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การประกอบธุรกิจ 

1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 บริษัท เอส พี วี ไอ จ ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำ Apple ทั้ง
คอมพิวเตอร์ (iMac, MacBook Pro, MacBook Air) ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสริมต่ำงๆ 
รวมทั้งเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำอื่นๆ ที่สำมำรถน ำมำใช้กับผลิตภัณฑ์ Apple เช่น ฮำร์ดดิสก์เก็บข้อมูล
ส ำหรับงำนวีดีโอ ฮำร์ดดิสก์เก็บข้อมูลแบบพกพำ ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งพิมพ์และกรำฟิก รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงส ำหรับสินค้ำ
ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) เช่น ล ำโพง หูฟัง รวมทั้ง Case ป้องกันกำรกระแทก และฟิล์มกันรอย เป็นต้น เพื่อที่จะ
รองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ครบวงจร ทั้งในกลุ่มลูกค้ำรำยย่อยทั่วไป โดยผ่ำนช่องทำงร้ำนค้ำ iStudio by SPVi, iBeat by 
SPVi, U•Store by SPVi, mobi และลูกค้ำองค์กร ท้ังลูกค้ำสถำนศึกษำและลูกค้ำบริษัทและรัฐวิสำหกิจ 

 นอกจำกนั้น บริษัทฯ ยังมีศูนย์บริกำรลูกค้ำตำมมำตรฐำน Apple ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น Authorized Apple Service 
Provider ภำยใต้ช่ือ Smart Bar ต่อมำในไตรมำสที่ 3 ปี 2559 ได้มีกำรปรับเปลีย่นภำพลักษณศ์ูนย์บริกำร จำก Smart Bar เป็น 
iCenter เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรบริกำรสู่ Apple Premium Service Providerโดยมีช่ำงที่ผ่ำนรับรองจำก Apple ประจ ำอยู่
ทุกสำขำ คอยให้บริกำรและให้ค ำปรึกษำ 

 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสำขำทั้งหมดจ ำนวน 40 สำขำ โดยสำขำของบริษัทฯ สำมำรถแบ่งได้เป็น iStudio จ ำนวน 4 สำขำ  
iBeat จ ำนวน 7 สำขำ U•Store จ ำนวน 9 สำขำ iShop จ ำนวน 1 สำขำ  Mobi จ ำนวน 5 สำขำ ร้ำน AIS Shop by Partner 
จ ำนวน 4 สำขำ ร้ำน AIS Telewiz จ ำนวน 2 สำขำ และศูนย์บริกำร iCenter จ ำนวน 8 สำขำ โดยสำขำและศูนย์บริกำรของ
บริษัทฯ มีรำยละเอียดสถำนท่ีตั้งดังน้ี 

ชื่อร้าน สถานที่ต้ัง 
iStudio 
 

ห้อง 3C96 ช้ัน 3 อำคำรฟอร์จูนทำว์น 
ห้อง 408,409 ช้ัน 4 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล พลำซ่ำ แจ้งวัฒนะ 
ห้อง 1019 ช้ัน G อำคำรซีคอนสแควร์ 
ห้อง 408,409ช้ัน 4 ศูนย์กำรค้ำเซน็ทรัลพระรำม 9 

iBeat 
 

ห้อง 223 ช้ัน 2 อำคำรเอสพละนำด 
ห้อง 4P36 ช้ัน 4 อำคำรฟอร์จูนทำว์น 
ห้อง 1129 ช้ัน 1 ศูนย์กำรคำ้เกตเวย์ เอกมัย 
ห้อง 150 ช้ัน 1 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซ่ำ เชียงรำย 
ห้อง 5127PG17 อำคำรเทสโก้ โลตัส สำขำมหำชัย 2  
ห้อง 232 ช้ัน 2 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซ่ำ ระยอง 
ห้อง 206 ช้ัน 2F ศูนย์กำรค้ำโรบนิสัน สำขำก ำแพงเพชร 

U•Store 
 
 
 
 

ศูนย์หนังสือ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตรร์ังสิต 
ศูนย์หนังสือ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ท่ำพระจันทร ์
ห้อง 27 ช้ัน G อำคำร ABAC Plaza มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ  
ช้ัน 1 อำคำรเซนต์ ฟิลิปส์ มหำวิทยำลัยอสัสัมชญั วิทยำเขตหัวหมำก 
ช้ัน 1 อำคำร 10  คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์
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ชื่อร้าน สถานที่ต้ัง 
U•Store 
 

ช้ันใต้อำคำรหอสมดุและคลังควำมรู้ มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ 
อำคำรอเนกประสงค์ข้ำงอำคำร 10 มหำวิทยำลัยกรุงเทพ วิทยำเขตรังสิต 
ช้ัน 1 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ มหำวิทยำลัยธุรกจิบัณฑติ 
ด้ำนหน้ำอำคำรศูนย์ปฏิบตัิกำรโรงแรมเทำทอง มหำวิทยำลัยบูรพำ 

iShop  ห้อง 386-387 ช้ัน 3 พันธ์ทิพย์พลำซ่ำ 

Mobi 
 

ช้ัน 1 ทำงเข้ำห้ำงเจริญภัณฑ์ดีพำร์ทเม้นท์สโตร์ จ.พะเยำ 
ชัน 1 GCR1119ช้ัน1อำคำรบิ๊กซีซเูปอร์เซ็นเตอร์ จ.ล ำพูน 
ห้อง RP-307 ช้ัน 3 ศูนย์กำรค้ำโชว์ ดีซี 
เลขท่ี 437 หมู่ที่ 10 อำคำร เทสโก้ โลตสั สำขำ ยโสธร 
ห้อง 023 ช้ัน 4 JTC อำคำรเซ็นทรัล ฟู้ด รเีทล สำขำพิจติร 

AIS Shop by Partner 
 

เลขท่ี 3 อำคำร เทสโก้ โลตัส สำขำระยอง 
ห้อง RT25 ช้ัน 1 อำคำร MM Market สำขำอรญัประเทศ 
ห้อง 109,110 ช้ัน 1F ศูนย์กำรค้ำโรบินสัน จ.จันทบุร ี
เลขท่ี 66 หมู่ที่ 3 อำคำร เทสโก้ โลตัส สำขำบ้ำนฉำง จ.ระยอง 

AIS Telewiz เลขท่ี 101 หมู่ที่ 3 อำคำร เทสโก้ โลตสั สำขำโรจนะ 
เลขท่ี 157 หมู่ที่ 4 อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สำขำ วิเชียรบุรี 

iCenter ห้อง 85-87C ช้ัน I 3 อำคำรฟอรจ์ูนทำว์น 
ห้อง G52-53 ช้ัน G ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ แจ้งวัฒนะ 
ห้อง 407 ช้ัน 4 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ แกรนด์ พระรำม 9 
ห้อง 132 ช้ัน 1 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ จ.เชียงรำย 
ช้ัน2A2-016ช้ัน 2 แพชช่ัน ช้อปปิ้ง เดสติเนช่ัน  
ห้อง Sc104ช้ัน1ศูนย์กำรค้ำโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ.นครปฐม 
ห้อง 1130 และ 1133B  ช้ัน 1 ศูนย์กำรค้ำเกตเวย์ เอกมยั 
ห้อง 232 ศูนย์กำรค้ำโรบินสัน สำขำเพชรบุร ี

 1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 
  วิสัยทัศน์  
  “มุ่งสู่ควำมเป็นผู้น ำด้ำน Solutions for all Generations เพื่อสร้ำงกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงสร้ำงสรรค์ และใส่ใจ
ดูแล ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทให้ได้รับผลตอบแทนและประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำ ตลอดจนกำรใ่ส่ใจดูแลสังคม โดยเฉพำะด้ำน
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง” 
  พันธกิจ 

1. มุ่งมั่นที่จะสรรหำบริกำรที่ดีและนวัตกรรมใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินชีวิตที่ต้องกำรใช้เทคโนโลยี
อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

2. เข้ำเป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน เพื่อให้ครูและนักเรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรช่วย
วิเครำะห์ สร้ำงสรรค์ วำงแผน ค้นหำควำมรู้ แก้ปัญหำ ท ำงำนร่วมกัน และน ำเสนอผลงำน เพื่อเข้ำสู่กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life 
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long learning) 
3. มุ่งพัฒนำบุคคลำกร สร้ำงวัฒนธรรมในกำรท ำงำนของพนักงำน เพื่อมอบบริกำรอย่ำงมืออำชีพให้แก่ลูกค้ำ 

พร้อมให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำควำมรู้แก่พนักงำน ให้ก้ำวทันกับนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ เพื่อก่อให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุดแก่องค์กร 
  เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ มีเป้ำหมำยในกำรเป็นผู้น ำด้ำน IT เพื่อกำรศึกษำและกำรพัฒนำแบบครบวงจร ด้วย Apple Education 
Solution เพื่อสร้ำงให้เกิดกำรเรียนรู้ในเชิง Creative Learning โดยบริษัทฯ จะเน้นในเรื่อง Edutivity คือกำรท ำกิจกรรมเพื่อ
กำรศึกษำ ในกำรสร้ำงรูปแบบของกำรเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่  ซึ่ งจะเป็นกำรต่อยอดกำรเรียนรู้อย่ำงไม่มีวันสิ้นสุด                  
ด้วยประสบกำรณ์ของทีมบริหำร ทีมขำย และทีม Solution Engineer ของบริษัทฯ และร้ำน U•Store ที่ตั้งอยู่ในมหำวิทยำลัย
ช้ันน ำ จะท ำให้บริษัทฯ สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย นับตั้งแต่ นักเรียนในโรงเรียน นักศึกษำ อำจำรย์ในมหำวิทยำลัย องค์กร
เอกชน และบุคคลทั่วไป โดยบริษัทฯ จะท ำกำรตอกย้ ำควำมเป็นผู้น ำกับกลุ่มเป้ำหมำยทุกระดับ ทุกวิชำชีพ ซึ่งถือเป็นช่องทำง
กำรตลำดที่สำมำรถขยำยตัวตำมแนวโน้มของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งกำรเติบโตของเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต และกำรก้ำวเข้ำสู่ 
Internet of Everything (IoE) ของประเทศไทย ที่สร้ำงควำมสำมำรถด้ำนกำรเชื่อมต่อ ทั้งอุปกรณ์สื่อสำร คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
สมำร์ทโฟน อุปกรณ์สวมใส่ (wearables) mobility ระบบควำมปลอดภัย เข้ำด้วยกันได้ และกำรเช่ือมต่อในกำรเข้ำถึงองค์
ควำมรู้และข้อมูลต่ำงๆ ที่เคยมีข้อจ ำกัด ได้ง่ำยและรวดเร็วขึ้น  โดยกลุ่มเป้ำหมำย ทั้งในระดับบุคคล  และองค์กร ซึ่งต่ำงมีควำม
ต้องกำรที่จะพัฒนำศักยภำพของตนเองอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะวิชำชีพต่ำงๆ ที่ต้องพึ่งพำเทคโนโลยีในกำรประกอบอำชีพ และ
รวมทั้งบุคคลทั่วไปท่ีจะต้องใช้เทคโนโลยีอย่ำงสร้ำงสรรค์ตลอดช่วงชีวิต (Creative Life Long Learning) บริษัทฯ ยังมีเป้ำหมำย
ที่จะขยำยฐำนลูกค้ำสู่กลุ่มองค์กรอื่นๆ เพิ่มมำกขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์ และ Solution ต่ำงๆ ที่บริษัทฯ มี เช่น ระบบกำรจัดกำรสี 
(Color Management System) ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ(Smart Class Room Solution) รวมไปถึงระบบห้องประชุม (Smart 
Meeting Room Solution) เป็นต้น 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีเป้ำหมำยที่จะเพิ่มยอดขำยโดยกำรเพิ่มช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและกำรบริกำรหลังกำร
ขำย ในรูปแบบกำรขยำยสำขำและศูนย์บริกำรสินค้ำ ทั้งกำรเปิดร้ำน iBeat, Mobi และศูนย์บริกำร iCenter รวมทั้งกำรเปิดร้ำน 
AIS ที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิบริหำรร้ำน จำก บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จ ำกัด 

 1.2 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญ 
  บริษัท เอส พี วี ไอ จ ำกัด (มหำชน) ก่อตั้งจำกประสบกำรณ์กำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำภำยใต้ตรำผลิตภัณฑ์ 
Apple ของนำยไตรสรณ์ และนำงเพ็ชรรัตน์ วรญำณโกศล ตั้งแต่ปี 2532 โดยเริ่มต้นจำกกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้ช่ือบริษัทเอส พี 
วี บิสสิเนส เซ็นเตอร์ จ ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3,000,000 บำท มีวัตถุประสงค์หลักในกำรประกอบธุรกิจเป็นตัวแทน
จ ำหน่ำยคอมพิวเตอร์ Apple เป็นสินค้ำหลัก ต่อมำในปี 2537 เพื่อปรับปรุงโครงสร้ำงผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของ
ธุรกิจ นำยไตรสรณ์ และนำงเพ็ชรรัตน์ วรญำณโกศล จึงได้จดทะเบียนบริษัทใหม่ในนำม บริษัท เอส พี วี แอดวำนซ์ จ ำกัด ด้วย
ทุนจดทะเบียน 6,000,000 บำท 
  จำกควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจ ประกอบกับกำรเติบโตของตลำด Apple ในประเทศไทย เมื่อวันท่ี 6 มกรำคม 
2554 นำยไตรสรณ์ และนำงเพ็ชรรัตน์ วรญำณโกศล จึงได้ร่วมลงทุนกับบริษัทไอทีซิตี้ จ ำกัด (มหำชน) จัดตั้งบริษัท เอส พี วี ไอ 
จ ำกัด ขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 120,000,000 บำท โดยรับโอนทรัพย์สินและพนักงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเป็นตัวแทน
จ ำหน่ำย Apple ทั้งหมด จำกบริษัท เอส พี วี แอดวำนซ ์จ ำกัด 
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  บริษัทฯ ยังได้ขยำยธุรกิจกำรให้บริกำรที่เป็นมำตรฐำนให้แก่ลูกค้ำ โดยมีศูนย์บริกำรสินค้ำภำยใต้ตรำผลิตภัณฑ์  
Apple ในนำม “Smart Bar” และได้มีกำรปรับเปลี่ยนภำพลักษณ์ศูนย์บริกำร จำก Smart Bar เป็น iCenter เพื่อยกระดับ
มำตรฐำนกำรบริกำรสู่ Apple Premium Service Provider ในระหว่ำงปี 2559 นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้รับกำรแต่งตั้งเป็น
ตัวแทนจ ำหน่ำยภำยใต้ตรำสินค้ำอ่ืนๆ เพื่อใช้งำนร่วมกับสินค้ำ Apple เป็นหลัก เพื่อท่ีรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส ำคัญเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจและกำรบริหำรงำนท่ีผ่ำนมำของบริษัทฯ 

เดือน / ปี เหตุการณ์ที่ส าคัญ 
มกรำคม 2554 จัดตั้งบริษัทฯ ด้วยทุนจดทะเบียน 120,000,000 บำท 

มีนำคม 2554  รับโอนทรัพย์สินและพนักงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย  Apple ทั้งหมดของ 
บริษัท เอส พี วี แอดวำนซ ์จ ำกัด 

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

 เริ่มเปิดจุดจ ำหน่ำยสินค้ำ Apple ใน IT City   

กรกฎำคม 2554 เปิดสำขำ U•Store ที่มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ และมหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิต 
ตุลำคม 2554 เปิดจุดจ ำหน่ำยสินค้ำ Apple ใน Big C เป็นแห่งแรก  

ธันวำคม 2554 เปิดสำขำ iStudio ที่ศูนย์กำรค้ำ เซ็นทรัลแกรนด์ พระรำม 9  
มกรำคม 2555 เปิดสำขำ U•Store ที่มหำวิทยำลัยบูรพำ 
กุมภำพันธ ์2555 เปิดสำขำศูนย์บริกำร Smart Bar ที่ศูนย์กำรค้ำ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 
มิถุนำยน 2555 เปิดสำขำ  iStudio ที่ศูนย์กำรค้ำ เกตเวย์ เอกมัย (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น iBeat) 
เมษำยน 2556  ด ำเนินกำรแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน  

 เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้จำก 10.00 บำท เป็น 0.50 บำท ส่งผลท ำให้จ ำนวนหุ้นสำมัญ
ของบริษัทฯ เพิ่มจำกจ ำนวน 12,000,000 หุ้น เป็น 240,000,000 หุ้น 

 เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 80,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 120,000,000 ล้ำน
บำท เป็น 200,000,000 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จ ำนวน 160,000,000 หุ้น      
มูลที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท ซึ่งรำยละเอียดกำรจัดสรรเป็นดังนี ้ 

1)  หุ้นสำมัญจ ำนวน 50,000,000 หุ้น จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งจัดสรรเรียบร้อยแล้วส่งผล
ท ำให้ทุนช ำระแล้วของบริษัทฯ เท่ำกับ 290,000,000 หุ้น 

2)  หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 104,500,000 หุ้น เสนอขำยให้แก่ประชำชนท่ัวไปครั้งแรก 
3)  หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 5,500,000 หุ้น เสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทฯ 

ธันวำคม 2556 จดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้ว จำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญใหม่ จ ำนวน 160,000,000 หุ้น รวมเป็น
จ ำนวนหุ้นท้ังสิ้น 400,000,000 หุ้นๆ ละ 0.50 บำท 

กรกฎำคม 2557  ยกเลิก Smart Bar ที่ส ำนักงำนใหญ่ 
กันยำยน 2557 เปิดสำขำ iBeat  

 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเชียงรำย 

 เทสโก้ โลตัส สำขำมหำชัย 2 
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เดือน / ปี เหตุการณ์ที่ส าคัญ 
ตุลำคม 2557 
 

 

เปิดสำขำ Mobi 

 ศูนย์กำรค้ำซีคอน สแควร์ 

 ศูนย์กำรค้ำเดอะมอลล์ ชอปปิ้งเซ็นเตอร์ รำมค ำแหง 

 ศูนย์กำรค้ำเดอะมอลล์ ชอปปิ้งเซ็นเตอร์ บำงกะปิ 

พฤศจิกำยน 2557 ปิดจุดจ ำหน่ำยใน Big C ทั้งหมด 27 แห่ง 
ธันวำคม 2557  เปิดสำขำ Mobi ศูนย์กำรค้ำอัศวรรณ ช๊อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 2หนองคำย   

กุมภำพันธ์ 2558 เปิดสำขำศูนย์บริกำร Smart Bar ที่ศูนย์กำรค้ำ เซ็นทรัลแกรนด์ พระรำม 9 
พฤษภำคม 2558 เปิดสำขำ iBeat ที่ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซ่ำ ระยอง 

สงิหำคม 2558 เปิดสำขำศูนย์บริกำร Smart Bar ที่ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเชียงรำย 
เปิดสำขำ Mobi ที่ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวสต์เกต 

ตุลำคม 2558 ยกเลิกจุดจ ำหน่ำยสินค้ำ Apple ใน IT City ทั้งหมด 23 แห่ง 

ธันวำคม 2558 ได้รับสิทธิบริหำรจัดกำรร้ำน AIS Shop by Partner 

 เทสโก้ โลตัส ระยอง 

 เอ็มเอ็ม เมก้ำมำร์เก็ต อรัญประเทศ 
กุมภำพันธ์ 2559 เปิดสำขำศูนย์บริกำร Smart Bar ที่ศูนย์กำรค้ำแพชช่ัน ช้อปปิ้ง เดสติเนช่ัน จ.ระยอง 

พฤษภำคม 2559 เปิดสำขำ Mobi ที่ห้ำงเจริญภัณฑ์ดีพำร์ทเม้นท์สโตร์ จ.พะเยำ 
ปิดสำขำ Mobi ศูนย์กำรค้ำอัศวรรณ ช๊อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 2หนองคำย 

มิถุนำยน 2559 ปิดสำขำ Mobiศูนย์กำรค้ำเดอะมอลล์ ชอปปิ้งเซ็นเตอร์ รำมค ำแหง 
สิงหำคม 2559 ปิดสำขำ Mobi ที่ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวสต์เกต 
กันยำยน 2559 เปิดสำขำ Mobi ที่บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ.ล ำพูน 
ตุลำคม 2559 เปลี่ยนช่ือศูนย์บริกำร Smart Bar เป็น iCenter 

เปิดสำขำศูนย์บริกำร iCenterที่ศูนย์กำรค้ำโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ.นครปฐม 
ธันวำคม 2559 ได้รับสิทธิบริหำรจัดกำรร้ำน AIS Shop by Partner ที่ศูนย์กำรค้ำโรบินสัน จ.จันทบุรี 
กุมภำพันธ์ 2560 เปิดสำขำศูนย์บริกำร iCenter ที่ศูนย์กำรค้ำ เกตเวย์ เอกมัย 

ปิดสำขำ Mobi ศูนย์กำรค้ำเดอะมอลล์ ชอปปิ้งเซ็นเตอร์ บำงกะปิ 

พฤษภำคม 2560 เปิดสำขำศูนย์บริกำร iCenter ที่ศูนย์กำรค้ำโรบินสัน สำขำเพชรบุรี 
เปิดสำขำ Mobi ที่ศูนย์กำรค้ำโชว์ ดีซี 

มิถุนำยน 2560 ได้รับสิทธิในกำรเปิดร้ำน AIS Telewiz และเปิดสำขำแรกท่ีเทสโก้ โลตัส สำขำโรจนะ 
กันยำยน 2560 เปิดสำขำ Mobi ที่เทสโก้ โลตัส สำขำยโสธร 

ปิดสำขำ Mobi ทีศู่นย์กำรค้ำซีคอน สแควร์ 

พฤศจิกำยน 2560 ได้รับสิทธิบริหำรจัดกำรร้ำน AIS Shop by Partner ที่เทสโก้ โลตัส สำขำบ้ำนฉำง จ.ระยอง 
ธันวำคม 2560 
ธันวำคม 2560 

เปิดสำขำ iBeat ที่ศนูย์กำรค้ำโรบินสัน สำขำก ำแพงเพชร 
เปิดสำขำ Mobi ที่ศูนย์กำรค้ำทอปส์ พลำซ่ำ จ.พิจิตร 
ได้รับสิทธิในกำรเปิดร้ำน AIS Telewiz ที่ศูนย์กำรค้ำ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทฯ 

รายได้ 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยได้จำกผลิตภณัฑ์ภำยใต้ตรำสนิค้ำ Apple 
- ผลิตภณัฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ 
- ผลิตภณัฑ์ประเภท iOS 
- ผลิตภณัฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริม  

 
485.41 

1,141.62 
184.95 

 
23.16 
54.46 
8.82 

 
470.74 
927.26 
157.89 

 
26.19 
51.59 
8.78 

 
588.31 
927.36 
139.87 

 
31.43 
49.55 
7.47 

รวมรำยไดจ้ำกผลิตภัณฑภ์ำยใตต้รำสินค้ำ Apple 1,811.98 86.44 1,555.89 86.56 1,655.54 88.45 

รำยได้จำกผลิตภณัฑ์ภำยใต้ตรำสนิค้ำอ่ืน 
(อุปกรณ์เสริม,กรำฟิก,ซอฟต์แวร,์คอมพิวเตอร)์ 

247.67 11.82 209.47 11.65 189.85 10.14 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 2,059.65 98.26 1,765.36 98.21 1,845.39 98.60 

รำยได้ค่ำบริกำร 17.66 0.84 18.34 1.02 13.77 0.74 
รำยได้อื่น 18.88 0.90 13.76 0.77 12.51 0.67 

รำยได้รวม 2,096.19 100.00 1,797.46 100.00 1,871.67 100.00 
 

 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำ Apple ทั้งคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์
ประเภท iOS และอุปกรณ์เสริมต่ำงๆ รวมทั้งเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำอื่นๆ ที่สำมำรถน ำมำใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ Apple เพื่อที่จะรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ครบวงจร นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยำยธุรกิจกำรบริกำรให้แก่
ลูกค้ำ โดยมีศูนย์บริกำรส ำหรับสินค้ำภำยใต้ตรำผลิตภัณฑ์  Apple ในนำม Smart Bar และได้มีกำรปรับเปลี่ยนภำพลักษณ์
ศูนย์บริกำรเป็น iCenter เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรบริกำรสู่ Apple Premium Service Provider ในระหว่ำงปี 2559 
  ทั้งนี ้ผลิตภณัฑ์และบริกำรหลักของบริษัทฯ สำมำรถแบ่งออกได้ดังนี้ 

  2.1.1 ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple  
   บริษัทฯ  ได้รับกำรแต่งตั้งจำก Apple South Asia (Thailand) Limited ให้ เป็นตัวแทนจ ำหน่ำย 
(Reseller) ผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำ  Apple ตำมสัญญำ Apple Premium Reseller, Authorized Apple Thailand 
Reseller Agreement และ Apple Campus Store Reseller Agreement ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำ Apple สำมำรถ
แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี ้
   2.1.1.1 ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ MAC OS (MAC Operating System) 
    บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ทุกรุ่นภำยใต้ตรำสินค้ำของ 
Apple (MAC OS) ซึ่งปัจจุบันระบบปฏิบัติกำรของ Apple เป็นระบบ MAC OS X (MAC Operating System Ten) ซึ่งเป็น
ระบบปฏิบัติกำรของเครื่องคอมพิวเตอร์ของ Apple ที่ได้รับควำมนิยมอย่ำงแพร่หลำยส ำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ซึ่งมีท้ัง
ควำมสวยงำมและควำมเสถียรที่สูงกว่ำระบบอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ที่บริษัทฯ จ ำหน่ำย ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์
ประเภทคอมพิวเตอร์ ไอแมค (iMac) แมคมินิ (Mac mini) แมคโปร (Mac Pro), คอมพิวเตอร์แบบพกพำทั้ง แมคบุ๊คโปร 
(MacBook Pro) แมคบุคแอร์ (MacBook Air) และแมคบุ๊คใหม่ (New MacBook)  
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   2.1.1.2 ผลิตภณัฑ์ประเภท iOS (iOS Devices) 
    ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทไอแพด(iPad) ไอพอด(iPod) และไอโฟน 
(iPhone) โดยเริ่มแรกระบบ iOS มีช่ือว่ำ iPhone Operating System (iPhone OS) ซึ่งเป็นระบบที่สร้ำงขึ้นมำเพื่อรองรับกำร
ท ำงำนของ iPhone แต่ในภำยหลังผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Apple สำมำรถใช้งำนบนระบบปฏิบัติกำรเดียวกันกับ iPhone ได้ท ำให้
ในปี  2553 Apple ได้ เปลี่ยน ช่ือระบบปฏิบัติกำร  iPhone OS เป็น iOS เพื่ อสะท้อนถึงควำมสำมำรถในกำรรองรับ
ระบบปฏิบัติกำรของผลิตภณัฑอ์ื่นๆ ของ Apple ได้ โดยผลิตภัณฑ์ประเภท iOS ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยของ Appleได้แก ่
iPod และ iPad ส ำหรับ iPhone เนื่องจำก Apple South Asia (Thailand) Limited แต่งตั้งผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็น
ตัวแทนจ ำหน่ำยโดยตรง บริษัทฯ จึงได้ท ำสัญญำกับผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ท้ัง 3 รำย ได้แก่ บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค จ ำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน)) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด 
(มหำชน) และบริษัท ทรู ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ เซลส์ จ ำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)) เพื่อเป็นผู้จัด
จ ำหน่ำยของผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่ำว ท ำให้บริษัทฯ สำมำรถซื้อ iPhone มำจ ำหน่ำยได้ 
 
 
 
 
 
 
   2.1.1.3 ผลิตภณัฑ์ประเภทอุปกรณ์เสรมิภำยใต้ตรำสินค้ำ Apple (Apple Accessories) 
    อุปกรณ์เสริมภำยใต้ตรำสินค้ำ Apple ที่บริษัทฯ จ ำหน่ำย ได้แก่ ที่ชำร์จแบตเตอรี่ (Battery 
Charger) ส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ MacBook Pro, MacBook Air, iPod, iPad และ iPhone, หูฟัง (Headphone) เมำส์ 
(Mouse) สำยพ่วง (Devices Connector) เครื่องส่งสัญญำณอินเตอร์เน็ต (Internet Router) แผนควำมคุ้มครอง AppleCare 
(AppleCare Protection Plan) เป็นต้น 

MacBook Pro 

iMac 

Mac mini Mac Pro 

New MacBook MacBook Air 
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  2.1.2  ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น (Non-Apple Products)  
2.1.1.3 ผลิตภณัฑ์ประเภทอุปกรณ์เสรมิภำยใต้ตรำสินค้ำ Apple (Apple Accessories) 

    อุปกรณ์เสริมภำยใต้ตรำสินค้ำ Apple ที่บริษัทฯ จ ำหน่ำย ได้แก่ ที่ชำร์จแบตเตอรี่ (Battery 
Charger) ส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ MacBook Pro, MacBook Air, iPod, iPad และ iPhone, หูฟัง (Headphone) เมำส์ 
(Mouse) สำยพ่วง (Devices Connector) เครื่องส่งสัญญำณอินเตอร์เน็ต (Internet Router) แผนควำมคุ้มครอง AppleCare 
(AppleCare Protection Plan) เป็นต้น 

 2.1.2  ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น (Non-Apple Products)  

   เพื่อที่จะรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ครบวงจร บริษัทฯ ยังได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำอื่นๆ ที่สำมำรถน ำมำใช้กับผลิตภัณฑ์ Apple เป็นหลัก ทั้งอุปกรณ์เสริมต่ำงๆ เช่น ฮำร์ดดิสก์เก็บ
ข้อมูลส ำหรับงำนวีดีโอ ฮำร์ดดิสก์เก็บข้อมูลแบบพกพำ ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งพิมพ์และกรำฟิก รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงส ำหรับ
สินค้ำประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) เช่น ล ำโพง หูฟัง รวมทั้ง Case ป้องกันกำรกระแทก และฟิล์มกันรอย เป็นต้น โดย
สำมำรถจ ำแนกได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี ้
   2.1.2.1 ผลิตภณัฑ์ประเภทอุปกรณ์เสรมิ (Accessories) 
      บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยให้กับผู้ผลิตและผู้จัดจ ำหน่ำยหลำยรำย  เพื่อให้ได้สินค้ำ           
ที่หลำกหลำย เพื่อเพิ่มทำงเลือกในกำรเลือกซื้อสินค้ำของลูกค้ำ และเพิ่มโอกำสในกำรขำยสินค้ำประเภทอุปกรณ์เสริมหลังจำก
กำรขำยผลิตภัณฑ์ของ Apple โดยอุปกรณ์เสริมภำยใต้ตรำสินค้ำอ่ืนท่ีบริษัทฯ จ ำหน่ำย ได้แก่ 

- ฮำรด์ดิสกเ์ก็บข้อมูลแบบพกพำ 
บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยฮำร์ดดิสก์ของ LaCie Limited จำกประเทศฝรั่งเศส ซึ่ง

จ ำหน่ำยฮำร์ดดิสก์ส ำหรบัลูกค้ำทั่วไปและลูกค้ำองค์กร มีขนำดหลำกหลำยตั้งแต่ขนำดใหญส่ ำหรบัส ำนักงำน ซึ่งมีควำมสำมำรถที่
จะต่อเชื่อมกับระบบเครือข่ำย (NAS) จนไปถึงขนำดพกพำ โดยมีจุดเด่นท่ีเป็นบริษัทที่พัฒนำสินค้ำประเภทอุปกรณ์ส ำรองข้อมูล
คุณภำพสูงชนิดพกพำส ำหรับสินค้ำ Apple มำนำนกว่ำ 10 ปี และมีควำมรู้ในระบบปฏิบัติกำรของ Apple ท ำให้กำรพัฒนำ
สินค้ำของ LaCie มีประสิทธิภำพดีกว่ำสินค้ำประเภทเดียวกันใน ท้องตลำด 

 
 
 

- อุปกรณ์เสรมิต่ำงๆ 
นอกจำกสินค้ำที่กล่ำวมำข้ำงต้น บริษัทฯ ยังมีสินค้ำที่เป็นอุปกรณ์เสริม ประเภท Case 

ส ำหรับ iPhone, iPad เพื่อเป็นกำรปกป้องอุปกรณ์ และเพิ่มสีสันในกำรใช้งำน  ส ำหรับอุปกรณ์เหล่ำนั้น บริษัทฯ จะท ำกำรคัด
สรรสินค้ำท่ีเหมำะกับกลุ่มลูกค้ำ รวมถึงจัดหำสินค้ำใหม่ๆ เข้ำมำตลอดเวลำ เพื่อเป็นกำรสร้ำงทำงเลือกที่มำกข้ึนให้กับลูกค้ำ จำก
แนวโน้มของตลำดอุปกรณ์ส ำหรับพกพำซึ่งมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้สรรหำกลุ่มสินค้ำใหม่ๆ เข้ำมำตอบสนอง
ควำมต้องกำร เช่น หูฟังไร้สำยส ำหรับกำรสนทนำทำงโทรศัพท์  (Bluetooth)  ล ำโพงไร้สำย และแบตเตอรี่ส ำรองที่รองรับ
อุปกรณ์ Apple หลำกหลำยชนิดที่ก ำลังได้รับควำมนิยม  บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพสินค้ำเป็นอย่ำงมำก จึงได้คัดเลือก
สินค้ำจำกบริษัทที่มีช่ือเสียง และมีมำตรฐำนสำกลที่เป็นท่ียอมรับ เช่น Bose, JBL, Jawbone, Jabra เป็นต้น 
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   2.1.2.2 ผลิตภณัฑ์ประเภทกรำฟิก (Professional Graphics) 
    บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งพิมพ์และกรำฟิก  จำกบริษัทช้ันน ำใน
อุตสำหกรรมสิ่งพิมพ์และกรำฟิก ท ำให้บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้น ำด้ำนสิ่งพิมพ์ในระบบดิจิตอลในประเทศ โดยรำยละเอียด
ผลิตภัณฑ์ประเภทกรำฟิกมีดังนี้ 

- เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทหน้ำกว้ำง 
  บริษัทฯ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทระดับโปร (Pro Series) 
(เครื่องพิมพ์ขนำด A3 ขึ้นไป) จำก บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จ ำกัด ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้จ ำหน่ำยทั้งเครื่องพิมพ์ขนำดใหญ่และ
เล็กท่ีให้สีสันเที่ยงตรงแม่นย ำ เหมำะส ำหรับงำนสตูดิโอ แกลเลอรี่ กรำฟิก และดิจิตอลพรู๊ฟ 

 
 
 

 

- กระดำษส ำหรบังำนพิมพ์ 
      บริษัทฯ น ำเข้ำกระดำษส ำหรับงำนพิมพ์ซึ่งผลิตในประเทศญี่ปุ่น เพื่อท ำกำรจัดจ ำหน่ำยใน
ประเทศไทยภำยใต้ยี่ห้อ iPaper นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้สั่งกระดำษคุณภำพสูงจำกบริษัท Tecco GmbH จำกประเทศเยอรมัน 
ซึ่งเป็นผู้ผลิตกระดำษส ำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจทและเลเซอร์ ที่มีควำมหลำกหลำยทั้งงำนพิมพ์ทั่วไป และงำนพิมพ์ชนิดพิเศษที่
ต้องกำรควำมคมชัดและควำมถูกต้องของสี และคุณภำพที่สม่ ำเสมอ 
 
 
 
 
 
 

- อุปกรณ์วัดคุณภำพกำรพิมพ์  
     บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำยี่ห้อ X-Rite ส ำหรับสินค้ำ 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) Digital 
Imaging ได้แก่ เครื่องมือวัดค่ำสี เครื่องมือปรับวัดจอภำพสี และซอร์ฟแวร์ส ำหรับกำรสร้ำงโพรไฟล์ของอุปกรณ์ต่ำงๆ เป็นต้น 
และ (2) Graphics Art ได้แก่ เครื่องมือวัดค่ำสีและวัดค่ำมำตรฐำนไว้ส ำหรับควบคุมคุณภำพงำนสิ่งพิมพ์ เพลท และฟิล์ม  
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   2.1.2.3 ผลิตภณัฑ์ประเภทซอฟต์แวร์ (Software) โดยบริษัทฯ เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยซอฟต์แวร์ให้กับ 
    - Adobe โดยบริษัทฯ เป็นตั วแทนจ ำหน่ ำยผลิตภัณ ฑ์ของบริษัท  Adobe Systems 
Incorporate หลำกหลำยชนิด เช่น InDesign, Illustrator, Photoshop, Lightroom4 และ SpeedGrade ส ำหรับกลุ่มลูกค้ำ
ทั่วไป และสถำบันศึกษำ 

 
 
 
 
    - Electronics for Imaging (EFI) – บริษัทฯ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยของบริษัท 
EFI Singapore Pte Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทท่ีพัฒนำโปรแกรม Colorproof XF เพื่อท่ีจะตรวจสอบคุณภำพและควำมสมดุลของสีบน
สิ่งพิมพ์ รวมทั้งยังสำมำรถตรวจสอบคุณภำพได้ทั้งงำนภำพถ่ำย งำนดิจิตอลพรู๊ฟ หรืองำนพิมพ์ภำพโปสแตอร์ขนำดใหญ่ ซึ่งเป็น
โปรแกรมที่ใช้กันแพร่หลำยที่สุดในประเทศไทย 

 
 
 
 

   2.1.2.4 ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทฯ จ ำหน่ำยสินค้ำคอมพิวเตอร์ของบริษัท เดลล์ 
คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด HP Lenovoเป็นต้น เพื่อเป็นทำงเลือกเสริม ส ำหรับลูกค้ำที่ต้องกำรสินค้ำประเภท
คอมพิวเตอร์ภำยใต้ตรำสินค้ำอ่ืน 

  2.1.3 งานบริการ (Services) 
   บริษัทฯ เปิดศูนย์บริกำรลูกค้ำ เพื่อที่จะอ ำนวยควำมสะดวก คอยให้ค ำปรึกษำและสร้ำงควำมมั่นใจใน
กำรบริกำรให้แก่ลูกค้ำ ภำยใต้ช่ือ Smart Bar ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งเป็น Apple Authorized Service Provider โดยพนักงำนของ 
บริษัทฯ ได้รับกำรอบรมจำกทำง Apple เพื่อเรียนรู้กำรซ่อมบ ำรุงเครื่องรุ่นใหม่ๆ ตลอดเวลำ ในระหว่ำงปี 2559ได้มีกำร
ปรับเปลี่ยนภำพลักษณ์ศูนย์บริกำร เป็น iCenter  
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 2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
  2.2.1 กลยุทธ์การแข่งขัน 
    1. กำรบริหำรช่องทำงกำรจ ำหน่ำยที่เหมำะสม 
    เนื่องจำกรำยได้ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มำจำกกำรขำยปลีกให้แก่ลูกค้ำรำยย่อยทั่วไป (Retail) คิดเป็น
สัดส่วนประมำณร้อยละ 87.03 ร้อยละ 86.93 และร้อยละ 87.39 ของรำยได้รวม ในปี 2558-2559 และ ปี 2560 ตำมล ำดับ 
บริษัทฯ จึงมีนโยบำยที่จะเน้นกำรเลือกเปิดสำขำเฉพำะในแหล่งชุมชนที่มีก ำลังซื้อ และมีควำมสะดวกสบำยในกำรไปใช้บริกำร 
รวมถึงท ำเลที่ตั้งของร้ำนในแต่ละอำคำร หรือศูนย์กำรค้ำ จะค ำนึงถึงควำมเด่น และสะดุดตำ ซึ่งจะช่วยดึงดูดให้ลูกค้ำเข้ำมำเลือก
ซื้อสินค้ำได้สะดวก โดยจะเห็นได้จำกสำขำท้ังหมดของบริษัทฯ จะตั้งอยู่ในศูนย์กำรค้ำ หรืออำคำรที่อยู่ในแหล่งชุมชนที่มีก ำลังซื้อ
ทั้งสิ้น ถึงแม้ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ยกเลิกจุดจ ำหน่ำยสินค้ำ Apple ใน IT City จ ำนวน 23 จุด บริษัทฯ ยังคงหำช่องทำงกำร
จ ำหน่ำยใหม่เพิ่ม ทั้งร้ำน Mobi ที่จ ำหน่ำยทั้งสินค้ำ Apple ประเภท iOS และ Smart Phone ภำยใต้ตรำสินค้ำอื่น และร้ำน 
AIS Shop by Partner ตำมที่ได้รับสิทธิกำรบริหำรร้ำนจำก บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส  เน็ทเวอร์ค จ ำกัด ตลอดจนร้ำน AIS 
Telewiz ท ำให้ในปี 2560 บริษัทฯ มีช่องทำงร้ำนค้ำปลีก ได้แก่ iStudio iBeat Mobi U•Store by spvi AIS Shop by Partner 
และ AIS Telewiz 
     2.  กำรมีควำมสมัพันธ์ที่ดีกับคู่ค้ำ โดยเฉพำะผูผ้ลติสินค้ำ  
     จำกกำรที่นำยไตรสรณ์ และนำงเพ็ชรรัตน์ เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำ Apple จนถึงปัจจุบันนับเป็น
เวลำกว่ำ 20 ปี ซึ่งมีควำมสัมพันธ์ท่ีดีและได้รับกำรสนับสนุนจำก Apple อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยกำรจะได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทน
จ ำหน่ำยของ Apple จะต้องผ่ำนกำรตรวจสอบ ทั้งในด้ำนควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงิน รวมทั้งควำมสำมำรถและศักยภำพในกำร
จัดจ ำหน่ำยสินค้ำ และบริษัทฯ ยังได้รับกำรสนับสนุนจำก Apple ในด้ำนฝึกอบรมพนักงำนของ บริษัทฯ ซึ่งเป็นกำรเพิ่มทักษะ
และควำมเข้ำใจในตัวสินค้ำเพิ่มขึ้น 
     นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตสินค้ำอื่นๆ ไม่ว่ำจะเป็น Epson, EFI, Adobe 
รวมทั้ง ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ท้ัง 3 บริษัท ส่งผลท ำให้บริษัทฯ มีสินค้ำที่หลำกหลำย สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำได้เป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้ จำกกำรที่มีควำมสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้ำต่ำงๆ ท ำให้บริษัทฯ ได้รับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับสินค้ำใหม่ 
สินค้ำเสื่อมควำมนิยม แนวโน้มหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ของคู่ค้ำเหล่ำนี้อยู่ตลอดเวลำ ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวมีส่วนช่วยให้บริษัทฯ สำมำรถ
ประเมินสถำนกำรณ์ต่ำงๆ อย่ำงทันต่อเหตุกำรณ์ รวมทั้งสำมำรถวำงแผนกำรสั่งซื้อสินค้ำได้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้
เป็นอย่ำงดี 
    3. กำรเน้นกำรให้บริกำรทีม่ีคุณภำพ และครบวงจร   
     บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญในเรื่องคุณภำพของบริกำร โดยเฉพำะพนักงำนขำยซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญในกำร
ให้บริกำรแก่ลูกค้ำที่เข้ำมำในร้ำน โดยบริษัทฯ จะเน้นเรื่องควำมสุภำพ ควำมเอำใจใส่ และควำมรู้ในตัวสินค้ำของพนักงำนขำย
เป็นหลัก ซึ่งจะช่วยสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ำ และลูกค้ำจะแนะน ำบริษัทฯ ให้แก่ผู้อื่น (Word of mouth) 
     นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีกำรให้บริกำรหลังกำรขำยแก่ลูกค้ำ โดยบริษัทฯ มีศูนย์บริกำร iCenter 
ทั้งหมด 8 แห่ง เพื่อให้บริกำรซ่อมสินค้ำ Apple หรืออุปกรณ์ทั้งที่อยู่ในระหว่ำงกำรรับประกัน และที่สิ้นสุดระยะเวลำกำร
รับประกัน  โดยศูนย์บริกำรนี้เปิดให้บริกำรทุกวัน ซึ่งช่วยให้ลูกค้ำสำมำรถเข้ำรับบริกำรได้สะดวก และรวดเร็ว จะเห็นว่ำกำร
ให้บริกำรของ บริษัทฯ จะเน้นกำรให้บริกำรที่ครบวงจร เป็นกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ รวมทั้งสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของลูกค้ำได้อย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิภำพ 
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 4. คุณภำพและควำมสำมำรถของบุคลำกร 
 จำกกำรที่บริษัทฯ เน้นกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ บริษัทฯ จึงให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกรให้มี
ควำมสำมำรถและมีควำมพร้อมที่จะให้บริกำรที่มีคุณภำพแก่ลูกค้ำทั้งก่อนและหลังกำรขำย ทั้งนี้พนักงำนทุกคนในทุกสำขำของ
บริษัทฯ จะต้องผ่ำนกำรอบรมพื้นฐำนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและมีคุณภำพในกำรให้บริกำรที่มีมำตรฐำน โดยจะได้รับกำร
ฝึกอบรมเพื่อให้เข้ำใจถึงศักยภำพ และวิธีกำรใช้ของผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งมีกำร Update ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ต่ำงๆ อยู่เป็นระยะเพื่อที่จะสำมำรถถ่ำยทอดให้แก่ลูกค้ำได้ เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้มีกำรลงทุนระบบ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (eLearning System) ซึ่งช่วยให้พนักงำนที่ประจ ำสำขำทุกแห่งสำมำรถเข้ำมำค้นหำ เรียนรู้ ได้ทุกที่
ตลอดเวลำ โดยข้อมูลที่ที่อยู่จะมีกำรปรับปรุงอยู่ตลอดเวลำ และ Update ข่ำวสำร สินค้ำใหม่ หรือปัญหำทำงด้ำนเทคนิคที่ได้
พบในร้ำน ซึ่งเป็นกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรในด้ำนกำรแบ่งปันควำมรู้อย่ำงทั่วถึง ประหยัดเวลำ และค่ำใช้จ่ำย ในส่วนพนักงำนท่ี
ให้บริกำรหลังกำรขำย โดยเฉพำะช่ำงซ่อมประจ ำร้ำน iCenter จะได้รับกำรฝึกอบรมจำกระบบกำรเรียนรู้ของ Apple และได้รับ
ค ำแนะน ำจำกช่ำงรุ่นพี ่ให้มีควำมรู้ ควำมช ำนำญ รวมทั้งทักษะต่ำงๆ รวมทั้งต้องผ่ำนกำรทดสอบของ Apple เพื่อให้ได้ใบรับรอง
มำตรฐำนช่ำงเทคนิคจำก Apple นอกจำกนั้นยังมีระบบสุ่มส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำในกำรเข้ำรับบริกำร เพื่อเป็นข้อมูลใน
กำรปรับปรุงกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ 

5. กำรบริหำรสินค้ำคงคลังที่มีประสิทธิภำพ 
 บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรสินค้ำคงคลังเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 
เป็นสินค้ำที่มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลำ ดังนั้น บริษัทฯ อำจประสบกับปัญหำอันเกิดจำกสินค้ำล้ำสมัยหรือ
สินค้ำเสื่อมควำมนิยม บริษัทฯ จึงมีกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรสินค้ำคงคลังให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นโดยใช้ระบบ Inventory 
Online ที่เชื่อมโยงข้อมูลสินค้ำคงคลังของทุกสำขำ ช่วยให้บริษัทฯสำมำรถวิเครำะห์กำรสั่งซื้อในปริมำณที่เหมำะสม ตำมควำม
ต้องกำรสินค้ำของบริษัท รวมถึงสำมำรถตรวจสอบอำยุของสินค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว ส่งผลให้บริษัทฯ สำมำรถบริหำรจัดกำรสินค้ำที่
มีกำรหมุนเวียนช้ำได้ทันเวลำ นอกจำกนี้บริษัทฯ ให้แต่ละสำขำท ำกำรตรวจนับสินค้ำ และรำยงำนผลกำรตรวจนับกับส ำนักงำน
ใหญ่เป็นประจ ำทุกวัน ท ำให้บริษัทฯ ติดตำมกำรหมุนเวียนของสินค้ำในแต่ละสำขำได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจำกมำตรกำรดังกล่ำว ท ำให้
บริษัทฯ สำมำรถควบคุมปริมำณ และอำยุของสินค้ำคงคลังได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 6. กลยุทธ์กำรตลำด 
 บริษัทฯ จะเลือกใช้กลยุทธ์กำรตลำดที่เหมำะสมส ำหรับลูกค้ำแตล่ะกลุ่ม  
 กลุ่มลูกค้ำรำยย่อยทั่วไป 

- ลูกค้ำร้ำน iStudio, iBeat, iShop และ Mobi โดยเฉพำะ iStudio จะมีกิจกรรมประจ ำในร้ำน คือ 
กำรสำธิตกำรใช้งำน (Demo) ให้ลูกค้ำได้ทดลองใช้งำน เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ลูกค้ำก่อนกำร
ตัดสินใจ บริษัทฯ จะเน้นกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media เป็นหลัก เพื่อเป็นกำรสื่อสำร
กับลูกค้ำ ตอกย้ ำ Brand SPVI กำรเปิดตัวสินค้ำใหม่ ส่งข่ำวกิจกรรมภำยในร้ำน กำรส่งข่ำว 
Promotion จะท ำผ่ำน  Social Media และ email  รวมทั้ งกำรร่วมงำนแสดงสินค้ำ  เช่น 
Commart ซึ่งเป็นงำนแสดงสินค้ำที่ผู้เข้ำชมงำนส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้คอมพิวเตอร์  เป้ำหมำยของกำร
ร่วมงำนคือประชำสัมพันธ์ให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในระบบปฏิบัติกำรอื่น ให้รู้จักบริษัทฯ และเปลี่ยน
ควำมคิดของกลุ่มลูกค้ำที่มำในงำน ว่ำกำรใช้ Mac ไม่ยำกอย่ำงที่คิด และได้มีโอกำสเลือกซื้อสินค้ำ 
Apple และ Accessories ในงำน 
- ลูกค้ำ U•Store ในมหำวิทยำลัย จะเน้นกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนบอร์ดที่อยู่ในตึกของแต่ละคณะ     

ที่มีนักศึกษำเดินผ่ำนจ ำนวนมำก รวมทั้งผ่ำนสื่อภำยในมหำวิทยำลัย Social Media และกำรท ำ
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กิจกรรมร่วมกับทำงมหำวิทยำลัย ทั้งน ำเสนอเทคโนโลยี ของ Apple เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ของ
นักศึกษำในมหำวิทยำลัย 
- ลูกค้ ำร้ ำน  AIS Shop by Partner และ AIS Telewize เน้นกำรขำยสินค้ ำและให้ บริกำร

เช่นเดียวกับร้ำนของ AIS ทั้ง iPhone และ Smartphone ยี่ห้อต่ำงๆ รวมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมกำร
ขำยเช่นเดียวกับร้ำน AIS 

กลุ่มลูกค้ำองค์กร 
- ลูกค้ำสถำนศึกษำ บริษัทฯ มีทีมขำยเข้ำไปติดต่อโดยตรงกับสถำบันกำรศึกษำ ซึ่งกลยุทธ์หลัก คือ

กำรเข้ำไปน ำเสนอ และท ำกิจกรรม เพื่อให้ผู้บริหำร ครู มั่นใจในเทคโนโลยี และวิธีกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในกำรสอน รวมทั้งจะมีกำรน ำครูและผู้บรหิำรไปเยีย่มชมโรงเรียนท่ีเป็นลูกค้ำของ บริษัท
ฯ เพื่อพบปะ พูดคุยกับผู้บริหำร และครูในโรงเรียนที่เป็นลูกค้ำของบริษัทฯ ซึ่งเป็นวิธีกำรสร้ำง
ควำมมั่นใจในควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และบริกำรของ บริษัทฯ นอกจำกน้ันบริษัทฯ ยังร่วมท ำ
กิจกรรมกับทำงโรงเรียนในวันวิชำกำรของโรงเรียน และช่วยให้นักเรียนทั้งโรงเรียนได้เห็นและ
สัมผัสเทคโนโลยี เป็นกำรสร้ำง Brand SPVI ให้แก่นักเรียนและครู ว่ำ “SPVI เป็นผู้น ำทำงด้ำน
เทคโนโลยีกำรศึกษำ ด้วยเทคโนโลยีของ Apple” 
- ลูกค้ำบริษัทและรัฐวิสำหกิจ บริษัทฯ มีทีมงำนขำยที่รับผิดชอบแต่ละกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเข้ำไปติดต่อกับ

ลูกค้ำโดยตรง พร้อมกับเจ้ำหน้ำที่เทคนิค น ำเสนอ วิเครำะห์ หรือบำงกรณีมีกำรจัดอบรมเพื่อเป็น
กำรสร้ำงควำมต้องกำรให้แก่ลูกค้ำ ในส่วนของกำรน ำเสนอทำงบริษัทฯ จะเน้นย้ ำเรื่องกำรบริกำร
ซึ่งเป็นจุดแข็งของทีมนี้ ซึ่งมีควำมแตกต่ำงจำกกำรขำยหน้ำร้ำน เนื่องจำกควำมต้องกำรของลูกค้ำมี
ควำมซับซ้อนมำกกว่ำ และต้องกำรกำรบริกำร ณ สถำนที่ของลูกค้ำ โดยบริษัทฯ มีบริกำรเสนอ
ให้แก่ลูกค้ำในเรื่อง บริกำรกำรจัดส่ง ติดตั้ง เช่ือมต่อเข้ำกับระบบของลูกค้ำ กำรแก้ปัญหำทั้งทำง
โทรศัพท ์หรือ กำรบริกำรนอกสถำนท่ี 

  2.2.2 ลักษณะลูกค้า 
   ลูกค้ำของบริษัทฯ สำมำรถแบ่งเปน็ 2 กลุ่ม ดังนี ้

1. กลุ่มลูกค้ำองค์กร 
    กลุ่มลูกค้ำองค์กร สำมำรถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้

1.1 ลูกค้ำสถำนศึกษำ  
     บริษัทฯ มีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำให้กับสถำนศึกษำต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นสถำบันอุดมศึกษำ โรงเรียน
มัธยมศึกษำ และโรงเรียนนำนำชำติ โดยบริษัทฯ มีกำรท ำโครงกำรร่วมกับสถำนศึกษำต่ำงๆ เรียกว่ำ “โครงกำรหนึ่งนักเรียนหนึ่ง
คอมพิวเตอร์” (One to One Project) ซึ่งเป็นกำรสนับสนุนให้นักเรียนมีคอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ตของตัวเองที่โรงเรียน       
เพื่อกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และยังมีโครงกำรสนับสนุนสถำนศึกษำในกำรเปิดห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  โดยบริษัทฯ       
จะให้บริกำรในลักษณะของผู้ส่งมอบ ติดตั้ง และดูแลระบบอุปกรณ์ภำยในสถำนศึกษำ บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะเน้นกำรบริกำร
ให้กับลูกค้ำสถำนศึกษำ เพื่อท่ีจะเพิ่มส่วนแบ่งทำงกำรตลำดและผลักดันให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักมำกยิ่งข้ึน  

1.2 ลูกค้ำบริษัทและรัฐวสิำหกิจ 
   ฐำนลูกค้ำในกลุ่มนี้ถือว่ำมีควำมหลำกหลำยสูง เนื่องจำกบริษัทฯ มีฐำนลูกค้ำอยู่หลำยประเภท

ทั้งที่เป็นบริษัทขนำดกลำงหรือขนำดย่อม (SME) บริษัทขนำดใหญ่และรัฐวิสำหกิจ ซึ่งบริษัทฯ จะมีพนักงำนท่ีมีประสบกำรณ์ด้ำน
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กำรขำยที่เข้ำใจควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละกลุ่มเป็นอย่ำงดี  ลูกค้ำกลุ่มนี้จะมีควำมต้องกำรมำกกว่ำสินค้ำ Apple ซึ่งรวมถึง
ระบบเครือข่ำย ระบบแม่ข่ำย ซอฟแวร์เฉพำะทำง และต้องกำรบริกำรนอกสถำนท่ี รวมทั้งค ำปรึกษำในกำรวำงระบบ 

2. กลุ่มลูกค้ำรำยย่อยทั่วไป 
    กลุ่มลูกค้ำรำยย่อยท่ัวไป มีลักษณะเป็นกำรขำยปลีก โดยบริษัทฯ จ ำหน่ำยสินค้ำให้แก่ลูกค้ำรำยย่อย
ทั่วไป ผ่ำนสำขำต่ำงๆ ของบริษัทฯ โดยสำมำรถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี ้

2.1 ลูกค้ำร้ำน iStudio / iBeat / iShop / Mobi 
     ลักษณะลูกค้ำในกลุ่มนี้จะเป็นลูกค้ำรำยย่อยทั่วไปที่ซื้อสินค้ำของบริษัทฯ ผ่ำนสำขำของบริษัทฯ 
ในศูนย์กำรค้ำและอำคำรส ำนักงำน โดยลูกค้ำกลุ่มนี้จะมีควำมตั้งใจจะซื้อสินค้ำ Apple โดยตรง  

2.2 ลกูค้ำ U•Store 
     ลูกค้ำกลุ่มนี้จะเป็นนักศึกษำ อำจำรย์ และเจ้ำหน้ำที่ของสถำบันกำรศึกษำ ซึ่งมีจุดประสงค์ใน
กำรซื้อสินค้ำเพื่อใช้เป็นสื่อในกำรศึกษำ โดยลูกค้ำจะซื้อสินค้ำผ่ำน U•Store ซึ่งเป็นร้ำนค้ำที่บริษัทฯ เปิดท ำกำรอยู่ภำยใน
มหำวิทยำลัยต่ำงๆ เพื่อจ ำหน่ำยสินค้ำ โดยเน้นกำรให้บริกำรที่สะดวกสบำย ไม่จ ำเป็นต้องออกไปนอกเขตสถำบันกำรศึกษำ 
 2.3 ลูกค้ำ AIS Shop by Partner และ AIS Telewiz 
  ลักษณะลูกค้ำในกลุ่มนี้จะเป็นลูกค้ำรำยย่อยทั่วไป ที่ซื้อสินค้ำไม่เฉพำะสินค้ำแต่ Apple โดยจะ
ได้รับบริกำรและรำยกำรส่งเสริมกำรขำยเช่นเดียวกับร้ำน AIS  

ตารางแสดงสัดส่วนรายได้จากการขายและบริการแยกตามประเภทลูกค้า 

ประเภทลูกค้า ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กลุ่มลูกค้ำองค์กร 
- ลูกค้ำสถำนศึกษำ 
- ลูกค้ำบริษัทและรัฐวิสำหกิจ 

 
111.35 
150.60 

 
5.36 
7.25 

 
98.63 

134.42 

 
5.53 
7.54 

 
81.95 

159.20 

 
4.41 
8.56 

รำยได้จำกกลุ่มลูกค้ำองค์กร 261.95 12.61 233.05 13.07 241.15 12.97 

กลุ่มลูกค้ำรำยย่อย 
- ลูกค้ำ iStudio, iBeat, Mobi 
- ลูกค้ำ CES(1)  
- ลูกค้ำ U•Store 
- ลูกค้ำ AIS Shop by Partner, AIS 
Telewiz 
- ลูกค้ำ Event 
- ลกูค้ำศูนย์บริกำร iCenter 

 
1,456.50 

- 
135.01 
110.16 

 
45.41 
68.28 

 
70.11 

- 
6.50 
5.30 

 
2.19 
3.29 

 
1,276.37 

- 
132.77 
40.28 

 
42.57 
58.66 

 
71.56 

- 
7.44 
2.26 

 
2.39 
3.29 

 
1,303.98 

77.29 
167.75 

2.73 
 

35.95 
30.31 

 
70.14 
4.16 
9.02 
0.15 

 
1.93 
1.63 

รำยได้จำกกลุ่มลูกค้ำรำยย่อย 1,815.36 87.39 1,550.65 86.93 1,618.01 87.03 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 2,077.31 100.00 1,783.70 100.00 1,859.16 100.00 

 (1) ยกเลิกจดุขำยสินค้ำ Apple ใน IT City ระหว่ำงปี 2558  
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  2.2.3 นโยบายราคา 
    ผลิตภณัฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำ Apple 

บริษัทฯ จะตั้งรำคำขำยของหน้ำร้ำน โดยอิงรำคำขำยบน Website ของ Apple ส ำหรับสินค้ำแต่ละรำยกำร   
บริษัทฯ จะยึดรำคำดังกล่ำวเป็นรำคำขำยปลีกส ำหรับสินค้ำใหม่ที่ออกสู่ตลำด และจะเป็นรำคำที่เสนอขำยแก่ลูกค้ำจนกว่ำ 
Apple จะออกสินค้ำใหม่เพื่อทดแทนรุ่นเดิม โดยบริษัทฯ จะได้รับกำรชดเชยรำคำตำมรุ่น เง่ือนไข และตำมเวลำที่ตกลงกัน 
เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถปรับรำคำขำยลงมำได้ ยกเว้น iPhone ซึ่งบริษัทฯ ต้องสั่งซื้อจำกผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่  โดยผู้
ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละรำยจะเป็นผู้แจ้งรำคำพร้อมกับแพคเกจบริกำรมำให้บริษัทฯ   
 ทั้งนี้ ระหว่ำงปี 2559 จนถึงปัจจุบันบริษัทฯ ตั้งรำคำขำย iPhone และแพคเกจบริกำรตำม AIS เป็นหลัก  

ผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำอ่ืน  
ส ำหรับสินค้ำท่ีบริษัทฯ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย รำคำขำยปลีกจะเป็นรำคำที่แนะน ำโดยเจ้ำของ

ผลิตภัณฑ์ ยกเว้นสินค้ำที่บริษัทฯ เป็นผู้น ำเข้ำมำจ ำหน่ำยเอง บริษัทฯ จะเป็นผู้ก ำหนดรำคำขำย โดยมีนโยบำยที่ต้องสำมำรถ
แข่งขันกับคู่แข่งรำยอื่นๆ ได้  

  2.2.4 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
   บริษัทฯ จ ำหน่ำยสินค้ำของบริษัทฯ ผ่ำน 2 ช่องทำงหลัก คือ 

1. ช่องทำงจ ำหน่ำยผ่ำนส ำนักงำนใหญ่ เป็นกำรติดต่อซื้อขำยสินค้ำโดยตรงระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยของ 
บริษัทฯ กับกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ซึ่งบริษัทฯ ได้จ ำแนกเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยขำยออกเป็นกลุ่มตำมลักษณะของลูกค้ำ โดยเจ้ำหน้ำที่แต่ละ
กลุ่มจะดูแลรับผิดชอบลูกค้ำตำมประเภทลูกค้ำที่ก ำหนดไว้ในแต่ละกลุ่ม  เช่น กลุ่มลูกค้ำสถำนศึกษำ และกลุ่มลูกค้ำประเภท
บริษัท และรัฐวิสำหกิจ เป็นต้น 

2. ช่องทำงจ ำหน่ำยผ่ำนร้ำนค้ำปลีก เป็นช่องทำงจ ำหน่ำยโดยตรงกับลูกค้ำรำยย่อย โดยบริษัทฯ มีช่องทำง
จ ำหน่ำยครอบคลุมในพื้นที่ที่หลำกหลำย ทั้งสำขำ iStudio / iBeat / iShop / Mobi / AIS Shop by Partner/AIS Telewiz 
จ ำนวน 23 สำขำ ที่ตั้ งในศูนย์กำรค้ำ และอำคำรส ำนักงำน รวมทั้งสำขำในมหำวิทยำลัย (U•Store) จ ำนวน 9 สำขำ              
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำในวงกว้ำงและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเลือกซื้อสินค้ำของลูกค้ำ ซึ่งบริษัทฯ จะพิจำรณำ
องค์ประกอบต่ำงๆ ที่เหมำะสมให้กำรจัดตั้งร้ำนค้ำปลีกในแต่ละพื้นที่แตกต่ำงกันตำมประเภทของร้ำนค้ำปลีก เช่น สถำนที่ตั้ง 
ประเภทของลูกค้ำในบริเวณนั้นๆ หรือควำมหนำแน่นของพื้นที ่เป็นต้น 

ประเภทของสาขาและศูนย์บริการของบริษัทฯ  
โลโก้ ชื่อร้านค้า ลักษณะร้าน 

สัญญา Apple Premium Reseller  (APR) 
 iStudio 

 
- ผู้ประกอบในประเทศไทยท่ีได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็น Apple 

Premium Reseller ร่วมกันตั้งช่ือ iStudio  
- สถำนท่ีตั้ง :  Prime Area 
- พื้นที่ร้ำน   : ไม่น้อยกว่ำ 100 ตำรำงเมตร 
- ผลิตภณัฑ์ที่จ ำหน่ำย : สินค้ำ Apple ทุกประเภท  
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โลโก้ ชื่อร้านค้า ลักษณะร้าน 
สัญญา Authorized Apple Thailand Reseller (AAR) 
 iBeat - ผู้ประกอบในประเทศไทยท่ีได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็น Apple 

Authorized Reseller ร่วมกันตั้งช่ือ iBeat 
- สถำนท่ีตั้ง :  Community Mall หรือ อำคำรส ำนักงำน  
- พื้นที่ร้ำน   : ไม่น้อยกว่ำ 50 ตำรำงเมตร 
- ผลิตภณัฑ์ที่จ ำหน่ำย : สินค้ำ Apple ทุกประเภท 

iShop 
 
 
iShop 

- มีเพียงร้ำนเดียว โดยทำงบริษัทฯ เป็นผู้ตั้งช่ือ iShop       
ไม่สำมำรถเป็น iBeat ได้เนื่องจำกพื้นที่น้อยกว่ำ 50 
ตำรำงเมตร  

- ผลิตภณัฑ์ที่จ ำหน่ำย : สินค้ำ Apple ทุกประเภท 
สัญญา Apple Campus Store Reseller  

 U•Store 
 
 
 

- ผู้ประกอบในประเทศไทยท่ีได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็น Apple 
Campus Store Reseller ร่วมกนัตั้งช่ือ U•Store 

- สถำนท่ีตั้ง :  มหำวิทยำลยั  
- ผลิตภณัฑ์ที่จ ำหน่ำย : สินค้ำ Apple ทุกประเภท 

สัญญาให้สิทธิจ าหน่ายและให้บริการ AIS Shop by Partner/AIS Telewiz 
 
 
 
 

AIS 
(AIS Shop 

by Partner) 
AIS Telewiz 

- สิทธิบริหำรจัดกำรร้ำน  AIS Shop by Partner และ AIS 
Telewiz โดย บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอรค์ จ ำกัด 

- สถำนท่ีตั้ง : ศูนย์กำรค้ำ Prime Area  ซึ่งเลือกโดยบริษัท 
แอดวำนซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จ ำกดั 

- พื้นที่ : ประมำณ 35 – 100 ตำรำงเมตร  
- ผลิตภณัฑ์ที่จ ำหน่ำย : iPhone และสมำร์ทโฟนภำยใต้

ตรำสินค้ำอื่น รวมถึงสมำร์ทโฟนของ AIS 
สัญญา Apple Authorized Service Provider 

 
 

   iCenter          
 (เดิมชือ่ Smart Bar) 

- เป็นช่ือศูนย์บริกำรที่บริษัทฯ ตั้งข้ึน 
- ให้บริกำรเกี่ยวกับผลิตภณัฑต์่ำงๆ ของ Apple 

ร้านค้าแบรนด์ของบริษัทฯ 
 Mobi - เป็นร้ำนค้ำท่ีบริษัทฯ ตั้งขึ้น 

- พื้นที่ร้ำน : ประมำณ15 – 40 ตำรำงเมตร 
- ผลิตภณัฑ์ที่จ ำหน่ำย : ผลติภณัฑ์ iOS จะเป็นสินค้ำหลัก

ได้แก่ iPad, iPod, iPhone 
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ตารางแสดงสัดส่วนรายได้จากการขายและบริการแยกตามประเภทช่องทางการจ าหน่าย 

ช่องทางการจ าหน่าย 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส ำนักงำนใหญ ่ 261.95 12.61 233.05 13.07 241.15 12.97 

ร้ำนค้ำปลีก 1,815.36 87.39 1,550.65 86.93 1,618.01 87.03 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 2,077.31 100.00 1,783.70 100.00 1,859.16 100.00 

 
  2.2.5  ภาวะการแข่งขนั 

จำกกำรที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยผลติภณัฑภ์ำยใต้ตรำสินค้ำ Apple เป็นหลัก ดังนั้นกำร
แข่งขันของผู้ผลิตสินค้ำ ICT โดยเฉพำะโทรศัพท์เคลื่อนที่สมำร์ทโฟน และ Tablet PC ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ โดยตรง โดยเฉพำะในส่วนของผู้ผลิตทั้งรำยเก่ำและรำยใหม่ ไม่ว่ำ จะเป็น Apple, Samsung ตลอดจนผู้ผลิตสมำร์ท    
โฟนจำกจีน ที่จะออกสินค้ำรุ่นใหม่ๆ ออกมำเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลำด อย่ำงไรก็ตำม ด้วยเอกลักษณ์เฉพำะของผลิตภัณฑ์ Apple 
ไม่ว่ำจะเป็นนวัตกรรม ระบบปฏิบัติกำร Mac OSX ส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์, iOS ส ำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ Tablet, 
Cloud System, Retina Display ส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพำที่แสดงภำพได้คมชัดกว่ำจอคอมพิวเตอร์ทั่วไป  ควำม
หลำกหลำยของ Application ควำมปลอดภัยของระบบ ประกอบกับกำรออกแบบสินค้ำที่ทันสมัย และควำมง่ำยในกำรใช้งำน
คำดว่ำผลิตภัณฑ์ Apple จะยังคงได้รับควำมนิยมจำกผู้บริโภค  โดยสำมำรถพิจำรณำได้จำกข้อมูลของ Stat Counter Global 
Stats (ข้อมูลจำก www.gs.statcounter.com) ที่แสดงให้เห็นถึงส่วนแบ่งตลำดโทรศัพท์เคลื่อนที่  สมำร์ทโฟนในประเทศไทย
ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่ำนมำ โดยส่วนแบ่งตลำดโทรศัพท์เคลื่อนที่ Apple มีกำรเติบโตในอัตรำที่เพิ่มขึ้น จำกร้อยละ 24.90 ในปี 2558 
เป็นร้อยละ 26.18 ในป ี2559 โดยลดลงในปี 2560 เป็นร้อยละ 18.17 ที่มำ : http://gs.statcounter.com  

ในส่วนของผู้ประกอบกำรรำยอื่นที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็น Reseller ในประเทศไทยจำก Apple เช่นเดียวกับบริษัทฯ 
ท ำให้สำมำรถเปิดร้ำน iStudio, iBeat, U•Store หรือ จุดขำยสินค้ำ Apple ในร้ำน Retail ของผู้ประกอบกำรดังกล่ำว หรือ
ห้ำงสรรพสินค้ำต่ำงๆ ได้เช่นเดียวกัน อย่ำงไรก็ตำม แต่ละศูนย์กำรค้ำ หรืออำคำรส ำนักงำน หรือ Community Mall จะไม่มี
ร้ำนของ Apple ประเภทเดียวกัน อยู่ในที่เดียวกัน และกำรเปิดสำขำใหม่จะต้องผ่ำนกำรอนุมัติจำก Apple ก่อน Reseller ทุก
รำยจะต้องบริหำรช่องทำงกำรจ ำหน่ำยของตนเอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพมำกที่สุด ดังนั้น ควำมส ำเร็จของ Reseller คือกำร        
มีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยที่เข้ำถึงผู้บริโภคแต่ละกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงทั่วถึง และรวดเร็ว มีกำรบริกำรที่มีคุณภำพและครบวงจร 
และกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 

 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ 
  รำยละเอียดกำรจดัหำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สำมำรถสรุปไดด้้งนี้ 

  2.3.1 ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple  
  จำกกำรที่บริษัทฯ ได้รับกำรแต่งตั้งจำก Apple South Asia (Thailand) Limited  ให้เป็นตัวแทนจ ำหน่ำย 
(Reseller) ผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำ Apple ตำมสัญญำ Apple Premium Reseller Agreement, Authorized Apple 
Thailand Reseller และ Apple Campus Store Reseller บริษัทฯ จึงสำมำรถสั่งซื้อสินค้ำผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ทุก
รุ่น รวมทั้งอุปกรณ์เสริมภำยใต้ตรำสินค้ำ Apple  ต่ำงๆ เช่น ที่ชำร์จแบตเตอรี่ (Battery Charger) หูฟัง (Headphone) เมำส์ 

http://www.gs.statcounter.com/
http://gs.statcounter.com/
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(Mouse) สำยพ่วง (Devices Connector) เครื่องส่งสัญญำณอินเตอร์เน็ต (Internet Router) แผนควำมคุ้มครอง AppleCare 
(AppleCare Protection Plan) เป็นต้น จำก Apple โดยตรง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ประเภท iOS ในส่วนของไอแพต (iPad) และ   
ไอพอต (iPod)  โดยตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ สั่งซื้อสินค้ำ Apple ส่วนใหญ่จำกตัวแทนค้ำส่ง (Distributor) ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำก 
Apple ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยของ Apple South Asia (Thailand) Limited ส ำหรับ iPhone บริษัทฯ จะสั่งซื้อจำกผู้ให้บริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ท้ัง 3 รำย โดยตั้งแต่ปี 2559 บริษัทฯ ซื้อ iPhone ส่วนใหญ่จำกบริษัท แอดวำนซ ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกัด 

กลุ่มผลิตภัณฑ ์ ประเภท ผู้ผลิต / ตัวแทนจ าหน่าย 
คอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอร์ iMac, Mac Mini, Mac 

Pro 
บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จ ำกัด 
บรษัท ไดเวอรซ์ิเทค ดสิทริบิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

คอมพิวเตอร์แบบพกพำ MacBook 
Pro, MacBook Air 

บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จ ำกัด 
บรษัท ไดเวอรซ์ิเทค ดสิทริบิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

iOS 
 
 

iPod 
 

บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จ ำกัด 
บรษัท ไดเวอรซ์ิเทค ดสิทริบิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

iPad บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จ ำกัด 
บรษัท ไดเวอรซ์ิเทค ดสิทริบิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

iPhone บริษัท แอดวำนซ ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกัด 
บริษัท ทรู ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ เซลส์ จ ำกดั  

อุปกรณ์เสรมิ Apple Care  Protection Apple South Asia (Thailand) Limited 
ที่ชำร์จแบตเตอรี่ / หูฟัง / สำยพ่วง 
Internet Router 

บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จ ำกัด 
บรษัท ไดเวอรซ์ิเทค ดสิทริบิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 
  2.3.2  ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น (Non-Apple Products)  
   บริษัทฯ ยังมีกำรซื้อสินค้ำตรำสินค้ำอื่นๆ โดยสำมำรถจ ำแนกผู้ผลิต / ตัวแทนจ ำหน่ำย ตำมกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ ดังนี ้

กลุ่มผลิตภัณฑ ์ ประเภท ยี่ห้อ ผู้ผลิต / ตัวแทนจ าหน่าย 

อุปกรณ์เสรมิ ฮำรด์ดิสกเ์ก็บข้อมูลพกพำ LaCie LaCie Asia Limited 
หูฟังและล ำโพงขนำดเล็ก Bose 

JBL 
Jabra 

Jawbone 

บริษัท อัศวโสภณ จ ำกัด 
บริษัท มหำจักรดีเวลอปเมนท์ จ ำกัด 
บริษัท อำร์ ที บี เทคโนโลยี จ ำกัด 
บริษัท ดับบลิวแก๊ดเจท จ ำกัด 

 Case iPhone / iPad / iPod  ตัวแทนจ ำหน่ำยหลำยรำย 
กรำฟิก เครื่องพิมพ์ EPSON EPSON (Thailand) Company Ltd. 
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กลุ่มผลิตภัณฑ ์ ประเภท ยี่ห้อ ผู้ผลิต / ตัวแทนจ าหน่าย 
กรำฟิก กระดำษส ำหรบังำนพิมพ์ 

อุปกรณ์วัดคณุภำพกำรพิมพ์ 
Tecco 
X-Rite 

Tecco GmbH 
Union TSL Limited 

ซอฟท์แวร์  Adobe 
EFI 

Adobe Systems Software Ireland Ltd. 
EFI Singapore Pte Ltd. 

สมำร์ทโฟน  LAVA 
SAMSUNG 

OPPO 
ZTE 

บริษัท ไวร์เลส ดไีวซ์ ซัพพลำย จ ำกัด 
บริษัท แอดวำนซ ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกัด 

2.3.3 งานบริการ  
         บริษัทฯ ได้รับกำรแต่งตั้ งจำก Apple South Asia (Thailand) Limited ให้ เป็น Authorized Service 

Provider ท ำให้บริษัทฯ สำมำรถเปิดศูนย์บริกำรภำยใต้ ช่ือ  Smart Bar เพื่อให้บริกำรต่ำงๆ ส ำหรับสินค้ำ Apple ได้             
โดยสำมำรถซื้ออะไหล่ต่ำงๆ จำก Apple ได้โดยตรง และในระหว่ำงปี 2559ได้มีกำรปรับเปลี่ยนภำพลักษณ์ศูนย์บริกำรเป็น 
iCenter  
 2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
 - ไม่มี - 

3. ปัจจัยความเสี่ยง  

 3.1 ควำมเสีย่งจำกกำรพึ่งพิงผู้จ ำหน่ำยสินค้ำรำยใหญ ่
   บริษัทฯ ได้รับกำรแต่งตั้งจำก Apple South Asia (Thailand) Limited เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำของ Apple 
รวมทั้งเปิดศูนย์บริกำรเพื่อให้บริกำรหลังกำรขำยสินค้ำ Apple โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนกำรซื้อสินค้ำ Apple คิดเป็นร้อยละ 88.76 
ร้อยละ 89.49 และร้อยละ 85.97 ของยอดสั่งซื้อท้ังหมดในปี 2558–2560 ตำมล ำดับนั้น หำกบริษัทฯ ถูกยกเลิกกำรแต่งตั้งจำก 
Apple ในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ Apple จะเกิดผลกระทบกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงมีนัยส ำคัญถึงแม้สัญญำในกำร
แต่งตั้งเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำ Apple เป็นสัญญำปีต่อปี แต่จำกกำรที่บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำให้กับ 
Apple มำกว่ำ 20 ปี อีกทั้ง ยังได้รับรำงวัลต่ำงๆ จำก Apple มำโดยตลอด รวมทั้งสร้ำงยอดขำยจ ำนวนมำก และปฏิบัติตำม
ข้อตกลงในสัญญำกับ Apple อย่ำงเคร่งครัด ท ำให้ผู้บริหำรเชื่อมั่นว่ำกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะได้รับกำรสนับสนุนและ
ควำมไว้ใจจำก Apple อย่ำงต่อเนื่อง 

 3.2 ควำมเสีย่งจำกกำรล้ำสมัยของสินค้ำ 
   สินค้ำของ Apple เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็ว Apple จึงต้องท ำกำรพัฒนำและออก
สินค้ำรุ่นใหม่ๆ ที่มีควำมทันสมัยและมีหน้ำที่กำรใช้งำนเพิ่มเติมให้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำอยู่ตลอดเวลำ เช่นเดียวกับ
สินค้ำ IT อื่นๆ ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ ำหน่ำย บริษัทฯ จึงอำจประสบปัญหำในเรื่องกำรบริหำรสินค้ำคงคลัง กล่ำวคือ สินค้ำที่มี
อยู่อำจเสื่อมควำมนิยมและล้ำสมัย ท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยสินค้ำดังกล่ำวได้ 
   จำกกำรที่ผู้บริหำรของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยสินค้ำ Apple มำนำน ท ำให้มีควำมเข้ำใจถึงควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภคเป็นอย่ำงดี  โดยบริษัทฯ มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลสินค้ำ (Product Management) คอยติดตำมสต๊อคสินค้ำ คัดเลือกสินค้ำ และ
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สั่งซื้อสินค้ำจ ำนวนท่ีเหมำะสม เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกสินค้ำล้ำสมัย ส ำหรับกำรคัดเลือกสินค้ำเข้ำมำจ ำหน่ำย เจ้ำหน้ำที่ดูแล
สินค้ำจะมีกำรส ำรวจควำมคิดเห็น ควำมต้องกำรผ่ำนทำงพนักงำนหน้ำร้ำน และผู้จัดกำรสำขำอย่ำงสม่ ำเสมอ ในขณะเดียวกัน
บริษัทฯ ยังได้รับข้อมูลข่ำวสำรตำ่งๆ เกี่ยวกับสินค้ำใหม่ๆ แนวโน้ม หรือเทคโนโลยีต่ำงๆ จำก Apple รวมทั้งผู้จัดจ ำหน่ำยรำยอื่น
ส่งผลท ำให้บริษัทฯ สำมำรถคัดสรรสนิค้ำได้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้บริโภคมำกที่สดุในขณะเดียวกันบริษัทฯมกีำรบริหำรสินค้ำ
คงคลังอย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยระบบ Inventory Online ที่เชื่อมโยงข้อมูลสินค้ำคงคลังของทุกสำขำ โดยทุกสิ้นวันจะมีกำรสุ่ม
ตรวจเช็คสินค้ำคงคลังของแต่ละสำขำ  เพื่อท ำกำรเปรียบเทียบยอดสินค้ำคงเหลือกับรำยงำนสินค้ำคงคลังจำกระบบ Inventory 
ของบริษัทฯ ในสำขำที่มีกำรหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือช้ำ ก็จะด ำเนินกำรโอนไปยังสำขำอื่นพร้อมทั้งกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำร
ขำย (Promotion) เพื่อช่วยในกำรจ ำหน่ำยให้เร็วขึ้นหำกสำขำใดมีสินค้ำไม่พอกับควำมต้องกำร ก็จะสำมำรถตรวจเช็คสินค้ำคง
คลังจำกสำขำอื่นได้ในทันที ส่งผลท ำให้บริษัทฯ สำมำรถระบำยสินค้ำได้รวดเร็วก่อนที่สินค้ำที่มีอยู่จะเสื่อมควำมนิยม นอกจำกนี้ 
ในกรณีที ่Apple ออกสินค้ำรุ่นใหม่เพื่อทดแทนรุ่นเดิม บริษัทฯ จะได้รับกำรชดเชยส่วนต่ำงรำคำตำมรุ่น เงื่อนไข และตำมเวลำที่
ตกลงกัน เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถปรับรำคำขำยลงมำเพื่อให้สำมำรถแข่งขันได้ 

 3.3 ควำมเสีย่งจำกกำรกำรแข่งขัน 
   กำรเจริญเติบโตอย่ำงรวดเรว็ของตลำด ICT โดยเฉพำะโทรศัพท์เคลื่อนที่สมำร์ทโฟน และแท็บเล็ตพีซี ส่งผลท ำให้มีกำร
แข่งขันที่สูง โดยเฉพำะในส่วนของผู้ผลิตทั้งรำยเก่ำและรำยใหม่ ไม่ว่ำจะเป็น Apple, Samsung ตลอดจนผู้ผลิตสมำร์ทโฟนจำก
จีน ที่จะออกสินค้ำรุ่นใหม่ๆ ออกมำอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลำด อย่ำงไรก็ตำม ด้วยเอกลักษณ์เฉพำะของผลิตภัณฑ์ 
Apple ไม่ว่ำจะเป็นนวัตกรรม ระบบปฏิบัติกำร Mac OS X ส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์, iOS ส ำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ 
Tablet, Cloud System, Retina Display ส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพำที่แสดงภำพได้คมชัดกว่ำจอคอมพิวเตอร์ทั่วไป 
ควำมหลำกหลำยของ Application ควำมปลอดภัยของระบบประกอบกับกำรออกแบบสินค้ำที่ทันสมัย และควำมง่ำยในกำรใช้
งำนคำดว่ำผลิตภัณฑ์ Apple จะยังคงได้รับควำมนิยมจำกผู้บริโภคในขณะเดียวกัน บริษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงจำกผู้ประกอบกำร
รำยอื่นที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำก Apple ให้เป็น Reseller ในประเทศไทย เช่นเดียวกัน ท ำให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถเปิดร้ำน 
iStudio, iBeat, U•Store หรือ จุดขำยสินค้ำ Apple ในร้ำน Retail ของผู้ประกอบกำรดังกล่ำว หรือห้ำงสรรพสินค้ำต่ำงๆ ได้
เช่นเดียวกับบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม แต่ละศูนย์กำรค้ำหรืออำคำรส ำนักงำน หรือ Community Mall จะไม่มีร้ำน Apple ประเภท
เดียวกันอยู่ในที่เดียวกัน (แต่อำจมีจุดจ ำหน่ำยอื่นๆ ที่จ ำหน่ำยสินค้ำ Apple เช่น ใน Power Buy หรือ Power Mall) Reseller 
ทุกรำยจะต้องบริหำรช่องทำงกำรจ ำหน่ำยของตนเอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพมำกท่ีสุด ดังนั้นควำมส ำเร็จของ Reseller คือกำร
มีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยที่เข้ำถึงผู้บริโภคได้อย่ำงท่ัวถึง และรวดเร็วกำรบริกำรที่มีคุณภำพและครบวงจร และกำรบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพ 
  จำกกำรที่บริษัทฯ เป็นร้ำนตัวแทนจ ำหน่ำย Apple ที่มี ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ ใน Prime Area                  
ทั่วกรุงเทพมหำนคร บริษัทฯ ยังมีศูนย์บริกำรที่มีคุณภำพและครบวงจร สำมำรถให้บริกำรหลังกำรขำย ส ำหรับสินค้ำต่ำงๆ ของ 
บริษัทฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกน้ี ในบรรดำคู่แข่งที่เป็น Reseller ของ Apple ส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่ตลำดค้ำปลีก โดยกำร
เปิดสำขำเพื่อครอบคลุมพื้นที่จ ำหน่ำยทั่วไป เนื่องจำกผู้บริหำรของบริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Apple มำนำน ท ำให้มีฐำน
ลูกค้ำท่ีเป็นองค์กร และกำรศึกษำ ซึ่งคู่แข่งไม่มีควำมถนัดหรือทีมงำนที่จะเข้ำมำท ำตลำดในส่วนน้ี ประกอบกับบริษัทฯ มีกลยุทธ์
ในกำรน ำสินค้ำประเภทอื่นๆ เข้ำมำรวมกับสินค้ำ Apple ส ำหรับสร้ำงเป็น Solution ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรด้ำน
กำรเรียนกำรสอน รวมทั้งบริษัทฯ มีทีมงำนท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ และประสบควำมส ำเร็จ
ในกำรติดตั้งระบบต่ำงๆ ในโรงเรียนและมหำวิทยำลัยช้ันน ำหลำยแห่ง ท ำให้บริษัทฯ สำมำรถรุกตลำดองค์กรและกำรศึกษำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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 3.4 ควำมเสีย่งเกี่ยวกับสญัญำเช่ำพ้ืนท่ี 
  เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและให้บริกำรให้แก่ลูกค้ำรำยย่อยทั่วไปโดยผ่ำนสำขำของบริษัทฯ ท้ังสิ้นจ ำนวน 
40 สำขำ (iStudio 4 สำขำ, iShop 1 สำขำ, iBeat 7 สำขำ, U•Store 9 สำขำ, Mobi 5 สำขำ) ศูนย์บริกำร iCenter 8 สำขำ 
และ AIS Shop by Partner 4 สำขำ และร้ำน AIS Telewiz 2 สำขำ ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์กำรค้ำ อำคำรส ำนักงำน มหำวิทยำลัยทั่ว
กรุงเทพมหำนคร ดังนั้นบริษัทฯ จะต้องท ำกำรเช่ำพื้นที่จำกผู้ ให้เช่ำพื้นที่ทั้งในรูปแบบของสัญญำเช่ำระยะสั้นและระยะยำว 
บริษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่ไม่สำมำรถต่อสัญญำเช่ำพื้นที่ หรืออำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่ผู้ให้เช่ำขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ในกำรต่อสัญญำที่ท ำให้บริษัทต้องเสียค่ำใช้จ่ำยสูงกว่ำเดิม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีสำขำที่เป็นสัญญำเช่ำพื้นที่
ระยะยำวจ ำนวน 1 สำขำ ซึ่งมีอำยุกำรเช่ำคงเหลือ 13 ปี ส ำหรับสำขำ AIS Shop by Partner จ ำนวน 4 สำขำ และ AIS 
Telewiz 2 สำขำ กำรเช่ำพื้นที่จัดหำโดยบริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จ ำกัด ซึ่งเป็นไปตำมสัญญำให้สิทธิจ ำหน่ำยและ
ให้บริกำร AIS Shop by Partner และ AIS Telewiz โดยมีอำยุสัญญำ 5 ปี ส ำหรับสำขำที่เหลือเป็นสัญญำเช่ำพื้นที่ระยะสั้น ซึ่ง
มีอำยุสัญญำไม่เกิน 1-3 ปี จึงอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่ไม่สำมำรถต่อสัญญำเช่ำพ้ืนท่ีได้ แต่จำกกำรที่ผู้บริหำรของบริษัทฯ เป็นคู่
ค้ำที่ดีของผูใ้ห้เช่ำพื้นที่มำโดยตลอดกว่ำ 10 ปี จึงท ำให้มีควำมเสี่ยงเกี่ยวกับต่อสัญญำเช่ำพื้นที่ดังกล่ำวค่อนข้ำงน้อย 

 3.5 ควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดควำมเสียหำยจำกกำรทุจริตของพนักงำนระดับปฏิบัติงำน 
   บริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีกำรกระจำยสินค้ำไปตำมสำขำในพื้นที่ต่ำงๆ ประกอบกับสินค้ำมีมูลค่ำค่อนข้ำงสูง
เคลื่อนย้ำยสะดวกและเป็นที่ต้องกำรโดยทั่วไปจำกลักษณะดังกล่ำวบริษัทฯ อำจเผชิญควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตของพนักงำน
ระดับปฏิบัติงำนบริษัทฯ จึงได้วำงระบบควบคุมภำยในและระบบสอบทำนไว้เป็นอย่ำงดี  รวมทั้งน ำระบบสำรสนเทศมำช่วย
สนับสนุน ในส่วนระบบจัดเก็บสินค้ำ บริษัทฯ มีมำตรกำรตรวจสอบสินค้ำโดยผู้จัดกำรสำขำจะด ำเนินกำรสุ่มตรวจสินค้ำทุกวัน 
โดยเฉพำะสินค้ำที่มีมูลค่ำสูง นอกจำกนั้นยังมีเจ้ำหน้ำที่จำกแผนกบัญชีเข้ำไปตรวจนับสินค้ำในแต่ละสำขำ อย่ำงน้อยเดือนละ      
1 ครั้ง พนักงำนในสำขำนั้นๆจะต้องร่วมกันรับผิดชอบหำกมีสินค้ำสูญหำย โดยมำตรกำรต่ำงๆ และระบบงำนท่ีบริษัทฯ วำงไว้จะ
ช่วยจ ำกัดควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นไว้ในระดับที่ไม่เป็นสำระส ำคัญต่อผลประกอบกำร 

 3.6 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผู้บริหำรหลัก ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 
บริษัทฯ พึ่งพิงทีมผู้บริหำรซึ่งเป็นผู้มีประสบกำรณ์ในธุรกิจ Apple และมีควำมสัมพันธ์อันดีกับ Apple มำเป็นเวลำนำน

กว่ำ 20 ปี จึงอำจท ำให้เกิดควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงทีมผู้บริหำรดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกทีมผู้บริหำรเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
ของบริษัทด้วย ซึ่งน่ำจะเป็นแรงจูงใจในกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ ให้เจริญก้ำวหน้ำต่อไป นอกจำกน้ี บริษัทฯ มีนโยบำยผลักดัน
กำรบริหำรงำนเป็นทีมเวิร์คมำกขึ้น โดยส่งเสริมให้มีกำรว่ำจ้ำงบุคลำกรมืออำชีพจำกภำยนอกเข้ำร่วมงำนมำกขึ้น โดยค ำนึงถึง
กำรพัฒนำประสิทธิภำพและศักยภำพของบริษัทเป็นส ำคญั อีกทั้งมีกำรก ำหนดและแบ่งแยก ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีไว้อย่ำงชัดเจน 
เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรมีอ ำนำจเบ็ดเสร็จ 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 4.1 รายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯ มีทรัพย์สินท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้  

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ ์
ภาระผูกพัน 

  

มูลค่าตามบัญชสีุทธ ิ
ณ วันที ่31 ธ.ค. 60 

(ล้านบาท) 

ส่วนปรัปปรุงอำคำรเช่ำ เป็นเจ้ำของ ไม่ตดิภำระผูกพัน 0.18 

ยำนพำหนะ เป็นเจ้ำของ ไม่ตดิภำระผูกพัน 0.00 

อุปกรณ์ส ำนักงำนและเครื่องใช้ส ำนักงำน เป็นเจ้ำของ ไม่ตดิภำระผูกพัน 11.93 

เครื่องตกแต่งและตดิตั้ง เป็นเจ้ำของ ไม่ตดิภำระผูกพัน 26.16 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมทำงบัญช ี เป็นเจ้ำของ ไม่ตดิภำระผูกพัน 10.58 

คอมพิวเตอร ์ เป็นเจ้ำของ ไม่ตดิภำระผูกพัน 2.46 

ค่ำสิทธิด ำเนินธุรกิจ AIS Shop by Partner เป็นเจ้ำของ ไม่ตดิภำระผูกพัน 9.27 

รวม 60.58 

 4.2 รายละเอียดของสัญญาเช่าทรัพย์สิน 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีกำรเช่ำพื้นที่และอำคำรเพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจจำกผู้ให้เช่ำหลำยรำย        

ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้  

ผู้ให้เช่า วัตถุประสงค์
การเช่า 

สถานที่ต้ัง พ้ืนที่เช่า  
(ตร.ม.) 

ระยะเวลาการเช่า 

บริษัท ซี พี แลนด์ จ ำกัด 
(มหำชน) 

iStudio ห้อง 3C96 ช้ัน 3 อำคำรฟอร์จูนทำว์น 102 16 พ.ย.60 – 15 พ.ย.61 

iBeat ห้อง 4P36 ช้ัน 4 อำคำรฟอร์จูนทำว์น 50 1 พ.ค.60 – 30 เม.ย.63 

iCenter  ห้อง 3C85-87 ช้ัน 3 อำคำรฟอรจ์ูนทำว์น 431 16 พ.ย.59 – 17 พ.ย.62 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ 
จ ำกัด  

iStudio ห้อง 408  
ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรลั พลำซ่ำ แจ้งวฒันะ 

117 27 พ.ย.60 – 26 พ.ย.63 

ห้อง 409  
ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรลั พลำซ่ำ แจ้งวฒันะ 

69.11 25 ธ.ค.59 -24 ธ.ค.62 

iCenter ห้อง G52-G53 ช้ัน  G  
ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรลั พลำซ่ำ แจ้งวฒันะ 

90.35 21 ธ.ค.58 – 20 ธ.ค.61 

บริษัท ซีคอน ดีเวล ลอป
เมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 

iStudio ห้อง 1019 ช้ัน G  
อำคำรซีคอนสแควร ์

129.97  
 

1 พ.ย.59 –15 พ.ย.62 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ 
ไนน ์สแควร ์

iStudio ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรลัพระรำม 9 ช้ัน 4 230.45  14 ธ.ค.57 – 13 ธ.ค.60 

iCenter 
 

ห้อง 407 ช้ัน 4  
ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรลัพระรำม 9 ช้ัน 4 

59.93 1 ก.พ.58 – 31 ม.ค.61 
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ผู้ให้เช่า วัตถุประสงค์
การเช่า 

สถานที่ต้ัง พ้ืนที่เช่า  
(ตร.ม.) 

ระยะเวลาการเช่า 

บริษัท ทิพย์พัฒน อำร์
เขต จ ำกัด  
 

iBeat ห้อง 1129 อำคำรเกตเวย์ เอกมยั ช้ัน 1 72 18 ก.ค.58 – 17 ก.ค.61 
iCenter ห้อง1130, 1133B  

อำคำรเกตเวย์ เอกมัย ช้ัน 1 
100 18 ก.ค.58 – 17 ก.ค.61 

iShop ห้อง 386-387 ช้ัน 3  
อำคำรพันธ์ุทิพย์ พลำซ่ำ 

34  1 ก.ค.59 – 30 ม.ิย.62 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ 
ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั 

iBeat ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรลั พลำซ่ำ เชียงรำย 78.59 30 ม.ีค.60 – 29 ม.ีค.61 
iCenter ห้องเลขท่ี 132 ช้ัน 1  

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรลั พลำซ่ำ เชียงรำย 
40 9 มิ.ย.58 – 8 มิ.ย.61 

บริษัท เอก-ชัยดีสทริ
บิวช่ัน ซิสเทม จ ำกัด 

iBeat 5127PG17  
อำคำรเทสโก้ โลตัส สำขำ มหำชัย 2 

43.44 24 ก.ค.60 – 23 ก.ค.63 

มหำวิทยำลยัอัสสัมชัญ 
วิทยำเขตสุวรรณภูม ิ

U•Store ช้ัน G ห้องเลขท่ี 27  
อำคำร ABAC Plaza 

32.30 1 พ.ย.60 – 31 ต.ค.63 

มหำวิทยำลยัอัสสัมชัญ 
วิทยำเขตหัวหมำก 

U•Store ช้ัน 1 อำคำรเซนต์ ฟิลิปส์  16.50  1 มิ.ย.60 – 31 พ.ค.61 

มหำวิทยำลยักรุงเทพ U•Store อำคำรอเนกประสงค ์ข้ำงอำคำร 10 
วิทยำเขตรังสติ 

64.00  1 พ.ค.59 - 30 เม.ย.61 

มหำวิทยำลยั 
เกษตรศำสตร ์

U•Store ช้ัน 1 อำคำร 10 ช้ัน คณะบริหำรธุรกิจ 36.00  1 ต.ค.60 – 30 ก.ย.61 

มหำลัยมหิดล 
(ศำลำยำ) 

U•Store ช้ันใต้อำคำรหอสมดุและคลังควำมรู้
มหำวิทยำลยัมหิดล 

65.00  
 

1 ม.ค.59 – 31 ธ.ค.61 

มหำวิทยำลยัธุรกิจ
บัณฑิตย ์

U•Store ช้ัน 1 อำคำร 7  
ภำยในมหำวิทยำลัยธุรกจิบัณฑิตย ์

 37.00 7 พ.ย.60 – 31 ต.ค.62  

มหำวิทยำลยับูรพำ U•Store ด้ำนหน้ำอำคำรศูนย์ปฏิบตัิกำร 
โรงแรมเทำทอง 

48.00 
 

21 ธ.ค.57 – 20 ธ.ค.60 

บริษัท ซีพีเอ็น ระยอง
จ ำกัด 

iBeat ห้อง 232 ช้ัน 2   
ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรลั พลำซ่ำ ระยอง 

123.45 27 พ.ค.58 - 26 พ.ค.61 

ห้ำงหุ้นส่วนเจริญภณัฑ ์
ดีพำร์ทเม้นท์สโตร ์

Mobi ช้ัน 1  
ห้ำงเจริญภัณฑ์ดีพำร์ทเม้นท์สโตร ์พะเยำ 

37.44 20 พ.ค.60 – 19 พ.ค.61 

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็น
เตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 

Mobi GCR1119 ช้ัน 1 ศูนย์กำรค้ำบิ๊กซ ีซูเปอร์
เซ็นเตอร์ สำขำล ำพูน 

43.71 17 ก.ย.60 – 16 ก.ย.61 

บริษัท โฮม โปรดักส์    
เซ็นเตอร์ จ ำกัด(มหำชน) 

iCenter SC104 ศูนย์กำรค้ำโฮมโปร นครปฐม 

 

95 1 ต.ค.59 – 1 ก.ย.62 
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ผู้ให้เช่า วัตถุประสงค์
การเช่า 

สถานที่ต้ัง พ้ืนที่เช่า  
(ตร.ม.) 

ระยะเวลาการเช่า 

บริษัท โรบินสัน จ ำกัด
(มหำชน)            
สำขำก ำแพงเพชร 

iBeat ช้ันท่ี 2F ห้องเลขท่ี 206 
ห้ำงสรรพสินค้ำโรบินสัน              
สำขำก ำแพงเพชร 

88.62 8 ธ.ค.60 – 7 ธ.ค.63 

บริษัท เอก-ชัยดีสทริ
บิวช่ัน ซิสเทม จ ำกัด 

Mobi เลขท่ี 437 หมู่ที่ 10 อำคำรเทสโก ้
โลตสั สำขำยโสธร ต.ส ำรำญ             
อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 

35.65 7 ก.ย.60 – 6 ก.ย.63 

บริษัท โชว์ ดีซี คอร์ป 
จ ำกัด 

Mobi อำคำร โครงกำร โชว์ ดีซี ช้ัน 3       
ห้องเลขท่ี RP - 307 

87 30 พ.ค.60 – 29 พ.ค.61 

บริษัท มำย แพชช่ัน 
แอนด์ อินสไปเรชั่น 
จ ำกัด 

iCenter ช้ันท่ี 2 หมำยเลข A2 – 016 
ศูนย์กำรค้ำ Passione Shopping 
Destination 

60 1 ต.ค.59 – 28 ก.พ.62 

บริษัท โรบินสัน จ ำกัด
(มหำชน) สำขำเพชรบุร ี

iCenter ช้ันท่ี 2F ห้องเลขท่ี 232 
ห้ำงสรรพสินค้ำโรบินสัน สำขำเพชรบุร ี

58 19 พ.ค.60 – 18 พ.ค.63 

บริษัท เอส พี วี แอด
วำนซ ์จ ำกัด 
 

ส ำนักงำน อำคำรโฮมออฟฟิศ 4 ช้ัน 3 คูหำเลขท่ี 
1213/58-60  (เฉพำะช้ัน 1 และช้ัน )  
และอำคำรโฮมออฟฟิศ 4 ช้ัน 1 คูหำ 
เลขท่ี 1213/21 โครงกำรทำวน์อนิทำวน์ 
ถนนศรีวรำ แยกจำกถนนประดิษฐ์มนู
ธรรม แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง 
กทม. 

876 1 ม.ค.59 - 31 ธ.ค.61 

บริษัท เอส พี วี 
ดิจิตอล เซอร์วิส จ ำกดั 

ส ำนักงำน อำคำรโฮมออฟฟิศ 4 ช้ัน 1 คูหำ เลขท่ี 
1213/61 โครงกำรทำวน์อินทำวน ์ถนน
ศรีวรำ แยกจำกถนนประดิษฐม์นูธรรม 
แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กทม. 

320 1 ม.ค.59 - 31 ธ.ค.61 

นำงสำวพิมพำ พจน์นำ
มำตร ์

ส ำนักงำน อำคำรโฮมออฟฟิศ 4 ช้ัน 1 คูหำ เลขท่ี  
โครงกำรทำวน์อินทำวน์ ถนนศรีวรำ 
แยกจำกถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวง
พลับพลำ เขตวังทองหลำง กทม. 

 1 มี.ค.59 – 28 ก.พ.61 

หมำยเหตุ :  
1. U•Store 2 สำขำซ่ึงตั้งอยู่ที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ และรังสิต เป็นสัญญำและข้อตกลงร้ำนค้ำ ไม่มีกำรคิดค่ำเช่ำ เป็นกำรแบ่ง

ผลตอบแทนจำกยอดขำย 
2. Mobi สำขำ โชว์ ดีซี เป็นสัญญำและข้อตกลงร้ำนค้ำ ไม่มีกำรคิดค่ำเช่ำ เป็นกำรแบ่งผลตอบแทนจำกยอดขำย 
3. AIS Shop by Partner 4 สำขำ และ AIS Telewiz 2 สำขำ เป็นสัญญำให้สิทธิจ ำหน่ำยและให้บริกำร โดยระยะเวลำกำรเช่ำพื้นที่เป็นไปตำม

สิทธิจ ำหน่ำยและให้บริกำร 
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 4.3 รายละเอียดสิทธิการเช่า 
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯ มีทรัพย์สินซึ่งเป็นสิทธิกำรเช่ำพ้ืนท่ีที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ดังนี ้ 

ที่ต้ัง วัตถุประสงค์ พ้ืนที่ ระยะเวลาการเช่า ภาระผูกพัน มูลค่าตามบัญช ี
31 ธ.ค. 2560        

(ล้านบาท) 

ห้อง 223 ช้ัน 2 
อำคำรเอสพละนำด 

iBeat 100 ตรม. 11 ก.พ.54 – 4 ส.ค.74 ไม่ตดิภำระ
ผูกพัน 

6.22 

 
 4.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  ณ วันที ่31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ ไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่ำงไรก็ตำม ในอนำคตบริษัทฯ อำจ
พิจำรณำลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อกำรท ำธุรกิจของบริษัทฯ หรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสำหกรรมที่มีแนวโน้ม
กำรเจริญเติบโต โดยจะค ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่ได้รับจำกกำรลงทุนเป็นส ำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะด ำเนินกำรต่ำงๆ ให้เป็นไป
ตำมข้อก ำหนดและประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
โดยบริษัทฯ จะพิจำรณำส่งกรรมกำรเข้ำไปเป็นตัวแทนเพื่อร่วมก ำหนดนโยบำย และ/หรือส่งตัวแทนไปเป็นผู้บริหำรเข้ำร่วมกำร
บริหำรงำนซึ่งในกำรพิจำรณำดังกล่ำวจะขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมและจ ำเป็นในแต่ละกรณี 

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯ ไม่เป็นคูค่วำมหรือคู่กรณี ในคดีดังต่อไปนี ้

1. คดีที่อำจมีผลกระทบด้ำนลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจ ำนวนสูงกว่ำร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 

2. คดีที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงมีนัยส ำคัญ แต่ไม่สำมำรถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ 
3. คดีที่ไม่ได้เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ 
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6. ข้อมลูทั่วไป 

 ช่ือบริษัท บริษัท เอส พี วี ไอ จ ำกัด (มหำชน) 
 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำ  Apple            

ทั้งคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสริม
ต่ำงๆ รวมทั้งเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำอื่นๆ เพื่อใช้งำนร่วมกับ
สินค้ำ Apple เป็นหลัก เพื่อรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำ เช่น ฮำร์ดดิสก์เก็บข้อมูล
ส ำหรับงำนวีดีโอ ฮำร์ดดิสก์เก็บข้อมูลแบบพกพำ ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งพิมพ์และ
กรำฟิก รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงส ำหรับสินค้ำประเภท iOS  (iPod, iPad, iPhone) เช่น 
ล ำโพงหูฟัง รวมทั้ง Case ป้องกันกำรกระแทก และฟิล์มกันรอย เป็นต้น 

 ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ 1213/58-59 ซอยลำดพร้ำว 94 ถนนศรีวรำ แขวงพลับพลำ      
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 

 เลขทะเบยีนบริษัท 0107556000264 
 เว็บไซต ์ www.spvi.co.th 
 โทรศัพท ์ 0-2559-2901-10 
 โทรสำร 0-2559-2488 
 ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บำท 
 แบ่งออกเป็นทุนท่ีออกและช ำระแล้ว 200,000,000 บำท 
 มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 
 ชนิดและจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยแล้ว หุ้นสำมญั จ ำนวน 400,000,000 หุ้น 
==================================================================== 
ติดต่อส่วนงานนักลงทุนสมัพันธ ์
 นำยไตรสรณ์ วรญำณโกศล  กรรมกำรผู้จัดกำร 
 นำงสำวศันษนีย์ โหรำนิคม  เลขำนุกำรบริษัท 
==================================================================== 
บุคคลอ้างอิง 

นำยทะเบียนหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
     เลขท่ี 93 อำคำรตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
     ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร  10400 
     โทรศัพท์ : 0 2009-9000 โทรสำร : 0 2009-9991 

ผู้สอบบญัช ี   นำยวิชำติ โลเกศกระว ี
     ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4451 
     บริษัทส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 
     ช้ัน 33  อำคำรเลครัชดำ 193/136-137 ถนนรัชดำภิเษกตดัใหม ่
     แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 



แบบ 56-1 
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การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุน้ 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ จะมีทุนที่ออกและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 200.00 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้น
สำมัญจ ำนวน 400 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 

 7.2 ผู้ถือหุน้ 
  ณ วันท่ี 29 ธันวำคม 2560 รำยชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรกประกอบด้วย 

ชื่อผู้ถือหุ้น จ านวน % การถือหุ้น 

1. บริษัท ไอที ซิตี้ จ ำกัด (มหำชน) 116,000,000  29.00 

2. นำยวิโรจน์ โกศลธนวงศ์ 60,650,000 15.16 

3. นำงเพ็ชรรัตน์ วรญำณโกศล  33,294,000 8.32 

4. นำยไตรสรณ์ วรญำณโกศล  25,311,050 6.33 

5. นำยสิทธิชัย มำธนชัย 13,486,000 3.37 

6. นำยเมธำ รังสิยำวรำนนท์   8,797,900 2.20 

7. นำงสำวพัชรำ เกียรตินันทวิมล 5,802,200 1.45 

8. นำยวีระพันธ์ วรญำณโกศล 4,842,710 1.21 

9. นำยสมชำย วรญำณโกศล 4,378,400 1.10 

10. นำงสำววิยะดำ อิทธิวิทยำธร 4,350,000 1.09 

11. ผู้ถือหุ้นรำยอื่นๆ 123,087,740 30.77 

รวม 400,000,000 100.00 

 
 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น 
  - ไม่มี – 

 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
  บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไมน่้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิภำยหลังกำรหักภำษีเงินได้นิตบิุคคล 
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ อำจก ำหนดให้กำรจ่ำยเงินปันผลมีอัตรำน้อยกว่ำอัตรำที่ก ำหนดได้ หำกบริษัทมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องน ำ
เงินก ำไรสุทธิจ ำนวนดังกล่ำวมำใช้เพื่อขยำยกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ต่อไป 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

 
โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อยอีก 4 ชุด คือ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน โดยกรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน และผู้บริหำรของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด 
พ.ศ. 2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ รำยละเอียดโครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ มีดังน้ี 
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 8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 
  คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบดว้ย กรรมกำรจ ำนวนทั้งสิ้น 8 ท่ำน ดังนี ้

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นำยธีระ อภัยวงศ ์ ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

2. นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมกำร 
3. นำยนรำธร วงศ์วิเศษ กรรมกำร 

4. นำยไตรสรณ์ วรญำณโกศล กรรมกำร 
5. นำงเพ็ชรรัตน์ วรญำณโกศล กรรมกำร 

6. นำยโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมกำร 
7. นำยสุจิน สุวรรณเกต กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

8. นำงสุษมำ รัติวำนิช  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

  โดยมี นำงสำวศันษนีย์ โหรำนิคม เป็นเลขำนุกำรบริษัทฯ  

กรรมกำรผูม้ีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ 
นำยนรำธร วงศ์วิเศษ หรือ นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ ลงลำยมือช่ือร่วมกับ นำยไตรสรณ ์วรญำณโกศล หรือ นำงเพ็ชรรัตน์ 

วรญำณโกศล รวมเป็นสองคนและประทับตรำส ำคัญของบริษัท  

กำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ส ำหรับปี 2560 

ในระหว่ำงปี 2560 ได้มีกำรประชุมตำมวำระปกติ ซึ่งในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแต่ละครั้ง ณ ขณะที่
คณะกรรมกำรจะลงมติในที่ประชุม มีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด โดยมีรำยละเอียดกำรเข้ำ
ร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละท่ำนสรุปได้ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ จ านวนคร้ังท่ีเข้าประชุม / จ านวนการจัดประชุมทั้งป ี

คณะกรรมการ 
บริษัทฯ 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหารความ

เสี่ยง 

คณะกรรมการ  
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 
1. นำยธีระ อภัยวงศ ์ 5/5 4/4  1/1 

2. นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ 5/5 -   
3. นำยนรำธร วงศ์วิเศษ 5/5 - 4/4  

4. นำยไตรสรณ์ วรญำณโกศล 5/5 - 4/4  
5. นำงเพ็ชรรัตน์ วรญำณโกศล 5/5 - 4/4  
6.    นำยโสภณ อิงค์ธเนศ 5/5 -   

7. นำยสุจิน สุวรรณเกต 5/5 4/4  1/1 
8. นำงสุษมำ รัติวำนิช 5/5 4/4  1/1 

 



 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

30 
 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
1. ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุม   

ผู้ถือหุ้นด้วยควำมสุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
2. พิจำรณำก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน มีอ ำนำจมอบหมำยแต่งตั้งกรรมกำรจ ำนวนหนึ่งให้เป็น

คณะกรรมกำรบริหำร เพื่อด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือหลำยอย่ำงเพื่อปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษัทฯ รวมทั้งมีอ ำนำจแต่งตั้งประธำนกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรสรรหำ และคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน ตำมควำมเหมำะสม 

3. ก ำหนด เป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำน และงบประมำณของบริษัทฯ ควบคุมดูแลกำรบริหำร
และกำรจัดกำรของคณะกรรมกำรบริหำร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำย ให้เป็นไปตำม นโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ให้ไว ้

4. พิจำรณำทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยมของบริษัทฯ  
5. พิจำรณำทบทวนและอนุมัตินโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ แผนงำนกำรด ำเนินธุรกิจ งบประมำณส ำหรับ

ประกอบธุรกิจประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของบริษัทฯ ท่ีเสนอโดยคณะกรรมกำรบริหำร 
6. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง 
7. พิจำรณำและอนุมัติกิจกำรอื่นๆ ที่ส ำคัญอันเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือที่เห็นสมควรจะด ำเนินกำรนั้นๆ 

เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ 

 เว้นแต่อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ จะกระท ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน 
ทั้งนี้ ก ำหนดให้รำยกำรที่กรรมกำรหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใด
กับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย ให้กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

 (ก) เรื่องที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 (ข) กำรท ำรำยกำรที่กรรมกำรมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ำยท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือข้อก ำหนดของตลำด

หลักทรัพย์ระบุต้องได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
 และในกรณีดังต่อไปนี้จะตอ้งได้รับควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 (ก) กำรขำย หรือโอนกิจกำรของบริษัทฯ ท้ังหมด หรือบำงส่วนท่ีส ำคัญ 
 (ข) กำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัทฯ 
 (ค) กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัทฯ ท้ังหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคัญ 

(ง) กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัทฯ หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งก ำไรขำดทุนกัน 

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

เรื่องส ำคญัที่สงวนไว้เป็นอ ำนำจอนุมัติของคณะกรรมกำรบริษัท 
แม้ว่ำคณะกรรมกำรบริษัทได้กระจำยอ ำนำจให้แก่คณะกรรมกำรชุดย่อย กรรมกำรผู้จัดกำร และ

ผู้บริหำรระดับสูง คณะกรรมกำรบริษัทสงวนสิทธิ์เรื่องที่มีควำมส ำคัญไว้เป็นอ ำนำจอนุมัติของคณะกรรมกำรบริษัท เพื่ อรักษำ
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น อำทิ 

- กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมำณ 
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- ค่ำใช้จ่ำยฝ่ำยทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกินกว่ำวงเงินที่คณะกรรมกำรชุดย่อย หรือผู้บริหำรได้รับ
มอบหมำยให้อนุมัติได้ 

- โครงสร้ำงองค์กรและกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้จัดกำร 

  8.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ มีจ ำนวนท้ังสิ้น 3 ท่ำน ประกอบด้วย 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นำยธีระ อภัยวงศ*์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยสุจิน สุวรรณเกต* กรรมกำรตรวจสอบ 

3. นำงสุษมำ รัติวำนิช  กรรมกำรตรวจสอบ 
หมำยเหตุ :  * เป็นกรรมกำรที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ที่เพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหน้ำท่ีในกำรสอบทำน         
  ควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้ 

 โดยมี นำงสำวยุภำ เบญจวิกรยั เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1. สอบทำนให้บริษัทฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน 

(Internal Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
กำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับมำใหม่ บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ ตลอดจนเลิกจ้ำง และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำย
จัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง  

5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
และข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

6. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรำยงำน ดังกล่ำว
ต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 

(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ 
(ข)  ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ 
(ค)  ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของ

ตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชีฯ 
(จ)  ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
(ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ

ท่ำน 
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร 

(charter) 
(ซ) รำยกำรอื่นท่ีเห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ     

ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
7. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทฯ มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 

 8.1.2 คณะกรรมการบริหาร 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำร

บริหำรของบริษัทฯ จ ำนวนท้ังสิ้น 4 ท่ำน ดังนี ้
ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธำนกรรมกำรบริหำร 
นำยไตรสรณ์ วรญำณโกศล กรรมกำรบริหำร 
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ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

นำงเพ็ชรรัตน์ วรญำณโกศล กรรมกำรบริหำร 
นำงสำวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์  กรรมกำรบริหำร 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำร 
1. น ำเสนอเป้ำหมำย นโยบำย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทำงธุรกิจ และงบประมำณประจ ำปีของบริษัทฯ ให้

คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำอนุมัติ 
2. ควบคุมดูแลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำก

คณะกรรมกำรบริษัทฯ 
3. พิจำรณำอนุมัติกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตำมงบลงทุนหรืองบประมำณที่ได้รับ

อนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยวงเงินส ำหรับแต่ละรำยกำรเป็นไปตำมอ ำนำจด ำเนินกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำร
บริษัทฯ  

4. น ำเสนอโครงสร้ำงองค์กร อัตรำก ำลังคน และอ ำนำจกำรบริหำรองค์กรให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำ
อนุมัติ  

5.  พิจำรณำปรับเงินเดือน โบนัสของพนักงำนระดับต่ ำกว่ำกรรมกำรผู้จัดกำร รวมถึงพิจำรณำอนุมัติอัตรำ
ก ำลังคนที่ไม่อยู่ในงบประมำณประจ ำปี  

6. มีอ ำนำจแต่งตั้งหรือว่ำจ้ำงที่ปรึกษำที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนภำยในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด 

7.  พิจำรณำผลก ำไรและขำดทุนของบริษัทฯ กำรเสนอจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลหรือเงินปันผลประจ ำปี        
เพื่อเสนอคณะกรรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำอนุมัติ 

8. มีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลำยคนปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด โดยอยู่
ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริหำร หรืออำจมอบอ ำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำว มีอ ำนำจตำมที่คณะกรรมกำรบริหำร
เห็นสมควร และภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรอำจยกเลิก เพิกถอน 
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ ำนำจหรือกำรมอบอ ำนำจนั้นๆ ได้ตำมที่เห็นสมควร 

9. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำยเป็นครำวๆ ไป 

ทั้งนี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นกำร
มอบอ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้ผู้รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจ
มีควำมขัดแย้ง (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องก ำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ /หรือ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมกำรบริหำรไม่มีอ ำนำจอนุมัติกำรด ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว โดยเรื่องดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่
เป็นไปตำมธุรกิจปกติและเง่ือนไขกำรค้ำปกติซึ่งเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ /หรือตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องก ำหนด 
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 8.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤษภำคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำร

บริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ จ ำนวนท้ังสิ้น 4 ท่ำน ดังนี ้

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นำยนรำธร วงศ์วิเศษ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

2. นำยไตรสรณ์ วรญำณโกศล กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

3. นำงเพ็ชรรัตน์ วรญำณโกศล กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

4. นำงสำวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย ์ กรรมกำรบริหำร 

โดยมีนำงสำวนำงสำวศันษนีย์ โหรำนิคม เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
1. น ำเสนอนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
2. ก ำกับ ดูแล และติดตำมสอบทำนกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้มีกำร

จัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
3. รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรพัฒนำ และปรับปรุงกำรด ำเนินงำนเพื่อลดควำมเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อ

คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อทรำบ โดยรำยงำนเป็นประจ ำทุกไตรมำส 
4. พิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อปัจจัย

เสี่ยงมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงนัยส ำคัญ และน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำณำอนุมัติหำกมีกำรปรับปรุง/แก้ไขนโยบำยฯ 
5.  ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยอันเกี่ยวเนื่องกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ 

 8.1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 พฤษภำคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำร

สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษัทฯ จ ำนวนท้ังสิ้น 3 ท่ำน ดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นำยธีระ อภัยวงศ ์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
2. นำยสุจิน สุวรรณเกต กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

3. นำงสุษมำ รัติวำนิช  กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
  โดยมีนำงสำวนิพิชฌม์ชำ ธัญภัทรนพจิรำ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

  ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
  1. ด้ำนกำรสรรหำ 
   1.1 พิจำรณำโครงสร้ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย รวมถึง
คุณสมบัติของกรรมกำร ที่เหมำะสมกับขนำดและลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำณำอนุมัติแล้วแต่กรณี 
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   1.2 พิจำรณำก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่เหมำะสมกับบริษัทฯ ในกำรสรรหำบุคคลเพื่อด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อย 
   1.3 พิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษัทฯ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท 
   1.4 พิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเป็นกรรมกำรชุดย่อย เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษัทฯ พิจำรณำแต่งตั้ง 
   1.5 ดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีกำรปฐมนิเทศน์ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร
ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ 
  2. ด้ำนพิจำรณำค่ำตอบแทน 
   2.1 พิจำรณำหรือทบทวนรูปแบบและหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนทุกประเภทของกรรมกำรและ
กรรมกำรชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ 
   2.2 พิจำรณำก ำหนดเกณฑ์ในกำรประเมินผลประจ ำปีของผู้บริหำรสูงสุด และน ำเสนอให้คณะกรรมกำร
บริษัทฯ 
   2.3 พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์กำรจ่ำยฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ 
   2.4 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของผู้บริหำรสูงสุด และพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมเพื่อ
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำอนุมัติ 
  3. ด้ำนอื่นๆ 
   ปฏิบัติงำนอื่นใดที่เกี่ยวกับกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย 
 8.2 ผู้บริหาร 

บริษัทฯ มีผู้บริหำรจ ำนวนทั้งสิ้น 6 ท่ำน ประกอบด้วย 
ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นำยไตรสรณ์ วรญำณโกศล กรรมกำรผู้จดักำร 
2. นำงเพ็ชรรัตน์ วรญำณโกศล ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร 

3. นำงสำวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
4. นำงดวงนภำ วรญำณโกศล ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรแผนกผลติภณัฑ์ 
5.   นำยพงศกร บุญศรีเมือง ผู้จัดกำรอำวุโสแผนกวิศวกรรมและบริกำร 
6. นำยไพโรจน์ อุลิศนันท์ ผู้จัดกำรอำวุโสแผนกค้ำปลีก 1 

 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของกรรมกำรผู้จดักำร 
1. ดูแล บริหำร ด ำเนินงำน และปฏิบัติงำนประจ ำตำมปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตำม

วัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบำย แผนงำน และงบประ มำณที่ก ำหนดโดยที่ประชุม
คณะกรรมกำร และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ภำยใต้กรอบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและขอบเขตอ ำนำจซึ่งคณะกรรมกำรก ำหนด 

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

งบประมำณประจ ำปีของบริษัทฯ ที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ งบประมำณรำยงำนประจ ำปี  และก ำหนดอ ำนำจกำรบริหำรงำน 
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เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรของบริษัท  
4. รับเอำนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัทมำก ำหนดทิศทำง แนวทำง กลยุทธ์ และเป้ำหมำยทำงธุรกิจ 

เพื่อก ำหนดภำรกิจหลัก (Mission) ส ำหรับฝ่ำยบริหำร และฝ่ำยจัดกำรน ำไปด ำเนินกำร  
5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำร และฝ่ำยจัดกำร และเสนอแนะแนว

ทำงกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ เพื่อให้ผู้บริหำร และฝ่ำยจัดกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ และแผนธุรกิจที่วำงไว้  เพื่อให้
เป็นไปตำมนโยบำยบริษัทฯ 

6. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำร และฝ่ำยจัดกำร และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
กำรบริหำรจัดกำร ควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

7.  ออกค ำสั่ง ระเบียบ ประกำศ และบันทึกควำมเข้ำใจ เพื่อให้แน่ใจว่ำกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
เป็นไปตำมนโยบำย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษำระเบียบวินัยภำยในองค์กร 

8. ก ำหนดวิธีกำรบริหำร โดยให้ครอบคลุมถึงรำยละเอียดในกำรคัดเลือก กำรฝึกอบรม กำรว่ำจ้ำง และ
เลิกจ้ำงพนักงำนของบริษัท และก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำง เงินเดือน ค่ำตอบแทน โบนัส และสวัสดิกำรต่ำงๆ ส ำหรับพนักงำนภำยใน
กรอบท่ีได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

9. มีอ ำนำจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทในต ำแหน่งที่ต่ ำกว่ำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร 
10. มีอ ำนำจอนุมัติค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมปกติธุรกิจของบริษัท เช่น กำรจัดซื้อทรัพย์สิน กำรใช้

จ่ำยเงินลงทุนท่ีส ำคัญเพื่อประโยชน์บริษัท และกำรท ำรำยกำรอื่นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอ ำนำจกำรอนุมัติดังกล่ำวจะเป็น
กำรอนุมัติรำยกำรปกติทั่วไปทำงกำรค้ำ โดยมีวงเงินในแต่ละรำยกำรเป็นไปตำมตำรำงอ ำนำจด ำเนินกำร (Authority Table)    
ที่ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

กำรก ำหนดอ ำนำจอนุมัติวงเงิน 
บริษัทฯ ได้มีกำรก ำหนดอ ำนำจอนุมัติวงเงินส ำหรับใช้จ่ำยเพื่อธุรกรรมตำมปกติของบริษัทฯ และในส่วน

ธุรกรรมทำงกำรเงินโดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 ธุรกรรมทำง  
กำรเงิน 

กำรจัดซื้อสินค้ำ
เพื่อจ ำหน่ำย 
ส ำหรับสินค้ำ 

Apple 

กำรจัดซื้อสินค้ำ
เพื่อจ ำหน่ำย 

ส ำหรับสินค้ำอ่ืนๆ 

กำรจัดซื้อ
ทรัพย์สิน  

ตำมงบประมำณ  

กำรจัดซื้อ
ทรัพย์สินที่ไม่อยู่
ในงบประมำณ  

คณะกรรมกำรบรหิำร ≤ 120 ล้ำนบำท ≤ 120 ล้ำนบำท ≤ 10 ล้ำนบำท -   ≤ 1 ล้ำนบำท 
ประธำกรรมกำรบริหำร - ≤ 70 ล้ำนบำท  ≤ 5 ล้ำนบำท ไม่จ ำกดัจ ำนวน  ≤ 0.70 ล้ำนบำท 

กรรมกำรผู้จดักำร - ≤ 50 ล้ำนบำท  ≤ 3 ล้ำนบำท ≤ 1 ล้ำนบำท  ≤ 0.50 ล้ำนบำท 

8.3 เลขานุการบริษัทฯ 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แต่งตั้ ง นำงสำวศันษนีย์ โหรำนิคม ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่               

3 พฤศจิกำยน 2558 โดยคุณสมบัติของเลขนุกำรบริษัทปรำกฎในเอกสำรแนบ 1 
 ทั้งนี้ หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัทฯ มดีังนี้ 

1. จัดท ำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้  
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(ก) ทะเบียนกรรมกำร 
(ข) หนังสือนัดประชุมกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ 
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรและผู้บริหำร 
3. ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนด 

 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

     ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร 
ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตำมรำยละเอียดดังนี้ 

ชื่อ-สกลุ ปี 2559 ปี 2560 
ค่าตอบแทน ค่าเบ้ียประชุม ค่าตอบแทน ค่าเบ้ียประชุม 

1. นำยธีระ อภัยวงศ ์ 1,800,000 20,000 1,800,000 30,000 
2. นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ 480,000 20,000 480,000 25,000 

3. นำยนรำธร วงศ์วิเศษ 480,000 20,000 480,000 45,000 
4. นำยไตรสรณ์ วรญำณโกศล - 20,000 - 25,000 

5. นำงเพ็ชรรัตน์ วรญำณโกศล - 20,000 - 25,000 
6. นำยสุจิน สุวรรณเกต 600,000 20,000 600,000 30,000 

7. นำงสุษมำ รัติวำนิช  600,000 20,000 600,000 30,000 
8.    นำยโสภณ อิงค์ธเนศ 480,000 15,000 480,000 25,000 
 รวม 4,440,000 155,000 4,440,000 235,000 

ค่ำตอบแทนผู้บรหิำร 
  ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผูบ้ริหำรจ ำนวน 15.53 ล้ำนบำท และจ ำนวน 15.66 ล้ำน
บำท ตำมล ำดับ ท้ังนี้ ค่ำตอบแทนดังกล่ำวรวมถึง เงินเดือน โบนสั และสวสัดิกำรอื่นๆ  

 ปี 2559 ปี 2560 

จ านวนผู้บริหาร 
(ราย) 

ค่าตอบแทน 
(บาท) 

จ านวนผู้บริหาร 
(ราย) 

ค่าตอบแทน 
(บาท) 

เงินเดือน  6 11,501,884.00 6 11,699,316.00 

โบนัส 6 181,515.00 6 276,170.00 

สวัสดิกำรอื่นๆ 6 3,852,152.34 6 3,680,982.40 

รวม  15,535,551.34  15,656,468.40 

 8.5 บุคคลากร 
8.5.1 จ านวนบุคคลากร 

  ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 มีพนักงำนรวมทั้งสิ้นจ ำนวน 366 คน (ไม่นับรวมผู้บริหำรจ ำนวน 6 คน) แบ่งเป็น
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พนักงำนประจ ำจ ำนวน 359 คน และพนักงำนรำยวันจ ำนวน 7 คน ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้ 

แผนก พนักงานประจ า 
(คน) 

พนักงานรายวัน 
(คน) 

รวม 
(คน) 

1. แผนกบัญช ี 12 - 12 

2. แผนกกำรเงิน 10 - 10 
3. แผนกกำรตลำด 6 - 6 

4. แผนกขำย 33 - 33 
5. แผนกค้ำปลีก 1 , 2 199 7 206 

6. แผนกวิศวกรรมและบริกำร 51 - 51 
7. แผนกผลติภณัฑ ์ 24 - 24 

8. แผนกกลยุทธ์และพัฒนำ 6 - 6 
9.  แผนกบุคคล 6 - 6 
10. แผนกฝึกอบรม 3 - 3 
11. แผนกบรหิำรงำนท่ัวไป 6 - 6 
12. แผนกตรวจสอบภำยใน 3 - 3 
 รวม 359 7 366 

8.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน 
ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 
ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำน (ไม่รวมผู้บริหำร) จ ำนวน 81.05 ล้ำนบำท 

จ ำนวน 90.58 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่ำล่วงเวลำ และสวัสดิกำรอื่นๆ 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
  บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรฝึกอบรมและพัฒนำพนักงำน จึงได้มีกำรจัดตั้งแผนกฝึกอบรม ส ำหรับดูแลใน
เรื่องเกี่ยวกับกำรอบรมพนักงำนโดยเฉพำะ ซึ่งมีเป้ำหมำยหลักในกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์ ของพนักงำน ในด้ำน
ควำมรู้เฉพำะทำง ควำมรู้ทำงด้ำนเทคนิค ควำมรู้ควำมสำมำรถเหล่ำนี้เป็นรำกฐำนที่ส ำคัญของกำรพัฒนำบุคลำกร ช่วยให้
พนักงำนสำมำรถปฏิบัติงำนลุล่วงตำมที่ได้รับมอบหมำย และเตรียมควำมพร้อมให้พนักงำนมุ่งสู่เป้ำหมำยในอำชีพกำรงำน     
ของตน ซึ่งกำรพัฒนำบุคลำกรนี้ในท่ีสุดก็จะส่งผลถึงควำมแข็งแกร่งของกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ 

โดยหลักสูตรที่บริษัทฯ จัดอบรมให้แก่พนักงำนนั้น ได้แก่ 
หลักสูตรอบรมพนักงำนใหม่   :  เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรท ำงำนแก่พนักงำนใหม่ 
1)  ปฐมนิเทศพนักงำนใหม่เพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับบริษัทฯ 
2)  กำรอบรมทักษะกำรขำย ได้แก่ เทคนิคกำรบริกำรลูกค้ำ และเทคนิคกำรสร้ำงประสบกำรณ์กำรที่ดีแก่

ลูกค้ำ 
3)  ควำมรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกำรสำธิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมของสินค้ำ 
4)  กำรฝึกงำนจำกสถำนกำรณ์จริง 
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หลักสูตรอบรมอย่ำงต่อเนื่อง :  เพื่อทบทวนควำมรู้ให้แก่พนักงำนแต่ละต ำแหน่ง 
1)  กำรฝึกอบรมส ำหรับพนักงำนฝึกอบรม 
2)  กำรฝึกอบรมส ำหรับพนักงำนเก็บเงิน 
3)  กำรฝึกอบรมส ำหรับพนักงำนสำธติสินค้ำ 

นอกเหนือไปจำกนั้น บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงำนได้รับกำรอบรมจำกภำยนอก และสนับสนุนให้มีกำร
สอบวุฒิบัตร ซึ่งจัดโดยเจ้ำของผลิตภัณฑ์ เช่น Apple เพื่อเป็นกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะทำงในสำยวิชำชีพอย่ำง
ต่อเนื่อง และช่วยพัฒนำควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ยังเล็งเห็นและให้ควำมส ำคัญกับแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งของบุคลำกร โดยเฉพำะผู้บริหำรระดับสูง
ของบริษัทฯ เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจได้ว่ำบริษัทฯ มีควำมพร้อมในกำรเตรียมบุคคลำกรเพื่อทดแทน เมื่อมีต ำแหน่งว่ำงหรือส ำหรับ
รองรับกำรขยำยธุรกิจในอนำคต  โดยในต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้จัดกำรอำวุโสแผนกขึ้นไป จะระบุตัวบุคคลที่จะ
ท ำหน้ำที่แทน ในกรณีที่ยังไม่มีตัวบุคคลที่สำมำรถรองรับไดท้ันทีได้ จะจัดให้มีระบบพัฒนำบุคลำกรในล ำดับรองลงมำเพื่อเตรยีม
ควำมพร้อม รวมทั้งสรรหำจำกภำยนอก 

บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรจัดให้ผู้บริหำรและพนักงำนได้รับกำรฝึกอบรม ทั้งกำรจัดอบรมภำยในและภำยนอก
บริษัท โดยในปี 2560 ผู้บริหำรและพนักงำนได้รับกำรฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 86 ของลูกจ้ำงเฉลี่ยในระหว่ำงปี ซึ่งครบตำม
สัดส่วนหรือมำกกว่ำร้อยละ 50 ของลูกจ้ำงเฉลี่ย และมีจ ำนวนช่ัวโมงฝึกอบรมพนักงำนท้ังหมด 1,692 ช่ัวโมงต่อปี คิดเฉลี่ยเป็น 
6 ช่ัวโมง/คน/ปี  
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9. การก ากับดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ซึ่งเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จึงได้ก ำหนดให้มี “นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ” โดยจัดท ำเป็นลำย
ลักษณ์อักษร และได้ถือปฏิบัติมำตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งมีเนื้อหำที่ครอบคลุมทั้ง 5 หมวดหลัก ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น กำรปฏิบัติต่อ   
ผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน กำรค ำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำร ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยเนื้อหำรำยละเอียดของ “นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี” ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที ่
www.spvi.co.th/investor-relations/ โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ทบทวนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรให้มีควำมเหมำะสม
กับธุรกิจและสอดคล้องกับข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในป 2560 บริษัทฯ มีกำรปฏิบตัิตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ี สรุปไดดังนี้  

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุน้ 
 บริษัทฯ ตระหนักและให้ควำมส ำคัญในสิทธิพ้ืนฐำนต่ำงๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิกำรซื้อขำยหรือโอนหุ้น สิทธิในกำร
ที่จะได้รับส่วนแบ่งก ำไรของกิจกำร สิทธิในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้
สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น 
กำรจัดสรรเงินปันผล กำรก ำหนดหรือกำรแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ กำรลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น  
 นอกเหนือจำกสิทธิพื้นฐำนต่ำงๆ ข้ำงต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ด ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ ที่เป็นกำรส่งเสริมและอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้ 

ก่อนกำรประชุม 
1. เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร

ได้ล่วงหน้ำตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวำคม 2560 โดยได้ประกำศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีกำรเสนอผ่ำนเว็บไซต์ของตลำด
หลักทรัพย์และเว็บไซต์บริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อถึงก ำหนดกำรปิดรับปรำกฎว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่ำวแต่อย่ำงใด 

2. จัดท ำหนังสือเชิญประชุม และเอกสำรประกอบแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำ รวมทั้งเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ                   
ที่ www.spvi.co.th/investor-relations/ ล่วงหน้ำ 30 วันก่อนวันประชุม นอกจำกนี้ได้จัดส่งชุดเอกสำรให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำ 21 วัน
ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษำข้อมูลประกอบกำรประชุม 

 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และชัดเจน ดังนี้ 
 • หนังสือเชิญประชุมแต่ละวำระระบุอย่ำงชัดเจนว่ำเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทรำบหรือเพื่อพิจำรณำ รวมทั้งข้อเท็จจริงและ 

เหตุผล ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 
• แนบแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีหมำยเลขบำร์โค้ดไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อเพิ่มควำมรวดเร็วในกำร

ลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น 
• แนบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบคือ แบบ ก. ข. และ ค. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเลือกใช้ตำมแบบที่เหมำะสม 
• ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน 
• ข้อมูลของผู้ที่ได้รับกำรเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท โดยระบุรำยละเอียด ได้แก่ ช่ือ-นำมสกุล อำยุ 

ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน ประวัติกำรอบรมจัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
ประเภทของกรรมกำรที่เสนอ วันเริ่มต้นด ำรงต ำแหน่งในบริษัทฯ 

http://www.spvi.co.th/investor-relations/
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• ข้อมูลของกรรมกำรผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น ซึ่งมี 3 ท่ำนและทุกท่ำนเป็นกรรมกำรอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สำมำรถพิจำรณำมอบฉันทะให้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

• ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
• แผนที่แสดงสถำนที่ส ำหรับประชุมส ำหรับกำรเดินทำงโดยรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถประจ ำทำง 

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น 
 1. บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี ในวันที่ 4 เมษำยน 2560 ณ ห้องประชุมเอสิค ช้ัน 34 อำคำรเอสวีโอเอ 
ทำวเวอร์ ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ ซึ่งมีห้องประชุมที่มีขนำดเหมำะสม สำมำรถรองรับผู้เข้ำร่วม
ประชุมได้อย่ำงเพียงพอ และเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุมล่วงหน้ำเป็นเวลำ 2 ช่ัวโมง เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่รับลงทะเบียนมี
เวลำพอเพียงต่อกำรตรวจสอบเอกสำรของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้กำรลงทะเบียนเป็นไป
อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว บริษัทได้จัดเจ้ำหน้ำที่และโต๊ะลงทะเบียนในจ ำนวนที่เหมำะสมและเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วผู้ถือหุ้นจะ
ได้รับบัตรลงคะแนนในแต่ละวำระเพื่อใช้ลงคะแนนในห้องประชุม 

2.  ก่อนเริ่มกำรประชุม เลขำนุกำรที่ประชุมช้ีแจงวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนตำมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้น
สำมัญของบริษัทฯ ได้รับสิทธิในกำรลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งกำรลงคะแนนและนับคะแนนเป็นไปอย่ำงเปิดเผยโดย
บริษัทฯ ได้น ำระบบบำร์โค้ดมำใช้ในกำรนับคะแนนเสียง ซึ่งช่วยให้ขั้นตอนกำรประมวลผลคะแนนเป็นไปอย่ำงรวดเร็วและ
แม่นย ำ และเมื่อทรำบผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ บริษัทฯ ได้แสดงผลดังกล่ำวขึ้นหน้ำจอภำพให้ผู้ถือหุ้นทรำบ       
โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

3.  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร และ
กรรมกำรผู้จัดกำรของบริษัทได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่ำงมำกโดยเข้ำร่วมประชุม และบริษัทฯ ยังได้เชิญ
ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัทเข้ำร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลหรือ ตอบข้อซักถำมของผู้ถือหุ้นอย่ำงเต็มที่   

4.  ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่มำเข้ำร่วมประชุมหลังจำกที่บริษัทฯ ได้เริ่มด ำเนินกำรประชุมไปแล้วนั้น ยังสำมำรถเข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ในระเบียบวำระที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำและยังไม่ได้ลงมติ 

5.  กำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด ำเนินไปตำมวำระที่ก ำหนดไว้ตำมล ำดับและไม่มีกำรพิจำรณำวำระอื่นใด
นอกเหนือจำกที่ได้ ก ำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม 

6.  ประธำนท่ีประชุมมอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทฯ แจ้งผลคะแนนแต่ละวำระและมติของที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทรำบ
ภำยในช่วงกำรจัดประชุมทันที โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดยกมือคัดค้ำนหรือไม่เห็นด้วยกับมตินั้น 

กำรด ำเนินกำรภำยหลังกำรประชมุผู้ถือหุ้น 
1.  บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลกำรลงคะแนนภำยในวันเดียวกันผ่ำนระบบของตลำดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย 
2.  เลขำนุกำรบริษัทฯ ได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นและจัดส่งรำยงำนกำรประชุมให้ตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภำยใน 14 วัน หลังจำกวันประชุม 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญและตระหนักในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรำย ไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นที่ไม่

เป็นผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือแม้แต่ผู้ถือหุ้นรำยย่อย จึงไม่กระท ำกำรใดๆ ที่ถือเป็นกำรเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดควำมไม่
เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นภำยใต้ข้อก ำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 
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1. กำรประชุมผู้ถือหุ้น 
-  บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งสำมแบบให้กับผู้ถือหุ้นทุกคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเลือกใช้ในแบบที่

ตรงกับควำมต้องกำรมำกท่ีสุด  
-  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำมำเข้ำร่วมกำรประชุมได้ บริษัทฯ ได้เสนอช่ือกรรมกำรอิสระและกรรมกำร

ตรวจสอบจ ำนวน 3 คน เพื่อเป็นทำงเลือกให้กับผู้ถือหุ้นในกำรพิจำรณำมอบฉันทะให้กรรมกำรคนใดคนหนึ่งเข้ำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทน 

2.  กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกรรมกำรและผู้บริหำร 
บริษัทฯ ก ำหนดแนวทำงในกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในอย่ำงเคร่งครัดโดยก ำหนดไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร     

โดยด ำเนินกำรดังนี้ 
-  ก ำหนดเป็นนโยบำยเพื่อป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในและออกประกำศแจ้งเตือนให้กรรมกำรและผู้บริหำร งดซื้อ

หรือขำยหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงก่อนเผยแพร่งบกำรเงินเป็นเวลำ 1 เดือน ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรและผู้บริหำรของ 
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมนโยบำยอย่ำงเคร่งครัด 

-  รำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 เป็นรำยกำรที่เป็นไปอย่ำงบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตำมธุรกิจ
ปกติกำรค้ำ 

หมวดที่ 3  การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย โดยมี

รำยละเอียดดังนี้ 

 พนักงาน : บริษัทฯ มุ่งเสริมสร้ำงพัฒนำและฝึกอบรมทั้งด้ำนทักษะและประสบกำรณ์แก่พนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยจัดให้มีกำรฝึกอบรมรำยต ำแหน่งทั้งกำรจัดอบรมภำยในบริษัท และส่งไปเข้ำรับกำรอบรมภำยนอกบริษัทโดยเจ้ำของ
ผลิตภัณฑ์  
 ในด้ำนสวัสดิกำร บริษัทฯ มีนโยบำยที่มุ่งเน้นในเรื่องคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนของพนักงำนและปฏิบัติกับ
พนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน จึงจัดให้มีกำรประกันชีวิตและประกันสุขภำพพนักงำน กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ และตรวจสุขภำพ
ประจ ำปีให้กับพนักงำนทุกคน และบริษัทฯ ยังได้ร่วมกับธนำคำรพำณิชย์ จัดให้มีสวัสดิกำรสินเช่ืออัตรำพิเศษส ำหรับพนักงำน 
ตลอดจนมีกำรดูแลและสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรท ำำงำนท่ีดี และค ำนึงถึงสวัสดิภำพของพนักงำนให้เกิดควำมปลอดภัย 
 จำกข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุ กำรหยุดงำนในปี 2560 พบว่ำสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุหรืออัตรำกำรหยุดงำนจำกกำร
เจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำนเท่ำกับศูนย์ 

 คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ ยึดถือแนวทำงกำรปฏิบัติที่ดีตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและ/หรือข้อตกลง อย่ำงเปน็ธรรม
ต่อคู่ค้ำและเจ้ำหนี้ โดยค ำนึงถึงควำมเสมอภำคในกำรด ำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้ำ เพื่อพัฒนำควำมสัมพันธ์ทำง
ธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของทั้งสองฝ่ำย 

 ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ดี รวมทั้ง
รักษำสัมพันธภำพที่ดี มุ่งเน้นกำรท ำกำรค้ำด้วยควำมซื่อสัตย์และเป็นธรรม 
 ในปี 2560 ร้ำน iStudio และ iBeat ของบริษัทฯ ได้รับกำรสุ่มตรวจสอบจำก Mystery Shopper จำกภำยนอก
อย่ำงสม่ ำเสมอ และบริษัทฯ ยังได้รับกำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ำศูนย์บริกำร iCenter ซึ่งด ำเนินกำรประเมินโดย 
Apple เป็นประจ ำทุกเดือน พบว่ำควำมพึงพอใจโดยรวมแต่ละสำขำไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 85 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับทรำบ
ข้อบกพร่อง แล้วน ำไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อยกระดับคุณภำพบริกำรให้กับลูกค้ำให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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 คู่แข่ง : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำให้สอดคล้องกับหลักสำกลภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำยเกี่ยวกับหลัก
ปฏิบัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำและยึดกติกำของกำรแข่งขันอย่ำงเสรีและเป็นธรรม และไม่มีนโยบำยในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำโดย
ใช้วิธีกำรใดๆ ให้ได้มำซึ่งข้อมูลคู่แข่งขันอย่ำงผิดกฎหมำยและขัดต่อจริยธรรม 

 ชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบที่พึงมีต่อชุมชนและสังคม ท้ังกำรจัดกิจกรรม และเข้ำมี
ส่วนร่วม เพื่อสำธำรณะประโยชน์และบริกำรสังคม เช่น กิจกรรมด้ำนกำรศึกษำ เป็นต้น 

 นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังก ำหนดให้มีแนวปฏิบัติและระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีเพื่อป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปช่ันใน
องค์กร และยังเน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อช่วยกันตรวจสอบควำมโปร่ งใสในกำรด ำเนินธุรกิจ กำรประพฤติตำม
นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตลอดจนแนวปฏิบัติเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยผู้ที่พบเห็นกำรละเมิดสำมำรถ
แจ้งกำรพบเห็นดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัทผ่ำนเลขำนุกำรบริษัทฯ หรือแผนกตรวจสอบภำยใน ท้ังนี้ เรื่องที่ถูกแจ้งเข้ำมำ
จะถูกน ำเข้ำสู่กระบวนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปและผู้รำยงำนจะได้รับกำรคุ้มครองจำกบริษัทฯ อย่ำงดีที่สุด 
 มำตรกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส หรือผู้ร้องเรียน 
 1.  บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบำะแส หรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน เป็นควำมลับ  

 2.  บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่ำที่จ ำเป็น โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และควำมเสียหำยของผู้รำยงำนแหล่งที่มำ
ของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 3.  ผู้ที่ได้รับควำมเสียหำย จะได้รับกำรบรรเทำควำมเสียหำยด้วยกระบวนกำรที่เหมำะสม และเป็นธรรม 
 4.  บริษัทฯ จะไม่กระท ำกำรใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบำะแสหรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่ำจะโดยกำรปลี่ยนแปลง

ต ำแหน่งงำน ลักษณะงำน สถำนท่ีท ำงำน สั่งพักงำน เลิกจ้ำง หรือกระท ำกำรอื่นใดที่มีลักษณะเป็นกำรปฏิบัติ
อย่ำงไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้ง เบำะแสหรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง  

 ช่องทำงในกำรแจ้งเบำะแส หรือร้องเรียนกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดหรือข้อร้องเรียน 
(1) ส่งโดยตรงที่เลขำนุกำรบริษัทฯ 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ำกัด (มหำชน) 
1213/58-59 ซอยลำดพร้ำว 94 ถนนศรีวรำ แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310  
หรือทำงอีเมล์ :  companysecretary@spvi.co.th 

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

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ท้ังรำยงำนข้อมูลทำง

กำรเงินและข้อมูลทั่วไปตำมหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่ส ำคัญที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนกำรตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 
ทั้งหมดได้รับทรำบข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยท ำกำรเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น และสำธำรณชนผ่ำน
ช่องทำงและสื่อกำรเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.spvi.co.th/investor-relations/ 

mailto:companysecretary@spvi.co.th
cid:part2.09010100.07060402@spvi.co.th
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คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อรำยงำนงบกำรเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และ
สมเหตุสมผล งบกำรเงินของบริษัทฯ จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและ
ถือปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวัง โดยแสดงรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำง
กำรเงินควบคู่กับรำยงำนของผู้สอบบัญชีไว้ในแบบแสดงรำยงำนประจ ำปี (56-1) และรำยงำนประจ ำปี (56-2) และได้มีกำร
เปิดเผยบทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวนครั้งของกำรประชุมและจ ำนวนครั้งที่
กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วม ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในปีท่ีผ่ำนมำ นอกจำกนั้นยังก ำหนดให้มีกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลง
กำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกครั้ง โดยมีข้อมูลกำรถือครอง
หลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำรบริษัทในปี 2560 ดังนี้  

รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร ณ 31 ธันวำคม 2560 

กรรมการ / บริหาร จ านวนหุ้นสามัญ (หุ้น) 

31  ธ.ค. 2559 ซ้ือ(+) / ขาย(-) 31  ธ.ค. 2560 

1. นำยธีระ  อภัยวงศ ์
ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอสิระ  
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

400,000 - 400,000 

    คู่สมรสและบตุรที่ยังไม่บรรลุนติิภำวะ - - - 

2. นำยมินทร์  อิงค์ธเนศ 
    กรรมกำร (กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ) 

ประธำนกรรมกำรบริหำร 

300,000 - 300,000 

    คู่สมรสและบตุรที่ยังไม่บรรลุนติิภำวะ - - - 

3. นำยนรำธร  วงศ์วิเศษ 
    กรรมกำร (กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ) 

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

5,050,000 (1,000,000) 4,050,000 

    คู่สมรสและบตุรที่ยังไม่บรรลุนติิภำวะ - - - 

4. นำยไตรสรณ์  วรญำณโกศล 
    กรรมกำร (กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ) 

กรรมกำรบริหำร   
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
กรรมกำรผู้จดักำร 

25,311,050 - 25,311,050 

    คู่สมรสและบตุรที่ยังไม่บรรลุนติิภำวะ 33,294,000 - 33,294,000 
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กรรมการ / บริหาร จ านวนหุ้นสามัญ (หุ้น) 

31  ธ.ค. 2559 ซ้ือ(+) / ขาย(-) 31  ธ.ค. 2560 

5. นำงเพ็ชรรัตน์  วรญำณโกศล 
    กรรมกำร (กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ) 

กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร  

33,294,000 - 33,294,000 

    คู่สมรสและบตุรที่ยังไม่บรรลุนติิภำวะ 25,311,050 - 25,311,050 

6. นำยสุจิน  สุวรรณเกต 
    กรรมกำรอิสระ 

กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

300,000 - 300,000 

    คู่สมรสและบตุรที่ยังไม่บรรลุนติิภำวะ - - - 

7. นำงสุษมำ  รัติวำนิช 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

300,000 - 300,000 

    คู่สมรสและบตุรที่ยังไม่บรรลุนติิภำวะ - - - 

8. นำยโสภณ อิงค์ธเนศ 
    กรรมกำร 

- - - 

    คู่สมรสและบตุรที่ยังไม่บรรลุนติิภำวะ - - - 

9. นำงสำวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย ์
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

    ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

- - - 

    คู่สมรสและบตุรที่ยังไม่บรรลุนติิภำวะ - - - 

10. นำงดวงนภำ วรญำณโกศล 
     ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรแผนกผลติภัณฑ ์

1,570,480 - 1,570,480 

     คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภำวะ 5,352,834 (1,500,000) 3,852,834 
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กรรมการ / บริหาร จ านวนหุ้นสามัญ (หุ้น) 

31  ธ.ค. 2559 ซ้ือ(+) / ขาย(-) 31  ธ.ค. 2560 

11. นำยพงศกร บุญศรีเมือง 
     ผู้จัดกำรอำวุโสแผนกวิศวกรรมและบริกำร 

831,186 - 831,186 

     คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภำวะ - - - 

12. นำยไพโรจน์ อุลิศนันท์ 
     ผู้จัดกำรอำวุโสแผนกค้ำปลีก 1  

- - - 

     คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภำวะ - - - 

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงำนที่ให้ข้อมูลสำรสนเทศและสื่อสำรกับผู้ ถือหุ้น นักลงทุนตลอดจนนักวิเครำะห์หลักทรัพย์      
ซึ่งสำมำรถติดต่อขอข้อมูลบริษัทตำมที่อยู่ด้ำนล่ำงนี้ 

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

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อท ำหน้ำที่สรรหำกรรมกำรของบริษัทฯ 

เพื่อสำมำรถให้ควำมมั่นใจได้ว่ำคณะกรรมกำรที่ท ำหน้ำที่ในปัจจุบันนั้นประกอบไปด้วยบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ 
และประสบกำรณ์เป็นที่ยอมรับและมีควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำท่ีที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่ำงดี   

1.  โครงสร้ำงกรรมกำร 
    1.1 ปัจจุบันคณะกรรมกำรของบริษัทมีจ ำนวน 8 คน ประกอบด้วย  
  (ก)  กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร (Executive Director) 2 คน  
  (ข)  กรรมกำรที่มิได้เป็นผู้บริหำร (Non-Executive Director) 6 คน (รวมประธำนกรรมกำรบริษัท )         
ในจ ำนวนนี้มีกรรมกำรอิสระ 3 คน (มำกกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนคณะกรรมกำรทั้งคณะ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ir@spvi.co.th
http://www.spvi.co.th/
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 นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ เพื่อช่วยในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ 
ดังนี ้

 1.1 คณะกรรมกำรบริหำร : เป็นผู้ก ำหนดแนวทำงและกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด
โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ และเพื่อให้กำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำงคล่องตัว  

 1.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ : ปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำและ
รับทรำบ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีสิทธิหน้ำที่ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ ในอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งนี้ 
กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำน จะต้องมีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนบัญชีเพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบ
ทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินของบริษัทฯ ได้ 

 1.3 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรช่วยคณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำควำมเสี่ยงในเรื่อง
ต่ำงๆ อำทิเช่น ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติกำร ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน ควำมเสี่ยงด้ำนกำรตลำด เพื่อให้มั่นใจว่ำสำมำรถบริหำร
จัดกำรใหร้ะดับควำมเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงเหมำะสมกับสภำพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

 1.4 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน : ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนให้แก่
กรรมกำรบริษัทฯ และผู้บริหำรระดับสูงสุด เพื่อช่วยคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรท ำใหม้ั่นใจว่ำบริษัทฯ มีกำรด ำเนินกำรเรื่อง
กระบวนกำรสรรหำและกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนอย่ำงเหมำะสม 
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีนโยบำยให้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิด
ควำมชัดเจนในด้ำนควำมรับผิดชอบระหว่ำงกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลและกำรบริหำรงำนประจ ำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้
แบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทฯ กับผู้บริหำรอย่ำงชัดเจน โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ ท ำ
หน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำร ขณะที่ผู้บริหำรท ำหน้ำที่บริหำรงำนของบริษัทฯ ใน
ด้ำนต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนด 

 2. บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำร 
  บริษัทฯ ก ำหนดให้กรรมกำรบริษัทฯ ปฏิบัติตำมข้อพึงปฏิบัติที่ดีส ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน (Code of 
Best Practices) ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมกำรต้องเข้ำใจและทรำบถึงบทบำทหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและค ำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นส ำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ 
เป็นผู้ก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมำณของบริษัทฯ และก ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำร
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม  
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 3. กำรประชุมคณะกรรมกำร 
 บริษัทฯ มีนโยบำยให้คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ซึ่งก ำหนดวันประชุมไว้
ล่วงหน้ำตลอดทั้งปี และอำจมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มเติมตำมควำมจ ำเป็น โดยกำรประชุมแต่ละครั้งได้มีกำรก ำหนดวำระใน
กำรประชุมอย่ำงชัดเจน และมีกำรส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรำยละเอียดล่วงหน้ำ 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มี
เวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม รวมทั้งได้มีกำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษร และ
จัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้ 
 โดยในปี 2560 มีกำรประชุมทั้งสิ้นจ ำนวน 5 ครั้ง โดยก ำหนดกำรประชุมจะถูกพิจำรณำก ำหนดล่วงหน้ำตลอด   
ทัง้ปี เพือ่ให้มั่นใจว่ำกรรมกำรทุกท่ำนจะสำมำรถจัดสรรเวลำเข้ำร่วมประชุมได้อย่ำงพร้อมเพรียงกัน และจ ำนวนกรรมกำรที่เข้ำ
ร่วมประชุม ปรำกฎในหัวข้อ "โครงสร้ำงกำรจัดกำร" 
 4. กำรประชุมของกรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผู้บริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก ำหนดให้กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผู้บริหำรประชุมร่วมกันอย่ำงน้อย 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมกำร
ที่เปน็ผู้บริหำรเข้ำร่วมกำรประชุม เพื่อให้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและพิจำรณำประเด็นต่ำงๆ ทั้งที่
เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และเรื่องที่อยูในควำมสนใจ โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรประชุมดังกล่ำวเพื่อพิจำรณำผล
ประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และเรื่องอื่นๆ  

5. ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
บริษัทฯ มีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรในระดับท่ีเหมำะสมและเป็นอัตรำที่เพียงพอส ำหรับกำร

รักษำกรรมกำรและผู้บริหำรที่มีคุณภำพไว้ โดยไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่มำกเกินควรและอยู่ในระดับที่สำมำรถเทียบเคียงได้
กับบริษัทในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน ปัจจัยที่จะน ำมำพิจำรณำ ประกอบด้วย ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที่ ขอบเขตของบทบำท
และควำมรับผิดชอบ ทั้งนี้ กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ในส่วนของค่ำตอบแทนของผู้บริหำร จะเป็นไปตำมหลักกำรและนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนดไว้ ซึ่งจะพิจำรณำจำก
ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรแต่ละท่ำน ประกอบกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
 6. กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ 
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก ำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในธุรกิจ และกำร
ด ำเนินกำรด้ำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร 
 7. กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีนโยบำยส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริหำร และเลขำนุกำรบริษัทฯ เพื่อให้มีกำร       
ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
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8. กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร 
  คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนดให้มีกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทั้งคณะ กรรมกำรแต่ละท่ำนและ
คณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุด เพื่อประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ทั้งยังเป็นกำรทบทวน ประมวลผลข้อคิดเห็นในประเด็นต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท และกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ อันจะก่อให้เกิดกำรกำรพัฒนำกำรก ำกับดูแล
กิจกำร 

 กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัททั้งคณะ 
  คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัททั้งคณะประจ ำปี 2560    
ซึ่งแบบประเมินคลอบคลมุในเรื่องต่ำง ดังนี้ 
   1.  โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร 
   2.  กำรก ำหนดกลยุทธิ์และทิศทำงบริษัท 
   3.  ควำมรับผิดชอบหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 
   4.  กำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท 
   5.  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำร 
   โดยผลกำรประเมินกำรปฎิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัททั้งคณะ ในรอบปี 2560 ที่ผ่ำนมำในภำพรวม       
5 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 93.33 

 กำรประเมินตนเองของกรรมกำรรำยบุคคล 
  คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรแต่ละท่ำน ประจ ำปี 2560 ซึ่งแบบ
ประเมินคลอบคลุมในเรื่องต่ำง ดังนี้ 

   1.  โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 
   2.  กำรประชุมของคณะกรรมกำร 
   3.  บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
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   โดยผลกำรประเมินกำรปฎิบัติงำนของกรรมกำรแต่ละท่ำน ในรอบปี 2560 ที่ผ่ำนมำ ในภำพรวม 3 หัวข้อ อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 95.83 

 กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อย 
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุด ประจ ำปี 2560 
ซึ่งแบบประเมินคลอบคลุมในเรื่องต่ำงๆ ดังนี ้

   1.  โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 
   2.  กำรประชุมของคณะกรรมกำร 
   3.  บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
   โดยผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อย ปี 2560 ทุกชุด อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

คณะกรรมการชุดย่อย ผลการประเมิน (ร้อยละ) 

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 97.92 

2. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 88.61 

3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 91.67 

 ขั้นตอนในกำรประเมิน  
เลขำนุกำรบริษัทฯ จะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมกำรทุกท่ำนประเมินตนเองในทุกสิ้นปี จำกนั้นจะน ำรวบรวมและ

รำยงำนสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อรับทรำบรวมทั้งหำรือถึงแนวทำงในกำรพัฒนำต่อไป 

 กำรประเมินผลงำนประจ ำปีของกรรมกำรผู้จัดกำร 
    คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร เพื่อ
น ำไปใช้ในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยประเมินครอบคลุมในเรื่อง
ต่ำงๆ ดังนี ้
 1. ควำมเป็นผู้น ำ 
 2. กำรก ำหนดและปฏิบตัิตำมแผนกลยุทธ ์
 3. กำรวำงแผนและผลปฏิบัติทำงกำรเงิน 
 4. ควำมสัมพันธ์กับคณะกรรมกำร 
 5. กำรบริหำรงำนและควำมสมัพันธ์กับบุคลำกร 
 6. กำรสืบทอดต ำแหน่ง 
 7. ควำมรู้ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร 
 ผลกำรประเมินกรรมกำรผู้จัดกำรในรอบปี 2560 ที่ผ่ำนมำในภำพรวม 7 หัวข้อ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 91.67 

 9.2 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการ 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรพิจำรณำทบทวนทักษะและคุณลักษณะ

ของกรรมกำรที่ต้องกำรเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีองค์ประกอบท่ีเหมำะสมกับทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ
และกลยุทธ์ในปัจจุบันและอนำคตของบริษัทฯ โดยขั้นตอนกำรคัดเลือกกรรมกำรของบริษัทฯ มีดังน้ี 

1.1 กำรคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมกำรใหม ่
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 1) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะจัดท ำเป็นตำรำง Board Skill Matrix เพื่อพิจำรณำว่ำ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ยังขำดควำมเชี่ยวชำญในเรื่องใด นอกจำกนี้ยังพิจำรณำถึงควำมหลำกหลำยในด้ำนทักษะ ประสบกำรณ์
ควำมรู้ ควำมเป็นอิสระ อำยุ และเพศ 

 2) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน พิจำรณำสรรหำบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตรงเกณฑ์ที่สุดจำก
แหล่งต่ำงๆ ดังนี ้
  • กรรมกำรของบริษัทฯ เป็นผู้แนะน ำ 
  • ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทฯ 

  • บริษัทท่ีปรึกษำภำยนอก 
  • ฐำนข้อมูลกรรมกำรของสมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  
 3) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะประเมินคุณสมบัติเบื้องตนของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอ

ช่ือและคัดเลือกให้เหลือไว้จ ำนวนหนึ่ง หลังจำกน้ันจะสัมภำษณ์บุคคลดังกลำว 
 4) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะส่งรำยช่ือบุคคลที่เหมำะสมที่สุดให้คณะกรรมกำร

บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้ง หรือให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ แต่งตั้งในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะ
เหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระ 

1.2  กำรแต่งตั้งกรรมกำรกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่ง  
 ในกำรพิจำรณำกรรมกำรเดิมที่มีอยู่กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่ง คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน      

จะพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ เช่น ผลกำรปฏิบัติงำน จ ำนวนครั้งกำรเข้ำร่วมประชุม และกำรมีส่วนร่วมในกำรประชุม รวมทั้งกำร
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

9.2.1 องค์ประกอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการบริษัทฯ  
องค์ประกอบและกำรสรรหำ แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทฯ น้ัน ได้ก ำหนดไว้ใน

ข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสำมำรถสรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ 
1. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง

ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจักร และตอ้งมีคุณสมบัติตำมกฎหมำยก ำหนด 
2. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำร ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหุ้นท่ีตนถือ 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้    

ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน

กรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในล ำดับถัดลง
มำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธำน
เป็นผู้ออกเสียงช้ีขำด 

3. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีทุกครั้งให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำมของจ ำนวน
กรรมกำรในขณะนั้น ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม
กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลำกกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
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กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรที่จะออกตำมวำระอำจถูกเลือกเข้ำมำรับต ำแหน่ง
ใหม่ก็ได้ 

4. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัทฯ กำรลำออกมีผลนับแต่วันท่ีใบลำออกไป
ถึงบริษัทฯ 

5. ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรอำจเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด และ/หรือกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน บุคคล
ซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำว จะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงแค่วำระที่ ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน มติของ
คณะกรรมกำรต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่ 

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

9.2.2 องค์ประกอบและการแต่งต้ังกรรมการอิสระ 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะร่วมกันพิจำรณำเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร

อิสระ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติมหำชนจ ำกัด กฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะพิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรอิสระจำกผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และควำม
เหมำะสมด้ำนอื่นๆ ประกอบกัน จำกนั้นจะน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ ต่อไป 
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรแต่งตั้งกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด และต้องมีจ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 3 ท่ำน 

คุณสมบัติของกรรมกำรอสิระ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ท่ีปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือ

ผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 
เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อ ก.ล.ต. 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็นบิดำ
มำรดำ คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
กำร เสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ หรือผู้บริหำร ของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อ 
ก.ล.ต. 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผู้บริหำร หรือหุ้นส่วนผู้จัดกำรของส ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่ง
มีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำร
มีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงกำรเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ 
ผู้บริหำร หรือหุ้นส่วนผู้จัดกำร ของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
2 ปีก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน 

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือ
หุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ  

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของ บริษัทฯ 

9.2.3 องค์ประกอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 

3 ท่ำน  โดยแต่งตั้งจำกกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกำศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด นอกจำกนี้ กรรมกำรอิสระที่ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้  

1. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรให้ตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง  

2. ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล ำดับเดียวกันเฉพำะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
3. มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมี

กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยหนึ่งคนที่มีควำมรู้ และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำม
น่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได ้

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งนับตั้งแต่แต่งตั้งจนถึงเวลำ
สิ้นสุดวำระของกำรเป็นกรรมกำรบริษัท 

ทั้งนี้ เมื่อครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำว ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรตรวจสอบที่พ้นจำก
ต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตั้งให้กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งได้อีก 

9.3 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทฯ น ำควำมลับ และ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ไป

เปิดเผยหรือแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่ำโดยทำงตรง หรือทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตำม 

ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคล
ดังกล่ำวใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ที่มีหรืออำจมีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้
เปิดเผยต่อสำธำรณชน เพื่อท ำกำรซื้อ ขำย เสนอซื้อ เสนอขำย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขำย เสนอซื้อหรือเสนอขำย
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หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้มีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณชน ไม่ว่ำกำรกระท ำดังกล่ำว
จะกระท ำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อให้ผู้อื่นกระท ำดังกล่ำวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่ำฝืนจะถูก
ลงโทษตำมมำตรกำรทำงวินัยของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรแจ้งให้ผู้บริหำรเข้ำใจและรับทรำบภำระหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ 
ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ตลอดจนกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภำวะของบุคคลดังกล่ำว ซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลำ 1 เดือน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินให้แก่สำธำรณชน
ทรำบ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทฯ ทรำบเกี่ยวกับข้อก ำหนดข้ำงต้น 

9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
  ในปี 2560 บริษัทฯ จ่ำยค่ำสอบบัญชีให้กับบริษัท อีวำย จ ำกัด ซึ่งเป็นส ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีประจ ำปี 
2560 สังกัด ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีควำมสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่ำว โดยมีรำยละเอียดค่ำตอบแทนดังน้ี 
  9.4.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 
   ในปี 2560 บริษัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้แก่ บริษัท อีวำย จ ำกัด จ ำนวน 1,100,000 บำท ทั้งนี้ 
บริษัทฯ มิได้จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้แก่ ผู้สอบบัญชีบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และส ำนักงำนสอบ
บัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด 
  9.4.2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee) 
     ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีค่ำบริกำรอื่นที่ต้องช ำระให้กับ ส ำนักงำนสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือส ำนักงำนสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้กำรก ำกับกิจกำรที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับกำร มีส ำนึก

รับผิดชอบต่อสังคม โดยค ำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงำน ลูกค้ำ 
ตลอดจนสังคมวงกว้ำง เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืน 

 กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม 
 บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจและบริหำรงำนอย่ำงมีจรรยำบรรณ โดยคณะกรรมกำรไดจ้ัดให้มคีู่มือจริยธรรมและจรรยำบรรณ
ธุรกิจส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนบริษัทฯ ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ในกำรท ำงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต            
มีคุณภำพ คุณธรรม และเป็นธรรม โดยครอบคลุมในเรื่องของกำรดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงำน ลูกค้ำ 
คู่แข่ง คู่ค้ำ เจ้ำหนี้ โดยได้เปิดเผยจริยธรรมธุรกิจดังกล่ำวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.spvi.co.th/investor-
relations/ 

 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 
  บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม โดยยึดมั่นใน หลักบรรษัทภิบำลที่ดี มีควำม

http://www.spvi.co.th/investor-relations/
http://www.spvi.co.th/investor-relations/
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โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปลอดคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ คณะกรรมกำรได้ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติกำรต่อต้ำน
คอร์รัปช่ัน ท่ีครอบคลุมถึงประเด็นต่ำงๆ คือ กำรให้ของขวัญและค่ำใช้จ่ำยกำรเลี้ยงรับรอง กำรสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรเมือง 
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจและกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกับภำครัฐ กำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งกระบวนกำรใน
จัดกำรกับเรื่องที่ถูกร้องเรียน และคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน
ของบริษทัฯ น ำไปใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรต่อต้ำนคอร์รัปช่ัน  

 กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
  บริษัทฯ ยึดหลักควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันในเรื่องของสิทธิมนุษยชน และน ำมำใช้เป็นแนวควำมคิดหลัก
ในกำรขับเคลื่อนองค์กร โดยให้ควำมส ำคัญกับพนักงำนทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
เนื่องจำกเชื้อชำติ ศำสนำ เพศ อำยุ สถำนภำพกำร สมรส ควำมทุพพลภำพ และไม่มีนโยบำยกำรจ้ำงแรงงำนเด็ก และแรงงำน
ผิดกฎหมำยโดยเด็ดขำด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท ำแนวปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจ ในส่วนควำมรับผิดชอบต่อ
พนักงำน  

 กำรปฏิบัตติ่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 
  บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่ำพนักงำนเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนและน ำพำบริษัทฯ ไปสู่
ควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยของบริษัทฯ จึงให้กำรดูแลและปฏิบัติตำมกฎหมำย ตลอดจนกำรปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งใน
ด้ำนโอกำส ผลตอบแทน กำรแต่งตั้ง โยกย้ำย และกำรพัฒนำศักยภำพ โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้  
 (1) ปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยควำมสุภำพและให้เกียรติ 
 (2) ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนักงำน 
 (3) ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำนอยู่เสมอ 
 (4) กำรแต่งตั้งและโยกย้ำย รวมถึงกำรให้รำงวัลและกำรลงโทษพนักงำน กระท ำด้วยควำมสุจริตใจ และตั้งอยู่บน

พื้นฐำนของควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมของพนักงำนนั้น 
 (5) ให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำน 
 (7) ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพนักงำน อย่ำงเคร่งครัด 
 (8) หลีกเลี่ยงกำรกระท ำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอำจมีผลกระทบต่อควำมมั่นคงในหน้ำที่กำรงำนของพนักงำน หรือ

คุกคำมและสร้ำงควำมกดดันต่อสภำพจิตใจของพนักงำน  

 นอกจำกนั้น บริษัทฯ ยังจัดให้สวัสดิกำรต่ำงๆ ให้กับพนักงำน ได้แก่ ประกันชีวิตหมู่ กองทุนส ำ รองเลี้ยงชีพ       
มีกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี  

 ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
  บริษทฯ มุ่งมั่นสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ดี รวมทั้งรักษำ
สัมพันธภำพที่ดีมุ่งเน้นกำรท ำกำรค้ำด้วยควำมซื่อสัตย์และเป็นธรรมโดยมีแนวทำงปฏิบัติดังนี ้
 (1) มุ่งมั่นท่ีจะจัดหำสินค้ำ และพัฒนำบริกำรให้มีควำมทันสมัยอยู่เสมอเพื่อสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
 (2) จ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพให้กับลูกค้ำในรำคำที่เป็นธรรม 
 (3) ให้ข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้องแก่ลูกค้ำ โดยไม่มีกำรกล่ำวเกินควำมเป็นจริงอันเป็นเหตุ ให้ลูกค้ำเข้ำใจผิดเกี่ยวกับ

คุณภำพปริมำณหรือเง่ือนไขใดๆ ของสินค้ำหรือบริกำรนั้นๆ 
 (4) จัดให้มีบริกำรหลังกำรขำยเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กับลูกค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ   
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 กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม 
  บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมจึงได้ยึดหลักปฏิบัติดังนี้  
 (1) คัดเลือกสินค้ำท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อลูกค้ำ  
 (2) ดูแลป้องกันมิให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อคุณภำพชีวิตของชุมชนสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

  บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ ดังนี้  
 - น ำหลอดไฟ LED ซึ่งเป็นหลอดไฟประเภทประหยัดพลังงำนและมีควำมทนทำน ไม่ต้องเปลี่ยนหลอดบ่อยมำใช้
ในร้ำนค้ำสำขำทุกแห่งตลอดจนส ำนักงำนใหญ่ 
 - ส่งเสริมให้พนักงำนใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงประหยัดและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น กำรรีไซเคิลวัสดุต่ำงๆ 
เช่น กระดำษ กำรใช้น้ ำอย่ำงประหยัด 

 กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม 
  บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่ำบริษัทฯ อยู่รอดและเติบโตได้ก็ด้วยอำศัยสังคมและส่วนรวม ดังนั้นเพื่อธ ำรงรักษำไว้ซึ่ง
สังคมและส่วนรวมที่ดีบริษัทฯ จึงได้ยึดหลักปฏิบัติดังนี้ 
 (1) มีส่วนร่วมทำงสังคมในกำรให้กำรสนับสนุนกิจกรรมทำงด้ำนกำรศึกษำ กำรพัฒนำควำมรู้แก่ทุกเพศทุกวัย  
 (2) ด ำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม และจำรีตประเพณีอันดีงำม หรือไม่เกิดควำมเสียหำยต่อสังคม 

ส ำหรับปี 2560 บริษัทฯ ยังคงจัดกิจกรรม สนับสนุนโครงกำรด้ำนกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งส ำหรับอำจำรย์          
ในมหำวิทยำลัยและบุคคลำกรทำงด้ำนกำรศึกษำ ตลอดจนเยำวชน อันได้แก่ 

- โครงกำร Learning with iPad เพื่อให้ครูสำมำรถใช้ iPad ประยุกต์ในกำรสอนกับโรงเรียน และนักเรียนใช้ iPad
ประกอบกำรเรียน กับโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ 2 และโรงเรียนสำธิตสถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน ์(SATIT PIM) 

- โครงกำรค่ำยคอมพิวเตอร์ ภำยใต้ช่ือว่ำ "iCamp”และ "yCamp" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนได้มีกำรฝึกฝน
ทักษะทำงด้ำนกำรถ่ำยภำพนิ่ง และตัดต่อวีดีโอ โดยสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน เช่น กำร
ท่องเที่ยว กำรค้นคว้ำในสิ่งต่ำงๆ เพื่อกำรสร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้ไปใช้ในอนำคตอย่ำงมีประสิทธิภำพ กับ โรงเรียนนวมินทรำชิ    
นูทิศ เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร 

- โครงกำรอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร Five Best Practices ผู้บริหำรยุค 4.0กับวิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม STC 
- สนับสนุนทุนกำรศึกษำกับงำนกำรประกวดแผนกำรตลำดในหัวข้อ “U•Store มำกกว่ำร้ำนเทคโนโลยี”              

ที่มหำวิทยำลัย กรุงเทพ วิทยำเขตรังสิต 
- งำนกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “Mobile learning” ส ำหรับโรงเรียนยุค 4.0 กับโรงเรียนรัตนำธิเบศร์ 
- โครงกำรค่ำยคอมพิวเตอร์ ส ำหรับเยำวชนภำคตะวันออก กับส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
- ร่วมให้ควำมรู้ กับงำนเสวนำเรื่อง “กำรสร้ำงสื่อกำรสอนอย่ำงไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์” ร่วมกับคณะนิเทศน์ศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยกรุงเทพ และกรมทรัพสินทำงปัญญำ 
- ร่วมให้ควำมรู้ ในกำรท ำงำนรูปแบบใหม่ด้วยเครื่อง iPad “New Ways to Work with iPad” กับสถำบัน

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่ออุตสำหกรรม 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน  
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรควบคุมภำยในซึ่งเป็นสิ่งส ำคัญที่มีส่วนช่วยป้องกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดจำกกำร

ปฏิบัติงำนและกำรแสวงหำผลประโยชน์ของผู้บริหำรและพนักงำนโดยมิชอบ 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อ 15 กุมภำพันธ์ 2561 ซึ่งมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วม

ประชุมด้วย คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท ตำมแบบประเมินที่จัดท ำขึ้นโดย
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนทั้ง 5 ด้ำน คือ องค์ประกอบและสภำพแวดล้อมกำรควบคุม กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุม
กำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล และระบบติดตำมประเมินผล แล้วเห็นว่ำ บริษัทฯ มี
ระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีเพียงพอและมีประสิทธิผล ท้ังนี้ ไม่พบข้อบกพร่องทีม่ีสำระส ำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยใน 

การตรวจสอบภายใน 
บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบภำยในเป็นหน่วยงำนอิสระหน่วยงำนหนึ่งในบริษัท ซึ่งรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำร

ตรวจสอบและรำยงำนด้ำนกำรบริหำรต่อกรรมกำรผู้จัดกำร มีหน้ำที่ในกำรให้ค ำปรึกษำและตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุม
ภำยใน ระบบบริหำรควำมเสี่ยง และกำรก ำกับดูแลกิจกำร เพื่อให้แน่ใจว่ำระบบควบคุมภำยในได้จัดให้มีขึ้นอย่ำงพอเพียง        
มีประสิทธิภำพตรงตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้   

การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคณะกรรมกำร

บริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 6 
พฤษภำคม 2557 ท ำหน้ำที่ในกำรจัดท ำนโยบำย ก ำกับ ดูแล และติดตำมสอบทำนกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ให้มีกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้ และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำและรับทรำบอย่ำงสม่ ำเสมอ 

   การต่อต้านคอร์รัปชั่น  

   บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์  โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ตำมหลักกำรบรรษัทภิบำลที่ดี ด้วยตระหนักดีว่ำกำรให้สินบนหรือกำรคอร์รัปช่ันนั้น เป็นภัยร้ำยแรงที่ท ำลำยกำรแข่งขันอย่ำงเสรี
และเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม บริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยและแนวทำง
ปฏิบัติกำรต่อต้ำนคอร์รัปช่ัน ซึ่งเปิดเผยเนื้อหำรำยละเอียดของ นโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปช่ัน ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ 
www.spvi.co.th/investor-relations/ 
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12. รายการระหว่างกัน 
 12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน 
 ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีกำรท ำรำยกำรกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง โดยมีรำยละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2559 ปี 2560 

บริษัท ไอที ซิตี้ จ ำกัด 
(มหำชน)  
(“IT City”) 

 มีกรรมกำรร่วมกัน คือ นำย มินทร์ อิงค์ธเนศ 

 เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อย   
ละ  29.00 

 

รำยได้ : 
1. ขำยสินค้ำ 
 
 
ค่ำใช้จ่ำย : 
1. ซื้อสินค้ำ 
 
 
2. ซื้อสินทรัพย ์
 
 
3. เงินปันผลจ่ำย 
 

                                           
0.00 

 
 
 

0.80 
 
 

0.008 
 
 

2.32 
 

                                           
0.01 

 
 
 

0.19 
 
 

- 
 
 

1.39 
 

 
1. เป็นกำรขำยสินค้ำเพื่อจ ำหน่ำยในจุดจ ำหน่ำยสินค้ำ 
Apple ใน IT City ซึ่งเป็นรำยกำรตำมแนวกำรคำ้ปกติ
ทั่วไป ด้ำนรำคำใกล้เคียงกับรำคำตลำดขำยส่ง 
 
เป็นกำรซื้อสินค้ำ ซึ่งเป็นรำยกำรตำมแนวกำรค้ำปกติ
ทั่วไป  ในด้ำนรำคำสอดคล้องกับรำคำตลำด 
 
เป็นกำรซื้ออุปกรณ์ส ำนักงำน ซึ่งเป็นรำยกำรตำมแนว
กำรค้ำปกติทั่วไป ในด้ำนรำคำสอดคล้องกับรำคำตลำด 
 
เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น โดยกำรจ่ำยเป็นไปตำม
อัตรำที่ประกำศจ่ำย 
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2559 ปี 2560 

บริษัท เอส พี วี แอด
วำนซ์ จ ำกัด 
(“SPV Advance”) 

 มี ก รรม ก ำรร่ วม กั น คื อ  น ำย ไต รส รณ์           
และนำงเพ็ชรรัตน์ วรญำณโกศล 

 มีผู้ ถือหุ้ นร่วมกัน คือ กลุ่มวรญำณโกศล          
โดยถือหุ้นรวมกันในบริษัทฯ ร้อยละ 20.30  
และถือหุ้นใน SPV Advance คิดเป็นร้อยละ  
93.61  

 

ค่ำใช้จ่ำย : 
1. ค่ำบริกำรจ่ำย 
   1.1 ค่ำเช่ำ 
 
 
 
   
 
 
   1.2 ค่ำบริกำรจ่ำยอื่นๆ 
 
 
 
ยอดคงค้ำง : 
ยอดเจ้ำหนี้คงค้ำง 

                                      

2.12 
1.63 

 
 
 

 
 

 
0.50 

 
 
 
 

0.08 

                                         
2.74 
1.67 

 
 
 

 
 

 
1.06 

 
 
 
 

0.03 

 
ค่ำบริกำรจำ่ย ได้แก่   
1.1 เป็นค่ำเช่ำอำคำรที่บริษัทฯ เช่ำ SPV Advance เพื่อ
เป็นส ำนักงำนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรำยกำรที่เป็นประโยชน์
ส ำหรับบริษัทฯ ทำงด้ำนอัตรำค่ำเช่ำเป็นไปตำมรำคำที่
ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับตลำดหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ เพื่อวัตถุประสงค์สำธำรณะ 
 
1.2 ค่ำบริกำรจ่ำยอื่นๆเป็นค่ำใช้จ่ำยที่ SPV Advance  
ช ำระแทนบริษัทฯ ไปก่อน ได้แก่ ค่ำตกแต่งอำคำร ,        
ค่ำสำธำรณูปโภค โดย SPV Advance เรียกเก็บค่ำบริกำร
ตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง 
 
 
 



 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

60 
 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2559 ปี 2560 

บริษัท เอส พี วี ดิจิตอล 
เซอร์วิส จ ำกดั (“SPV 
Digital”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มี กรรมกำรร่ วมกั น  คื อ  น ำย ไต รสรณ์               
วรญำณโกศล และนำงเพ็ชรรัตน์ วรญำณโกศล 

 มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ กลุ่มวรญำณโกศล  
   โดยถือหุ้นรวมกันในบริษัทฯ ร้อยละ 20.30  

และถือหุ้ นใน SPV Digital คิดเป็นร้อยละ  
99.00 

รำยได้ : 
1. ขำยสินค้ำ 
 
ค่ำใช้จ่ำย : 
1. ค่ำบริกำรจ่ำย 
   1.1 ค่ำเช่ำ 
    
 
 
 
 
  1.2 ค่ำบริกำรจ่ำยอื่นๆ 
 
 
 
 

 
0.08 

 
 

1.08 
0.59 

 
 
 
 
 

0.49 
 

 
 
 

 
0.005 

 
 

1.07 
0.61 

 
 
 
 
 

0.46 
 

 
 
 

 

เป็นกำรขำยสินค้ำ ซึ่งเป็นรำยกำรตำมแนวกำรค้ำปกติ
ทั่วไป ในด้ำนรำคำสอดคล้องกับรำคำตลำด 
 
1.1 เป็นค่ำเช่ำอำคำรที่บริษัทฯ เช่ำ SPV Digital เพื่อเป็น
ส ำนักงำนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรำยกำรที่เป็นประโยชน์
ส ำหรับบริษัทฯ ทำงด้ำนอัตรำค่ำเช่ำเป็นไปตำมรำคำที่
ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับตลำดหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ เพื่อวัตถุประสงค์สำธำรณะ 
 
1.2 ค่ำบริกำรจ่ำยอื่นๆเป็นค่ำใช้จ่ำยที่  SPV Digital  
ช ำระแทนบริษัทฯ ไปก่อน ได้แก่ ค่ำตกแต่งอำคำร , ค่ำ
สำธำรณูปโภค โดย SPV Digital เรียกเก็บค่ำบริกำรตำม
จ ำนวนที่จ่ำยจริง 
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2559 ปี 2560 

บริษัท เอส พี วี ดิจิตอล 
เซอร์วิส จ ำกดั (“SPV 
Digital”) (ต่อ) 

ยอดคงค้ำง : 
ยอดลูกหนี้คงค้ำง 
ยอดเจ้ำหนี้คงค้ำง 

 
0.09 
0.04 

 
- 

0.03 

บริษัท เอสวีโอเอ จ ำกัด 
(มหำชน) 
(“SVOA”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เป็นผู้ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัท ไอที  ซิตี้    
จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ 
บริษัทฯ 

 

รำยได้ : 
1. ขำยสินค้ำ 
 
ค่ำใช้จ่ำย : 
1. ซื้อสินค้ำ 
 
 
2. ค่ำบริกำรจ่ำย 
 
 
 
 
 

 
0.17 

 
 

2.92 
 
 

0.37 
 
 
 
 
 

 
0.38 

 
 

1.37 
 
 

0.38 
 
 
 
 
 

 
เป็นกำรขำยสินค้ำ ซึ่งเป็นรำยกำรตำมแนวกำรค้ำปกติ
ทั่วไป  ในด้ำนรำคำสอดคล้องกับรำคำตลำด 
 
เป็นกำรซื้อสินค้ำ ซึ่งเป็นรำยกำรตำมแนวกำรค้ำปกติ
ทั่วไป  ในด้ำนรำคำสอดคล้องกับรำคำตลำด 
 
ค่ ำบริกำรจ่ ำย เป็ นค่ ำจ้ ำงระบบทรัพยำกรบุ คคล          
โดยบริษัทฯ ว่ำจ้ำง SVOA โดยมีขอบข่ำยดังนี้ 
- จัดท ำบันทึกฐำนข้อมูลพนักงำน 
- จัดท ำระบบกำรจ่ำยเงินเดือนค่ำจ้ำงพนักงำน 
- จัดท ำภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ และประกันสังคม 
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2559 ปี 2560 

บริษัท เอสวีโอเอ จ ำกัด 
(มหำชน) 
(“SVOA”) (ต่อ) 

 
 
 

 

3. ค่ำบริหำรจดักำรสินค้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
ยอดคงค้ำง : 
ยอดลูกหนี้คงค้ำง 
ยอดเจ้ำหนี้คงค้ำง 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 

 
 
 

 

5.07 
 
 

 
 
 
 

 
 

0.02 
1.10 

- 

 
 
 

 

5.85 
 
 

 
 
 
 

 
 
- 

0.14 
0.95 

เนื่องจำก SVOA มีกำรลงทุนในระบบทรัพยำกรบุคคล  
จึงสำมำรถให้บริกำรดังกล่ำวได้ ทำงด้ำนรำคำมีควำม
สมเหตุสมผล คุ้มค่ำกว่ำที่บริษัทฯ จะลงทุนระบบและ   
จ้ำงพนักงำนเพิ่ม 

กำรจ้ำงบริหำรคลังสินค้ำ โดยบริษัทฯ ว่ำจ้ำง SVOA ให้
บริหำรจัดกำรคลังสินค้ำ รวมทั้งบริกำรด้ำนจัดส่งสินค้ำ 
เนื่องจำก SVOA มีคลังสินค้ำ รวมทั้งมีระบบกำรขัดกำร
สินค้ำที่เป็นมำตรฐำน และปลอดภัยทำงด้ำนรำคำมีควำม
สมเหตุสมผล คุ้มค่ำกว่ำที่บริษัทฯ จะด ำเนินกำรเอง 
เนื่องจำก SVOA ต้องบริหำรจัดกำร เพื่อจัดส่งสินค้ำของ 
SVOA ไปจ ำหน่ำยที่จุดจ ำหน่ำยของ SVOA ซึ่งมีควำม
คล้ำยคลึงกับบริษัท 
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2559 ปี 2560 

บริษัท เออำร์ไอพี จ ำกัด 
(มหำชน) (ARIP) 

 มีกรรมกำรร่วมกัน คือ นำย มินทร์ อิงค์ธเนศ 
 

รำยได้ : 
1. ขำยสินค้ำ 

ค่ำใช้จ่ำย : 
1. ค่ำบริกำรจ่ำย 
 
 

                                           
0.11 

 
2.03 

 
 

                                           
0.005 

 
2.85 

 
 

 
เป็นกำรขำยสินค้ำ ซึ่งเป็นรำยกำรตำมแนวกำรค้ำปกติ
ทั่วไป  ในด้ำนรำคำสอดคล้องกับรำคำตลำด 

ค่ำบริกำรจ่ำย ได้แก่ ค่ำเช่ำพื้นที่งำนแสดงสินค้ำ IT และ
ค่ำโฆษณำสื่อนิตยสำร IT รวมทั้ ง Social Media ซึ่ ง
เป็นไปตำมแนวกำรค้ำปกติทั่วไป  ในด้ำนรำคำสอดคล้อง
กับตลำด 

บริษัท ดำต้ำวัน เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 
(“D1”) 

 SVOA ถือหุ้นใน D1 คิดเป็นร้อยละ 99.99 ณ 
วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 และเป็นผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ของบริษัท ไอที  ซิตี้  จ ำกัด (มหำชน)      
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 

รำยได้ : 
1. ขำยสินค้ำ 

ยอดคงค้ำง : 
ยอดลูกหนี้คงค้ำง 

 
0.28 

 
0.12 

 
0.28 

 

- 

 
เป็นกำรขำยสินค้ำ ซึ่งเป็นรำยกำรตำมแนวกำรคำ้ปกติ
ทั่วไป  ในด้ำนรำคำสอดคล้องกับรำคำตลำด 
 

บริษัท ลีซ อิท จ ำกัด 
(มหำชน) (“LIT”) 

 SVOA ถือหุ้นใน LIT คิดเป็นร้อยละ 35 และ
เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท ไอที  ซิตี้ 
จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ
บริษัทฯ 

รำยได้ : 
1. ขำยสินค้ำ 

 
- 

 
0.20 

 
เป็นกำรขำยสินค้ำ ซึ่งเป็นรำยกำรตำมแนวกำรคำ้ปกติ
ทั่วไป  ในด้ำนรำคำสอดคล้องกับรำคำตลำด 
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2559 ปี 2560 

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ 
จ ำกัด (มหำชน) 
(“BOL”) 

 มีกรรมกำรร่วมกัน คือ นำย มินทร์ อิงค์ธเนศ รำยได้ : 
1. ขำยสินค้ำ 

                                           
0.30 

                                           
0.17 

 
เป็นกำรขำยสินค้ำ ซึ่งเป็นรำยกำรตำมแนวกำรค้ำปกติ
ทั่วไป ในด้ำนรำคำสอดคล้องกับรำคำตลำด 

บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล  
จ ำกัด 

 มีกรรมกำรร่วมกัน คือ นำย มินทร์ อิงค์ธเนศ รำยได้ : 
1. ขำยสินค้ำ 

 
- 

 
0.04 

 
เป็นกำรขำยสินค้ำ ซึ่งเป็นรำยกำรตำมแนวกำรค้ำปกติ
ทั่วไป  ในด้ำนรำคำสอดคล้องกับรำคำตลำด 

บริษัท เออำร์ไอที จ ำกัด 
(“ARIT”) 

 มีกรรมกำรร่วมกันคือ นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ 
 

รำยได้ : 
1. ขำยสินค้ำ 
 
ยอดคงค้ำง :  
ยอดลูกหนีค้งค้ำง 

 
0.13 

 
 
- 

 
0.29 

 
 

0.27 

 
เป็นกำรขำยสินค้ำ ซึ่งเป็นรำยกำรตำมแนวกำรค้ำปกติ
ทั่วไป  ในด้ำนรำคำสอดคล้องกับรำคำตลำด 
 

บริษัท กลุ่มแอดวำนซ์    
รีเสริ์ช จ ำกัด (“ARG”) 

 มีกรรมกำรร่วมกันคือ นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ 
 

รำยได้ : 
1. ขำยสินค้ำ 
 
ยอดคงค้ำง :  
ยอดลูกหนี้คงค้ำง 

 
0.17 

 
 

0.06 

 
0.09 

 
 
- 

 
เป็นกำรขำยสินค้ำ ซึ่งเป็นรำยกำรตำมแนวกำรค้ำปกติ
ทั่วไป  ในด้ำนรำคำสอดคล้องกับรำคำตลำด 
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2559 ปี 2560 

บริษัท เอเน็ต จ ำกัด 
(ANET) 

 มีกรรมกำรร่วมกันคือ นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ 
 

รำยได้ : 
1. ขำยสินค้ำ 
 
ยอดคงค้ำง : 
ยอดลูกหนี้คงค้ำง 

 
0.22 

 
 

0.06 

 
0.184 

 
 
- 

 
เป็นกำรขำยสินค้ำ ซึ่งเป็นรำยกำรตำมแนวกำรค้ำปกติ
ทั่วไป  ในด้ำนรำคำสอดคล้องกับรำคำตลำด 
 
 

บริษัท พีซีซี อินเตอร์
เนช่ันนัล จ ำกัด 

 มีกรรมกำรร่วมกันคือ นำยนรำธร วงศ์วิเศษ 
  
 

ค่ำใช้จ่ำย : 
1. ค่ำบริกำรจ่ำย 
 
 
 
 
 
ยอดคงค้ำง : 
ยอดลูกหนี้คงค้ำง 

 
0.12 

 
 
 
 
 
 

0.13 

 
1.70 

 
 
 
 
 
 

1.82 

 
ในปี 2559 เป็นค่ำบ ำรุงดูแลระบบที่บริษัท ซื้ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเพื่อใช้เป็น ระบบกำรสื่อสำร 
และระบบควบคุมติดตำมกำรใช้เครือข่ำยดูแลกำรใช้งำน 
ส ำหรับปี  2560 เป็นค่ำบริกำร Customer Relation 
Management ซึ่งเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล ในด้ำน
รำคำเป็นไปตำมที่ตกลงกัน 

บริษัท  คอร์ แอนด์ พีค 
จ ำกัด 

 มีกรรมกำรร่วมกัน คือ นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ รำยได้ : 
1. ขำยสินค้ำ 

 
0.02 

 
- 

 
เป็นกำรขำยสินค้ำ ซึ่งเป็นรำยกำรตำมแนวกำรค้ำปกติ
ทั่วไป  ในด้ำนรำคำสอดคล้องกับรำคำตลำด 
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2559 ปี 2560 

ทัช ปรินท์ติ้ง รีพับลิค 
จ ำกัด 

 มีกรรมกำรร่วมกัน คือ นำยโสภณ อิงค์ธเนศ 

 มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ 
บริษัท ไอที ซิตี้ จ ำกัด (มหำชน) 

ค่ำใช้จ่ำย : 
1. ซื้อสินทรัพย ์
 
 
2. ค่ำบริกำรเหมำจ่ำย 

 
- 
 
 
- 

 
0.01 

 
 

0.005 

 
เป็นกำรขำยสินค้ำ ซึ่งเป็นรำยกำรตำมแนวกำรค้ำปกติ
ทั่วไป  ในด้ำนรำคำสอดคล้องกับรำคำตลำด 
 
เป็นค่ำบริกำรจ้ำงพิมพ์ถุงผ้ำ ส ำหรับกำรส่งเสริมกำรขำย 
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 12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

บริษัทฯ มีกำรก ำหนดมำตรกำรในกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง โดยจะจัด
ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจ ำเป็นของกำรเข้ำท ำรำยกำร ควำมสมเหตุสมผล และควำม
เหมำะสมด้ำนรำคำของรำยกำรนั้น โดยพิจำรณำจำกเงื่อนไขต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมลักษณะกำรด ำเนินกำรค้ำปกติในรำคำตลำด     
ซึ่งสำมำรถเปรียบเทียบได้กับรำคำที่เกิดขึ้นกับบุคคลภำยนอก ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำ
รำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้บุคคลที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินรำคำทรัพย์สิน 
ส ำนักกฎหมำย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจำกบริษัทฯ และบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกัน
ดังกล่ำว เพื่อน ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบน ำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำร หรือผู้ถือหุ้น ตำมแต่กรณี 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีกำรก ำหนดมำตรกำรไม่ให้ผู้บริหำร หรือผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถเข้ำมำมี ส่วนร่วมในกำรอนุมัติ
รำยกำรที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งโดยทำงตรงและทำงอ้อม และคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน
และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยง
กัน และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินท่ีส ำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตำมมำตรฐำนบัญชีท่ีก ำหนดโดย
สภำวิชำชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย และจะท ำกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินท่ีได้รับกำรตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  

 12.3 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
บริษัทฯ อำจมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคตอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นไปตำมลักษณะกำรท ำธุรกิจกำรค้ำทั่วไป 

และจะมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกันอย่ำงชัดเจน โดยเป็นรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำตำมปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับท่ีก ำหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน เช่น กำรขำยสินค้ำ กำรซื้อสินค้ำกำรให้หรือรับบริกำรต่ำงๆ 
เป็นต้น โดยรำยกำรระหว่ำงกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และให้ควำมเห็นถึงควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำรที่เกิดขึ้นทุกไตรมำส 

ส ำหรับรำยกำรระหว่ำงกันที่มิได้เป็นไปตำมธุรกิจปกติที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเข้ำมำสอบทำนกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผลในกำรท ำรำยกำรดังกล่ำวก่อนที่บริษัทฯ จะเข้ำท ำรำยกำร
นั้นๆ โดยจะด ำเนินกำรตำมมำตรกำรและขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันตำมที่ระบุข้ำงต้น อย่ำงไรก็ตำม รำยกำร
ระหว่ำงกันท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรตลำดทุน
และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรเกี่ยวโยง
กัน และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตลอดจนกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ก ำหนด
โดยสภำวิชำชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย 
 
 



แบบ 56-1 
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บริษัท เอส พี วี ไอ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

68 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
 13.1 งบการเงิน 
 13.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญช ี  

(ก) งบกำรเงินปี 2558 ตรวจสอบโดย นำยวิชำติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4451      
จำกบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 

 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทฯ และได้ให้ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินแสดงฐำนะ
กำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้อง
ตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

(ข)  งบกำรเงินปี 2559 ตรวจสอบโดย นำยวิชำติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4451      
จำกบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทฯ และได้ให้ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินแสดงฐำนะ
กำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้อง
ตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

(ค) งบกำรเงินปี 2560 ตรวจสอบโดย นำยวิชำติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4451      
จำกบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทฯ และได้ให้ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินแสดงฐำนะ
กำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกต้อง
ตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน      
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 13.1.2 ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ 
ณ 31 ธ.ค. ปี 2558 ณ 31 ธ.ค. ปี 2559 ณ 31 ธ.ค. ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์        
สินทรัพย์หมุนเวียน        
   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  30.21 6.98 16.07 4.05 33.34 6.76 

   เงินลงทุนช่ัวครำว  103.65 23.96 88.50 22.30 103.28 20.95 
   ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอื่น  33.10 7.65 33.34 8.40 32.29 6.55 

   สินค้ำคงเหลือ  168.50 38.94 153.23 38.61 217.21 44.07 

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  5.34 1.23 5.36 1.35 6.43 1.31 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  340.80 78.76 296.50 74.71 392.55 79.64 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        
   เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน  
   เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 

0.16 
- 

0.04 
- 

0.16 
10.00 

0.04 
2.52 

- 
10.00 

- 
2.03 

   อุปกรณ์  43.60 10.08 42.37 10.68 40.73 8.26 
   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  21.16 4.89 20.49 5.16 19.85 4.03 
   สิทธิกำรเช่ำ  7.14 1.65 6.68 1.68 6.22 1.26 
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  15.21 3.52 15.79 3.98 18.42 3.74 
   สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอตัดบัญชี  4.60 1.06 4.88 1.23 5.14 1.04 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  91.87 21.24 100.37 25.29 100.36 20.36 

รวมสินทรัพย์  432.67 100.00 396.87 100.00 492.91 100.00 
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หน้ีสินหมุนเวียน        
   เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอื่น  143.45 33.16 110.73 27.90 177.86 36.08 
   เงินปันผลค้ำงจ่ำย  0.04 0.01 0.05 0.01 0.05 0.01 
   ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย  1.16 0.27 - - 1.82 0.37 
   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  0.86 0.20 0.75 0.19 0.89 0.18 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน  145.51 33.64 111.53 28.10 180.62 36.64 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน        
   ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  8.48 1.96 9.53 2.40 10.81 2.20 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  8.48 1.96 9.53 2.40 10.81 2.20 

รวมหน้ีสิน 153.99 35.60 121.06 30.50 191.43 38.84 
ส่วนของผู้ถือหุ้น        

ทุนเรือนหุ้น        
ทุนจดทะเบียน        

ทุนที่ออกและช ำระแล้ว  
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 

200.00 
39.81 

46.22 
9.20 

200.00 
39.81 

50.39 
10.03 

200.00 
39.81 

40.57 
8.08 

ก ำไรสะสม        
   จัดสรรแล้ว - ส ำรองตำมกฎหมำย  10.51 2.43 10.76 2.71 12.29 2.49 
   ยังไม่ได้จัดสรร  28.36 6.55 25.24 6.37 49.38 10.02 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  278.68 64.40 275.81 69.50 301.48 61.16 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  432.67 100.00 396.87 100.00 492.91 100.00 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายการ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยได้       
รำยได้จำกกำรขำย 1,845.39 98.60 1,765.36 98.21 2,059.65 98.26 
รำยได้จำกกำรบริกำร 13.77 0.73 18.34 1.02 17.66 0.84 
รำยได้อื่น 12.51 0.67 13.76 0.77 18.88 0.90 

รวมรำยได้ 1,871.67 100.00 1,797.46 100.00 2,096.19 100.00 

ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย       
ต้นทุนขำย 1,641.41 87.70 1,566.52 87.15 1,806.80 86.19 
ต้นทุนบริกำร 4.41 0.24 3.48 0.19 3.15 0.15 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 150.59 8.04 162.01 9.01 186.50 8.90 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 60.02 3.21 58.13 3.23 61.68 2.95 

รวมค่ำใช้จ่ำย 1,856.43 99.19 1,790.14 99.58 2,058.14 98.19 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนหกัค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและ
ภำษี เงินได้นิติบุคคล 

15.24 0.81 7.32 0.42 38.06 1.81 

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน (3.68) (0.20) (0.63) (0.04) (0.69) (0.03) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 11.56 0.61 6.69 0.38 37.37 1.78 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (2.87) (0.15) (1.55) (0.09) (6.90) (0.33) 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส ำหรับป ี 8.69 0.46 5.14 0.29 30.47 1.45 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :       
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำร (1.34) (0.07) - - - - 
ตำมหลัก คณิตศำสตร์ประกันภยั       
หัก : ผลกระทบของภำษีเงินได้ 0.26 0.02 - - - - 

รำยกำรทีจ่ะไม่ถูกบันทกึในส่วนของก ำไร (1.08) (0.05) - - - - 
หรือขำดทุนในภำยหลัง-สุทธิจำกภำษีเงินได้       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับป ี: (1.08) (0.05) - - - - 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 7.61 0.41 5.14 0.29 30.47 1.45 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บำท)  0.02  0.01  0.08  

(Fully diluted) 

จ ำนวนหุ้นสำมัญถวัเฉลี่ยถว่งน้ ำหนัก (ลำ้นหุ้น)  400.00  400.00  400.00  

มูลค่ำที่ตรำไว้ (บำท) 0.50  0.50  0.50  
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งบกระแสเงินสด 
(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน    
ก ำไรก่อนภำษ ี 11.56 6.70 37.37 
รำยกำรปรับกระทบยอดก ำไรก่อนภำษีเป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน    
  ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหนำ่ย 18.88 20.00 21.06 
  ค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (0.39) (0.06) 0.12 
  กำรปรับลดสินค้ำเป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น(ลดลง) 4.43 (0.10) (0.69) 
  ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 1.51 1.27 1.00 
  ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำอุปกรณ์ - 0.44 0.58 
  ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 0.74 1.05 1.28 
  ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนชั่วครำวในหลักทรัพย์เพือ่ค้ำ (0.56) (0.92) (0.53) 
  ขำดทุน(ก ำไร)จำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนชั่วครำวในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ (0.09) (0.01) (0.02) 
  ดอกเบีย้รับ (0.40) (0.98) (0.59) 
  ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ 0.01 0.01 - 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนกอ่นกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด ำเนินงำน 35.69 27.40 59.58 

สินทรัพย์ด ำเนินงำน(เพิ่มขึ้น)ลดลง    
  ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนี้อื่น 0.33 0.38 0.41 
  สินค้ำคงเหลือ 13.58 14.91 (64.21) 
  สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 7.32 0.87 (1.07) 
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น (2.67) (0.57) (2.64) 
  เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 4.72 (32.71) 67.12 
  หนี้สินหมุนเวยีนอื่น 0.30 (0.12) 0.14 

เงินสดจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน 59.27 10.16 59.33 

  ดอกเบีย้รับ 0.45 0.41 1.10 

  จ่ำยภำษีเงินได้ (4.20) (3.89) (5.33) 

เงินสดสุทธิจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน 55.52 6.68 55.10 

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน    
เงินลงทุนชั่วครำว (100.96) 16.07 (14.23) 
เงินลงทุนระยะยำวอื่นเพิ่มขึ้น - (10.00) - 
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 2.52 0.04 0.12 
ซ้ืออุปกรณ์ (30.53) (15.27) (14.03) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (16.36) (3.67) (5.05) 

เงินสดสุทธิจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (145.33) (12.83) (33.19) 

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน 
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกันลดลง 

0
- 

  
0.16 

จ่ำยดอกเบี้ย 
เงินปันผลจ่ำย 

(0.01) 
 (7.96)        

- 
(7.99) 

- 
(4.80) 

เงินสดสุทธิจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน (7.97) (7.99) (4.64) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (97.78) (14.14) 17.27 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี 127.99 30.21 16.07 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 30.21 16.07 33.34 
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13.1.3 ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง      
อัตรำส่วนสภำพคล่อง  (เท่ำ) 2.34 2.66 2.17 
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว  (เท่ำ) 1.15 1.24 0.94 
อัตรำส่วนหมุนเวยีนลูกหนีก้ำรค้ำ  (เท่ำ) 56.18 53.69 63.30 
ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลี่ย  (วัน) 6.50 6.80 5.77 
อัตรำส่วนหมุนเวยีนสินค้ำคงเหลือ (เท่ำ) 9.27 9.76 9.77 
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลีย่ (วัน) 39.37 37.40 37.35 
อัตรำส่วนหมุนเวยีนเจ้ำหนี ้ (เท่ำ) 11.67 12.35 12.54 
ระยะเวลำช ำระหนี ้ (วัน) 31.29 29.55 29.10 
วงจรเงินสด  (วัน) 14.57 14.65 14.02 

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร     
อัตรำก ำไรขั้นต้น; รำยได้จำกกำรขำย (%) 11.05 11.26 12.28 
อัตรำก ำไรขั้นต้น; รำยได้ค่ำบริกำร (%) 68.01 81.02 82.16 
อัตรำก ำไรขั้นต้น; รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร (%) 11.48 11.98 12.87 

อัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน  (%) 0.81 0.41 1.82 

อัตรำก ำไรสุทธิ (%)  0.46 0.29 1.45 
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  (%) 3.12 1.85 10.56 

อัตรำส่วนแสดงประสิทธภิำพในกำรด ำเนินงำน    
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์ (%) 3.55 1.77 8.55 
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยถ์ำวร  (%) 39.62 17.03 91.58 
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์   (เท่ำ) 4.36 4.33 4.71 

อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน    
อัตรำส่วนหนี้สินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 0.55 0.44 0.63 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ย (เท่ำ) 3,125.17 2,363.03 27,138.31 
อัตรำกำรจำ่ยเงินปันผล (%) 50.90 92.09 93.45 
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14. ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
 14.1 ภาพรวมของผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำ Apple ทั้งคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์
ประเภท iOS (iPad, iPod, iPhone, Apple Watch)  และอุปกรณ์เสริมต่ำงๆ เช่น ฮำร์ดดิสก์เก็บข้อมูลส ำหรับงำนวีดีโอ  
ฮำร์ดดิสก์เก็บข้อมูลแบบพกพำ ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งพิมพ์และกรำฟิก รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงส ำหรับสินค้ำประเภท iOS  
(iPod, iPad, iPhone) เช่น ล ำโพง หูฟัง รวมทั้ง Case ป้องกันกำรกระแทก และฟิล์มกันรอย เป็นต้น เพื่อที่จะรองรับควำม
ต้องกำรของลูกค้ำได้ครบวงจร ทั้งในกลุ่มลูกค้ำรำยย่อยทั่วไป และลูกค้ำองค์กร ทั้งลูกค้ำสถำนศึกษำ และลูกค้ำบริษัทและ
รัฐวิสำหกิจ นอกจำกน้ี บริษัทฯ ยังได้ขยำยธุรกิจกำรบริกำรให้แก่ลูกค้ำ มีศูนย์บริกำรส ำหรับสินค้ำภำยใต้ตรำผลิตภัณฑ์ Apple 
ในนำม Smart Bar และในระหว่ำงปี 2559 ได้เปลี่ยนช่ือศูนย์บริกำร Smart Bar เป็น iCenter 

ผลกำรด ำเนินงำนในช่วงปี 2558-2559 บริษัทฯ ได้เผชิญกับปัญหำและอุปสรรคในหลำยด้ำน จำกปัญหำสภำพ
เศรษฐกิจภำยในประเทศท่ีชะลอตัว กำรส่งออกของประเทศลดลง ตลอดจนควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้กำรจับจ่ำย
ใช้สอยภำคประชำชนต้องเป็นไปอย่ำงระมัดระวัง สิ่งเหล่ำนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลำดสินค้ำ  และบริกำรด้ำนไอทีของ
ประเทศ โดยถึงแม้รัฐบำลจะได้ออกมำตรกำรหลำยอย่ำงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น มำตรกำรลดหย่อนภำษีบุคคลธรรมดำ 
โดยเฉพำะมำตรกำร “ช้อปช่วยชำติ” ซึ่งเป็นมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจในกำรซื้อสินค้ำและบริกำรในช่วง 14-31 ธันวำคม 
2559 ตลอดจนกำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่คือ iPhone 7 ในไตรมำส 4 ของปี 2559 ก็ยังไม่สำมำรถท ำให้บริษัทฯ รักษำระดับ
รำยได้ให้เท่ำกับปีที่ผ่ำนมำได้ กล่ำวคือรำยได้รวมของบริษัทฯ ลดลงอย่ำงต่อเนื่องตั้ งแต่ปี 2558 ถึงปี 2559 โดยในปี 2558 
รำยได้รวม 1,871.67 ล้ำนบำท และในปี 2559 รำยได้รวมของบริษัทฯ จ ำนวน 1,797.46 ล้ำนบำท คิดเป็นลดลงร้อยละ 3.96 

ส ำหรับปี 2560 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจภำครัฐ     
กำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรลงทุนในกลุ่มจังหวัดของภำครัฐ ท ำให้มีเม็ดเงินเข้ำสู่เศรษฐกิจภูมิภำค ซึ่งเป็นกลไกช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หนุนให้กำรบริโภคภำคเอกชนขยำยตัว และควำมพยำยำมของภำครัฐในกำรเปลี่ยนผ่ำนโดยใช้โมเดล 
Thailand 4.0 ในกำรขับเคลื่อนประเทศ โดยหนึ่งในมิติของกำรปรับเปลี่ยนคือ กำรเปลี่ยนจำกคนไทยท่ีเป็น Analog Thai เป็น 
คนไทยที่เป็น Digital Thai ให้สำมำรถด ำรงชีวิต เรียนรู้ท ำงำน และประกอบธุรกิจ ได้อย่ำงเป็นปกติสุขในโลกยุคดิจิตอลและ
กำรออกมำตรกำรส่งเสริมต่ำงๆ เช่น กำรใช้พร้อมเพย์ กำรช ำระค่ำสินค้ำและบริกำร โดยใช้ QR Code ตลอดจนมำตรกำร      
“ช้อปช่วยชำติ” ระหว่ำงวันที่ 11 พฤศจิกำยน – 3 ธันวำคม 2560 เป็นเวลำถึง 23 วัน กำรออกผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่จ ำหน่ำย
ระหว่ำงปี เช่น iPad Pro 10.5”, Apple Watch, iPhone 8 และ iPhone X ล้วนเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทฯ ในปี 2560 ดีขึ้นเป็นอย่ำงมำก กล่ำวคือ รำยได้รวมของบริษัทฯ จ ำนวน 2,096.19 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 
298.73 ล้ำนบำท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.62 ก ำไรสุทธิจ ำนวน 30.47 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจ ำนวน 25.33 ล้ำนบำท คิดเป็น
เพิ่มขึ้นร้อยละ 492.80 และมีอัตรำก ำไรสุทธิร้อยละ 1.45 เปรียบเทียบกับปีก่อนอัตรำก ำไรสุทธิร้อยละ 0.29    

จำกกำรที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ ำหน่ำย Apple ซึ่งมีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยที่ครอบคลุมและทั่วถึง โดยมีสำขำส่วน
ใหญ่ตั้งอยู่ใน Prime Area ทั่วกรุงเทพมหำนคร และในต่ำงจังหวัด ตลอดจนบริษัทฯ ยังได้สิทธิในกำรบริหำรร้ำน AIS Shop 
by Partner ในบำงพื้นท่ีอีกด้วย ดังนั้นในปี 2560 บริษัทฯ จึงได้เปิดสำขำใหม่เพิ่มอีก 9 สำขำ เพื่อเป็นกำรเพิ่มช่องทำงกำรจัด
จ ำหน่ำย และกำรให้บริกำรในแหล่งธุรกิจที่มีศักยภำพ ในกำรรองรับกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจในอนำคต ปัจจุบันบริษัทฯ มีสำขำ
ทั้งหมดจ ำนวน 40 สำขำ สำมำรถแบ่งได้เป็น iStudio จ ำนวน 4 สำขำ iShop จ ำนวน 1 สำขำ  iBeat จ ำนวน 7 สำขำ  
U•Store จ ำนวน 9 สำขำ  mobi จ ำนวน 5 สำขำ  ศูนย์บริกำร iCenter จ ำนวน 8 สำขำ AIS Shop และ Telewiz จ ำนวน     
6 สำขำ อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรที่บริษัทฯ มีศูนย์บริกำรที่มีคุณภำพและครบวงจร จึงสำมำรถให้บริกำรหลังกำรขำยส ำหรับ    
สนิค้ำต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรที่ผู้บริหำรของบริษัทฯ มีประสบกำรณ์ในธุรกิจเป็นเวลำยำวนำน ท ำให้มีควำม
เข้ำใจกลไกตลำด และควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็นอย่ำงดี บริษัทฯ จึงมีควำมพร้อมและควำมสำมำรถที่จะแข่งขันกับ
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ผู้ประกอบกำรอื่นๆในอุตสำหกรรมได้ รวมทั้งจำกมีฐำนลูกค้ำที่เป็นองค์กรและกำรศึกษำ และมีกลยุทธ์ในกำรน ำสินค้ำประเภท
อื่นๆ เข้ำมำรวมกับสินค้ำ Apple ส ำหรับสร้ำงเป็น Solution ใหม่ๆ จะช่วยให้บริษัทฯ สำมำรถรุกตลำดองค์กรและกำรศึกษำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

กำรที่ Apple เข้ำมำมีส่วนในกำรก ำหนดนโยบำยต่ำงๆ ในภำพใหญ่ ทั้งในเรื่องกำรเปิดร้ำน กำรดูแลระดับสินค้ำ
คงคลัง ถือเป็น Win Win Situation นโยบำยของ Apple เป็นกำรขำยสินค้ำที่มีคุณภำพและมีกลุ่มลูกค้ำระดับบนท่ีมีก ำลังซื้อ
สูง ซึ่งจะมีกำรปรับเปลี่ยน กลยุทธ์กำรขยำยตัวให้เหมำะสมกับเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ เนื่องจำกแต่ละประเทศมีพฤติกรรม
และก ำลังซื้อท่ีไม่เหมือนกัน ส ำหรับประเทศไทย Apple อยำกให้สินค้ำของตน ขยำยไปสู่พื้นท่ีต่ำงๆ ให้มำกข้ึน เพื่อดึงดูดให้คน
ที่ไม่รู้จักสินค้ำ Apple เกิด Awareness และหันมำบริโภคสินค้ำ Apple ให้มำกที่สุดในทุกช่องทำงกำรจ ำหน่ำย ด้วยควำมรู้
และเช่ียวชำญเกี่ยวกับตลำดในประเทศไทย จึงท ำให้ Apple สำมำรถก ำหนดแผนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ ไม่ว่ำเป็นกำร
ออกแบบ (design) กำรวิจัยและพัฒนำ (R&D) กำรก ำหนดรำคำขำย กำรจัดวำงสินค้ำ กำรบริหำรวงจรสินค้ำ ตลอดจนกำร
ส่งเสริมกำรขำย จะเป็นไปตำมนโยบำยของ Apple โดยบริษัทฯ จะมีกำรวำงแผนร่วมกันในลักษณะของกำรน ำเสนอ และ
ร่วมมือกัน โดยมีเป้ำหมำยที่จะเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำระดับบนให้มำกที่สุด  ซึ่งจะเป็นผลดีกับทั้งสองฝ่ำย   

จำกกำรที่ Apple ให้ควำมส ำคัญกับ Future Market คือตลำดนักศึกษำ และมีกำรสนับสนุนให้นักศึกษำได้มี
โอกำสเข้ำถึงเทคโนโลยีของ Apple จึงมีนโยบำยเสนอรำคำเพื่อกำรศึกษำ (Education Price) ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สำมำรถ
แข่งขันในตลำดกำรศึกษำทั้งในด้ำนรำคำและเทคโนโลยีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำให้บริษัทฯ สำมำรถจ ำหน่ำยให้กับโรงเรียน
ต่ำงๆ เช่นโรงเรียนนำนำชำติ (International School) รวมถึงระดับมหำวิทยำลัยบำงแห่ง อันเนื่องจำกบริษัทฯ มีควำม
แข็งแกร่งในด้ำนทีมงำนและประสบกำรณ์ด้ำนกำรศึกษำ มำกกว่ำ Reseller รำยอื่น ท ำให้บริษัทฯ ได้รับควำมไว้วำงใจจำก 
Apple 

(ก) รายได้ 

รายได ้
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยได้จำกกำรขำย 1,845.39 98.60 1,765.36 98.21 2,059.65 98.26 

รำยได้จำกกำรบริกำร 13.77 0.73 18.34 1.02 17.66 0.84 

รำยได้อื่น 12.51 0.67 13.76 0.77 18.88 0.90 

รวมรำยได้ 1,871.67 100.00 1,797.46 100.00 2,096.19 100.00 

รำยได้รวมของบริษัทฯ ปี 2559 เป็นจ ำนวน 1,797.46 ล้ำนบำท ลดลงเป็นจ ำนวน 74.21 ล้ำนบำทจำก ปี 2558 
หรือลดลงร้อยละ 3.96 โดยรำยได้รวมของบริษัทฯ ส ำหรับปี 2559 ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรขำย รำยได้จำกกำรบริกำร 
และรำยได้อื่น โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.21 ร้อยละ 1.02 และร้อยละ 0.77 ตำมล ำดับ 

ส ำหรับรำยได้รวมของปี 2560 มีจ ำนวน 2,096.19 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 298.73 ล้ำนบำท โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.62% 
เมื่อเทียบกับปี 2559 ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรขำย รำยได้จำกกำรบริกำร และรำยได้อื่น โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.26 
ร้อยละ 0.84 และร้อยละ 0.90 ตำมล ำดับ 

1. รายได้จากการขาย 
  ในปี 2559 บริษัทฯ มีรำยได้จำกผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำ Apple และรำยได้จำกผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำ
อื่น จ ำนวน 1,555.89 ล้ำนบำท และจ ำนวน 209.47 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 88.13 และร้อยละ 11.87 ตำมล ำดับ       
ซึ่งรำยได้จำกผลิตภัณฑ์ Apple ลดลงจำกปี 2558 จ ำนวน 99.65 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำลดลงร้อยละ 6.02 และรำยได้จำก
ผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำอ่ืนเพิ่มขึ้นจำกปี 2558 จ ำนวน 19.62 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.33 
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  ส ำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีรำยได้จำกผลิตภัณฑ์ Apple และรำยได้จำกผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำอื่น จ ำนวน 
1,811.98 ล้ำนบำท และจ ำนวน 247.67 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ 87.98 และร้อยละ 12.02 ตำมล ำดับ ซึ่งรำยได้จำก
ผลติภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำ Apple เพิ่มขึ้นจำกปี 2559 จ ำนวน 256.09 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.46 และกำร
เพิ่มขึ้นของรำยได้จำกผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำอ่ืนจ ำนวน 38.20 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.24 

รายได้จากการขาย 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยได้จำกผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำ Apple       
- ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพวิเตอร ์ 588.31 31.88 470.74 26.66 485.41 23.57 
- ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS 927.36 50.25 927.26 52.53 1,141.62 55.43 
- ผลิตภัณฑ์ประเภทอปุกรณ์เสริม 139.87 7.58 157.89 8.94 184.95 8.98 

รวม 1,655.54 89.71 1,555.89 88.13 1,811.98 87.98 

รำยได้จำกผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำอืน่        
(ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริม,กรำฟกิ, ซอฟต์แวร์, 
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ) 

189.85 10.29 209.47 11.87 
 

247.67 12.02 

รวม 189.85 10.29 209.47 11.87 247.67 12.02 

รวมรำยได้จำกกำรขำย 1,845.39 100.00 1,765.36 100.00 2,059.65 100.00 

  รำยได้จำกผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำ Apple 
ในปี 2558-2559 บริษัทฯ มีรำยได้จำกผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำ Apple ลดลงจ ำนวน 99.65 ล้ำนบำท       

คิดเป็นอัตรำลดลงร้อยละ 6.02 เนื่องจำกกำรลดลงของรำยได้ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ลดลงจำก 588.31 ล้ำนบำท             
เป็น 470.74 ล้ำนบำท ลดลง 117.57 ล้ำนบำท คิดเป็นลดลงร้อยละ 19.98  กำรลดลงของรำยได้ผลิตภัณฑ์ประเภท IOS ลดลง
จำก 927.36 ล้ำนบำท เป็น 927.26 ล้ำนบำท ลดลง 0.10 ล้ำนบำท คิดเป็นลดลงร้อยละ 0.01 และกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้
ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริม เพิ่มขึ้นจำก 139.87 ล้ำนบำท เป็น 157.89 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 18.02 ล้ำนบำท คิดเป็นเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 12.88 ตำมล ำดับ 

ในปี 2559-2560 บริษัทฯ มีรำยได้จำกผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำ Apple เพิ่มขึ้นจ ำนวน 256.09 ล้ำนบำท 
คิดเป็นอัตรำเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.46 เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นจำก 470.74 ล้ำน
บำท เป็น 485.41 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 14.67 ล้ำนบำท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.12 กำรเพิ่มขึ้นของรำยได้ผลิตภัณฑ์ประเภท IOS 
เพิ่มขึ้นจำก 927.26 ล้ำนบำท เป็น 1,141.62 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 214.36 ล้ำนบำท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.12 สำเหตุหลักมำ
จำกช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้น และกำรมีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่จ ำหน่ำยระหว่ำงปี เช่น iPad Pro 10.5”, 
Apple Watch, iPhone 8 และ iPhone X เป็นต้น ตลอดจนกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริม เพิ่มขึ้น
จำก 157.89 ล้ำนบำท เป็น 184.95 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 27.06 ล้ำนบำท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.14 ตำมล ำดับ 

รำยได้จำกผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำอ่ืน 
ในระหว่ำงปี 2558-2560 บริษัทฯ มีรำยได้จำกผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำอื่นเพิ่มขึ้นโดยล ำดับ กล่ำวคือในปี 

2559 มีจ ำนวน 209.47 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจ ำนวน 19.62 ล้ำนบำท ส่วนในปี 2560 มีจ ำนวน 247.67 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 38.20 
ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.33 และ รัอยละ 18.24 ตำมล ำดับ 

2. รายได้จากการบริการ 
  รำยได้จำกกำรบริกำรส่วนใหญ่เป็นรำยได้จำกค่ำบริกำรจำก iCenter (ระหว่ำงปี 2559 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนช่ือ
ศูนย์บริกำร Smart Bar ทุกแห่งเป็น iCenter)  ซึ่งเป็นค่ำบริกำรซ่อมแซมสินค้ำ Apple เป็นหลัก โดยจุดเด่นของงำนบริกำร
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ของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ มีช่ำงซ่อมอุปกรณ์ที่มีควำมเช่ียวชำญและผ่ำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำนของ Apple จ ำนวนมำก    
โดยช่ำงซ่อมอุปกรณ์ของบริษัทฯ ท่ีผ่ำนกำรทดสอบตำมำตรฐำนของ Apple นั้น ต้องสอบวัดมำตรฐำนควำมรู้ตำมนโยบำยของ 
Apple ทุกปี เพื่อรักษำมำตรฐำนในกำรบริกำรให้ได้ตำมนโยบำยที่ Apple เป็นผู้ก ำหนด  และเป็นสิ่งที่เพิ่มควำมมั่นใจในกำร
บริกำรให้แก่ลูกค้ำมำกยิ่งขึ้น 
  ในปี 2558-2559 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรบริกำรเป็นจ ำนวน 13.77 ล้ำนบำท และจ ำนวน 18.34 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ เพิ่มขึ้นจ ำนวน 4.57 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.19 เนื่องจำกกำรเปิดศูนย์บริกำรเพิ่มขึ้น      
2 แห่ง คือ iCenter ที่จังหวัดระยอง และจังหวัดนครปฐม 
  ส ำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีรำยได้ค่ำบริกำรจ ำนวน 17.66 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 0.68 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำ
ลดลงร้อยละ 3.71 เนื่องจำกกำรขำดแคลนอะไหล่ในกำรซ่อมโดยเฉพำะแบตเตอรี่ เพื่อใช้ในกำรซ่อมมือถือ สำเหตุจำกคู่ค้ำของ
บริษัทฯ ประสบปัญหำในกำรน ำเข้ำ และจ ำนวนผลิตแบตเตอรี่มีไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรภำยในประเทศ  

3. รายได้อื่น 
  รำยได้อื่นของบริษัทฯ ปี 2558-2559 และปี 2560 เป็นจ ำนวน 12.51 ล้ำนบำท จ ำนวน 13.76 ล้ำนบำท 
และจ ำนวน 18.88 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยรำยได้อื่นประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ ก ำไรจำกกำรขำยหน่วยลงทุน ก ำไรจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน ก ำไรจำกกำรขำยทรัพย์สิน รำยได้ค่ำสนับสนุนกำรขำย เป็นต้น โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยแผน
ควำมคุ้มครองสินค้ำสุทธิลดลงจำกปี 2558 จ ำนวน 1.94 ล้ำนบำท แต่มีรำยได้จำกกำรสนับสนุนกำรขำยเพิ่มจำกปี 2558 
จ ำนวน 2.63 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งจำก บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกัด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 
กรกฎำคม 2559 เป็นต้นไป บริษัทฯ สำมำรถให้บริกำรรับช ำระเงิน (mPAY STATION) และสำมำรถขำยสินค้ำและบริกำร AIS 
ได้ ส ำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีรำยได้สนับสนุนกำรขำยเพิ่มขึ้นจำกปี 2559 จ ำนวน 6.3 ล้ำน เป็นผลจำกควำมร่วมมือทำงธุรกิจ
กับ AIS ในกำรให้บริกำร และจำกกำรเปิดสำขำของ AIS ทีเ่พิ่มขึ้นจ ำนวน 2 สำขำในระหว่ำงปี 2560 ในรูปแบบ Telewiz 

(ข) ต้นทุนและค่าใชจ้่าย 
   ต้นทุนขำย และอัตรำก ำไรขั้นต้น 

ต้นทุนขายและบริการ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท 
อัตราก าไร 
ขั้นต้น (%) 

ล้านบาท 
อัตราก าไร 
ขั้นต้น (%) 

ล้านบาท 
อัตราก าไร 
ขั้นต้น (%) 

ต้นทุนขำย 1,641.41 11.05 1,566.52 11.26 1,806.80 12.28 

ต้นทุนบริกำร 4.41 68.01 3.48 81.03 3.15 82.16 

รวมต้นทุน 1,645.82 11.48 1,570.00 11.98 1,809.95 12.87 

 ต้นทุนขาย 
ในปี 2559 บริษัทฯ มีต้นทุนขำยจ ำนวน 1,566.52 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำก ำไรขั้นต้นร้อยละ 11.26 ขณะที่

ปี 2558 บริษัทฯ มีต้นทุนขำยจ ำนวน 1,641.41 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรก ำไรขั้นต้นร้อยละ 11.05 เนื่องจำกบริษัทฯ มีสัดส่วนกำร
ขำยผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำอ่ืนเพิ่มขึ้นจำกอัตรำร้อยละ 10.29 ในป ี2558 เป็นอัตรำร้อยละ 11.87 ในปี 2559 ซึ่งอัตรำก ำไร
ขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำอื่นจะสูงกว่ำอัตรำก ำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำ Apple เนื่องจำกสินค้ำ 
Apple มีกำรประกำศรำคำสินค้ำบน Website ของ Apple จึงท ำให้ผู้ขำยสินค้ำไม่สำมำรถก ำหนดรำคำสินค้ำที่แตกต่ำงไปจำก
รำคำที่ก ำหนดจำก Apple ได้มำกนัก แต่ส ำหรับผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำอ่ืน จะมีนโยบำยรำคำที่ให้ควำมอิสระในกำรก ำหนด
รำคำแก่ผู้ขำย ท ำให้บริษัทฯ สำมำรถก ำหนดรำคำที่สูงหรือก ำหนดรำยกำรส่งเสริมกำรขำยได้หลำกหลำยมำกขึ้น ตลอดจนกำร
ได้รับส่วนลดเงินสดจำกกำรซื้อสินค้ำ iPhone จำก บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกัด 
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ส ำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนขำยจ ำนวน 1,806.80 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำก ำไรขั้นต้นร้อยละ 12.28  
เป็นผลจำกกำรที่บริษัทฯ มีสัดส่วนกำรขำยผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำอ่ืนเพิ่มขึ้นจำกอัตรำร้อยละ 11.87 ในปี 2559 เป็นอัตรำ
ร้อยละ 12.02 ในปี 2560 ตลอดจนกำรได้รับส่วนลดเงินสดอย่ำงต่อเนื่องจำกกำรซื้อสินค้ำ iPhone  
 ต้นทุนบริการ 
 ในปี 2558-2559 ต้นทุนบริกำรของบริษัทฯ เป็นจ ำนวน 4.41 ล้ำนบำท และจ ำนวน 3.48 ล้ำนบำท 
คิดเป็นอัตรำต้นทุนบริกำรต่อรำยได้จำกกำรบริกำร ร้อยละ 31.99 และรัอยละ 18.97 ตำมล ำดับ ส่วนประกอบหลักของต้นทุน
บริกำร คือ ต้นทุนจ่ำยค่ำแรงภำยนอก และต้นทุนพนักงำนฝ่ำยบริกำร ส่งผลให้บริษัทฯ มีก ำไรขั้นต้นจำกรำยได้ค่ำบริกำร
จ ำนวน 9.36 ล้ำนบำท และจ ำนวน 14.86 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำก ำไรขั้นต้นจำกกำรบริกำร ร้อยละ 68.01 และ อัตรำร้อยละ 
81.03 ตำมล ำดับ  
 ส ำหรับปี 2560 ต้นทุนบริกำรของบริษัทฯ เป็นจ ำนวน 3.15 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำต้นทุนบริกำรต่อ
รำยได้จำกกำรบริกำร ร้อยละ 17.84 และมีก ำไรขั้นต้นจำกกำรบริกำรจ ำนวน 14.51 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำก ำไรขั้นต้นร้อย
ละ 82.16 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร และอัตรำร้อยละต่อรำยได้รวม 

ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท 
อัตราต่อ

รายได ้(%) 
ล้านบาท 

อัตราต่อ
รายได ้(%) 

ล้านบาท 
อัตราต่อ

รายได ้(%) 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 150.59 8.04 162.01 9.01 186.50 8.90 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 60.02 3.21 58.13 3.23 61.68 2.95 

รวม 210.61 11.25 220.14 12.24 248.18 11.85 

บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ปี 2558 จ ำนวน 210.61 ล้ำนบำท ปี 2559 จ ำนวน 220.14 
ล้ำนบำท และปี 2560 จ ำนวน 248.18 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.25 ร้อยละ 12.24 และร้อยละ 11.85 ของรำยได้
รวม ตำมล ำดับ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรปี 2559 จ ำนวน 220.14 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2558 จ ำนวน 9.53 ล้ำน
บำท คิดเป็นเพิ่มขึ้นอัตรำร้อยละ 4.52 เนื่องจำกในปี 2559 ได้มีกำรขยำยสำขำเพิ่มขึ้นจ ำนวน 5 สำขำ และกำรปรับเพิ่มอัตรำ
ค่ำเช่ำในพ้ืนท่ีเดิม เป็นผลให้มีค่ำใช้จ่ำยค่ำเช่ำ และค่ำบริกำรเช่ำเพิ่มขึ้น จ ำนวน 4.88 ล้ำนบำท และมีค่ำเสื่อมรำคำจำกกำรตัด
จ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของโปรแกรม CRM เพิ่มขึ้น จ ำนวน 1.4 ล้ำนบำท ตลอดจนขำดทุนจำกกำรตัดจ ำหน่ำยทรัพย์สินท่ี
ไม่สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้จำกกำรปิดสำขำ Mobi จ ำนวน 3 สำขำที่ผลกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย และกำรบันทึก
กำรด้อยค่ำของทรัพย์สินของสำขำหนึ่ง รวมเป็นจ ำนวน 1.71 ล้ำนบำท 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรปี 2560 จ ำนวน 248.18 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2559 จ ำนวน 28.04 ล้ำน
บำท คิดเป็นเพิ่มขึ้นอัตรำร้อยละ 12.74 เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำยเงินเดือน ค่ำแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนักงำน 
จ ำนวน 14.75 ล้ำนบำท จำกกำรที่บริษัทฯ มีกำรเปิดสำขำเพิ่มขึ้น 7 สำขำ จำกจ ำนวน 33 สำขำ ณ สิ้นปี 2559 เป็น 40 สำขำ 
ณ สิ้นปี 2560 กำรรับพนักงำนประจ ำเพิ่มขึ้น 45 คน จำกจ ำนวน 320 คน ณ สิ้นปี 2559 เป็น 365 คน ณ สิ้นปี 2560 และ
กำรเพิ่มขึ้นของค่ำเช่ำและค่ำบริกำรพื้นที่ส่วนกลำงจ ำนวน 3.46 ล้ำนบำท นอกจำกนั้นกำรที่บริษัทฯ มียอดขำยและรำยได้
บริกำรเพิ่มขึ้น จ ำนวน 293.61 ล้ำนบำทเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยด้ำนค่ำธรรมเนียมเครดิตกำร์ดเพิ่มขึ้น
จ ำนวน 4.80 ล้ำนบำท และณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ ได้มีกำรบันทึกกำรด้อยค่ำของทรัพย์สินจ ำนวน 1.02 ล้ำนบำท ส ำหรับ
สำขำท่ีบริษัทฯ มีแผนท่ีจะปิดและปรับปรุงในปี 2561    
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 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   
 ในปี 2559 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจ ำนวน 0.63 ล้ำนบำท ลดลงเป็นอย่ำงมำกจำกปี 2558 ซึ่งมี

จ ำนวน 3.68 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรต่อรองอัตรำค่ำธรรมเนียมที่ลดลง และกำรลดลงของหนังสือค้ ำประกันจำกปี 2558 
จ ำนวน 139.8 ล้ำนบำท เหลือเพียงจ ำนวน 29.8 ล้ำนบำทในปี 2559 อันเนื่องจำกบริษัทฯ ได้ท ำกำรซื้อสินค้ำ Apple จำก 
Distributor แทนกำรสั่งซื้อจำก Apple South Asia (Thailand) Ltd. เป็นผลให้บริษัทฯ สำมำรถลดภำระกำรค้ ำประกัน 
(B/G) เป็นจ ำนวน 100 ล้ำนบำท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 ส ำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจ ำนวน 0.69 ล้ำนบำท โดยมีหนังสือค้ ำประกันคงเหลือ 
จ ำนวน 29.2 ล้ำนบำท ณ ตอนสิ้นปี  

(ค) ก าไรสุทธิขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
จำกผลกำรด ำเนินงำนที่กล่ำวมำข้ำงต้น บริษัทฯ มีก ำไรส ำหรับปี 2558 จ ำนวน 8.69 ล้ำนบำท คิดเป็น

อัตรำร้อยละ 0.46 โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้มีกำรปรับปรุงส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน ตำมรำยงำนของนัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยเป็นผลขำดทุน จ ำนวน 1.34 ล้ำนบำท และเมื่อสุทธิจำกภำษีแล้วเป็นผลขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจ ำนวน 
1.08 ล้ำนบำท ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี จ ำนวน 7.61 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 0.41 ส ำหรับ
ปี 2559 บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิจ ำนวน 5.14 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 0.29 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรำยได้จ ำนวน 2,096.19 ล้ำนบำท ต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำรจ ำนวน 1,809.95 
ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรจ ำนวน 248.18 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจ ำนวน 0.69 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำย
ภำษีเงินได้จ ำนวน 6.90 ล้ำนบำท ส่งผลให้บริษัทฯ มีก ำไรส ำหรับปีจ ำนวน 30.47 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 1.45 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
เมื่อพิจำรณำอัตรำผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity) จะเห็นว่ำอัตรำผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นจะ

ปรับตัว ไปในทิศทำงเดียวกันกับอัตรำกำรเพิ่มขึ้นหรือลดลงของก ำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ มีอัตรำผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในปี 2558 
เท่ำกับร้อยละ 3.12 ปี 2559 ร้อยละ 1.85 และในปี 2560 อยู่ท่ีอัตรำร้อยละ 10.56 
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 14.2 ฐานะทางการเงิน 
(ก) สินทรัพย์ 

ณ สิ้นปี 2558-2559 และสิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ ำนวน 432.67 ล้ำนบำท จ ำนวน 396.87    
ล้ำนบำท และจ ำนวน  492.91 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยคิดเป็นอัตรำกำรลดลงร้อยละ 8.27 ณ สิ้นปี 2559 และ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
24.20 ณ สิ้นปี 2560 ทั้งนี้สินทรัพย์ที่ส ำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนช่ัวครำว  
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น สินค้ำคงเหลือ เงินลงทุนระยะยำวอื่น อุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสิทธิกำรเช่ำ โดยมีสัดส่วน
ของรำยกำรสินทรัพย์ที่ส ำคัญดังกล่ำวต่อสินทรัพย์รวม คิดเป็นร้อยละ 94.15 ส ำหรับปี 2558 ร้อยละ 93.40 ส ำหรับปี 2559 
และร้อยละ 93.91 ในปี 2560 ทั้งนี้รำยละเอียดของสินทรัพย์ที่ส ำคัญของบริษัทฯ สำมำรถสรุปได้ ดังนี้ 

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
บริษัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจ ำนวน 30.21  ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2558  จ ำนวน 16.07

ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2559 และจ ำนวน 33.34 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2560 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.98 ร้อยละ 4.05 และร้อยละ 
6.76 ของสินทรัพย์รวม โดยเป็นเงินฝำกธนำคำรจ ำนวน 28.99 ล้ำนบำท จ ำนวน 13.72 ล้ำนบำท และจ ำนวน 28.11 ล้ำนบำท 
ณ สิ้นปี 2558  ปี 2559 และสิ้นปี 2560 ตำมล ำดับ ซึ่งเงินฝำกดังกล่ำว แบ่งออกได้เป็นเงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกประจ ำ 
โดยมีอัตรำดอกเบี้ยในปี 2558 อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 0.125-1.10 ต่อปี   ปี 2559 อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 0.10-0.88 ต่อปี และ
ในป ี2560 อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 0.10-1.00 ต่อป ี

2. เงินลงทุนชั่วคราว 

บริษัทฯ มีเงินลงทุนช่ัวครำว จ ำนวน  103.65 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2558  จ ำนวน 88.50 ล้ำนบำท ณ     
สิ้นปี 2559 และจ ำนวน 103.28 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2560 โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีเงินลงทุนช่ัวครำวในรูปกองทุนเปิดตรำสำร
หนี้ระยะสั้น ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรีตรำสำรเพิ่มทรัพย์ กองทุนเปิดทหำรไทยธนไพบูลย์ และกองทุนเปิดทหำรไทยธนพลัส      
ซึ่งให้ผลตอบแทนอัตรำประมำณร้อยละ 1.79-3.09 ต่อปี ส่วนในปี 2559-2560 บริษัทฯ มีเงินลงทุนช่ัวครำวในกองทุนเปิดกรุง
ศรีตรำสำรเพิ่มทรัพย์ ซึ่งให้ผลตอบแทนอัตรำประมำณร้อยละ 1.36 และประมำณร้อย 1.43 ต่อปี ตำมล ำดับ 

3. ลูกหนี้การค้า 
บริษัทฯ มีรำยละเอียดลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน ณ สิ้นปี 2558, 2559 และ 2560 ดังนี ้

                  (หน่วย : พันบำท) 
รายการ  31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค.  2560 

ลูกหนี้กำรค้ำ – กจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
ลูกหนี้กำรค้ำ – กจิกำรที่ไม่เกี่ยวขอ้งกัน 

258 
32,928 

354 
31,571 

268 
30,312 

รวมลูกหนี้กำรค้ำ 33,186 31,925 30,580 

หัก : ค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (269) (213) (338) 

รวม 32,917 31,712 30,242 

ลูกหนี้อื่น 181 1,630 2,048 

รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น (สุทธิ) 33,098 33,342 32,290 

ณ สิ้นปี 2558-2560 บริษัทฯ มีลูกหนี้กำรค้ำก่อนหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จ ำนวน 33.19 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 31.92 ล้ำนบำท และจ ำนวน 30.58 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยทั่วไปกำรขำยสินค้ำของบริษัทฯ เป็นกำรขำยปลีก ลูกค้ำ
จะช ำระเงินเป็นบัตรเครดิตและเงินสดเป็นส่วนใหญ่ ส่วนกำรขำยผ่ำนส ำนักงำนใหญ่จะเป็นกำรขำยให้แก่ลูกค้ำองค์กร มีกำรให้
เครดิตโดยพิจำรณำเครดิตลูกค้ำแต่ละรำย โดยมีนโยบำยกำรให้ระยะเวลำช ำระหนี้ (Credit Term) ประมำณ 30 วัน            
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โดยภำพรวมจำกกำรขำยเป็นเงินสดและเงินเช่ือ บริษัทฯ มีระยะเวลำในกำรเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ำกับ 6.50 วันในปี 2558 6.80 วัน   
ในปี 2559 และ 5.77 วันในปี 2560 

ตารางรายงานอายุหนี ้

ระยะเวลาค้างช าระ 
ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ 28.41 85.60 26.47 82.93 26.88 87.90 

ค้ำงช ำระเกินก ำหนด :       
  ไม่เกิน 3 เดือน 4.30 12.96 4.70 14.72 3.29 10.76 
  3 - 6 เดือน 0.44 1.32 - - 0.07 0.23 
  6 - 12 เดือน 0.04 0.12 0.56 1.75 0.15 0.49 
  มำกกวำ่ 12 เดือน -  0.19 0.60 0.19 0.62 

ลูกหนี้กำรค้ำก่อนหกัค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 33.19 100.00 31.92 100.00 30.58 100.00 

หัก : ค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (0.27)  (0.21)  (0.34)  
บวก : ลูกหนีอ้ื่น 0.18  1.63  2.05  

ลูกหนี้กำรค้ำ-สุทธ ิ 33.10  33.34  32.29  

จำกตำรำงข้ำงต้นจะเห็นว่ำบริษัทฯ มีลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระจ ำนวนร้อยละ 85.60 ณ สิ้นปี 2558 
จ ำนวนร้อยละ 82.93 ณ สิ้นปี 2559 และจ ำนวนร้อยละ 87.90 ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งลูกค้ำส่วนใหญ่เป็นลูกค้ำองค์กรและ
หน่วยงำนรำชกำร ท ำให้บริษัทฯ มั่นใจว่ำจะไม่มีปัญหำในกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ 

ส ำหรับนโยบำยในกำรตั้งส ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทฯ จะพิจำรณำจำกกลุ่มลูกค้ำเป็นหลัก 
กล่ำวคือ ส ำหรับกลุ่มลูกค้ำทั่วไป บริษัทฯ จะตั้งค่ำเผื่อค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อค้ำงช ำระเกิน 3 เดือนขึ้นไป ยกเว้นลูกหนี้กลุ่ม
พนักงำน หน่วยงำนรำชกำร และสถำบันกำรศึกษำ แต่ถ้ำลูกหนี้รำยใดมีปัญหำ บริษัทฯ ก็จะพิจำรณำลูกหนี้แต่ละรำย และจะ
ตั้งส ำรองเต็มอัตรำร้อยละ100 ทั้งนี้บริษัทฯ มีกำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ณ สิ้นปี 2558-2560 จ ำนวน 0.27 ล้ำนบำท จ ำนวน 
0.21 ล้ำนบำท และจ ำนวน 0.34 ล้ำนบำทตำมล ำดับ 

ในระหว่ำงปี 2558 บริษัทฯ ได้มีกำรตัดหนี้สูญจ ำนวน 0.64 ล้ำนบำท จำกผลของคดีฟ้องร้องตั้งแต่ปี 
2556 และมีผลเสียหำยทำงธุรกิจจำกกำรขำยปลีกโดยกำรรับช ำระเป็นเงินสดและบัตรเครดิต จ ำนวน 0.78 ล้ำนบำท และในปี 
2559 บริษัทฯ มีกำรตัดหนี้สูญจ ำนวน 6,900 บำท ซึ่งเป็นหนี้ท่ีค้ำงช ำระตั้งแต่ปี 2556 และไม่สำมำรถติดตำมให้ช ำระหนี้ได้อีก  

ส ำหรับปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีกำรตัดหนี้สูญเลยในระหว่ำงปี 
4. สินค้าคงเหลือ 

ณ สิ้นปี 2558-2559 และสิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีสินค้ำคงเหลือก่อนหักรำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็น 
มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับจ ำนวน 182.84 ล้ำนบำท จ ำนวน 167.47 ล้ำนบำท และจ ำนวน 230.75 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  

  31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค.  2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินค้ำคงเหลือ 182.84 100.00 167.47 100.00 230.75 100.00 

หัก : รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็นมูลค่ำ   
       สุทธิที่จะได้รับ 

(14.34) (7.84) (14.24) (8.50) (13.54) (5.87) 

สินค้ำคงเหลือ - สุทธ ิ 168.50 92.16 153.23 91.50 217.21 94.13 
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ในระหว่ำงปี 2558 - 2559 บริษัทฯ ยังคงนโยบำยกำรปรับลดรำคำทุนของสินค้ำส ำเร็จรูปเพื่อสะท้อน
มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ ดังนี้  

นโยบายการปรับลดราคาทุนของสินค้า

 
* ตั้งแต่ไตรมำสที่ 3 ปี 2560 เป็นต้นไป บริษัทฯ ได้มีนโยบำยกำรปรับลดรำคำทุนของกลุ่มสินค้ำเร็จรูป (เฉพำะ iPhone)     

เช่นเดียวกับกลุ่มสินค้ำ Apple Watch          

จำกนโยบำยดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทฯ จึงมีกำรปรับลดรำคำทุนของสินค้ำส ำเร็จรูป ณ สิ้นปี 2558 - 2560 
จ ำนวน 14.34 ล้ำนบำท จ ำนวน 14.24 ล้ำนบำท และจ ำนวน 13.54 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ส่งผลให้บริษัทฯ มีสินค้ำคงเหลือ
สุทธิ ณ สิ้นปี 2558 จ ำนวน 168.50 ล้ำนบำท  ปี 2559 จ ำนวน 153.23 ล้ำนบำท และปี 2560 จ ำนวน 217.21 ล้ำนบำท 

สำเหตุที่บริษัทฯ ตั้งส ำรองสินค้ำล้ำสมัยส ำหรับกลุ่มสินค้ำส ำเร็จรูป (Core Product ) ตั้งแต่ 12 เดือนขึ้น
ไป เพรำะระยะเวลำกำรออกสินค้ำใหม่ของ Apple ประมำณ 1 ปี และรำคำขำยของสินค้ำ Apple มีกำรเปลี่ยนแปลงน้อย โดย
จะมีกำรเปลี่ยนแปลงเมื่อออกสินค้ำรุ่นใหม่ ตลอดจนมีกำรรับประกันสินค้ำอย่ำงน้อย 1 ปี ในขณะที่กลุ่มสินค้ำอะไหล่ (Spare 
Part) มีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำขำยน้อยมำก ส ำหรับกลุ่มสินค้ำใช้ร่วมกับสินค้ำหลัก (Accessory & Peripheral) ส่วนใหญ่มีกำร
เปลี่ยนแปลงรุ่นและรำคำค่อนข้ำงน้อยไม่ต่ ำกว่ำ 1 ปี ได้แก่ Apple Accessory, Hard disk & flash drive หูฟัง ล ำโพง  

ส ำหรับกลุ่มสินค้ำวำงโชว์ (Demo) บริษัทฯ จะท ำกำรขำยสินค้ำ Demo ของ Apple เมื่อจะมีกำรวำง
สินค้ำ Demo รุ่นใหม่แทนรุ่นเดิม โดยสินค้ำ Demo นั้นจะต้องได้รับสิทธิ์ซื้อในรำคำ Demo หรือได้รับกำรชดเชยเมื่อน ำสินค้ำ
ไปวำงโชว์ 

 
 
 

กลุม่สนิคา้ อายสุนิคา้คงเหลอื ต ัง้ส ารอง

1. กลุม่สนิคา้ส าเร็จรปู (Core Product) 1-12 เดอืน ไมต่ัง้ส ารอง

13-18 เดอืน ส ารอง 50 %

2. กลุม่สนิคา้ใชร้ว่มกับสนิคา้หลกั ตัง้แต ่18 เดอืนขึน้ไป ส ารอง 100%

    (Accessory & Peripheral)

3. กลุม่สนิคา้วางโชว ์(Demo) Apple CPU และอืน่ๆ

1-12 เดอืน ไมต่ัง้ส ารอง

13-18 เดอืน ส ารอง 50 %

ตัง้แต ่18 เดอืนขึน้ไป ส ารอง 100%

(โดยเฉพาะ Demo CPU ตอ้งน าสว่นลด 20%  

  มาปรับตน้ทุนกอ่นการค านวณการดอ้ยคา่)

Apple iOS (เชน่ iPhone, iPad , Apple Watch etc.)

  1 -9 เดอืน     ส ารอง 25 %

10-12 เดอืน    ส ารอง 40%

13-18 เดอืน   ส ารอง 50 %

18 เดอืนขึน้ไป ส ารอง 100%

4. กลุม่สนิคา้อะไหล ่(Spare Parts)  1-12 เดอืน ไมต่ัง้ส ารอง

13-24 เดอืน ส ารอง 25 %

25-36 เดอืน ส ารอง 50 %

ตัง้แต ่36 เดอืนขึน้ไป ส ารอง 100%

5. กลุม่สนิคา้ Apple Watch 1-9 เดอืน ไมต่ัง้ส ารอง

10-12 เดอืน ส ารอง 25 %

13-18 เดอืน ส ารอง 50 %

ตัง้แต ่18 เดอืนขึน้ไป ส ารอง 100%

6. สนิคา้เสยี (Defect) ทุกชว่งอายุ ส ารอง 100%
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ดังนั้น ณ สิ้นปี 2558-2560 บริษัทฯ มีสินค้ำคงเหลือสุทธิ แยกตำมกลุ่มสินค้ำดังนี ้

กลุ่มสินค้ามูลค่าสุทธ ิ
ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1.กลุ่มสินค้ำส ำเร็จรูป 121.77 72.27 109.50 71.46 153.86 70.84 

2.กลุ่มสินค้ำอะไหล่ 1.95 1.16 1.79 1.17 2.35 1.08 

3.กลุ่มสินค้ำวำงโชว ์ 9.86 5.85 9.57 6.24 14.43 6.64 

4.กลุ่มสินค้ำใช้ร่วมกับสินค้ำหลักและสนิค้ำอื่นๆ 34.92 20.72 32.37 21.13 46.57 21.44 

5.กลุ่มสินค้ำเสีย - - - - - - 

สินค้ำคงเหลือสุทธิ 168.50 100.00 153.23 100.00 217.21 100.00 

จำกตำรำงข้ำงต้น บริษัทฯ มีสินคำ้คงเหลือสุทธิแยกตำมกลุ่มสินค้ำ ดังนี ้
1. กลุ่มสินค้ำส ำเร็จรูป หมำยถึง กลุ่มสินค้ำท่ีบริษัทฯ ท ำกำรเก็บสินค้ำ (Stock) ไว้โดยมีจุดประสงค์เพื่อขำยให้กับลูกค้ำคดิเป็น

สัดส่วนประมำณ ร้อยละ 72.27 ณ สิ้นปี 2558 ร้อยละ 71.46 ณ สิ้นปี 2559 และร้อยละ 70.84 ณ สิ้นปี 2560 โดยส่วนมำก
จะเป็นผลิตภัณฑ์ตรำ Apple ประกอบด้วยสินคำ้ประเภทคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ โนต๊บุ๊ค Pad, iPod, iPhone และ Apple 
Watch 

2. กลุ่มสินค้ำอะไหล่ หมำยถึง กลุ่มสินค้ำที่บริษัทฯ ท ำกำรเก็บสินค้ำ (Stock) ไว้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นช้ินส่วนในกำร
ซ่อมแซม โดยส่วนมำกจะเป็นสินค้ำอะไหล่ตรำ Apple โดยคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 1.16 ณ สิ้นปี 2558 ร้อยละ 
1.17 และร้อยละ 1.08 ณ สิ้นปี 2559 และปี 2560 ตำมล ำดับ 

3. กลุ่มสินค้ำวำงโชว์ หมำยถึง กลุ่มสินค้ำท่ีบริษัทฯ ท ำกำรเก็บสินค้ำ (Stock) ไว้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อวำงโชว์ตำมร้ำนค้ำปลีก
ของบริษัทฯ เพื่อสำธิตกำรใช้งำนให้กับลูกค้ำ โดยมำกจะเป็นผลิตภัณฑ์  Apple โดยคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 5.85 
ณ สิ้นปี 2558 ร้อยละ 6.24 ณ สิ้นปี 2559 และร้อยละ 6.64 ณ สิ้นปี 2560 

4. กลุ่มสินค้ำที่ใช้ร่วมกับสินค้ำหลักและสินค้ำอื่นๆ หมำยถึง กลุ่มสินค้ำที่บริษัทฯ ท ำกำรเก็บสินค้ำ (Stock) ไว้โดยมี
จุดประสงค์เพื่อขำยให้กับลูกค้ำ และเพื่อน ำไปใช้ร่วมกับสินค้ำหลัก เช่น อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์เสริมและ Software โดย
กลุ่มสินค้ำประเภทน้ีเป็นสินค้ำตรำ Apple และตรำสินค้ำอื่น  ส่วนสินค้ำอื่นๆที่น ำไปใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ประเภทกรำฟิก
เช่น กระดำษ และหมึก เป็นต้น โดยมีสัดส่วนประมำณอัตรำร้อยละ 20.72 ณ สิ้นปี 2558 ร้อยละ 21.13 และร้อยละ 
21.44 ณ สิ้นปี 2559 และปี 2560 ตำมล ำดับ 

5. กลุ่มสินค้ำเสีย หมำยถึง กลุ่มสินค้ำท่ีบริษัทฯ ท ำกำรเก็บสินค้ำ (Stock) ไว้เพื่อรอกำรท ำลำยและขำยทิ้งในรำคำซำก สินค้ำ
ประเภทนี้ไม่สำมำรถขำยให้กับลูกค้ำได้ เนื่องจำกมีข้อบกพร่อง ช ำรุดเสียหำยบำงประกำรกับตัวสินค้ำ โดยกลุ่มสินค้ำ
ประเภทนี้เป็นสินค้ำตรำ Apple และตรำสินค้ำอื่น  ในปี 2558 บริษัทฯ มิได้มีกำรท ำลำยสินค้ำ ดังนั้นจึงมีสินค้ำในส่วนนี้
จ ำนวน 0.91 ล้ำนบำท และในเดือนสิงหำคม 2559 บริษัทฯ ได้มีกำรท ำลำยสินค้ำในส่วนนี้จ ำนวน 1.086 ล้ำนบำท อย่ำงไร
ก็ตำม ณ สิ้นปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทฯ ยังคงมีสินค้ำเสียคงค้ำงจ ำนวน 0.029 ล้ำนบำท และจ ำนวน 0.107 ล้ำนบำท 
เนื่องจำกบริษัทฯ ไม่มีกำรท ำลำยสินค้ำเสียในระหว่ำงปี 2560 อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ ได้มีกำรปรับลดรำคำทุนของสินค้ำเต็ม
จ ำนวนแล้ว   
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5. อุปกรณ์ 
ณ สิ้นปี 2558-2559 และสิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีอุปกรณ์สุทธิจ ำนวน 43.60 ล้ำนบำท จ ำนวน 42.37 

ล้ำนบำทและจ ำนวน 40.73 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

ส ำหรับปี 2558 บริษัทฯ มีกำรขยำยสำขำ iBeat, Smart Bar และ Mobi และมีกำรปรับปรุงสำขำหลัก
บำงสำขำ เพื่อรองรับกำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่ จึงมีกำรลงทุนในกำรตกแต่งและติดตั้งจ ำนวน 24.09 ล้ำนบำท มีกำรลงทุนใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ส ำนักงำน จ ำนวน 5.37 ล้ำนบำท ตลอดจนมีกำรตัดจ ำหน่ำยทรัพย์สิน อันเนื่องจำกกำร
ปรับปรุงสำขำหลักจ ำนวน 14.19 ล้ำนบำท 

ส ำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีกำรขยำยสำขำ iCenter และ Mobi และมีกำรปรับปรุงสำขำหลัก 1 สำขำ 
จึงมีกำรลงทุนในกำรตกแต่งและติดตั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ส ำนักงำน จ ำนวน 15.27 ล้ำนบำท แต่ในขณะเดียวกัน
ก็มีกำรตัดจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ไม่สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้จำก กำรปรับปรุงสำขำหลักจ ำนวน 3.01 ล้ำนบำท กำรปิด Mobi สำขำ
หนองคำย, สำขำรำมค ำแหง และสำขำเซ็นทรัลเวสต์เกตจ ำนวน 1.71 ล้ำนบำท ตลอดจนมีกำรบันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของ
ทรัพย์สินของ Mobi สำขำบำงกะปิ จ ำนวน 0.443 ล้ำนบำท ซึ่งจะปิดในเดือนกุมภำพันธ์ 2560 

ส ำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีกำรลงทุนเปิดสำขำจ ำนวน 9 สำขำ (1 iBeat / 3 Mobi/ 2 iCenter/ 2 AIS 
Telewiz/ 1 AIS Shop by Partner) จึงมีกำรลงทุนในกำรตกแต่งและติดตั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ส ำนักงำน 
จ ำนวน 9.66 ล้ำนบำท มีกำร Renovate และ Relocate สำขำ iBeat สำขำเกตเวย์ เอกมัย และ U•Store สำขำมหำวิทยำลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ จ ำนวน 1.055 ล้ำนบำท และมีงำนระหว่ำงก่อสร้ำงส ำหรับ 3 สำขำซึ่งจะเปิดเพิ่มในไตรมำสแรกของปี 2561 
จ ำนวน 0.134 ล้ำนบำท ในระหว่ำงปีได้มีกำรปิดสำขำ Mobi จ ำนวน 2 สำขำ คือ Mobi บำงกะปิ และ Mobi ซีคอน และจำก
กำร Relocate U•Store สำขำมหำวิทยำลัยธุรกิรบัณฑิตย์ จึงมีผลขำดทุนจำกกำรตัดจ ำหน่ำยทรัพย์สินจ ำนวน 0.775 ล้ำน
บำท (สุทธิกับค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำจ ำนวน 0.443 ล้ำนบำท เป็นขำดทุนสุทธิจ ำนวน 0.33ล้ำนบำท) อนึ่ง ณ สิ้นปี 2560 ได้มีกำร
บันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยของทรัพย์สินจ ำนวน 1.022 ล้ำนบำท ส ำหรับสำขำที่คำดว่ำจะปิด และมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
จ ำนวน 5 สำขำในปี 2561  

6. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ณ สิ้นปี 2558-2559 และสิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ จ ำนวน 21.16 ล้ำนบำท 

จ ำนวน 20.49 ล้ำนบำท และจ ำนวน 19.85 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีกำรลงทุนเพิ่มในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมบัญชีเป็นจ ำนวนเงิน 12.4 ล้ำนบำท และมีกำรลงทุนค่ำสิทธิ จ ำนวน 4.00 ล้ำนบำท ที่จะใช้ช่ือ 
และด ำเนินธุรกิจ AIS Shop by Partner จ ำนวน 2 สำขำ (สำขำระยอง และสำขำอรัญประเทศ)  

ในปี 2559-2560 บริษัทฯ ยังมีกำรลงทุนค่ำสิทธิเพิ่มขึ้นอีก จ ำนวน 3.00 ล้ำนบำท และจ ำนวน 4.585 
ล้ำนบำท ตำมล ำดับที่จะใช้ช่ือ และด ำเนินธุรกิจ AIS Shop by Partner ส ำหรับสำขำที่เปิดใหม่ในปี 2559 จ ำนวน 1 สำขำ 
(สำขำจันทบุรี) และในปี 2560 จ ำนวน 2 สำขำ (สำขำบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง และสำขำก ำแพงเพชร) โดยบริษัทฯ มีกำรตัด
จ ำหน่ำยค่ำสิทธิโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำ (5 ปี)       

7.  สิทธิการเช่า  
ณ สิ้นปี 2558-2559 และสิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีสิทธิกำรเช่ำจ ำนวน  7.14 ล้ำนบำท จ ำนวน 6.68 ล้ำน

บำท และจ ำนวน 6.22 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยสิทธิกำรเช่ำของบริษัทฯ เป็นสัญญำรับโอนสิทธิกำรเช่ำพื้นที่ในศูนย์กำรค้ำ
เอสพละนำด จำกบริษัท เอส พี วี คอมรีเทล จ ำกัด (บริษัทท่ีเกี่ยวข้องซึ่งปัจจุบันได้จดทะเบียนเลิกบริษัทฯ แล้ว) ซึ่งสัญญำมีผล
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2554 ถึง 4 สิงหำคม 2574 รวมระยะเวลำ 20 ปี 5 เดือน 24 วัน โดยบริษัทฯ ได้จ่ำยเงินเพื่อได้สิทธิ
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กำรเช่ำพื้นที่ดังกล่ำวตลอดอำยุของสัญญำเป็นจ ำนวน 9.4  ล้ำนบำท และจะตัดจ ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยุ
ของสัญญำ 

(ข) สภาพคล่อง 
1. กระแสเงินสด 

ในปี 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนสุทธิจ ำนวน 55.52 ล้ำนบำท เป็นผลจำก
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด ำเนินงำน จ ำนวน 35.69 ล้ำนบำท และกำรลดลงของ
สินค้ำคงเหลือจ ำนวน 13.58 ล้ำนบำท  ในปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนสุทธิจ ำนวน 6.68 ล้ำนบำท 
เป็นผลจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด ำเนินงำน จ ำนวน 27.40 ล้ำนบำท กำรลดลง
ของสินค้ำคงเหลือจ ำนวน 14.91 ล้ำนบำท ในขณะที่เจ้ำหนี้กำรค้ำลดลงจ ำนวน (32.71) ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรซื้อ
สินค้ำประเภท iPhone เป็นเงินสด จำกกำรได้รับส่วนลดเงินสดจำกบริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกัด ส ำหรับปี 
2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนสุทธิจ ำนวน 55.10 ล้ำนบำท เป็นผลจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อน
กำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด ำเนินงำน จ ำนวน 59.58 ล้ำนบำท กำรเพิ่มขึ้นของสินค้ำคงเหลือ และเจ้ำหนี้กำรค้ำ
จ ำนวน (64.21) ล้ำนบำท และจ ำนวน 67.12 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

กระแสเงินสดที่ใช้ไปจำกกิจกรรมกำรลงทุนของบริษัทฯ ในปี 2558-2560 เท่ำกับจ ำนวน (145.33) 
ล้ำนบำท จ ำนวน (12.83) ล้ำนบำท และจ ำนวน (33.19) ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ลงทุนในกองทุนเปิด
ตรำสำรหนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้นจ ำนวน (100.96) ล้ำนบำท ลงทุนในอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (30.53) ล้ำนบำท และมีกำรลงทุนในกำร
ปรับปรุงและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศจ ำนวน (12.36) ล้ำนบำท  และค่ำสิทธิที่ใช้ช่ือ และด ำเนินธุรกิจ  AIS Shop by 
Partner จ ำนวน (4.00) ล้ำนบำท ในปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุนลดลงจ ำนวน (12.83) ล้ำนบำท 
เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรไถ่ถอนกำรลงทุนในกองทุนเปิดจ ำนวน 16.07 ล้ำนบำท และน ำไปลงทุนในเงินฝำกประจ ำ 48 เดือน
ของธนำคำรแห่งหนึ่ง จ ำนวน (10.00) ล้ำนบำท และมีกำรลงทุนในอุปกรณ์จำกกำรเปิดสำขำใหม่และกำรปรับปรุงสำขำหลัก 
จ ำนวน (15.27) ล้ำนบำท และมีกำรจ่ำยค่ำสิทธิส ำหรับ AIS Shop จ ำนวน (3.0) ล้ำนบำท และส ำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีกำร
ลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรีตรำสำรเพิ่มทรัพย์เพิ่มขึ้นจ ำนวน (14.23) ล้ำนบำท มีกำรลงทุนในอุปกรณ์ส ำหรับสำขำที่เปิดใหม่ 
และสำขำท่ีปรับปรุง จ ำนวน (14.03) ล้ำนบำท และมีกำรจ่ำยค่ำสิทธิส ำหรับ AIS Shop จ ำนวน (4.58) ล้ำนบำท 

กระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินของบริษัทฯ เท่ำกับ (7.97) ล้ำนบำท ในปี 2558  และเท่ำกับ 
(7.99) ล้ำนบำท ในปี 2559 และเท่ำกับ (4.64) ล้ำนบำท ในปี 2560 เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสด จ ำนวน 
7.96 ล้ำนบำท จ ำนวน 7.98 ล้ำนบำท และจ ำนวน 4.79 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

กระแสเงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น (ลดลง) แต่ละปี 
(หน่วย : ล้ำนบำท) ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

เงินสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) จำกกจิกรรมด ำเนินงำน 55.52 6.68 55.10 

เงินสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) จำกกจิกรรมลงทุน (145.33) (12.83) (33.19) 

เงินสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) จำกกจิกรรมจดัหำเงิน (7.97) (7.99) (4.64) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ (97.78) (14.14) 17.27 

บริษัทฯ จึงมีรำยกำรเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  ส ำหรับปี 2558 - 2560 จ ำนวน (97.78)  ล้ำนบำท 
จ ำนวน  (14.14) ล้ำนบำท และจ ำนวน 17.27 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
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2. อัตราส่วนสภาพคล่อง 
อัตรำส่วนสภำพคล่องของบริษัทฯ ในปี 2558-2559 เท่ำกับ 2.34 เท่ำ และเท่ำกับ 2.66 เท่ำ

ตำมล ำดับ และมีอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วเท่ำกับ 1.15 เท่ำ และ 1.24 เท่ำ วงจรเงินสด (Cash Cycle) ในปี 2558-2559 
เท่ำกับ 14.57 วัน และ 14.65 วันตำมล ำดับ เป็นผลจำกระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ยเท่ำกับ 39.37 วัน และ 37.40 วัน 
ระยะเวลำช ำระหนี้เฉลี่ย 31.29 วัน และ 29.55 วัน และระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย 6.50 วัน และ 6.80 วันตำมล ำดับ 

ส ำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีอัตรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 2.17 เท่ำ อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว
เท่ำกับ 0.94 เท่ำ และมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) เท่ำกับ 14.02 วัน เป็นผลจำกระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย 37.35 วัน 
ระยะเวลำช ำระหนี้เฉลี่ย 29.10 วัน และระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย 5.77 วัน 

 อัตราส่วนสภาพคล่อง ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง  (เท่ำ) 2.34 2.66 2.17 

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว  (เท่ำ) 1.15 1.24 0.94 

ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลี่ย (วัน) 6.50 6.80 5.77 

ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลีย่ (วัน) 39.37 37.40 37.35 

ระยะเวลำช ำระหนี ้(วัน) 31.29 29.55 29.10 

วงจรเงินสด (Cash Cycle)  (วัน) 14.57 14.65 14.02 

 (ค) แหล่งที่มาของเงินทุน 
1. หนี้สิน 

ณ สิ้นปี 2558-2560 บริษัทฯ มีหนี้สินจ ำนวน 153.99 ล้ำนบำท  จ ำนวน 121.06 ล้ำนบำท และ
จ ำนวน 191.43 ล้ำนบำทตำมล ำดับ เมื่อพิจำรณำโครงสร้ำงหนี้สินของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียนที่ใช้ในกำร
ด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ เป็นจ ำนวน 145.51 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2558 จ ำนวน 111.53 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2559 และ
จ ำนวน 180.62 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2560 หนี้สินหมุนเวียนที่ส ำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วยเจ้ำหนี้กำรค้ำ และเจ้ำหนี้อื่น          
ซึ่งเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และโดยมำกบริษัทฯ มีกำรซื้อสินค้ำ iPhone เป็นเงินสดแทนกำรซื้อเป็นเงินเช่ือโดย
ได้รับส่วนลดจำกำรซื้อเป็นเงินสด 

ส ำหรับหนี้สินไม่หมุนเวียนเป็นจ ำนวน 8.48 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2558 เนื่องจำกบริษัทฯ ได้ให้บริษัทที่
ปรึกษำท ำกำรประเมินภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่  19 จึงได้มีกำรปรับปรุงส ำรอง
ผลประโยชน์เป็นจ ำนวน 8.48 ล้ำนบำท และบริษัทฯ ได้บันทึกผลต่ำงของส ำรองเป็นผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัย ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น แต่ส ำหรับปี 2559-2560 หนี้สินไม่หมุนเวียนเป็นจ ำนวน 9.53 ล้ำน
บำท และจ ำนวน 10.81 ล้ำนบำท โดยเพิ่มขึ้นจ ำนวน 1.05 ล้ำนบำท และจ ำนวน 1.28 ล้ำนบำท ตำมล ำดับเป็นผลจำกกำร
ประเมินภำระผูกพันของปี 2558 โดยรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนในแต่ละปี  

2. ส่วนของผู้ถือหุน้ 
ณ สิ้นปี 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 278.68  ล้ำนบำท และจ ำนวน  275.81  

ล้ำนบำท ลดลง 2.87 ล้ำนบำท เป็นผลมำจำก บริษัทฯ มีก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี 2559 จ ำนวน 5.14 ล้ำนบำท และมี
กำรจ่ำยปันผลในเดือนเมษำยน 2559 ส ำหรับผลประกอบกำรปี 2558 ในอัตรำหุ้นละ 0.02 บำท รวมจ ำนวน 8.0 ล้ำนบำท 

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 301.48 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2559 จ ำนวน 
25.67 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทฯ มีก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี 2560 จ ำนวน 30.47 ล้ำนบำท และมีกำรจ่ำยปันผลใน
เดือนเมษำยน 2560 ส ำหรับผลประกอบกำรปี 2559 ในอัตรำหุ้นละ 0.012 บำท รวมจ ำนวน 4.8 ล้ำนบำท 
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3. ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บริษัทฯ มีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น จ ำนวน 0.55 เท่ำ ณ สิ้นปี 2558 จ ำนวน 0.44 เท่ำ ณ 

สิ้นปี 2559  และจ ำนวน 0.63 เท่ำ ณ สิ้นปี 2560   



แบบ 56-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ำกัด (มหำชน) 

S P V I Public Company Limited 

เอกสำรแนบ 



 

 
บริษัท เอส พี วี ไอ จ ำกัด (มหำชน) 

     แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

      เอกสำรแนบ 1 

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนกุำรบริษัท 

ชื่อ-สกุล/ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
สัดส่วนกำรถือหุ้น  

ในบริษัท 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายธีระ อภัยวงศ์ 
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา  
และพิจารณาค่าตอบแทน 

71 ปริญญาโท  
วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
University of New South 
Wales, Australia 
 
หลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที ่5/2001 
 
ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจกัร รุ่น 377 

0.10% -  2555 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 

 2560 - ปัจจุบัน 
 
 

 2559 - ปัจจุบัน 
 
 

 2559 - 2560 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา  
และพิจารณาค่าตอบแทน 
 
 
 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 
 
 

บมจ. เอส พี ว ีไอ 
 
 
 
 
 
 
 
บจ. ข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ 
 
บจ. อินโฟแม็กซ์ ซิส
เต็ม โซลูชั่นและ
บริการ 

ส านักงานพัฒนาการ 
ธุรกรรมทาง     
อิเล็กทรอนิกส์       
(องค์กรมหาชน) 
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้
ตราสินค้า Apple ทั้งคอมพิวเตอร์ 
ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, 
iPad, iPhone) อุปกรณ์เสริมและ 
เป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ เพื่อใช้งาน
ร่วมกับสินค้า Apple 
 
ให้บริการข้อมูลเครดิต 
 
 
ให้บริการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร ์ 
บริการบ ารุงรักษาระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บริษัท เอส พี วี ไอ จ ำกัด (มหำชน) 

     แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

ชื่อ-สกุล/ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
สัดส่วนกำรถือหุ้น  

ในบริษัท 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2557 - 2559 
 
 
 
2553 - 2556 
 
 
 
2531 - 2556 
 
2553 - 2555 
 
 
 
 
 
 
2548 - 2555 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
คณะกรรมการนโยบาย
สถาบันการเงิน  
 
ประธานกรรมการ 
 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
ประธานกรรมการ 
 

ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 
 
 
บจ. ไทยดิจิทัล ไอดี 
 
 
 
บจ. ศูนย์ประมวลผล 
 
คณะกรรมการ 
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
บจ. เนช่ันแนล ไอที
เอ็มเอ็กซ์ 

ธุรกิจออกใบรับรองหลัก       
(Root Certificate Authority) 
 
 
ให้บริการทางด้านเทคโนโลย ี  
ด้านสารสนเทศกับธนาคาร และ
สถาบันการเงินชั้นน า 
 
ให้บริการรับส่งข้อมูลสถาบันการเงิน 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ 
กรรมการ  
(กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ) 
ประธานกรรมการบริหาร 

63 ปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ Dominican 
University of California 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

0.08% - 2554 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 

กรรมการ  
(กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ) 
ประธานกรรมการบริหาร 
 

บมจ. เอส พี ว ีไอ 
 
 
 
 

ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้
ตราสินค้า Apple ทั้งคอมพิวเตอร์ 
ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, 
iPad, iPhone) อุปกรณ์เสริมและ 
เป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์



 

 
บริษัท เอส พี วี ไอ จ ำกัด (มหำชน) 

     แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

ชื่อ-สกุล/ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
สัดส่วนกำรถือหุ้น  

ในบริษัท 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ ์ สาขาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
 
ปริญญาตรีกิตติมศักดิ์ 
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร ี
 
ปริญญาตร ีสถาปัตยกรรมศาสตร์  
Fu Hsing Institute of 
Technology  ประเทศไต้หวัน 
 
หลักสูตรวิทยาการประกันภยั
ระดับสูง รุ่นที ่1 ส านัก
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริม
การประกอบธุรกจิประกันภัย 
 
หลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที ่36/2005 

 
 
 
 2556 - 2560 
 
 
 
2551 - ปัจจุบัน 
 
 
2549 - ปัจจุบัน 
 
 
 
2543 - ปัจจุบัน 
 
 
2539 - ปัจจุบัน 
 
 
 
2538 - ปัจจุบัน 
 
 

 
 
 
กรรมการและประธาน
บริหาร 
 
 
กรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร 
 
 
กรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร 
 

 
 
 
บมจ. เอสวีโอเอ 
 
 
 
บจ. เอบิคส ์ดีเวลล
อปเมนต ์
 
บจ. ดี แอนด์ บี 
(ประเทศไทย) 
 
 
บจ. ข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ 
 
บมจ. ไอที ซิตี้ 
 
 
 
บจ. คอร์ แอนด์ 
พีค  
 

ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ เพื่อใช้งาน
ร่วมกับสินค้า Apple 
 
เป็นผู้จัดจ าหน่ายเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ต่างๆ 
 
ให้เช่าอาคารส านักงาน 
 
 
ให้บริการข้อมูลธุรกิจ ให้
ค าปรึกษาและให้บริการวิเคราะห์
ด้านความเส่ียงทางธุรกจิ 
 
ให้บริการข้อมูลเครดิต 
 
 
จ าหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้
ส านักงาน/สื่อสารโทรคมนาคม
และบริการ 
 
นายหนา้ในการจัดท างานโฆษณา 
 
 



 

 
บริษัท เอส พี วี ไอ จ ำกัด (มหำชน) 

     แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

ชื่อ-สกุล/ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
สัดส่วนกำรถือหุ้น  

ในบริษัท 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

หลักสูตร Role of the 
Chairman Program (RCP)    
รุ่นที ่12/2005 

2538 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
2532 - ปัจจุบัน 
 
 
 
2530 - ปัจจุบัน 

กรรมการ และ 
ประธานคณะผูบ้ริหาร 
 
 
 
 
 
กรรมการและประธาน
กรรมบริหาร 
 
 
กรรมการ 

บมจ. บิซิเนส 
ออนไลน์ 
 
 
 
 
 
บมจ. เออาร์ไอพี 
 
 
 
บจ. กลุ่มแอด
วานซ์ ริเสิร์ช 

ให้บริการข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูล
ข่าวธุรกิจบริการด้านจัดฐานขอ้มูล
ขนาดใหญ่และบันทกึลงบนสื่อ
อิเล็คทรอนิคส์ ให้ค าปรึกษาและ
ให้บริการวิเคราะห์ดา้นความเส่ียง
ธุรกิจ 
 
ให้บริการรับจัดงานนิทรรศการ 
ให้บริการบริหาร ผลิต บริหารงาน 
และรับปรึกษาดา้นสื่อโฆษณา 
 
ให้ค าปรึกษาและจัดหาเกี่ยวกับ
ซอฟท์แวร์ บรกิารวจิัยขอ้มูล
เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจ วิจยั
ข้อมูลอุตสาหกรรม 

นายนราธร วงศ์วิเศษ 
กรรมการ     
(กรรมการผู้มีอ านาจลง
นามผูกพันบริษัทฯ) 
ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

64 Master of Science Industrial 
and Systems Engineering 
San Jose State University, 
USA 
 
หลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที ่7/2004 
 

1.01% - 2554 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ     
(กรรมการผู้มีอ านาจลง
นามผูกพันบริษัทฯ) 
ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 
 
 
 
 

บมจ. เอส พี ว ีไอ 

 

 

 

 
 
 

ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้
ตราสินค้า Apple ทั้งคอมพิวเตอร์  
ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, 
iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสริม 
และเป็นตัวแทนจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ 
เพื่อใช้งานร่วมกับสินค้า Apple 
 
 



 

 
บริษัท เอส พี วี ไอ จ ำกัด (มหำชน) 

     แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

ชื่อ-สกุล/ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
สัดส่วนกำรถือหุ้น  

ในบริษัท 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2559 - ปัจจุบัน 
 
 
 

2555 - ปัจจุบัน 
 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการเงินและการคลัง) 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
 

คณะกรรมการ
สถาบันคุ้มครอง
เงินฝาก 
 
บจ. พีซีซี อินเทอร์
เนชันนัล 

 
 
 
 

ให้ค าปรึกษา และพัฒนโปรแกรม 
ระบบงานที่ใช้กับระบบคอมพิวเตอร ์

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล 
กรรมการ  
(กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ) 
กรรมการบริหาร   
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการผู้จัดการ 

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

6.33% - สามีของนางเพ็ชรรัตน์   
 วรญาณโกศล 
- นางดวงนภา 
  วรญาณโกศล  
  เป็นน้องสะใภ้ 

2554 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
2539 - ปัจจุบัน 
 
 
2537 - ปัจจุบัน 

กรรมการ  
(กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ) 
กรรมการบริหาร   
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการผู้จัดการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 

บมจ. เอส พี ว ีไอ 
 
 
 
 
 
 
 
บจ. เอส พ ีว ี
ดิจิตอล เซอร์วิส 
 
บจ. เอส พ ีว ีแอด
วานซ์ 

ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้
ตราสินค้า Apple ทั้งคอมพิวเตอร์  
ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, 
iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสริม 
และเป็นตัวแทนจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ 
เพื่อใช้งานร่วมกับสินค้า Apple 
 
รับจ้างออกแบบพิมพ์งานดิจิตอล
โปสเตอร์ 
 
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์



 

 
บริษัท เอส พี วี ไอ จ ำกัด (มหำชน) 

     แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

ชื่อ-สกุล/ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
สัดส่วนกำรถือหุ้น  

ในบริษัท 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล 
กรรมการ  
(กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ) 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการ 

57 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% - ภรรยาของ 
   นายไตรสรณ ์ 

วรญาณโกศล 
- นางดวงนภา  

วรญาณโกศล  
เป็นน้องสะใภ้ 

2554 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
2539 - ปัจจุบัน 
 
 
2537 - ปัจจุบัน 
 

กรรมการ  
(กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ) 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
ผู้อ านวยการฝ่าย
ปฏิบัติการ 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 

บมจ. เอส พี ว ีไอ 
 
 
 
 
 
 
 
บจ. เอส พ ีว ี
ดิจิตอล เซอร์วิส 
 
บจ. เอส พ ีว ีแอด
วานซ์ 

ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้
ตราสินค้า Apple ทั้งคอมพิวเตอร์  
ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, 
iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสริม 
และเป็นตัวแทนจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ 
เพื่อใช้งานร่วมกับสินค้า Apple 
 
รับจ้างออกแบบพิมพ์งานดิจิตอล
โปสเตอร์ 
 
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์
 

นายสุจิน สวุรรณเกต 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

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

0.08% - 2555 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
2551 - 2557 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
 
 
 
 
กรรมการ 
 

บมจ. เอส พี ว ีไอ 
 
 
 
 
 
 
 
บมจ. นครหลวงลี
สซ่ิง – แฟก็เตอริง 

ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้
ตราสินค้า Apple ทั้งคอมพิวเตอร์  
ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, 
iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสริม 
และเป็นตัวแทนจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ 
เพื่อใช้งานร่วมกับสินค้า Apple 
 
ให้เช่าด าเนินงาน (ลิสซ่ิง) และ 
เงินให้กู้ยืม 



 

 
บริษัท เอส พี วี ไอ จ ำกัด (มหำชน) 

     แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

ชื่อ-สกุล/ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
สัดส่วนกำรถือหุ้น  

ในบริษัท 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2542 - 2554 
 
 
2551 - 2553 
 
 
2527 - 2553 
 
 
 

กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ  
 
กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
 
ต าแหน่งสุดท้าย-ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ ่ 
สายงานก ากับและ
ตรวจสอบภายใน 

บจ. ข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ 
 
บล. นครหลวงไทย 
 
 
ธนาคารนครหลง
ไทย จ ากัด  
 
 

บริการข้อมูลเครดิต 
ธุรกิจหลกัทรัพย ์
 
ธนาคารพาณิชย ์
 
 
 

นางสุษมา รัติวานิช 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

40 ปริญญาโท  
Information Systems, 
American University, U.S.A. 
 
หลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) 
รุ่นพิเศษ SET 2012 

0.08% - 2555 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 

2560 - ปัจจุบัน 
 
 
2555 – 2560 
 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
 
 
 
 
ผู้จัดการฝ่ายรายการ 
 
 
ผู้จัดการส่วนบริหารงาน
ทั่วไป 
 

บมจ. เอส พี ว ีไอ 
 
 
 
 
 
 
 
บจ.อมรินทร์ เทเล
วิชั่น 
 
บมจ. อสมท 
 
 

ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้
ตราสินค้า Apple ทั้งคอมพิวเตอร์  
ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, 
iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสริม 
และเป็นตัวแทนจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ 
เพื่อใช้งานร่วมกับสินค้า Apple 
 
สื่อสารมวลชน 
 
 
สื่อสารมวลชน 
 
 



 

 
บริษัท เอส พี วี ไอ จ ำกัด (มหำชน) 

     แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

ชื่อ-สกุล/ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
สัดส่วนกำรถือหุ้น  

ในบริษัท 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2554 - 2555 
 
 
2552 - 2555 
 

รักษาการผู้จัดการส่วน
บริหารงานทั่วไป 
 
เลขานุการอาวุโส (ประธาน
กรรมการ) 

บมจ. อสมท 
 
 
บมจ. อสมท 
 

สื่อสารมวลชน 
 
 
สื่อสารมวลชน 
 

นายโสภณ อิงค์ธเนศ 
กรรมการ 

35 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และการ
ธนาคาร The University of 
Sydney, NSW, Australia 
 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และ
การเงิน The University of 
Sydney, NSW, Australia 
 
หลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) 
2013 
 
หลักสูตรวิทยาการประกันภยั
ระดับสูง ปี 2556 สถาบัน
วิทยาการประกันภยัระดับสูง 

- - 2558 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
2559 - ปัจจุบัน 
 
 
2559 - ปัจจุบัน 
 
 
2559 - ปัจจุบัน 

กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้จัดการทั่วไป 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 

บมจ. เอส พี ว ีไอ 
 
 
 
 
 
 
 
บมจ. ไอที ซิตี้ 
 
 
บจ. ยูอิท๊อกซ์ 
 
 
บจ. ทัช ปริ้นติ้ง รี
พับลิค  

ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้
ตราสินค้า Apple ทั้งคอมพิวเตอร์  
ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, 
iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสริม 
และเป็นตัวแทนจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ 
เพื่อใช้งานร่วมกับสินค้า Apple 
 
ธุรกิจค้าปลกี เครื่องคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ต่อพว่ง 
 
ผู้ให้บริการเครื่องมือสร้างร้านค้า
ขายสินค้าออนไลน์ส าเร็จรูป 
 
ธุรกิจน าเขา้และจัดจ าหนา่ย
ชิ้นส่วนอุปกรณ์การพิมพ์สินค้า 
และบริการด้านการพิมพ ์
 
 



 

 
บริษัท เอส พี วี ไอ จ ำกัด (มหำชน) 

     แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

ชื่อ-สกุล/ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
สัดส่วนกำรถือหุ้น  

ในบริษัท 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวอุษณีย ์รัตนไพฑูรย ์
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชแีละ
การเงิน 

57 ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ปริญญาตรีสาขาบัญช ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- - 2558 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
2555 - 2557 
 
 
2553 - 2554 

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชแีละ
การเงิน 
 
 
 
 
ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชแีละ
การเงิน 
 
ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชแีละ
การเงิน 

บมจ. เอส พี ว ีไอ 
 
 
 
 
 
 
 
บจ. อบาคัส ซี 
 
 
บจ. สตาร์ 360 

ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้
ตราสินค้า Apple ทั้งคอมพิวเตอร์  
ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, 
iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสริม 
และเป็นตัวแทนจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ 
เพื่อใช้งานร่วมกับสินค้า Apple 
 
ลงทุนในบริษัทย่อย รับบริหาร
จัดการ 
 
ขายส่งและขายปลกี เส้ือผ้า 
รองเท้า และอุปกรณ์กีฬา 

นางดวงนภา วรญาณโกศล 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
แผนกผลิตภัณฑ์ 

51 ปริญญาตร ี
วิทยาการคอมพวิเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1.36% 
 

-  น้องสะใภ้ของ 
   นายไตรสรณ์   
   วรญาณโกศล   
   และ 
   นางเพ็ชรรัตน ์ 
   วรญาณโกศล 

2554 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
2537 - ปัจจุบัน 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
แผนกผลิตภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 

บมจ. เอส พี ว ีไอ 
 
 
 
 
 
 
 
บจ. เอส พ ีว ีแอด
วานซ์ 
 

ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้
ตราสินค้า Apple ทั้งคอมพิวเตอร์  
ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, 
iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสริม 
และเป็นตัวแทนจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ 
เพื่อใช้งานร่วมกับสินค้า Apple 
 
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์



 

 
บริษัท เอส พี วี ไอ จ ำกัด (มหำชน) 

     แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

ชื่อ-สกุล/ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
สัดส่วนกำรถือหุ้น  

ในบริษัท 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายพงศกร บุญศรีเมือง 
ผู้จัดการอาวุโสแผนก
วิศวกรรมและบรกิาร 

47 ปริญญาโท โทรคมนาคม  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
คุณทหารลาดกระบัง 

0.21% - 2554 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 

ผู้จัดการอาวุโสแผนก
วิศวกรรมและบรกิาร 
 
 
 

บมจ. เอส พี ว ีไอ 
 
 
 
 

ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้
ตราสินค้า Apple ทั้งคอมพิวเตอร์  
ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, 
iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสริม 
และเป็นตัวแทนจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ 
เพื่อใช้งานร่วมกับสินค้า Apple 
 

นายไพโรจน ์อุลิศนันท ์
ผู้จัดการอาวุโสแผนกค้า
ปลีก 1 

49 ประกาศณียบัตรวิชาชีพ  
สาขาไฟฟ้า คณะไฟฟ้าก าลัง 
วิทยาลยัเทคนิคจันทบุรี 

- - 2554 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 

ผู้จัดการอาวุโสแผนกค้า
ปลีก 1 
 
 
 
 

บมจ. เอส พี ว ีไอ 
 
 
 
 

ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้
ตราสินค้า Apple ทั้งคอมพิวเตอร์  
ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, 
iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสริม 
และเป็นตัวแทนจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ 
เพื่อใช้งานร่วมกับสินค้า Apple 
 

นางสาวศันษนีย ์โหรานิคม 
เลขานุการบริษัท 

41 ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 
 
ปริญญาตรี บัญชี สาขาการสอบ
บัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 
ประกาศนียบัตร หลักสูตร 
Company Secretary Program 

- - 2558 – ปัจจุบัน 
 
2557 - ปัจจุบัน 
 
 
2555 - ปัจจุบัน 
 
 

เลขานุการบริษัท 
 
เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 
 
ผู้จัดการแผนกกลยุทธ์และ
พัฒนา 
 

บมจ. เอส พี ว ีไอ 
 
บมจ. เอส พี ว ีไอ 
 
 
บมจ. เอส พี ว ีไอ 
 
 

ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้
ตราสินค้า Apple ทั้งคอมพิวเตอร์  
ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, 
iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสริม 
และเป็นตัวแทนจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ  
เพื่อใช้งานร่วมกับสินค้า Apple 
 



 

 
บริษัท เอส พี วี ไอ จ ำกัด (มหำชน) 

     แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

ชื่อ-สกุล/ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
สัดส่วนกำรถือหุ้น  

ในบริษัท 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

(CSP) รุ่นที่ 76/2017 2552 - 2555 
 

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

บมจ. เออาร์ไอพี ให้บริการรับจัดงานนิทรรศการ 
ให้บริการบริหาร ผลิต บริหารงาน 
และ รับปรึกษาด้านสื่อโฆษณา  

หมายเหตุ : นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ 
 

 



 

 
บริษัท เอส พี วี ไอ จ ำกัด (มหำชน) 

     แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

  เอกสำรแนบ 2 

รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งของผู้บริหำรและผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที ่31 ธันวำคม 2560 

รายชื่อ บริษัท บริษัทที่เกี่ยวขอ้ง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

นายธีระ อภัยวงศ์ X,AC                    

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ /,C   / /,C / X / /,C  / / /  / / /,C /,C   

นายนราธร วงศ์วิเศษ /         X    /       

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล /,//,/// / /                  

นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล /,//,* / /                  

นายสุจิน สวุรรณเกต /,AC                    

นางสุษมา รัติวานิช /,AC                    

นายโสภณ อิงค์ธเนศ /                  / / 

นางสาวอุษณีย ์รัตนไพฑูรย ์ //,*                    

นางดวงนภา วรญาณโกศล **  /                  

นายพงศกร บุญศรีเมือง ***                    

นายไพโรจน ์อุลิศนันท ์ ***                    

 
หมายเหต ุ X = ประธานกรรมการ C = ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานคณะผู้บริหาร  AC = กรรมการตรวจสอบ 

  / = กรรมการ  // = กรรมการบริหาร      /// = กรรมการผู้จดัการ 
  * = ผู้อ านวยการ  ** = ผู้ช่วยผู้อ านวยการ     ***  = ผู้จัดการอาวุโส 



 

 
บริษัท เอส พี วี ไอ จ ำกัด (มหำชน) 

     แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง: 
 
1.   บริษัท เอส พี วี ดิจิตอล เซอร์วิส จ ากัด   

2.   บริษัท เอส พี วี แอดวานซ ์จ ากัด 

3.   บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด  
4.   บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จ ากัด 

5.   บริษัท ดีท ูซิสเต็มส์ จ ากัด 

6.   บริษัท ด ีแอนด์ บี (ประเทศไทย) จ ากัด 

7.   บริษัท ข้อมูลเครดติแห่งชาติ จ ากัด 

8.   บริษัท บิซิเนส ออนไลน ์จ ากดั (มหาชน) 
9.   บริษัท พีซีซ ีอินเทอร์เนชันนลั จ ากัด 

10. บริษัท เวนเจอร์ โพรไฟล์ จ ากดั 

11.  บริษัท เอเน็ต จ ากดั 

12.  บริษัท เอบิคส์ ดเีวลลอปเมนต์ จ ากัด 

13.  บริษัท เอส.พี.เอ็น เอ็นเตอรไ์พร์ส จ ากัด 

14.  บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท ์จ ากัด 

15.  บริษัท เออาร์ไอที จ ากัด 

16.  บริษัท เออาร์ไอพี จ ากดั (มหาชน) 
17.  บริษัท ไอที ซิตี้ จ ากัด (มหาชน) 
18.  บริษัท ยูอิท๊อกซ์ (ปรเทศไทย) จ ากัด 

19.  บริษัท ทัช ปริ้นท์ติ้ง รีพับลิค จ ากัด 

 

 
 



 

 
บริษัท เอส พี วี ไอ จ ำกัด (มหำชน) 

     แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

เอกสำรแนบ 3 

 รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน  

ชื่อ-สกุล/ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวยุพา เบญจวกิรัย 43 ปริญญาตรี  
การจดัการธรุกจิระหว่าง
ประเทศ 
มหาวิทยาลัยสยาม 

- - 2554 - ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
2547 - 2554 

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
ผู้ตรวจสอบภายใน 

บมจ. เอส พี ว ีไอ 
 
 
 
 
 
 
บมจ. ไอที ซิตี้  

ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสนิค้า 
Apple ทั้งคอมพิวเตอร์  ผลิตภณัฑ์ประเภท 
iOS (iPod, iPad, iPhone) และ
อุปกรณ์เสริม และเป็นตัวแทนจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ เพือ่ใช้งาน
ร่วมกับสินค้า Apple 
 
จ าหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ส านกังาน/สื่อสาร
โทรคมนาคมและบริการ 
 

  

  
 



 

 
บริษัท เอส พี วี ไอ จ ำกัด (มหำชน) 

                                                                            แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

 

เอกสำรแนบ 4 

 
รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน 

- ไม่มี -  

 



แบบ 56-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ำกัด (มหำชน) 

S P V I Public Company Limited 

กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
บริษัท เอส พี วี ไอ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

บริษัทฯ ได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีฉบับนี้แล้วด้วยควำมระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่ำ

ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระส ำคัญ นอกจำกนี้ บริษัทฯ 

ขอรับรองว่ำ 

1. งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้อง

ครบถ้วนในสำระส ำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ แล้ว  

2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสำระส ำคัญ

ทั้งของบริษัทฯ อย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว 

3. บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำวและ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมกำร

ตรวจสอบของบริษัทฯแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งกำร

กระท ำท่ีมิชอบท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ 

ในกำรนี้เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองควำมถูกต้องแล้ว บริษัทฯ

ได้มอบหมำยให้ นำงสำวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์ เป็นผู้ลงลำยมือช่ือก ำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือช่ือ

ของ นำงสำวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์ ก ำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่ำไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองควำมถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่ำว

ข้ำงต้น 

 ช่ือ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

 
 

1. นำยนรำธร วงศ์วิเศษ 

 

กรรมกำร 

 

……………………………….……………… 

 
 

2. นำยไตรสรณ์ วรญำณโกศล 

 

กรรมกำร 

 

……………………………….……………… 

 ช่ือ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

 

ผู้รับมอบอ ำนำจ 

 

นำงสำวอุษณีย์ รตันไพฑรูย ์

 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

 

……………………………..………………… 

 

 



 

 
บริษัท เอส พี วี ไอ จ ำกัด (มหำชน) 

                                                                            แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

 

รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น   
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้  
  1. นายธีระ อภัยวงศ์           ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  2. นายสุจิน สุวรรณเกต     กรรมการตรวจสอบ 

  3. นางสุษมา รัติวานิช        กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางสาวยุพา  เบญจวิกรัย ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎบิัติหน้าที่ตามขอบเขตความรบัผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่ระบุไว้

ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 4 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบทุกท่าน
ได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เชิญฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
เข้าร่วมประชุมด้วยตามความเหมาะสม และมีการรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท
ทุกไตรมาส สาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  

 
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส รายงวดบัญชีและประจ าปีร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารฝ่ายการบัญชีเพื่อพิจารณา

รายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายทางการบัญชี รวมถึงรับทราบข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของ
ผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฎิบัติบัญชีที่ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่าง
เพียงพอและเช่ือถือได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานท่ีได้น าเสนอต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้
ปฎิบัติหน้าท่ี และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ 

 
พิจารณา เสนอแนะ และสอบทานแผนงานและผลการตรวจสอบของระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอ 

ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการช้ีแนะเพื่อให้มีการก ากับดูแล และการตรวจสอบภายในมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่บริษัทได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 
บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงระหว่างกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไป

ตามเง่ือนไขปกติทางธุรกิจและไม่มีรายการใดที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯอย่างมีนัยส าคัญ โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความ
โปร่งใส  รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวอย่างเพียงพอ ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นแนวทาง 



 

 
บริษัท เอส พี วี ไอ จ ำกัด (มหำชน) 

                                                                            แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

 

 
ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการปฎิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ เพื่อให้ระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาถึงความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ 

และความน่าเชื่อถือเป็นหลัก และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อน าเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทด าเนินการด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ และมีความเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทตลอดจนผู้บริหารของ
บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะปฎิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท อย่างมีคุณภาพ และได้ให้ความส าคัญต่อการด าเนินงาน
ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และเช่ือถือได้ตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีสอดคล้องกับข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
 
 

 
 
 

(นายธีระ อภัยวงศ)์ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 


