เอส พี ว ีไอ 
 
 
 
 
บมจ. นครหลวงลสีซิ่ง - 
แฟ็กเตอริง 
บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาต ิ
บล. นครหลวงไทย 
 
ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั  
บจ. สคิบเซอร์วสิ จ ากดั 

ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้า 
Apple ท้ังคอมพวิเตอร์  ผลิตภัณฑ์ประเภท 
iOS (iPod, iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสริม 
และเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรา
สินคา้อื่นๆ เพื่อใช้งานร่วมกบัสินค้า Apple 
ใหเ้ช่าด าเนินงาน (ลสิซิ่ง) และ เงินใหกู้ย้มื 
 
บริการข้อมูลเครดิต 
ธุรกิจหลักทรพัย ์
 
ธนาคารพาณิชย ์
บริการรักษาความปลอดภยั 

นางสษุมา รัติวานิช 
กรรมการตรวจสอบ 

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

0.08% - พ.ย.2555-
ปัจจุบัน 
 
 

กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 

บมจ. เอส พี ว ีไอ 
 
 
 

ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้า 
Apple ท้ังคอมพวิเตอร์  ผลิตภัณฑ์ประเภท 
iOS (iPod, iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสริม 
และเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรา



 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

 

ชื่อ-สกุล/ต าแหนง่ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 

ความสมัพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปยี้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
หลักสูตร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นพิเศษ SET 2012 

 
2555-ปัจจุบัน 
2555-ปัจจุบัน 
 
 
2554-2555 
 
2552-2555 
 
2551-2552 
2554-2551 

 
ผู้จัดการส่วนบริหารงานทัว่ไป 
ช่วยปฏบิัติงานในส านัก
เลขานกุารบริษัท (เลขานุการ
ประธานกรรมการ) 
รักษาการผู้จดัการสว่น
บริหารงานทั่วไป 
เลขานกุารอาวุโส (ประธาน
กรรมการ) 
เลขานกุาร (ประธานกรรมการ) 
เลขานกุาร (กรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ่) 

 
บมจ. อสมท 
บมจ. อสมท 
 
 
บมจ. อสมท 
 
บมจ. อสมท 
 
บมจ. อสมท 
บมจ. อสมท 

สินคา้อื่นๆ เพื่อใช้งานร่วมกบัสินค้า Apple 
สื่อสารมวลชน 
สื่อสารมวลชน 
 
 
สื่อสารมวลชน 
 
สื่อสารมวลชน 
 
สื่อสารมวลชน 
สื่อสารมวลชน 

นายพีระพล อ าพัน 
กรรมการบริหาร และ
ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน 
เลขานกุารบริษัท 

48 ปริญญาโท  
บริหารธุรกิจ  
Lindenwood College, 
USA 
 
ประกาศนียบัตร หลักสูตร 
Company Secretary 
Program (CSP) 

0.04% - 2554-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
2537-2553 

กรรมการบริหาร และ
ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน 
 
 
กรรมการและผู้บริหารฝ่ายบญัชี
และการเงิน 

บมจ. เอส พี ว ีไอ 
 
 
 
 
บจ. ซีเอ็มจีอารพ์ี (ประเทศ
ไทย) 
 
 

ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้า 
Apple ท้ังคอมพวิเตอร์  ผลิตภัณฑ์ประเภท 
iOS (iPod, iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสริม 
และเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรา
สินคา้อื่นๆ เพื่อใช้งานร่วมกบัสินค้า Apple 
ตัวแทนและทีป่รึกษางานประชาสัมพันธ์ 

นางดวงนภา วรญาณโกศล 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการแผนก
ผลิตภัณฑ ์

47 ปริญญาตร ี
วิทยาการคอมพิวเตอร ์
คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

0.39% 
 

-  น้องสะใภ้ของ 
   นายไตรสรณ์   
   วรญาณโกศล   
   และ 
   นางเพ็ชรรัตน์  
   วรญาณโกศล 

2554-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
2537-ปัจจุบัน 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการแผนก
ผลิตภัณฑ ์
 
 
 
กรรมการ 

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

ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้า 
Apple ท้ังคอมพวิเตอร์  ผลิตภัณฑ์ประเภท 
iOS (iPod, iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสริม 
และเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรา
สินคา้อื่นๆ เพื่อใช้งานร่วมกบัสินค้า Apple 
ให้เช่าอสงัหาริมทรพัย ์

นายพงศกร บญุศรีเมือง 
ผู้จัดการอาวุโสแผนก
วิศวกรรมและบรกิาร  

42 ปริญญาโท 
โทรคมนาคม  
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

0.21% - 2554-ปัจจุบัน 
 
 

ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรม
และบรกิาร   
 

บมจ. เอส พี ว ีไอ 
 
 

ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้า 
Apple ท้ังคอมพวิเตอร์  ผลิตภัณฑ์ประเภท 
iOS (iPod, iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสริม 



 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

 

ชื่อ-สกุล/ต าแหนง่ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 

ความสมัพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปยี้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้คณุทหารลาดกระบัง 

 
 

 
 

 
 

และเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรา
สินคา้อื่นๆ เพื่อใช้งานร่วมกบัสินค้า Apple 

นายไพโรจน์ อุลิศนันท์ 
ผู้จัดการอาวุโสแผนกคา้
ปลีก 1 

44 ประกาศณยีบัตรวิชาชพี  
สาขาไฟฟ้า 
คณะไฟฟา้ก าลงั 
วิทยาลัยเทคนคิจันทบุร ี

0.03% - 2554-ปัจจุบัน 
 
 
 
 

ผู้จัดการอาวุโสแผนกคา้ปลกี 1 
 
 
 
 

บมจ. เอส พี ว ีไอ 
 
 
 
 

ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้า 
Apple ท้ังคอมพวิเตอร์  ผลิตภัณฑ์ประเภท 
iOS (iPod, iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสริม 
และเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรา
สินคา้อื่นๆ เพื่อใช้งานร่วมกบัสินค้า Apple 

หมายเหต ุ: นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียังไมบ่รรลุนิติภาวะ 
 
 



 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

รายชื่อ บริษัท บริษัทที่เก่ียวข้อง 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

นายธีระ อภัยวงศ์ X,AC                             
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ /,C   / /,C / X  /,C / / /  / / / / / / / / /  /,/// / / / / /,C 
นายนราธร วงศ์วิเศษ /            X          /       
นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล /,//,/// / /                           
นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล /,//,* / /                           
นายสุจิน สุวรรณเกต /,AC       /                      
นางสุษมา รัติวานิช /,AC                             
นายพีระพล อ าพัน //,*                             
นางดวงนภา วรญาณโกศล **  /                           
นายพงศกร บุญศรีเมือง ***                             
นายไพโรจน์ อุลิศนันท์ ***                             

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



 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

 

บริษัทที่เก่ียวข้อง: 
 

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

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

 
 
 



 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

ชื่อ-สกุล/ต าแหนง่ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 

ความสมัพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปยี้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวยพุา เบญจวกิรยั 42 ปริญญาตรี  
การจัดการธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ 
มหาวิทยาลัยสยาม 

0.01% - 2554-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
2547 - 2554 

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
ผู้ตรวจสอบภายใน 

บมจ. เอส พี วี ไอ 
 
 
 
 
 
บมจ. ไอที ซิตี้  

ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้า 
Apple ท้ังคอมพวิเตอร์  ผลิตภัณฑ์ประเภท 
iOS (iPod, iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสริม 
และเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรา
สินคา้อื่นๆ เพื่อใช้งานร่วมกบัสินค้า Apple 
 
จ าหน่ายอุปกรณ์เครื่องใชส้ านกังาน/สื่อสาร
โทรคมนาคมและบรกิาร 
 

  
  
 



 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

 

เอกสารแนบ 4 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
- ไม่มี - 
 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 
S P V I Public Company Limited 

 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
  



 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า 

ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู ้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ   

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า 

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน

สาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ แล้ว  

2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ   

ทั้งของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

3. บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี  และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้

แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2557 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ

บริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังการกระท าท่ี

มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ 

ได้มอบหมายให้ นายพีระพล อ าพัน เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนี้  ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ      

นายพีระพล อ าพัน ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 ชื่อ ต าแหนง่ ลายมือชื่อ 

 
 

1. นายนราธร วงศ์วิเศษ 

 

กรรมการ 

 

……………………………… 

 
 

2. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล 

 

กรรมการ 

 

………………………………. 

 ชื่อ ต าแหนง่ ลายมือชื่อ 

 

ผู้รับมอบอ านาจ 

 

นายพีระพล อ าพัน 

 

ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 

…………………………….. 

 



 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น   
  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน  ซึ่งทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้  
  1. นายธีระ  อภัยวงศ์          ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  2. นายสุจิน  สุวรรณเกต    กรรมการตรวจสอบ 
  3. นางสุษมา  รัติวานิช       กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางสาวยุพา  เบญจวิกรัย ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน  ท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่ระบุไว้

ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 4 ครั้ง  และกรรมการตรวจสอบทุกท่าน
ได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง   นอกจากนี้  คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เชิญฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
เข้าร่วมประชุมด้วยตามความเหมาะสม  และมีการรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททุก
ไตรมาส สาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  

 
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส  รายงวดบัญชีและประจ าปีร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารฝ่ายการบัญชีเพ่ือพิจารณา

รายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบ นโยบายทางการบัญชี  รวมถึงรับทราบข้อสังเกต และข้อ เสนอแนะของผู้สอบ
บัญชี   เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฎิบัติบัญชีที่ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่าง
เพียงพอและเชื่อถือได้  ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานที่ได้น าเสนอต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้
ปฎิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ 

 
พิจารณา เสนอแนะ และสอบทานแผนงานและผลการตรวจสอบของระบบการควบคุมภายใน  เพ่ือประเมินความเพียงพอ 

ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการชี้แนะเพ่ือให้มีการก ากับดูแล และการตรวจสอบภายในมี
ประสิทธภิาพมากขึ้น  และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่บริษัทได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท
มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

 
สอบทานรายการที่เก่ียวโยงระหว่างกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้มั่นใจว่าเป็นไป

ตามเงื่อนไขปกติทางธุรกิจและไม่มีรายการใดที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯอย่างมีนัยส าคัญ โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส  
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวอย่างเพียงพอ ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ เป็นแนวทาง 

 
ติดตามความคืบหน้าเก่ียวกับการปฎิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  เพ่ือให้ระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
พิจารณาคัดเลือก  เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 

และความน่าเชื่อถือเป็นหลัก และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือน าเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 
 



 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจ าปี 2556 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทด าเนินการด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ  และมีความเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทตลอดจนผู้บริหารของ
บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะปฎิบัติหน้าที่เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท อย่างมีคุณภาพ  และได้ให้ความส าคัญต่อการด าเนินงาน
ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี  มีความโปร่งใส และเชื่อถือได้ตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีสอดคล้องกับข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
 
 
 
 
 

(นายธีระ  อภัยวงศ์) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 


