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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็นทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ
ชนิดและจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว

ติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล
นายพีระพล อ�ำพัน
นางสาวศันษนีย์ โหรานิคม

บุคคลอ้างอิง

บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า  Apple ทั้งคอมพิวเตอร์  
ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมทั้งเป็นตัวแทน
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอืน่ ๆ เพือ่ ใช้งานร่วมกับสินค้า Apple เป็นหลัก  เพือ่ รองรับ
ความต้องการของลูกค้า  เช่น ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลส�ำหรับงานวีดีโอ  ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลแบบ
พกพา  ผลิตภัณฑ์ประเภทสิง่ พิมพ์และกราฟิก รวมถึงอุปกรณ์ตอ่ พ่วงส�ำหรับสินค้าประเภท iOS
(iPod, iPad, iPhone) เช่น ล�ำโพงหูฟัง  รวมทั้ง Case ป้องกันการกระแทก และฟิล์มกันรอย
เป็นต้น
1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
0107556000264
www.spvi.co.th
0-2559-2901-10
0-2559-2488
200,000,000 บาท
200,000,000 บาท
0.50บาท
หุ้นสามัญ จ�ำนวน 400,000,000 หุ้น
กรรมการผู้จัดการ
เลขานุการบริษัท / ผู้อ�ำนวนการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

1. นายทะเบียนหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ชั้น 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร  10110
โทรศัพท์ : 0-2229-2800, 0-2229-2888  โทรสาร :  0-2359-1259

2. ผู้สอบบัญชี

นายวิชาติ โลเกศกระวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
ชั้น 33  อาคารเลคจ�ำกัด รัชดา  193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110
โทรศัพท์ : 0-2264-0777   โทรสาร : 0-2264-0789-90
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สารจากประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร

นายธีระ อภัยวงศ์

ประธานกรรมการ

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

ประธานกรรมการบริหาร

ในระหว่างปี 2557 บริษทั ได้เผชิญความท้าทาย และอุปสรรคในหลายด้าน จากปัญหาสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศทีช่ ะลอตัว
ตลอดจนความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  สง่ ผลให้การลงทุนทัง้ ภาครัฐและเอกชนลดลง  การจับจ่ายใช้สอยภาคประชาชนต้องเป็น
ไปอย่างระมัดระวัง สิง่ เหล่านีส้ ง่ ผลกระทบโดยตรงต่อตลาดสินค้าและบริการด้านไอทีของประเทศ โดยส่งผลให้ยอดจ�ำหน่ายสินค้า
ของบริษัทลดลง นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทรุ่นใหม่กอ็ อกสู่ท้องตลาดช้ากว่าทุกปี จึงกระทบต่อยอดขายของปีทผี่ ่านมา
อย่างไรก็ตามในท่ามกลางสภาวะที่ท้าทายและไม่เอื้ออ�ำนวยต่อธุรกิจมากนัก ทางบริษัทได้พยายามควบคุมค่าใช้จ่ายด�ำเนิน
การในหลายด้าน โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้า  จึงส่งผลให้ก�ำไรหลังหักภาษียังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับผล
ประกอบการในปี 2556
นอกจากนี้บริษัทยังคงเปิดสาขาใหม่เพิ่มอีก 6 สาขาเพื่อขยายงานด้านการตลาด และการให้บริการในแหล่งธุรกิจที่มีศักยภาพ
ให้รองรับการปรับฟื้นตัวของเศรษฐกิจในอนาคต
ในปี 2558 บริษทั คาดว่าจะมีปจั จัยบวกทีจ่ ะช่วยสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจ ทัง้ จากผลิตภัณฑ์ใหม่หลายชนิดทีจ่ ะออกสูท่ อ้ งตลาด
ตามแนวโน้มของเทคโนโลยีที่มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  การเข้าสู่กลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งนโยบายของภาค
รัฐในเรื่องเศรษฐกิจดิจิตอลที่จะเอื้อต่อการด�ำเนินการของบริษัท
ในนามของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ขอขอบคุณลูกค้า, ผู้ถือหุ้น, พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้บริหาร
และพนักงานบริษัท ที่ได้ให้การสนับสนุนการด�ำเนินการของบริษัทตลอดมา และขอยืนยันว่าบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจ
อย่างรอบคอบ โปร่งใส มีจริยธรรม และรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าและผู้ถือหุ้นตลอดไป
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2557

2556

2555

426.29
147.23
279.06
1,958.38
1,942.66
15.72

419.12
149.25
269.87
2,303.00
2,286.74
16.26

524.71
302.91
221.80
2,520.08
2,455.04
45.88

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

0.80
0.53
3.69
5.63

0.71
0.55
3.88
6.02

1.82
1.37
8.74
20.69

ข้อมูลต่อหุ้น
(1)
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
จํานวนหุ้นสามัญ-ทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว (ล้านหุ้น)
(2)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)

0.04
400
0.50

0.06
400
0.50

3.82
12
10.00

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
ก�ำไรสุทธิ

(1) ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยหารก�ำไรส�ำหรับปี (ไม่รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วง
น�้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
(2) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 เอส พี วี ไอ ได้เปลี่ยนแปลงราคาพาร์จากเดิม 10 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น

เปรียบเทียบรายได้ ปี 2557
88.52 %

2557

90.96%

รายได้จากการขายสินค้า Apple
รายได้จากการขายสินค้า Non-Apple
รายได้ค่าบริการ
รายได้อื่น

2556

รายได้จากการขายสินค้า Apple
รายได้จากการขายสินค้า Non-Apple
รายได้ค่าบริการ
รายได้อื่น

8.64 %

10.45 %
0.53 %

0.41 %
0.61 %

0.47 %

06

ANNUAL REPORT

คณะกรรมการบริษัท
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นายธีระ อภัยวงศ์

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

อายุ 67 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557) 0.10%
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 ตุลาคม 2555

อายุ 60 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557) 0.08%
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 6 มกราคม 2554

การศึกษา
• ปริญญาโทวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ University of New South Wales,
Australia
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 5/2001
• ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 337

การศึกษา
• ปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
Dominican University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• ปริญญาตรีกติ ติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
• ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์  Fu Hsing Institute of Technology  
ประเทศไต้หวัน
• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 1 ส�ำนักคณะกรรมการ
ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปี 2554
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 36/2005
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
รุ่นที่ 12/2005

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ำกัด (มหาชน)
2557-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบาย
สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2554-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
2554-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส�ำนักงานพัฒนาการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2553-2556
ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จ�ำกัด
2531-2556
ประธานกรรมการ
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ�ำกัด
2553-2555
กรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2548-2555
ประธานกรรมการ
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ�ำกัด
2541-2553
กรรมการบริหาร
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
2514-2553
ต�ำแหน่งสุดท้าย-กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2554-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ
บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหาชน)
2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จ�ำกัด
2549-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ดี แอนด บี (ประเทศไทย) จํากัด
2543-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด
2539-ปจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไอที ซิติ้ จ�ำกัด (มหาชน)
2538-ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จ�ำกัด
2538-ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด (มหาชน)
2532-ปจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เออารไอพี จํากั ด (มหาชน)
2530-ปจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท กลุม แอดวานซ รีเสิรช จํากัด
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นายนราธร วงศ์วิเศษ

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล

อายุ 61 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557) 1.26%
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 6 มกราคม 2554

อายุ 53 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557) 6.33%
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 6 มกราคม 2554

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

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

กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2554-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ำกัด (มหาชน)
2555-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา 
บริษัท ซิลเวอร์เลค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ที่ปรึกษา 
2555-ปัจจุบัน
บริษัท เออาร์ อิลาสโทเมอร์ จ�ำกัด
ประธานกรรมการ
2555-ปัจจุบัน
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จ�ำกัด
2554-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา 
บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ�ำกัด
ส.ค. 2554-ธ.ค.2554 ประธานกรรมการ
บริษัท โปรเฟสชันนัล คอลเซ็นเตอร์ จ�ำกัด
2550-2553
กรรมการ
บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2549-2553
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
(มหาชน)

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการผู้จัดการ

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2554-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ำกัด (มหาชน)
2539-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอส พี วี ดิจิตอล เซอร์วิส จ�ำกัด
2537-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จ�ำกัด
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05
นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ
อายุ 54 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557) 8.32%
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 6 มกราคม 2554

การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(การเงิน) University of New Haven, U.S.A.
• ปริญญาโท Computer Information System University of New
Haven, U.S.A.
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นพิเศษ SET 2012
ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2554-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ำกัด (มหาชน)
2539-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอส พี วี ดิจิตอล เซอร์วิส จ�ำกัด
2537-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จ�ำกัด

06
นายสุจิน สุวรรณเกต

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 64 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557) 0.08%
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 ตุลาคม 2555

การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Long Island University, U.S.A.
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นพิเศษ SET 2012
ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ
2551-2557
บริษัท นครหลวงลิสซิ่ง – แฟ็กเตอริง จ�ำกัด (มหาชน)
2542-2554
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
2551-2553
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย
ตําแหนงสุดทาย-ผูชว ยกรรมการผูจ ัดการใหญ
2527-2553
ธนาคารนครหลวงไทย จ�ำกัด มหาชน
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07
นางสุษมา รัติวานิช

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 37 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557) 0.08%
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 ตุลาคม 2555

การศึกษา
• ปริญญาโท Information Systems, American University, U.S.A.
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นพิเศษ SET 2012
ประสบการณ์ย้อนหลัง
2555-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ำกัด (มหาชน)
2555-ปัจจุบัน
ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป
บริษัท อสมท จ�ำกัด(มหาชน)
2554-2555
รักษาการผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป
บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
2552-2555
เลขานุการอาวุโส (ประธานกรรมการ)
บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริหาร

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล

อายุ 60 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557) 0.08%
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 6 มกราคม 2554

อายุ 53 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557) 6.33%
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 6 มกราคม 2554

การศึกษา
• ปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
Dominican University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• ปริญญาตรีกติ ติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
• ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์  Fu Hsing Institute of Technology  
ประเทศไต้หวัน
• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 1 ส�ำนักคณะกรรมการ
ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปี 2554
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 36/2005
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
รุ่นที่ 12/2005

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

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2554-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ
บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหาชน)
2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จ�ำกัด
2549-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ดี แอนด บี (ประเทศไทย) จํากัด
2543-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ขอมูลเครดิตกลาง
2539-ปจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน)
2538-ปจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท คอร แอนด พีค จํากัด
2538-ปจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด (มหาชน)
2532-ปจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เออารไอพี จํากัด (มหาชน)
2530-ปจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท กลุม แอดวานซรีเสิรช จํากัด

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการผู้จัดการ

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

นายพีระพล อำ�พัน

อายุ 54 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557) 8.32%
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 6 มกราคม 2554

อายุ 50 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557) 0.02%
วันที่แต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 6 มกราคม 2554

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

การศึกษา
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Lindenwood College, U.S.A.
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
รุ่น 50/2013

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ

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

กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชี
และการเงิน

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2554-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ำกัด (มหาชน)
2537-2553
กรรมการและผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ซีเอ็มจีอาร์พี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
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VISION MISSION

วิสัยทัศน์
พันธกิจ

ค่านิยม

มุ่งสู่ความเป็นผู้น�ำด้าน Solutions for All Generations เพื่อสร้างการใช้เทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์ และใส่ใจดูแลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ให้ได้รับผลตอบแทนและประโยชน์อย่างคุ้ม
ค่า ตลอดจนการใส่ใจดูแลสังคม โดยเฉพาะด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1. มุ่งมั่นที่จะสรรหาบริการที่ดีและนวัตกรรมใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินชีวิตที่
ต้องการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
2. มุ่งพัฒนาบุคลากร สร้างวัฒนธรรมในการท�ำงานของพนักงาน เพื่อมอบบริการอย่าง
มืออาชีพให้แก่ลกู ค้า พร้อมให้ความส�ำคัญในการพัฒนาความรูแ้ ก่พนักงาน ให้กา้ วทันกับนวัตกรรม
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร
S P V I : Solutions for all generations
S - Service Excellent ให้บริการด้วยความใส่ใจ สรรหาบริการทีด่ ี เพือ่ ชีวติ ในยุคดิจติ อล
(Digital Lifestyle)
P - People
ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้เติบโตไปด้วยกัน
V - Value
ส่งมอบคุณค่า ให้แก่ลูกค้า พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
I - Integration
ผสมผสานสินค้าและบริการอย่างสร้างสรรค์ เพือ่ ส่งมอบ Solution
ที่มีคุณค่ากับทุกวัย
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลัก
เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า  Apple ทั้ง
คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone)
และอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมทัง้ เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ภายใต้ ต ราสิ น ค้ า อื่ น ๆ ที่ ส ามารถน� ำ มาใช้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
Apple เช่น ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลส�ำหรับงานวีดีโอ ฮาร์ดดิสก์
เก็บข้อมูลแบบพกพา  ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งพิมพ์และกราฟิก
รวมถึงอุปกรณ์ตอ่ พ่วงส�ำหรับสินค้าประเภท iOS  (iPod, iPad,
iPhone) เช่น ล�ำโพง หูฟัง  รวมทั้ง Case ป้องกันการกระแทก
และฟิล์มกันรอย เป็นต้น เพื่อที่จะรองรับความต้องการของ
ลูกค้าได้ครบวงจร ทั้งในกลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป และลูกค้า
องค์กร ทัง้ ลูกค้าสถานศึกษา และลูกค้าบริษทั และรัฐวิสาหกิจ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกิจการบริการให้แก่
ลูกค้า  โดยมีศูนย์บริการส�ำหรับสินค้าภายใต้ตราผลิตภัณฑ์
Apple ในนาม Smart Bar รวมทั้งเปิดศูนย์ฝึกอบรมตาม
มาตรฐาน Apple ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น Authorized Apple
Training Center แห่งเดียวในประเทศไทย

นโยบายและทิศทางองค์กร

บริษทั ฯ มีแผนกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ผสมผสานสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าและ
สังคม รวมทั้งสนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาของ
พนักงาน ด้วยค่านิยมองค์กร วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้

ค่านิยม

S P V I : Solution for all generations
• Service Excellent : ให้บริการด้วยความใส่ใจ สรรหา
บริการที่ดี เพื่อชีวิตในยุคดิจิตอล (Digital Lifestyle)
• People : ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้เติบโต
ไปด้วยกัน
• Value : ส่งมอบคุณค่า ให้แก่ลูกค้า พนักงาน ตลอด
จนผู้มีส่วนได้เสีย
• Integration : ผสมผสานสินค้าและบริการอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อส่งมอบ Solution ที่มีคุณค่ากับทุกวัย

วิสัยทัศน์

มุง่ สูค่ วามเป็นผูน้ ำ� ด้าน Solutions for All Generations
เพื่อสร้างการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และใส่ใจดูแลผู้
มีส่วนได้เสียของบริษัท ให้ได้รับผลตอบแทนและประโยชน์
อย่างคุ้มค่า  ตลอดจนการใส่ใจดูแลสังคม โดยเฉพาะด้านการ
ศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง

พันธกิจ

1. มุ่งมั่นที่จะสรรหาบริการที่ดีและนวัตกรรมใหม่ๆ อัน
เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินชีวิตที่ต้องการใช้เทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์
2. มุ่งพัฒนาบุคลากร สร้างวัฒนธรรมในการท�ำงาน
ของพนั กงาน เพื่ อมอบบริ การอย่ า งมื ออาชี พให้แ ก่ลูกค้า 
พร้อมให้ความส�ำคัญในการพัฒนาความรู้แก่พนักงาน ให้
ก้าวทันกับนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร

เป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้น�ำด้าน IT เพื่อการ
ศึกษาและการพัฒนาแบบครบวงจร ด้วย Apple Education
Solution เพื่อสร้างให้เกิดการเรียนรู้ในเชิง Creative Learning โดยบริษัทฯ จะเน้นในเรื่อง Edutivity คือการท�ำกิจกรรม
เพื่อการศึกษา ด้วยประสบการณ์ของทีมบริหาร ทีมขาย และ
ทีม Solution Engineer ของบริษัทฯ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่ม
เป้าหมาย นับตั้งแต่ นักเรียนในโรงเรียน นักศึกษา อาจารย์
ในมหาวิทยาลัย องค์กรเอกชน และบุคคลทั่วไป โดยบริษัทฯ
จะท�ำการตอกย�้ำความเป็นผู้น�ำกับกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ
ทุกวิชาชีพ ซึ่งถือเป็นช่องทางการตลาดที่สามารถขยายตัว
ตามแนวโน้มของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งการที่ประเทศไทยได้
เริ่มใช้ 3G ทั่วประเทศและรองรับการเติบโตของ AEC ซึ่งมี
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน เป็นตัวเชือ่ มในโลกแห่ง
Social Network เพราะกลุม่ เป้าหมาย ทัง้ ในระดับบุคคล  และ
องค์กร ต่างมีความต้องการทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่
ตลอดเวลา  โดยเฉพาะวิชาชีพต่างๆ ที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี
ในการประกอบอาชีพ และรวมทั้งบุคคลทั่วไปที่จะต้องใช้
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ตลอดช่วงชีวติ (Creative Life Long
Learning) บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่ม
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องค์กรอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์ และ Solution ต่างๆ
ที่บริษัทฯ มี เช่น ระบบการจัดการสี (Color Management
System) ระบบฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับ
File Server ขององค์กร เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มยอดขายโดย
การเพิม่ ช่องทางในการจ�ำหน่ายสินค้า และการบริการหลังการ
ขาย ในรูปแบบการขยายสาขาและศูนย์บริการ รวมทัง้ การเปิด
ร้าน iStudio, iBeat, U•Store และร้าน mobi ซึง่ เป็นร้านขนาด
เล็กที่เน้นการเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น
ในปี 2557 บริษัทฯ มีสาขาทั้งหมดจ�ำนวน 25 สาขา 
สามารถแบ่งได้เป็น iStudio จ�ำนวน 5 สาขา  iShop จ�ำนวน
1 สาขา iBeat จ�ำนวน 4 สาขา U•Store จ�ำนวน 9 สาขา และ
สาขา  mobi จ�ำนวน 4 สาขา  และศูนย์บริการ Smart Bar
จ�ำนวน 2 สาขา บริษัทฯ ยังมีจุดจ�ำหน่ายสินค้า  Apple ใน
IT City จ�ำนวน 23 สาขา 

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�ำคัญ

บริ ษั ท เอส พี วี ไอ จ� ำ กั ด (มหาชน) ก่ อ ตั้ ง จาก
ประสบการณ์ ก ารเป็ น ตั ว แทนจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ภายใต้ ต รา
ผลิตภัณฑ์ Apple ของนายไตรสรณ์ และนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณ
โกศล ตัง้ แต่ปี 2532 โดยเริม่ ต้นจากการด�ำเนินธุรกิจภายใต้ชอื่
บริษัทเอส พี วี บิสสิเนส เซ็นเตอร์ จ�ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน
เริ่มแรก 3,000,000 บาทมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบ

ธุรกิจเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายคอมพิวเตอร์ Apple เป็นสินค้าหลัก
ต่อมาในปี 2537 เพื่อปรับปรุงโครงสร้างผู้ถือหุ้นให้สอดคล้อง
กับการขยายตัวของธุรกิจนายไตรสรณ์ และนางเพ็ชรรัตน์
วรญาณโกศล จึงได้จดทะเบียนบริษัทใหม่ในนาม บริษัท
เอส พี วี แอดวานซ์ จ�ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน  6,000,000 บาท
จากความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจ ประกอบกับการ
เติบโตของตลาด Apple ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 มกราคม
2554 นายไตรสรณ์ และนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล จึง
ได้ร่วมลงทุนกับบริษัทไอทีซิตี้ จ�ำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัท
เอส พี วี ไอ จ�ำกัด ขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 120,000,000
บาท โดยรับโอนทรัพย์สินและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็น
ตัวแทนจ�ำหน่าย Apple ทัง้ หมด จากบริษทั เอส พี วี แอดวานซ์
จ�ำกัด ซึง่ จากการร่วมทุนในครัง้ นี้ ท�ำให้บริษทั ฯ สามารถขยาย
จุดจ�ำหน่ายสินค้า Apple สู่พื้นที่ร้าน ITCity ทั่วประเทศ
บริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกิจการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน
ให้แก่ลูกค้า  โดยมีศูนย์บริการสินค้าภายใต้ตราผลิตภัณฑ์
Apple ในนาม Smart Bar รวมทัง้ เปิดศูนย์ฝกึ อบรมการใช้งาน
ให้แก่ลูกค้าและองค์กร ตามมาตรฐาน Apple ซึ่งบริษัทฯ ได้
รับการแต่งตั้งเป็น Authorized Apple Training Center แห่ง
เดียวในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการแต่งตั้ง
เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ เพื่อใช้งานร่วมกับ
สินค้า Apple เป็นหลัก เพื่อที่รองรับความต้องการของลูกค้า
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
และการบริหารงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ

เดือน / ปี

เหตุการณ์ที่สําคัญ

มกราคม 2554
มีนาคม 2554

จัดตั้งบริษัทฯ  ด้วยทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท
• รับโอนทรัพย์สินและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย Apple ทั้งหมดของบริษัท
เอส พี วี แอดวานซ์ จ�ำกัด
• รับโอนสาขาทัง้ หมด จ�ำนวน 15 สาขา ซึง่ ได้แก่ iStudio จ�ำนวน 4 สาขา  iShop จ�ำนวน 1 สาขา iBeat จ�ำนวน
1 สาขา U•Store จ�ำนวน 7 สาขา และ Smart Bar จ�ำนวน 2 สาขา
• เริ่มเปิดจุดจ�ำหน่ายสินค้า Apple ใน IT City  
เปิดสาขา U•Store ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
เปิดจุดจ�ำหน่ายสินค้า Apple ใน Big C เป็นแห่งแรก
เปิดสาขา iStudio ที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัลแกรนด์ พระราม 9
เปิดสาขา U•Store ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิด Smart Bar ที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
เปิดสาขา  iStudio ที่ศูนย์การค้า เกตเวย์ เอกมัย
• ด�ำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
• เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 10.00 บาท เป็น 0.50 บาท ส่งผลท�ำให้จ�ำนวนหุ้นสามัญ
ของ บริษัทฯ เพิ่มจากจ�ำนวน 12,000,000 หุ้น เป็น 240,000,000 หุ้น
• เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 80,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 120,000,000 ล้านบาท เป็น
200,000,000 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จำ� นวน 160,000,000 หุน้ มูลทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
ซึ่งรายละเอียดการจัดสรรเป็นดังนี้
1) หุน้ สามัญจ�ำนวน 50,000,000 หุน้ จัดสรรให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิม ซึง่ จัดสรรเรียบร้อยแล้ว ส่งผลท�ำให้
ทุนช�ำระแล้วของบริษัทฯ เท่ากับ 290,000,000 หุ้น
2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 104,500,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก
3) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 5,500,000 หุ้น เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
จดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้ว จากการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ จ�ำนวน 160,000,000 หุ้น รวมเป็นจ�ำนวน
หุ้นทั้งสิ้น 400,000,000 หุ้นๆ ละ 0.50 บาท
ยกเลิก Smart Bar ที่ส�ำนักงานใหญ่
เปิดสาขา iBeat
•  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงราย
•  เทสโก้ โลตัส สาขามหาชัย 2
เปิดสาขา mobi
•  ศูนย์การค้าซีคอน สแควร์
•  ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ชอปปิ้งเซ็นเตอร์ รามค�ำแหง
•  ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ชอปปิ้งเซ็นเตอร์ บางกะปิ
ปิดจุดจ�ำหน่ายใน Big C ทั้งหมด27 จุด
เปิดสาขา mobi ศูนย์การค้าอัศวรรณ ชอปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 2 หนองคาย  

กรกฎาคม 2554
ตุลาคม 2554
ธันวาคม 2554
มกราคม 2555
กุมภาพันธ์ 2555
มิถุนายน 2555
เมษายน 2556

ธันวาคม 2556
กรกฎาคม 2557
กันยายน 2557

ตุลาคม 2557

พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ

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

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

846.65
1,380.08
91.78
2,318.51

33.60
54.76
3.64
92.00

640.11
1,315.11
125.79
2,081.01

27.79
57.10
5.46
90.36

587.90
1,004.88
140.77
1,733.55

30.02
51.31
7.19
88.52

133.90
29.47
20.35
1.96
185.68
2,504.19
13.55
2.34
2,520.08

5.31
1.17
0.81
0.08
7.37
99.37
0.54
0.09
100.00

137.52
44.51
15.25
1.76
199.04
2,280.05
12.22
10.73
2,303.00

5.97
1.93
0.66
0.08
8.64
99.00
0.53
0.47
100.00

ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจหลักเปนหนึง่ ในตัวแทนจําหนาย
(Reseller) ผลิตภัณฑภายใต ตราสินคา Apple ทัง้ คอมพิวเตอร 
ผลิตภัณฑประเภทiOS และอุปกรณเสริมตางๆ รวมทั้งเปนตัว
แทนจําหนายผลิตภัณฑภายใตตรา สินคาอื่นๆ ท่ี่สามารถนํา
มาใชกับผลิตภัณฑ  Apple เปนหลัก เพื่อที่จะรองรับความ
ตอ งการของลูกคาไดครบวงจร นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังไดข ยาย
ธุรกิจการ บริการใหแกลูกคา โดยมีศูนยบริการสําหรับสินคา
ภายใตตราผลิตภัณฑ Apple ในนาม Smart Bar รวมทั้งเปด
ศูนยฝกอบรมตามมาตรฐาน Apple

ผลิตภัณฑ์และบริการหลักของบริษัทฯ
1. ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple
บริษทั ฯ ได้รบั การแต่งตัง้ จาก Apple South Asia (Thailand) Limited ให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย (Reseller) ผลิตภัณฑ์

7.71
151.07
2.05
40.05
0.57
11.14
0.13
2.45
204.71 10.45
1,938.26 98.97
0.41
8.11
0.61
12.01
1,958.38 100.00

ภายใต้ตราสินค้า Apple ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
• ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ MAC OS (MAC
Operating System) : คอมพิวเตอร์ทกุ รุน่ ภายใต้ตราสินค้าของ
Apple (MAC OS) ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์
ไอแมค (iMac) แมคโปร (Mac Pro) แมคมินิ (Mac Mini),
คอมพิวเตอร์แบบพกพาทั้งแมคบุ๊คโปร (MacBookPro) และ
แมคบุ๊คแอร์ (MacBook Air)
• ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS : ผลิตภัณฑ์ประเภทไอ
แพด (iPad) และไอพอด (iPod) ส�ำหรับไอโฟน (iPhone)
เนื่องจาก Apple แต่งตั้งผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็น
ตัวแทนจ�ำหน่ายโดยตรง บริษทั ฯ จะซือ้ จากผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่มาจ�ำหน่าย
• ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริมภายใต้ตราสินค้า 
Apple (Apple Accessories): เช่น ที่ชาร์จแบตเตอรี่ หูฟัง
สายพ่วง เครื่องส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต แผนความคุ้มครอง
AppleCare เป็นต้น
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2. ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น (Non-Apple
Products)
เพื่อที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร
บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ภาย
ใต้ตราสินค้าอื่นๆ ได้แก่
• ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริม: ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์
เก็บข้อมูลส�ำหรับงานวีดีโอ ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลแบบพกพา
หูฟงั Case ป้องกันการกระแทก ฟิลม์ กันรอย ล�ำโพง แบตเตอรี่
ส�ำรองแบบพกพา และที่ชาร์จแบตเตอรี่
• ผลิตภัณฑ์ประเภทกราฟิก: ได้แก่ เครือ่ งพิมพ์องิ ค์เจ็ท
หน้ากว้าง กระดาษส�ำหรับงานพิมพ์ และ อุปกรณ์วัดคุณภาพ
การพิมพ์
• ผลิตภัณฑ์ประเภทซอฟต์แวร์: ได้แก่ Adobe และ EFI
(โปรแกรม Colorproof XF)
• ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์: ได้แก่ คอมพิวเตอร์
ของบริษัท เดลล์ คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เพื่อ
เป็ น ทางเลื อ กเสริ ม ส� ำ หรั บ ลู ก ค้า ที่ ต ้ อ งการสิ น ค้า ประเภท
คอมพิวเตอร์ภายใต้ตราสินค้าอื่น

บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งจาก Apple South Asia
(Thailand) Limited ใหเปน Authorized Service Provider
ทําใหบริษัทฯ สามารถ เปดศูนยบริการภายใตชื่อ Smart Bar
เพื่อใหบริการตางๆ สําหรับสินคา Apple ได โดยสามารถซื้อ
อะไหลตางๆ จาก Apple ไดโดยตรง ปจจุบันบริษัทมี Smart
Bar จํานวน 2 แหง ไดแก ที่ IT Mall Fortune Town ชั้น 3 และ
ศูนยการคาเซ็นทรัล แจงวัฒนะ ชัน้ 4 รวมทัง้ เปิดศูนย์ฝกึ อบรม
การใช้งานให้แก่ลกู ค้าและองค์กรตามมาตรฐาน Apple ซึง่ ได้
รับการแต่งตั้งเป็น Authorized Apple Training Center แห่ง
เดียวในประเทศไทย
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ปัจจัยเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จ�ำหน่ายสินค้า
รายใหญ่

บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก Apple South Asia
(Thailand) Limited เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าของ Apple
รวมทัง้ เปิดศูนย์บริการเพือ่ ให้บริการหลังการขายสินค้า Apple
โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการซื้อสินค้าจาก Apple คิดเป็นร้อยละ
73.65 ร้อยละ 75.37 และร้อยละ 67.03 ของยอดสัง่ ซือ้ ทัง้ หมด
ในปี 2555–2557 ตามล�ำดับ ดังนัน้ หากบริษทั ฯ ถูกยกเลิกการ
แต่งตั้งจาก Apple ในการจ�ำหน่ายสินค้า  Apple จะเกิดผล
กระทบกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างมีนยั ส�ำคัญถึงแม้
สัญญาในการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้า  Apple เป็น
สัญญาปีต่อปี แต่จากการที่นายไตรสรณ์ และนางเพ็ชรรัตน์
วรญาณโกศล และทีมงานผู้บริหาร ด�ำเนินธุรกิจเป็นตัวแทน
จ�ำหน่ายสินค้าให้กับ Apple มากว่า  20 ปี อีกทั้งบริษัทฯ ยัง
ได้รับรางวัลต่างๆ จาก Apple มาโดยตลอด รวมทั้งสร้าง
ยอดขายจ�ำนวนมาก และปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญากับ
Apple อย่างเคร่งครัด ท�ำให้ผู้บริหารเชื่อมั่นว่าการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ จะได้รับการสนับสนุนและความไว้ใจจาก
Apple อย่างต่อเนื่อง

2. ความเสี่ยงจากการล้าสมัยของสินค้า

สินค้าของ Apple เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว Apple จึงต้องท�ำการพัฒนาและออก
สินค้ารุ่นใหม่ๆ ที่มีความทันสมัยและมีหน้าที่การใช้งานเพิ่ม
เติมให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอยูต่ ลอดเวลา เช่นเดียว
กับสินค้า  IT อื่นๆ ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย บริษัทฯ จึง
อาจประสบปัญหาในเรื่องการบริหารสินค้าคงคลัง กล่าวคือ
สินค้าที่มีอยู่อาจเสื่อมความนิยมและล้าสมัย ท�ำให้บริษัทฯ
ไม่สามารถจ�ำหน่ายสินค้าดังกล่าว ได้จากการที่ผู้บริหารของ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจ�ำหน่ายสินค้า  Apple มานาน ท�ำให้
มีความเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างดี โดย
บริษทั ฯ มีเจ้าหน้าทีด่ แู ลสินค้า (Product Management) คอย
ติดตามสต๊อคสินค้า  คัดเลือกสินค้า  และสั่งซื้อสินค้าจ�ำนวน
ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากสินค้าล้าสมัย ส�ำหรับ
การคัดเลือกสินค้าเข้ามาจ�ำหน่าย เจ้าหน้าที่ดูแลสินค้าจะ
มีการส�ำรวจความคิดเห็น ความต้องการผ่านทางพนักงาน
หน้าร้าน และผู้จัดการสาขาอย่างสม�่ำเสมอ ในขณะเดียว
กันบริษัทฯ ยังได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าใหม่ๆ

แนวโน้ม หรือเทคโนโลยีตา่ งๆ จาก Apple รวมทัง้ ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย
รายอื่นส่งผลท�ำให้บริษัทฯ สามารถคัดสรรสินค้าได้ตรงกับ
ความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ
มีการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบ
Inventory Online ที่เชื่อมโยงข้อมูลสินค้าคงคลังของทุก
สาขา  โดยทุกสิ้นวันจะมีการสุ่มตรวจเช็คสินค้าคงคลังของ
แต่ละสาขา  เพื่อท�ำการเปรียบเทียบยอดสินค้าคงเหลือกับ
รายงานสินค้าคงคลังจากระบบInventory ของบริษทั ในสาขา
ที่มีการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือช้า  ก็จะด�ำเนินการโอนไปยัง
สาขาอืน่ พร้อมทัง้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Promotion)
เพื่อช่วยในการจ�ำหน่ายให้เร็วขึ้นหากสาขาใดมีสินค้าไม่พอ
กับความต้องการ ก็จะสามารถตรวจเช็คสินค้าคงคลังจาก
สาขาอื่นได้ในทันที ส่งผลท�ำให้บริษัทฯ สามารถระบายสินค้า
ได้รวดเร็วก่อนที่สินค้าที่มีอยู่จะเสื่อมความนิยม นอกจากนี้
ในกรณีที่ Apple ออกสินค้ารุน่ ใหม่เพือ่ ทดแทนรุน่ เดิม บริษทั ฯ
จะได้รบั การชดเชยส่วนต่างราคาตามรุน่ เงือ่ นไข และตามเวลา
ที่ตกลงกัน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปรับราคาขายลงมาเพื่อให้
สามารถแข่งขันได้

3. ความเสี่ยงจากการการแข่งขัน

การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาด ICT โดยเฉพาะ
โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตพีซี ส่งผลท�ำให้
มีการแข่งขันที่สูง โดยเฉพาะในส่วนของผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็น
Apple, Samsung, Nokia, HTC ที่จะออกสินค้ารุ่นใหม่ๆ
ออกมาอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด อย่างไร
ก็ ต าม ด้ ว ยเอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะของผลิ ต ภั ณ ฑ์ Apple
ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรม ระบบปฏิบัติการ Mac OS  X ส�ำหรับ
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ , iOS ส� ำ หรั บ โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ แ ละ
Tablet, Cloud System, Retina Display ส�ำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพาที่แสดงภาพได้คมชัดกว่าจอคอมพิวเตอร์
ทั่วไป ความหลากหลายของ Application ความปลอดภัย
ของระบบประกอบกั บการออกแบบสิ นค้ า ที่ ทัน สมั ย และ
ความง่ายในการใช้งานคาดว่าผลิตภัณฑ์ Apple จะยังคง
ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในขณะเดียวกัน บริษัทฯ อาจ
มีความเสี่ยงจากผู้ประกอบการรายอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
Apple ให้เป็น Reseller ในประเทศไทย เช่นเดียวกัน ท�ำให้ผู้
ประกอบการสามารถเปิดร้าน iStudio, iBeat, U•Store หรือ
จุดขายสินค้า Apple ในร้าน Retail ของผูป้ ระกอบการดังกล่าว
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หรือห้างสรรพสินค้าต่างๆ ได้เช่นเดียวกับบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม
แต่ละศูนย์การค้าหรืออาคารส�ำนักงาน หรือ Community Mall
จะไม่มรี า้ น Apple ประเภทเดียวกันอยูใ่ นทีเ่ ดียวกัน (แต่อาจมี
จุดจ�ำหน่ายอื่นๆ ที่จ�ำหน่ายสินค้า Apple เช่น ใน Power Buy
หรือ Power Mall) Reseller ทุกรายจะต้องบริหารช่องทางการ
จ�ำหน่ายของตนเอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้น
ความส�ำเร็จของ Reseller คือการมีช่องทางการจ�ำหน่ายที่เข้า
ถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็วการบริการที่มีคุณภาพ
และครบวงจร และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
จากการที่บริษัทฯ เป็นร้านตัวแทนจ�ำหน่าย Apple ที่
มีช่องทางการจ�ำหน่ายส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน Prime Area ทั่ว
กรุงเทพมหานคร และจุดขายสินค้า  Apple ที่ตั้งอยู่ที่ IT City
จ�ำนวน  23 สาขา บริษทั ฯ ยังมีศนู ย์บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพและครบ
วงจร สามารถให้บริการหลังการขาย ส�ำหรับสินค้าต่างๆ ของ
บริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในบรรดาคู่แข่งที่
เป็น Reseller ของ Apple ส่วนใหญ่มงุ่ เน้นทีต่ ลาดค้าปลีก โดย
การเปิดสาขาเพื่อครอบคลุมพื้นที่จ�ำหน่ายทั่วไป เนื่องจากผู้
บริหารของบริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจเกีย่ วกับ Apple มานาน ท�ำให้
มีฐานลูกค้าที่เป็นองค์กร และการศึกษา ซึ่งคู่แข่งไม่มีความ
ถนัดหรือทีมงานที่จะเข้ามาท�ำตลาดในส่วนนี้ ประกอบกับ
บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการน�ำสินค้าประเภทอื่นๆ เข้ามารวมกับ
สินค้า Apple ส�ำหรับสร้างเป็น Solution ใหม่ๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการด้านการเรียนการสอน รวมทั้งบริษัทฯ มีทีมงาน
ที่มีประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
และประสบความส�ำเร็จในการติดตั้งระบบต่างๆ ในโรงเรียน
และมหาวิทยาลัยชั้นน�ำหลายแห่ง ท�ำให้บริษัทฯ สามารถรุก
ตลาดองค์กรและการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับสัญญาเช่าพื้นที่

เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีการจ�ำหน่ายสินค้าและให้บริการให้
แก่ลกู ค้ารายย่อยทัว่ ไปโดยผ่านสาขาของบริษทั ฯ ทัง้ สิน้ จ�ำนวน
25 สาขา (iStudio 5 สาขา iShop1 สาขา iBeat 4 สาขา U•Store
9 สาขา mobi 4 สาขา) และศูนย์บริการ 2 สาขา ซึ่งตั้งอยู่ใน
ศูนย์การค้า อาคารส�ำนักงาน มหาวิทยาลัยทัว่ กรุงเทพมหานคร
ดังนั้นบริษัทฯ จะต้องท�ำการเช่าพื้นที่จากผู้ให้เช่าพื้นที่ทั้งใน
รูปแบบของสัญญาเช่าระยะสั้นและระยะยาว บริษัทฯ อาจมี
ความเสีย่ งจากการทีไ่ ม่สามารถต่อสัญญาเช่าพืน้ ที่ หรืออาจมี
ความเสีย่ งจากการทีผ่ ใู้ ห้เช่าขอเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขในการต่อ
สัญญาที่ท�ำให้บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าเดิม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีสาขาทีเ่ ป็นสัญญาเช่าพืน้ ทีร่ ะยะยาว
จ�ำนวน 1 สาขา ซึ่งมีอายุการเช่าคงเหลือ 16 ปี ส�ำหรับสาขา
ที่เหลือเป็นสัญญาเช่าพื้นที่ระยะสั้น ซึ่งมีอายุสัญญาไม่เกิน

3 ปี จึงอาจมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถต่อสัญญาเช่า
พื้นที่ได้ แต่จากการที่ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นคู่ค้าที่ดีของผู้
ให้เช่าพื้นที่มาโดยตลอดกว่า 10 ปี จึงท�ำให้มีความเสี่ยงเกี่ยว
กับต่อสัญญาเช่าพื้นที่ดังกล่าวค่อนข้างน้อย

5. ความเสี่ยงจากการเกิดความเสียหายจากการ
ทุจริตของพนักงานระดับปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีความจ�ำเป็นที่จะต้องมีการกระจายสินค้า
ไปตามสาขาในพื้นที่ต่างๆประกอบกับสินค้ามีมูลค่าค่อนข้าง
สู ง เคลื่ อ นย้ า ยสะดวกและเป็ น ที่ ต ้ อ งการโดยทั่ ว ไปจาก
ลั ก ษณะดั ง กล่ า วบริ ษั ท ฯ อาจเผชิ ญ ความเสี่ ย งจากการ
ทุ จ ริ ต ของพนักงานระดับปฏิบัติงานบริษัทฯ จึงได้วางระบบ
ควบคุมภายในและระบบสอบทานไว้เป็นอย่างดี รวมทั้งน�ำ
ระบบสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนในส่วนระบบจัดเก็บสินค้า
บริษัทฯ มีมาตรการตรวจสอบสินค้าโดยผู้จัดการสาขาจะ
ด�ำเนินการสุ่มตรวจสินค้าทุกวัน โดยเฉพาะสินค้าที่มีมูลค่า
สูง นอกจากนั้นยังมีเจ้าหน้าที่จากแผนกบัญชีเข้าไปตรวจ
นับสินค้าในแต่ละสาขา อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พนักงาน
ในสาขานั้นๆ จะต้องร่วมกันรับผิดชอบหากมีสินค้าสูญหาย
โดยมาตรการต่างๆ และระบบงานที่บริษัทฯ วางไว้จะช่วย
จ�ำกัดความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ ไว้ในระดับทีไ่ ม่เป็นสาระส�ำคัญ
ต่อผลประกอบการ

6. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารหลัก ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

บริษัทฯ พึ่งพิงทีมผู้บริหารซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ใน
ธุรกิจ Apple และมีความสัมพันธ์อันดีกับ Apple มาเป็นเวลา
นานกว่า  20 ปี จึงอาจท�ำให้เกิดความเสี่ยงจากการพึ่งพิง
ทีมผู้บริหารดังกล่าว อย่างไรก็ตามเนื่องจากทีมผู้บริหารเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทด้วย ซึ่งน่าจะเป็นแรงจูงใจในการ
บริหารงานของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป นอกจากนี้
บริษัทฯ มีนโยบายผลักดันการบริหารงานเป็นทีมเวิร์คมากขึ้น
โดยส่งเสริมให้มีการว่าจ้างบุคลากรมืออาชีพจากภายนอก
เข้าร่วมงานมากขึน้ โดยค�ำนึงถึงการพัฒนาประสิทธิภาพและ
ศักยภาพของบริษัทเป็นส�ำคัญ อีกทั้งมีการก�ำหนดและแบ่ง
แยก ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีไ่ ว้อย่างชัดเจน เพือ่ เป็นการป้องกัน
การมีอ�ำนาจเบ็ดเสร็จ
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โครงสร้างการถือหุ้น
รายผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

ชื่อผู้ถือหุ้น
1. บริษัท ไอที ซิตี้ จ�ำกัด (มหาชน)
2. นางเพ็ชรรัตน วรญาณโกศล
3. นายไตรสรณ วรญาณโกศล
4. นางภัทรา พงษเพียรสกุล
5. นายพีรภัทร วรญาณโกศล
6. นางสาวภัทรินดา วรญาณโกศล
7. นางสาวพัชรา เกียรตินันทวิมล
8. นายสมชาย วรญาณโกศล
9. นายวีรศักดิ์ วรญาณโกศล
10. นายนราธร วงศวิเศษ
11. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
รวม

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

จ�ำนวน

% การถือหุ้น

116,000,000
33,294,000
25,311,050
  8,389,900
6,359,668
5,979,612
5,850,400
5,379,460
5,353,834
5,050,000
183,032,076
400,000,000

29.00
8.32
6.33
2.10
1.59
1.50
1.46
1.35
1.34
1.26
45.76
100.00

นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ อาจก�ำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่ก�ำหนดได้ หากบริษัทมีความจ�ำเป็นที่จะต้องน�ำเงินก�ำไรสุทธิ
จ�ำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป
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โครงการสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร

แผนกตรวจสอบ
ภายใน

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน

แผนก
บัญชี

แผนก
สินเชื่อและ
การเงิน

ฝ่ายปฏิบัติการ

แผนก
วิศวกรรม
และบริการ

แผนกขาย

แผนกค้า
ปลีก 1

แผนกค้า
ปลีก 2

แผนก
ผลิตภัณฑ์

แผนกการ
ตลาด
แผนก
ทรัพยากรบุคคล

แผนกฝก
อบรม
แผนกบริหาร
งานทั่วไป
แผนกกลยุทธิ์
และพัฒนา
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คณะกรรมการบริษัทฯ
ชื่อ-นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ต�ำแหน่ง

นายธีระ อภัยวงศ์
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
นายนราธร วงศ์วิเศษ
นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล
นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล
นายสุจิน สุวรรณเกต
นางสุษมา รัติวานิช

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัทฯ

นายพีระพล อ�ำพัน

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายนราธร วงศ์วิเศษ หรือ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ  ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล หรือ นางเพ็ชรรัตน์
วรญาณโกศล รวมเป็นสองคนและประทับตราส�ำคัญของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ส�ำหรับปี 2557

รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายธีระ อภัยวงศ์
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
นายนราธร วงศ์วิเศษ
นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล
นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล
นายสุจิน สุวรรณเกต
นางสุษมา รัติวานิช

การเข้าประชุมคณะกรรมการ
การเข้าประชุมคณะกรรมการ
/ การประชุมทั้งหมด(ครั้ง) ตรวจสอบ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
4/4
4/4
3/4
4/4
4/4
4/4
3/4

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

4/4
4/4
3/4

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ  ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
ความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. มีอำ� นาจมอบหมายแต่งตัง้ กรรมการจ�ำนวนหนึง่ ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพือ่ ด�ำเนินการอย่างหนึง่ อย่างใดหรือหลาย
อย่างเพือ่ ปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ รวมทัง้ มีอำ� นาจแต่งตัง้ ประธานกรรมการบริหาร และคณะ
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ  เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน  ตามความ
เหมาะสม
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3. ก�ำหนดเป้าหมาย  แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ  ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการ
ของคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯได้ให้ไว้
4. พิจารณาทบทวนและอนุมตั นิ โยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการด�ำเนินธุรกิจ งบประมาณส�ำหรับประกอบธุรกิจประจ�ำปี
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร
5. ติดตามผลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
6. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่ส�ำคัญอันเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือที่เห็นสมควรจะด�ำเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
แก่บริษัทฯ
เว้นแต่อ�ำนาจในการด�ำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ ก�ำหนดให้
รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
(ก) เรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ข) การท�ำรายการทีก่ รรมการมีสว่ นได้เสีย และอยูใ่ นข่ายทีก่ ฎหมายก�ำหนด หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุตอ้ ง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่ส�ำคัญ
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
(ค) การท�ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญ
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่ง
ก�ำไรขาดทุนกัน
(จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
(ฉ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร
ชื่อ-นามสกุล
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล
นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล
นายพีระพล อ�ำพัน

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

1. น�ำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ�ำปีของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ
3. พิจารณาอนุมัติการด�ำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามอ�ำนาจด�ำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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4. น�ำเสนอโครงสร้างองค์กร อัตราก�ำลังคน และอ�ำนาจการบริหารองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาปรับเงินเดือน โบนัสของพนักงานระดับต�ำ่ กว่ากรรมการผูจ้ ดั การ รวมถึงพิจารณาอนุมตั อิ ตั ราก�ำลังคนทีไ่ ม่อยู่
ในงบประมาณประจ�ำปี
6. มีอ�ำนาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
7. พิจารณาผลก�ำไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ�ำปีเพื่อเสนอ
คณะกรรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
8. มีอำ� นาจในการมอบอ�ำนาจให้บคุ คลอืน่ ใดหนึง่ คนหรือหลายคนปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่ อย่างใด โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุม
ของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ�ำนาจเพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าว มีอำ� นาจตามทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้
รับมอบอ�ำนาจหรือการมอบอ�ำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป
ทั้งนี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ
หรือมอบอ�ำนาจช่วงทีท่ ำ� ให้ผรู้ บั มอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
(ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก�ำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริหารไม่มีอ�ำนาจอนุมัติการด�ำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและ
เงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล
1. นายธีระ อภัยวงศ์*
2. นายสุจิน สุวรรณเกต*
3. นางสุษมา รัติวานิช

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : *เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงินได้

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
นางสาวยุภา เบญจวิกรัย

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
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3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา  คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่า
ตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีฯ
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ชื่อ-นามสกุล
1. นายนราธร วงศ์วิเศษ
2. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล
3. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล
4. นายพีระพล อ�ำพัน

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. น�ำเสนอนโยบายบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ก�ำกับ ดูแล และติดตามสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้มีการจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
3. รายงานความคืบหน้าในการพัฒนาและปรับปรุงการด�ำเนินงานเพือ่ ลดความเสีย่ งของ บริษทั ฯ ต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อทราบ  โดยรายงานเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
4. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง หรือเมื่อปัจจัยเสี่ยงมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างนัยส�ำคัญ และน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจาณาอนุมัติหากมีการปรับปรุง/แก้ไขนโยบายฯ
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
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ผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล
1. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล
2. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล
3.   นายพีระพล อ�ำพัน
4. นางดวงนภา วรญาณโกศล
5.   นายพงศกร บุญศรีเมือง
6. นายไพโรจน์ อุลิศนันท์

ต�ำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการแผนกผลิตภัณฑ์
ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรมและบริการ
ผู้จัดการอาวุโสแผนกค้าปลีก 1

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
1. ดูแล บริหาร ด�ำเนินงาน และปฏิบัติงานประจ�ำตาม
ปกติธรุ กิจเพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และข้อบังคับบริษทั ฯ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน
และงบประมาณที่ก�ำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ และ/
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และขอบเขตอ�ำนาจซึ่งคณะกรรมการก�ำหนด
2. ควบคุมดูแลการด�ำเนินกิจการและ/หรือบริหารงาน
ประจ�ำวันของบริษัท
3. จัดท�ำและน�ำเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ
เป้าหมาย แผนการด�ำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ
ประจ�ำปีของบริษัทฯ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี และก�ำหนดอ�ำนาจการบริหารงาน เพื่อน�ำ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท
4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทมาก�ำหนด
ทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อก�ำหนด
ภารกิจหลัก (Mission) ส�ำหรับฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการน�ำ
ไปด�ำเนินการ
5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการด�ำเนินงานของ
ฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการด�ำเนิน
การตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจทีว่ างไว้ เพือ่ ให้เป็นไปตาม
นโยบายบริษัทฯ
6. ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานของฝ่ า ย
บริ ห าร และฝ่ า ยจั ด การ และรายงานผลการด� ำ เนิ น งาน
การบริหารจัดการ ความคืบหน้าในการด�ำเนินงานต่อคณะ

กรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ
7. ออกค�ำสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบันทึกความเข้าใจ
เพือ่ ให้แน่ใจว่าการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ เป็นไปตามนโยบาย
และเพือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ รวมถึงเพือ่ รักษาระเบียบวินยั
ภายในองค์กร
8. ก� ำ หนดวิ ธี ก ารบริ ห าร โดยให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง ราย
ละเอียดในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และเลิกจ้าง
พนักงานของบริษัท และก�ำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่า
ตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ ส�ำหรับพนักงานภายใน
กรอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
9. มีอำ� นาจแต่งตัง้ และถอดถอนเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ใน
ต�ำแหน่งที่ต�่ำกว่าต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
10. มีอ�ำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการตาม
ปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การใช้จ่ายเงิน
ลงทุนทีส่ ำ� คัญเพือ่ ประโยชน์บริษทั และการท�ำรายการอืน่ เพือ่
ประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอ�ำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการ
อนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้า  โดยมีวงเงินในแต่ละ
รายการเป็นไปตามตารางอ�ำนาจด�ำเนินการ (Authority Table)
ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

การสรรหากรรมการ

การคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะแต่งตัง้ เป็นกรรมการของบริษทั ฯ
จะกระท�ำผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ
จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความ
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สามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�ำหนด เนื่องจาก
บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะด�ำรง
ต�ำแหน่งดังกล่าว จากนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะท�ำการคัดเลือก
กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริษัทฯ

องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริษทั ฯ

องค์ประกอบและการสรรหา  แต่งตั้ง ถอดถอน หรือ
พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ได้ก�ำหนดไว้ในข้อ
บังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
1. คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ ว ย กรรมการ
จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของ
จ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และ
ต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายก�ำหนด
2. ให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนหุ้นที่
ตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้ง
บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือก
ตัง้ บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ด
มากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้
รับการเลือกตั้ง ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้
เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามั ญ ประจ� ำ ปี ทุ ก ครั้ ง ให้
กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสามของจ�ำนวน
กรรมการในขณะนั้น ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่ง
ในสามกรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่
สองภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากกัน ส่วนปีหลังๆ
ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก
จากต�ำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามา
รับต�ำแหน่งใหม่ก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่งให้ยื่นใบลา
ออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง
บริษัทฯ

5. ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคล
ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บริษทั มหาชนจ�ำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราว
ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า  2 เดือน
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในต�ำแหน่ง
กรรมการได้เพียงแค่วาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นแทน
มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ที่ประชุมผู้ถือ
หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราว
ออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้น
ถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
อิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
กรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจ�ำกัด กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัด
เลือกกรรมการอิสระจากผูท้ รงคุณวุฒิ ประสบการณ์การท�ำงาน
และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะน�ำเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของ
บริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด และต้อง
มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3
ท่าน โดยแต่งตัง้ จากกรรมการอิสระของบริษทั ฯ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ตามทีก่ ฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก�ำหนด นอกจากนี้ กรรมการอิสระทีด่ ำ� รงต�ำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
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1. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
ให้ ตั ด สิ น ใจในการด� ำ เนิ น กิ จ การของบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิตบิ คุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือ
บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำ
หน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจ
สอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ

ที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการ สอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงินได้
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ มี
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งนับตัง้ แต่แต่งตัง้ จนถึงเวลาสิน้ สุดวาระ
ของการเป็นกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว ประธาน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบทีพ่ น้ จากต�ำแหน่ง
ตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งได้อกี

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายธีระ อภัยวงศ์
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
นายนราธร วงศ์วิเศษ
นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล
นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล
นายสุจิน สุวรรณเกต
นางสุษมา รัติวานิช
รวม

ปี 2556

ปี 2557

ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุม

โบนัสจากผล
การด�ำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุม

1,800,000
480,000
480,000
600,000
600,000
3,960,000

20,000
20,000
20,000
20,000
15,000
20,000
20,000
135,000

100,000
50,000
50,000
50,000
50,000
300,000

1,800,000
480,000
480,000
600,000
600,000
3,960,000

20,000
20,000
15,000
20,000
20,000
20,000
15,000
130,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2556 และ ปี 2557  บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจ�ำนวน 17.35 ล้านบาท และจ�ำนวน 14.84 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ
ปี 2556

เงินเดือน
โบนัส
สวัสดิการอื่นๆ
รวม

ปี 2557

จ�ำนวนผู้บริหาร
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

จ�ำนวนผู้บริหาร
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

6
6
6

10,342,360.00
2,176,270.00
4,516,736.09
17,035,366.09

6
6
6

10,836,531.00
376,100.00
3,628,873.96
14,841,504.96
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บุคคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 320 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารจ�ำนวน 6 คน) แบ่งเป็นพนักงาน
ประจ�ำ จ�ำนวน 309 คน และพนักงานรายวัน จ�ำนวน 11 คน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
แผนก

พนักงานประจ�ำ
(คน)

พนักงานรายวัน
(คน)

รวม
(คน)

12
10
5
29
182
26
24
6
4
2
6
3
309

11
11

12
10
5
29
193
26
24
6
4
2
6
3
320

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

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการฝึกอบรมและพัฒนา
พนักงาน จึงได้มกี ารจัดตัง้ แผนกฝึกอบรม ส�ำหรับดูแลในเรือ่ ง
เกี่ยวกับการอบรมพนักงานโดยเฉพาะ  ซึ่งมีเป้าหมายหลัก
ในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ของพนักงาน ใน
ด้านความรู้เฉพาะทาง ความรู้ทางด้านเทคนิค  ความรู้ความ
สามารถเหล่านี้เป็นรากฐานที่ส�ำคัญของการพัฒนาบุคลากร
ช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานลุล่วงตามที่ได้รับมอบ
หมาย และเตรียมความพร้อมให้พนักงานมุ่งสู่เป้าหมายใน
อาชีพการงานของตน ซึ่งการพัฒนาบุคลากรนี้ในที่สุดก็จะ
ส่งผลถึงความแข็งแกร่งของการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ
โดยหลักสูตรที่บริษัทฯ จัดอบรมให้แก่พนักงานนั้น
ได้แก่
หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่   : เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการท�ำงานแก่พนักงานใหม่
• ปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
บริษัทฯ

• การอบรมทักษะการขาย ได้แก่ เทคนิคการบริการ
ลูกค้า และเทคนิคการสร้างประสบการณ์การที่ดีแก่ลูกค้า
• ความรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์ และการสาธิตผลิตภัณฑ์
รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมของสินค้า
• การฝึกงานจากสถานการณ์จริง
หลักสูตรอบรมอย่างต่อเนือ่ ง : เพือ่ ทบทวนความรูใ้ ห้แก่
พนักงานแต่ละต�ำแหน่ง
• การฝึกอบรมส�ำหรับพนักงานฝึกอบรม
• การฝึกอบรมส�ำหรับพนักงานเก็บเงิน
• การฝึกอบรมส�ำหรับพนักงานสาธิตสินค้า
นอกเหนือไปจากนัน้ บริษทั ฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานได้
รับการอบรมจากภายนอก และสนับสนุนให้มกี ารสอบวุฒบิ ตั ร
ซึ่งจัดโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ เช่น Apple เพื่อเป็นการพัฒนา
ความรู้ความสามารถเฉพาะทางในสายวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
และช่วยพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันของบริษัทฯ
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การกำ�กับดูแลกิจการ

บริ ษั ท ฯ ได้ ต ระหนั ก ถึ ง การดําเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความ
โปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กําหนดให้มี
“นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท” โดยจัดทําเป็น
ลายลักษณ์อักษร และได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งมี
เนื้อหาที่ครอบคลุมทั้ง 5 หมวดหลัก ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคํานึงถึงบทบาท
ของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผย
เนื้อหารายละเอียดของ “นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี”
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.spvi.co.th
ในป 2557 บริษัท มีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี สรุปไดดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญในสิทธิพ้ืนฐาน
ต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิใน
การทีจ่ ะได้รบั ส่วนแบ่งก�ำไรของกิจการ สิทธิในการได้รบั ข้อมูล
ข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอด
ถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อ
บริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�ำหนดหรือการแก้ไข
ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน
เป็นต้น
นอกเหนือจากสิทธิพนื้ ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษทั ยัง
ได้ดำ� เนินการในเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ ป็นการส่งเสริมและอ�ำนวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้
ก่อนการประชุม
การประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปีของบริษทั ฯ ได้จดั ขึน้
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมเอสิค ชั้น 34 อาคาร
เอสวี โ อเอ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โดยได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  14 วัน และ
เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.spvi.co.th เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นได้ศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม
หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท ฯ มี ข ้ อ มู ล ที่
ถูกต้อง เพียงพอ และชัดเจน ดังนี้

1. แนบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบคือ แบบ ก. ข.
และ ค. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ตามแบบที่เหมาะสม
2. สําเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท โดยระบุรายละเอียด ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประวัติการอบรมจัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ประเภทของ
กรรมการที่เสนอ วันเริ่มต้นดํารงตําแหน่งในบริษัท
4. ข้อมูลของกรรมการผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มี
3 ท่าน และทุกท่านเป็นกรรมการอิสระเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถ
พิจารณามอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
5. ข้อบังคับของบริษทั ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุม
ผู้ถือหุ้น
6. แผนที่แสดงสถานที่สําหรับประชุมสําหรับการเดิน
ทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถประจําทาง
7. แต่ละวาระระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อ
ทราบหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผล ความ
เห็นของคณะกรรมการ
ในวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท จั ด ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามั ญ ประจําปี ที่ อ าคาร
เอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 ซึ่งมีห้องประชุมที่มีขนาด
เหมาะสม สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ
และเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา  2
ชั่ ว โมงเพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ รั บ ลงทะเบี ย นมี เ วลาพอเพี ย งต่ อ
การตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไป
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่และโต๊ะลง
ทะเบียนในจํานวนที่เหมาะสมและเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว
ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระเพือ่ ใช้ลงคะแนน
ในห้องประชุม
ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการที่ประชุมชี้แจงวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษทั โดยผูถ้ อื หุน้ สามัญ
ของบริษัทได้รับสิทธิในการลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่ง
การลงคะแนนและนับคะแนนเป็นไปอย่างเปิดเผยโดยบริษัท
ได้นําระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งช่วยให้
ขัน้ ตอนการประมวลผลคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยํา 
และเมื่อทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทได้
แสดงผลดังกล่าวขึน้ หน้าจอภาพให้ผถู้ อื หุน้ ทราบโดยแบ่งเป็น
คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
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ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
อิสระ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัด
การของบริษัทได้ให้ความสําคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
อย่างมากโดยเข้าร่วมประชุม และบริษทั ยังได้เชิญผูส้ อบบัญชี
และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้
ข้อมูลหรือ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่  
สําหรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมหลังจากที่บริษัทได้
เริ่มดําเนินการประชุมไปแล้วนั้น ยังสามารถเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนได้ในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการ
พิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทดําเนินไปตามวาระที่
กําหนดไว้ตามลําดับและไม่มีการพิจารณาวาระอื่นใดนอก
เหนือจากที่ได้กําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
การดําเนินการภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลง
คะแนนภายในวันเดียวกันผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดส่ง
รายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน
14 วันตามที่กําหนด

หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสําคัญและตระหนักในสิทธิของผู้ถือ
หุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่
ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือแม้แต่ผู้ถือหุ้นรายย่อย
จึงไม่กระทําการใดๆ ที่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดําเนินการดังนี้
1.การประชุมผู้ถือหุ้น
• บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งสามแบบให้กับ
ผูถ้ อื หุน้ ทุกคน เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเลือกใช้ในแบบทีต่ รงกับ
ความต้องการมากที่สุด
• ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้ามาเข้าร่วมการประชุม
ได้ บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
จํานวน 3 คน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นในการพิจารณา
มอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหนึง่ เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน
2. การดําเนินการเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษั ท กําหนดแนวทางในการป้ อ งกั น การใช้ ข ้ อ มู ล

ภายในอย่างเคร่งครัดโดยกําหนดไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร โดย
ดําเนินการดังนี้
• กําหนดเป็นนโยบายเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
และออกประกาศแจ้งเตือนให้กรรมการและผู้บริหารงดซื้อ
หรือขายหุน้ ของบริษทั ในช่วงก่อนเผยแพร่งบการเงินเป็นเวลา 
1 เดือน ซึง่ ในปีทผี่ า่ นมาคณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั
ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
• รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในรอบปี 2557 เป็น
รายการที่เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามธุรกิจ
ปกติการค้า

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
และปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
• พนักงาน : บริษัทฯ มุ่งเสริมสร้างพัฒนาและฝึก
อบรมทั้งด้านทักษะและประสบการณ์แก่พนักงานอย่างต่อ
เนื่อง โดยจัดให้มีการฝึกอบรมรายตําแหน่งทั้งการจัดอบรม
ภายในบริษัท และส่งไปเข้ารับการอบรมภายนอกบริษัทโดย
เจ้าของผลิตภัณฑ์ ในด้านสวัสดิการบริษัทมีนโยบายที่มุ่งเน้น
ในเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานและปฏิบัติ
กับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน จึงจัดให้มีการประกันชีวิตและ
ประกันสุขภาพพนักงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และตรวจ
สุขภาพประจ�ำปีให้กับพนักงานทุกคน โดยครั้งล่าสุดด�ำเนิน
การไปเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557
• คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ ยึดถือแนวทางการปฏิบัติ
ที่ดีตามเงื่อนไขทางการค้าและ/หรือข้อตกลง อย่างเป็นธรรม
ต่ อ คู ่ ค ้ า และเจ้ า หนี้    โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ความเสมอภาคในการ
ด�ำเนินธุรกิจและผลประโยชน์รว่ มกันกับคูค่ า 
้ เพือ่ พัฒนาความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย
• ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความ
มั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี รวมทั้ง
รักษาสัมพันธภาพที่ดี มุ่งเน้นการท�ำการค้าด้วยความซื่อสัตย์
และเป็นธรรม
• คู่แข่ง : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอด
คล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลัก
ปฏิบัติการแข่งขันทางการค้าและยึดกติกาของการแข่งขัน
อย่ า งเสรี แ ละเป็ น ธรรม และไม่ มี น โยบายในการแข่ ง ขั น
ทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลคู่แข่งขันอย่าง
ผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม
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• ชุมชนและสังคม : บริษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ที่พึงมีต่อชุมชนและสังคม ทั้งการจัดกิจกรรม และเข้ามีส่วน
ร่วม เพื่อสาธารณะประโยชน์ และบริการสังคม เช่น กิจกรรม
ด้านการศึกษา เป็นต้น

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่ส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้
ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ทัง้ หมดได้รบั ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียม
กัน  โดยท�ำการเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศของบริษทั ต่อผูถ้ อื หุน้
และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.spvi.co.th
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
รายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสม
เหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและ
ถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ และใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวัง โดย
แสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงินควบค่กู บั รายงานของผ้สู อบบัญชีไว้ ในแบบแสดง
รายงานประจําปี (56-1) และรายงานประจําปี (56-2) และ
ได้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวนครั้งของการประชุมและ
จํานวนครัง้ ทีก่ รรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทในปีท่ีผ่านมา 
บริษัทจัดให้มีหน่วยงานท่ีให้ข้อมูลสารสนเทศและ
สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนตลอดจนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
ซึ่งสามารถติดต่อขอข้อมูลบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้
ทางโทรศัพท์ : 0 2559 2901-9
ทางอีเมล    : ir@spvi.co.th
นอกจากนี้นักลงทุนยังสามารถศึกษาข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์ www.spvi.co.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ถึงแม้ว่าบริษัทจะยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาเพื่อทําหน้าที่สรรหากรรมการของบริษัท แต่สามารถ
ให้ความมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการที่ทําหน้าที่ในปัจจุบันนั้น
ประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ

ประสบการณ์เป็นทีย่ อมรับและมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี  
1. โครงสร้างกรรมการ
1.1 ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทมีจํานวน 7 คน
ประกอบด้วย
(ก)  กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร (Executive Director) 2 คน
(ข) กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive
Director) 5 คน (รวมประธานกรรมการบริษัท) ในจ�ำนวนนี้
มีกรรมการอิสระ 3 คน (มากกว่า  1 ใน 3 ของจ�ำนวนคณะ
กรรมการทั้งคณะ)
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะ
อนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการก�ำกับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ ดังนี้
1.1 คณะกรรมการบริหาร : เป็นผูก้ ำ� หนดแนวทางและ
กลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไป
อย่างคล่องตัว
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ : ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะ
เรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและ
รับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้
ก�ำหนดไว้ในอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้ประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิด
ความชั ด เจนในด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบระหว่ า งการก� ำ หนด
นโยบายการก�ำกับดูแลและการบริหารงานประจ�ำ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ  
ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรม
การบริ ษั ทฯ กั บผู ้ บริ หารอย่ า งชั ดเจน โดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ ท�ำหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลการ
ด�ำเนินงานของผู้บริหาร ขณะที่ผู้บริหารท�ำหน้าที่บริหารงาน
ของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนด
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึง
ปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best
Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
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กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และค�ำนึงถึง
ประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ เป็นส�ำคัญ ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
บริษัทฯ เป็นผู้ก�ำหนดนโยบาย เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ
แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และก�ำกับดูแล
ให้ฝา่ ยจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
3. การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้อง
ประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจ�ำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการ
ก�ำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือ
นัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรม
การบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วม
ประชุม รวมทั้งได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลาย
ลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรอง
จากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ
และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษั ท ฯ มี ก ารก� ำ หนดค่ า ตอบแทนกรรมการและผู ้
บริหารในระดับทีเ่ หมาะสมและเป็นอัตราทีเ่ พียงพอส�ำหรับการ
รักษากรรมการและผูบ้ ริหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพไว้โดยไม่มกี ารจ่ายค่า
ตอบแทนที่มากเกินควร และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียง
ได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยที่จะน�ำมา
พิจารณา ประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต
ของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทน
ของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในส่วนของค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร จะเป็น
ไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนด
ไว้ ซึง่ จะพิจารณาจากภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการด�ำเนิน
งานของบริษัทฯ
5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวย
ความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยว ข้อง
ในระบบการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ซึง่ รวมถึง กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มี

การปรับปรุงการปฏิบัติงานงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ
อบรม หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(Thai Institute of Directors Association : IOD)

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ
บริษัทฯ น�ำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไป
เปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพือ่ ประโยชน์
แก่บคุ คลอืน่ ใดไม่วา่ โดยทางตรง หรือทางอ้อม และไม่วา่ จะได้
รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร  พนักงาน และลูกจ้างของ
บริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อท�ำการซื้อ ขาย เสนอซื้อ
เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อหรือเสนอ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนที่
ข้อมูลนั้นจะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระท�ำ
ดังกล่าวจะกระท�ำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อ
ให้ผู้อื่นกระท�ำดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใด
ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและรับ
ทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ใน
บริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ตลอดจนการรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก
ทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ในช่วงระยะเวลา  1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่
สาธารณชนทราบ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
และลูกจ้างของบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับข้อก�ำหนดข้างต้น
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การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยง

บริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายให้การบริหารความเสีย่ งเป็น
ส่วนหนึ่งของการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) ซึ่งได้รับ
การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 2/2557 เมือ่ วันที่
6 พฤษภาคม 2557 ท�ำหน้าทีใ่ นการจัดท�ำนโยบาย ก�ำกับ ดูแล
และติดตามสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง ให้มีการ
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบอย่างสม�่ำเสมอ

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมภายในซึ่งเป็น
สิ่งส�ำคัญที่มีส่วนช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจาก
การปฏิบตั งิ านและการแสวงหาผลประโยชน์ของผูบ้ ริหารและ
พนักงานโดยมิชอบ
ในการประชุ มคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้า
ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินที่จัดท�ำขึ้น โดย
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนทัง้ 5 ด้าน คือ องค์กรและสภาพ
แวดล้อมการควบคุม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการ
ปฏิบัติของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
และระบบติดตามประเมินผล แล้วเห็นว่า  บริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีเพียงพอและมีประสิทธิผล ทั้งนี้ ไม่พบข้อ
บกพร่องท่ีมีสาระส�ำคัญ เก่ียวกับระบบควบคุมภายใน
นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท คือ บริษัท
สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจ�ำ
งวดบัญชี 2557 ได้ให้ความเห็นว่าไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระ
ส�ำคัญเก่ียวกับระบบควบคุมภายในทางด้านบัญชีการเงิน
ของบริษัท

การตรวจสอบภายใน

บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ แผนกตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงาน
อิสระหน่วยงานหนึง่ ในบริษทั ซึง่ รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและรายงานด้านการบริหาร ต่อกรรมการผู้จัดการ
มีหน้าที่ในการให้ค�ำปรึกษาและตรวจสอบ ประเมินระบบ
ควบคุมภายในระบบบริหารความเสี่ยง และการก�ำกับดูแล

กิจการ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบควบคุมภายในได้จัดให้มีขึ้น
อย่างพอเพียง มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

การต่อต้านคอร์รัปชั่น

บริ ษั ท ฯ ยึ ด มั่ น ที่ จ ะด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์  
โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี ด้วยตระหนักดีว่าการ
ให้สินบนหรือการคอร์รัปชั่นนั้น เป็นภัยร้ายแรงที่ท�ำลายการ
แข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทัง้ ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บริษัทได้ก�ำหนดนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งเปิดเผยเนื้อหา
รายละเอียดของ นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัทที่ www.spvi.co.th
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้การก�ำกับกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่
ไปกับการ มีสำ� นึกรับผิดชอบต่อสังคม โดยค�ำนึงถึงผูท้ มี่ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ตลอดจนสังคมวงกว้าง เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ส�ำหรับปี 2557 บริษัทยังคงจัดกิจกรรม สนับสนุนโครงการด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งส�ำหรับ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยและบุคคลากรทางด้านการศึกษา ตลอดจนเยาวชน อันได้แก่
• โครงการค่ายอบรมภาคฤดูร้อนส�ำหรับเยาวชนในภาคตะวันออก เป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกับ
มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเปิดโอกาสให้ให้เยาวชนได้สัมผัสเทคโนโลยีใหม่ๆ ผ่านการเรียนรู้โดยใช้อุปกรณ์
iPad
• โครงการสร้างสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 : Digital Text Book Creation by Using
“ iBook Author ” เป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ความรู้กับบุคคลากรด้านการศึกษา 
ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนและหนังสือดิจิตอล
• โครงการสร้างหลักสูตร Online : Online Course by Using “ iTunes U Course Manager ” เป็น
กิจกรรมที่จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ความรู้กับบุคคลากรด้านการศึกษา ในการสร้างหลักสูตร
Online
• โครงการอบรม เรียนรู้การใช้งานระบบปฏิบัติการ Mac OS X และการสร้างสื่อดิจิตอลโดยใช้ iLife
Application ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(Thai Nishi Institute)
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รายการระหว่างกัน
รายชือ่ ของกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์
ข้อมูลรายการระหว่างกันรวมถึงนโยบายในการก�ำหนดราคา
ตามประเภทรายการค้า ได้ถกู เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ภายใต้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 : รายการธุรกิจกับกิจการที่
เกีย่ วข้องกัน โดยบริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการตามนโยบาย ดังต่อไปนี้

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาข้อมูล
ทีเ่ กีย่ วข้องกันกับรายการระหว่างกันและมีความเห็นว่า การท�ำ
รายการระหว่างกันเป็นความจ�ำเป็น และมีความสมเหตุสมผล
ของการท�ำรายการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
ถือว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป

ขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการก�ำหนดมาตรการในการเข้าท�ำรายการ
ระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดย
จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ความจ�ำเป็นของการเข้าท�ำรายการ ความสมเหตุสมผล และ
ความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจาก
เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติ
ในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้น
กับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิด
ขึ้น บริษัทฯ จะให้บุคคลที่มีความรู้ความช�ำนาญพิเศษ เช่น
ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ส�ำนักกฎหมาย เป็นต้น
ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็น
ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�ำไป
ใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการก�ำหนดมาตรการไม่ให้ผู้
บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งโดยทางตรงและทาง
อ้อม และคณะกรรมการบริษทั ฯ จะต้องดูแลให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ิ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสัง่ หรือข้อก�ำหนดของคณะกรรมการ

ก�ำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม
ตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�ำหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้ง
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานบัญชีทกี่ ำ� หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และจะท�ำการเปิด
เผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

แนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ อาจมีการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะการท�ำธุรกิจการค้า
ทัว่ ไป และจะมีการก�ำหนดนโยบายการเข้าท�ำรายการระหว่าง
กันอย่างชัดเจน โดยเป็นราคาและเงือ่ นไขการค้าตามปกติของ
ธุรกิจเช่นเดียวกับที่ก�ำหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน  เช่น การขายสินค้า  การซื้อสินค้าการให้หรือรับ
บริการต่างๆ เป็นต้น โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้น
เป็นไปเพื่อความจ�ำเป็นในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
เป็นไปเพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
จะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และให้ความ
เห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส
ส�ำหรับรายการระหว่างกันที่มิได้เป็นไปตามธุรกิจปกติ
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
แสดงเหตุผลในการท�ำรายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทฯ จะเข้า
ท�ำรายการนั้นๆ  โดยจะด�ำเนินการตามมาตรการและขั้นตอน
การอนุมตั กิ ารท�ำรายการระหว่างกันตามทีร่ ะบุขา้ งต้น อย่างไร
ก็ตาม รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสัง่ หรือข้อก�ำหนด
ของคณะกรรมการตลาดทุ น และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มา
หรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย ตลอด
จนการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทกี่ ำ� หนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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สรุปรายชื่อกรรมการและผู้มีอำ�นาจควบคุมบริษัท
รายชื่อ
นายธีระ อภัยวงศ์
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
นายนราธร วงศ์วิเศษ
นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล
นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล
นายสุจิน สุวรรณเกต
นางสุษมา รัติวานิช
นายพีระพล อ�ำพัน
นางดวงนภา วรญาณโกศล
นายพงศกร บุญศรีเมือง
นายไพโรจน์ อุลิศนันท์

หมายเหตุ
X = ประธานกรรมการ
/ = กรรมการ
* = ผู้อ�ำนวยการ

บริษัท
X,AC
/,C
/
/,//,///
/,//,*
/,AC
/,AC
//,*
**
***
***

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
/ /,C / x
/ /
/ /

/,C / / /

x

/ / / / / / / / /

/

/,/// / / / /,C

/

/

C = ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานคณะผู้บริหาร
// = กรรมการบริหาร
** = ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ

AC = กรรมการตรวจสอบ
/// = กรรมการผู้จัดการ
*** = ผู้จัดการอาวุโส

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

15. บริษัท มาสเตอร์ วิชั่น จ�ำกัด
16. บริษัท เวนเจอร์ โพรไฟล์ จ�ำกัด
17. บริษัท เอคอนซัลแตนท์ จ�ำกัด
18. บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด
19. บริษัท เอเน็ต จ�ำกัด
20. บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จ�ำกัด
21. บริษัท เอส.พี.เอ็น เอ็นเตอร์ไพร์ส จ�ำกัด
22. บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหาชน)
23. บริษัท เออาร์ อิลาสโทเมอร์ จ�ำกัด
24. บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด
25. บริษัท เออาร์ไอที จ�ำกัด
26. บริษัท เออาร์ไอพี จ�ำกัด (มหาชน)
27. บริษัท ไอที ซิตี้ จ�ำกัด (มหาชน)
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คําอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำ�ปี 2557
สรุปผลการด�ำเนินงาน

รายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2557  มีจ�ำนวน 1,958.38 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.96 เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีรายได้
รวมอยู่ที่ 2,303.00 ล้านบาท รายได้รวมประกอบด้วย รายได้จากการขาย รายได้จากการบริการ และรายได้อื่น โดยคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 98.97 ร้อยละ 0.41 และร้อยละ 0.61 ตามล�ำดับ รายได้จากการขายของ บริษัทฯ สามารถแบ่งเป็น รายได้จาก
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า  Apple และรายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น โดยรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้
ตราสินค้า Apple ในปี 2556 และ 2557  เป็นจ�ำนวน 2,081.01 ล้านบาท และ 1,733.55 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งลดลง 347.46
ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนลดลงร้อยละ 16.70 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ iOS ลดลง
และรายได้จากกลุ่มลูกค้าองค์กรลดลง
รายได้จากการบริการ ส�ำหรับในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 จ�ำนวน 12.22 ล้านบาท เป็น 8.11 ล้านบาท หรือลดลง 4.11
ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 33.63
ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้เพิม่ สัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอืน่ เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
เสริม โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น เป็นจ�ำนวน 204.71 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี
2556  อยู่ที่ 199.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.85
ผลประกอบการในปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้ว จ�ำนวน 16.26 ล้านบาท และจ�ำนวน
15.72 ล้านบาท ลดลง 0.54 ล้านบาท ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ ยังคงไว้ซึ่งความสามารถในการท�ำก�ำไร โดยคิดเป็นอัตราก�ำไรสุทธิ
ร้อยละ 0.71 ในปี 2556 และร้อยละ 0.80 ในปี 2557 เนื่องจากบริษัทฯ ได้พยายามควบคุมค่าใช้จ่ายด�ำเนินการในหลายด้าน
โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อการขายและให้บริการลูกค้า จึงส่งผลให้ก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีในปี 2557 ยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับ
ผลประกอบการในปีผ่านมา
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ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 426.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
1.71 เมือ่ เทียบกับปีทผี่ า่ นมา ซึง่ มีจำ� นวน 419.12 ล้านบาท การเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์รวม มาจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นสุทธิ 77.91 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
เพิ่มขึ้น 94.61 ล้านบาท จากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่ลดลงลง 89.45 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2557 บริษัทฯ มีสัดส่วนการ
ขายสินค้าเป็นเงินสดสูงกว่าการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ เมื่อเทียบกับปี 2556 และมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน
10.17 ล้านบาท จากการลงทุนขยายสาขาใหม่ และการปรับเปลี่ยนรูปแบบสาขาเดิมบางสาขา  จากการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และเครือ่ งตกแต่ง รวมเป็นมูลค่าทัง้ สิน้ 10.17 ล้านบาท และกระแสเงินสดใช้ไปจากการจ่ายเงินปันผลระหวางปี จ�ำนวน 6.53 ล้าน
หนี้สินรวม
หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 147.23 ล้านบาท ลดลง 2.02 ล้านบาท หรือลดลงร้อย
ละ 1.35 เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีจ�ำนวน 149.25 ล้านบาท ส�ำหรับหนี้สินในปี 2557 ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียน
ที่ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจปกติ จ�ำนวน 140.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95.66 ของหนี้สินรวม ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า
และเจ้าหนี้อื่น 138.73 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่น และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จ�ำนวน 2.11 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีมูลค่าทุนจดทะเบียนทั้งหมดเท่ากับ 200 ล้านบาทประกอบด้วยหุ้นสามัญ 400 ล้านหุ้นโดยมีมูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท ช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2557 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ�ำนวน 279.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.20 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.41 จากปี 2556ซึ่งมีจ�ำนวน 269.87 ล้านบาท โดยมีมูลค่าหุ้นตามบัญชีเท่ากับ 0.70 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ
ไม่มีการเพิ่มทุนในระหว่างปี 2557
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 0.55 เท่าในปี 2556 เป็น 0.53 เท่าในปี 2557 ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการ
ลดลงของหนี้สินรวมของบริษัทฯ
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั เอส พี วี ไอ จ�ำกัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน
ทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึน้ ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสม
และถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�ำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงให้มีและด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิด
การทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท�ำหน้าที่สอบทานนโยบายบัญชีและคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสีย่ ง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงาน
ประจ�ำปีแล้ว
งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ในการตรวจสอบ
นั้นทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตาม
มารตฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมอยูร่ ะดับทีน่ า่ พอใจ และสร้างความเชือ่ มัน่
อย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท เอส พี วี ไอ จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีความถูกต้อง เชื่อ
ถือได้ โดยถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายธีระ อภัยวงศ์

ประธานกรรมการ

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

ประธานกรรมการบริหาร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอส พี วี ไอ จ�ำกัด
(มหาชน) ได้รบั แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ซึง่ มีรายนาม
ดังต่อไปนี้
1. นายธีระ  อภัยวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุจิน  สุวรรณเกต กรรมการตรวจสอบ
3. นางสุษมา  รัติวานิช กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางสาวยุพา เบญจวิกรัย ผู้จัดการแผนกตรวจ
สอบภายใน  ท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติหน้าที่ตามขอบเขต
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้มีการจัด
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 4 ครั้ง และคณะ
กรรมการตรวจสอบยังได้เชิญฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชีและ
ผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วยตามความเหมาะสม
และมีการรายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจ
สอบต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส สาระส�ำคัญสรุปได้
ดังนี้
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส รายงวดบัญชีและ
ประจ�ำปีร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารฝ่ายการบัญชีเพื่อ
พิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบ
การเงินนโยบายทางการบัญชี รวมถึงรับทราบข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฎิบัติ
บัญชีที่ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ซึ่ง
ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานที่ได้น�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้ปฎิบัติหน้าที่
และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
พิจารณา  เสนอแนะ และสอบทานแผนงานและผล
การตรวจสอบของระบบการควบคุ ม ภายใน เพื่ อ ประเมิ น
ความเพียงพอ ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายใน รวมถึงการชี้แนะเพื่อให้มีการก�ำกับดูแล

และการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพมากขึ้น   และเป็น
ไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่บริษัทได้ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้คณะ
กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า  บริษัทมีระบบการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงระหว่างกัน หรือรายการที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่า
เป็นไปตามเงื่อนไขปกติทางธุรกิจและไม่มีรายการใดที่มีผล
กระทบต่อบริษัทฯอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยยึดหลักความสมเหตุ
สมผล ความโปร่งใส   รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการ
ดังกล่าวอย่างเพียงพอ ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ เป็นแนวทาง
ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการปฎิบัติตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนดไว้  เพือ่ ให้ระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและ
เพียงพอกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
พิจารณาคัดเลือก   เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบ
แทนของผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความน่าเชื่อถือเป็นหลัก และน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อน�ำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติหน้าที่ครบถ้วนตาม
ที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทด�ำเนินการด้วยความรอบคอบและ
เป็นอิสระ และมีความเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทตลอดจน
ผู้บริหารของบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะปฎิบัติหน้าที่เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของบริษัท อย่างมีคุณภาพ และได้ให้ความ
ส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิผล มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี  มีความโปร่งใส และ
เชื่อถือได้ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีสอดคล้องกับข้อ
ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายธีระ อภัยวงศ์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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งบการเงิน

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส พี วี ไอ จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เอส พี วี ไอ
จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่
ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนอ
งบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายใน
ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำ งบการเงิน
ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

กิจการ  การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผล ของ
ประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการ
ประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความ
เห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า  งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการด�ำเนินงานและกระแส
เงินสด ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของบริษทั เอส พี วี ไอ จ�ำกัด
(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบ
การเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนด
ให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบตั งิ านตรวจสอบเพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่าง
สมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจาก   การแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้
มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิด
เผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยง
จากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของ
งบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการ
ประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงิน
โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจ
สอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

วิชาติ โลเกศกระวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 17 กุมภาพันธ์ 2558
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บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มหาชน) 						
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

2557

2556

7

127,986,630
2,039,600
33,087,445
186,509,116
12,666,452
362,289,243

50,084,434
2,000,000
122,577,787
156,844,986
18,678,850
350,186,057

160,000
33,336,511
6,980,291
7,595,086
12,539,944
3,392,904
64,004,736
426,293,979

160,000
39,638,191
8,097,945
8,052,675
9,302,324
3,685,426
68,936,561
419,122,618

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน
อุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

8
9
10

11
12
13
14
15
22
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บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มหาชน) 						
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
       หนุ้ สามัญ 400,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
   ทุนออกจ�ำหน่ายและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
       หนุ้ สามัญ 400,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ก�ำไรสะสม
   จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฎหมาย
   ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2557

2556

16

138,729,769
1,545,406
565,213
140,840,388

141,477,877
2,080,516
143,558,393

17

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

5,695,444
5,695,444
149,253,837

200,000,000

200,000,000

200,000,000
39,809,592

200,000,000
39,809,592

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

9,288,685
20,770,504
269,868,781
419,122,618

18

19
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บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มหาชน) 						
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
ก�ำไรขาดทุน
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไร
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (หุ้น)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

20

22

2557

2556

1,938,264,880
8,107,966
12,008,435
1,958,381,281

2,280,049,642
12,216,930
10,731,031
2,302,997,603

1,739,563,012
5,143,467
111,213,169
79,029,815
1,934,949,463
23,431,818
(3,433,885)
19,997,933
(4,281,588)
15,716,345
15,716,345

2,075,062,052
6,554,777
116,401,192
79,476,612
2,277,494,633
25,502,970
(4,866,302)
20,636,668
(4,379,813)
16,256,855
16,256,855

0.04

0.06

400,000,000

278,520,548

23
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บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มหาชน) 						
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบก�ำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
   จากกิจกรรมด�ำเนินงาน:
   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
   การปรับลดสินค้าเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น (ลดลง)
   ขาดทุน (ก�ำไร) จากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์
   ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์
   ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
   ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
   ดอกเบี้ยรับ
   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
   สินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง:
   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
   สินค้าคงเหลือ
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) :
   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
ดอกเบี้ยรับ
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2557

2556

19,997,933

20,636,668

16,531,865
(28,548)
(2,126,864)
570,877
906,164
692,804
(876,211)
13,685

13,995,814
354,833
5,139,217
(206,353)
5,445
641,309
(51,936)
(845,778)
2,105,198

35,681,705

41,774,417

89,451,521
(27,537,266)
6,012,398
(3,237,620)

(644,903)
22,083,930
10,619,115
(292,289)

(2,748,108)
(1,515,303)
96,107,327
943,580
(2,443,660)
94,607,247

(149,642,038)
1,455,428
(74,646,340)
726,578
(11,085,915)
(85,005,677)
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บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มหาชน) 						
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์
ซื้ออุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับจากการออกจ�ำหน่ายหุ้นสามัญ
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2557

2556

(39,600)
647,545
(9,977,490)
(802,038)
(10,171,583)

(2,000,000)
1,492,285
(13,452,085)
(6,665,708)
(20,625,508)

(13,685)
(6,519,783)
(6,533,468)
77,902,196
50,084,434
127,986,630

(2,105,198)
118,761,990
(88,000,000)
28,656,792
(76,974,393)
127,058,827
50,084,434
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บริ
ษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มหาชน) 						
					
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

										
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557								
			
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เงินปันผลจ่าย
โอนก�ำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรเป็น
   ส�ำรองตามกฎหมาย
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เงินปันผลจ่าย
โอนก�ำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรเป็น
   ส�ำรองตามกฎหมาย
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้
ส�ำรองตาม
จัดสรร
กฎหมาย

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้นที่
ออกและ
ช�ำระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
สามัญ

18
26

120,000,000
80,000,000
-

39,809,592
-

3,685,775 98,116,559 221,802,334
- 119,809,592
- (88,000,000) (88,000,000)

200,000,000

39,809,592

5,602,910
9,288,685

(5,602,910)
16,256,855 16,256,855
20,770,504 269,868,781

200,000,000
-

39,809,592
-

9,288,685
-

20,770,504 269,868,781
(6,519,783) (6,519,783)

200,000,000

785,818
39,809,592 10,074,503

(785,818)
15,716,345 15,716,345
29,181,248 279,065,343

19

26
19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รวม
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บริษัท เอส พี วี ไอ จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจ�ำกัดตามกฎหมายไทยเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554
และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556
และมีภูมิล�ำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท ไอที ซิตี้ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทฯด�ำเนินธุรกิจหลักในการจ�ำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ตาม
ที่จดทะเบียนคือเลขที่ 1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�ำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปล
จากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)

การน�ำเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)
การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)
ส่วนงานด�ำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ฉบับที่ 27
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 32
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 17
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�ำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดตามที่กล่าวข้างต้นได้รับการปรับปรุงและจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียม
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความและการ
ให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อ
งบการเงินนี้
ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งมีผลบังคับใช้
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุง
หรือจัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศโดยการเปลีย่ นแปลงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้
ใช้มาตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯเชือ่ ว่าจะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินนีใ้ นปีทนี่ ำ� มาตรฐานดังกล่าวมา
ถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�ำคัญ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้

053

ANNUAL REPORT

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนีก้ ำ� หนดให้กจิ การต้องรับรูร้ ายการก�ำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ในขณะทีม่ าตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กจิ การเลือกรับรูร้ ายการดังกล่าวทันทีในก�ำไรขาดทุน
หรือในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในก�ำไรขาดทุนก็ได้
มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่องบการเงินนีเ้ นือ่ งจากบริษทั ฯรับรูร้ ายการก�ำไรขาดทุนจากการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่แต่เดิมแล้ว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนีก้ ำ� หนดแนวทางเกีย่ วกับการวัดมูลค่ายุตธิ รรมและการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการวัดมูลค่ายุตธิ รรม  กล่าว
คือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ใดตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องอืน่   กจิ การจะต้องวัดมูลค่า
ยุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้
จากการประเมินเบือ้ งต้น ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯเชือ่ ว่ามาตรฐานข้างต้นจะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการ
เงินของบริษัทฯ

4. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้
ขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นนัยส�ำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า
ให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�ำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบ
หลักจากหักส่วนลดแล้ว
รายได้ค่าบริการ
รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส�ำเร็จของงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึง
ก�ำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ�ำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับผลขาดทุนโดย
ประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์
อายุหนี้
4.4 สินค้าคงเหลือ
สินค้าส�ำเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือจะตั้งขึ้นส�ำหรับสินค้าที่ล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมสภาพ
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4.5 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสือ่ มราคาของอุปกรณ์คำ� นวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วธิ เี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
5 ปี
คอมพิวเตอร์
3 ปี
อุปกรณ์ส�ำนักงาน
5 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 5 ปี
ยานพาหนะ
5 ปี
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับงานระหว่างก่อสร้าง
4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์
นั้นบริษัทฯ ตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพย์นนั้ และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวเมือ่ มีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์นนั้ เกิดการด้อยค่า บริษทั ฯจะทบทวน
ระยะเวลาการตัดจ�ำหน่ายและวิธกี ารตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนดังกล่าวทุกสิน้ ปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรูเ้ ป็น
ค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัดมีดังนี้
                                              อายุการให้ประโยชน์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5 ปี
4.7 สิทธิการเช่า
บริษัทฯ ตัดจ�ำหน่ายสิทธิการเช่าโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทฯหรือถูกบริษัทฯควบคุม
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่ง
ท�ำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอ�ำนาจในการวางแผน
และควบคุมการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
4.9 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญา
เช่าด�ำเนินงาน จ�ำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอด
อายุของสัญญาเช่า
4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯจะท�ำการประเมินการด้อยค่าของอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ทไี่ ม่มตี วั ตนของบริษทั ฯหาก
มีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริษทั ฯรับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่าเมือ่ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์มมี ลู ค่า
ต�ำ่ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ทัง้ นีม้ ลู ค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนหมายถึงมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์
หรือมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า บริษทั ฯ จะรับรูร้ ายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
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4.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ
จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริษัทฯ มีภาระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ    ถือว่าเงิน
ชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับพนักงาน
บริษทั ฯ ค�ำนวณหนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการ
ไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระได้ทำ� การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) ส�ำหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หนีส้ นิ ของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์ หักด้วย ต้นทุนบริการในอดีตทีย่ งั ไม่ได้รบั รู้ และผลก�ำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยที่ยังไม่ได้รับรู้
4.12 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.13 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้ปจั จุบนั ตามจ�ำนวนทีค่ าดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�ำนวณจากก�ำไรทาง
ภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน
บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่าที่มีความเป็น
ไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะท�ำการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีก�ำไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�ำสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
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บริษทั ฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้ หากภาษีทเี่ กิดขึน้ เกีย่ วข้องกับรายการทีไ่ ด้บนั ทึก
โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ

ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบการ
เงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ประมาณการไว้   การใช้
ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�ำคัญมีดังนี้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินจิ
ในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ใน
สินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการผลขาดทุนทีค่ าด
ว่าจะเกิดขึน้ จากลูกหนีแ้ ต่ละราย โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีท้ คี่ งค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่
เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการผลขาดทุนทีค่ าด
ว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือนัน้ โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ พิจารณาจากราคาทีค่ าดว่าจะขายได้ตามปกติ
ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น และค่าเผื่อส�ำหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณา
จากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด
อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการค�ำนวณค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องท�ำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
เมื่อเลิกใช้งานของอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหาก
คาดว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนต�ำ่ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ในการนีฝ้ า่ ยบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้
เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและ
ขาดทุนนัน้ ในการนีฝ้ า่ ยบริหารจ�ำเป็นต้องประมาณการว่าบริษทั ฯควรรับรูจ้ ำ� นวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�ำนวน
เท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�ำนวนก�ำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้อง
อาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ
เปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดย
สามารถสรุปได้ดังนี้

057

ANNUAL REPORT

(หน่วย: ล้านบาท)

2557

2556

นโยบายการก�ำหนดราคา

รายการธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(บริษัท ไอที ซิตี้ จ�ำกัด (มหาชน)
ขายสินค้า
ค่าบริการจ่าย
เงินปันผลจ่าย
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสินค้า
ซื้อสินค้า
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าบริหารจัดการ
ค่าบริการจ่าย
ค่าบริหารจัดการสินค้า

162
2
2

305
2
35

2
3
6
6

4
4
1
6
4
7
6

ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดขายส่ง
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน)
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน)
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2557

2556

4,186
98
4,284

26,901
117
27,018

575
1,854
2,429

546
9,221
9,767

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและ
ผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2557

2556

18.9
0.4
19.3

18.7
0.4
19.1
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ภาระค�้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 วงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งของบริษัทฯจ�ำนวน 200 ล้านบาท ค�้ำประกันร่วม
โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งและกรรมการ
ในระหว่างงวด 2557 บริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อข้างต้นเป็นจ�ำนวนเงิน 205 ล้านบาท และ 0.2 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า  และหลักประกันวงเงินสินเชื่อข้างต้นเป็นบัญชีเงินฝากประจ�ำธนาคารจ�ำนวน 30 ล้านบาท อย่างไร
ก็ตาม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 บริษัทฯได้ยกเลิกวงเงินสินเชื่อและหลักประกันวงเงินสินเชื่อข้างต้นแล้วทั้งจ�ำนวน
(หน่วย: พันบาท)

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

2557

2556

1,266
126,721
127,987

896
49,188
50,084

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�ำ มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.125 ถึง 1.125             
ต่อปี (2556: ร้อยละ 0.50 ถึง 1.75 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)

2557

2556

4,284
4,284

27,018
27,018

24,338

74,558

4,246
21
642
29,247
(665)
28,582
32,866

21,061
299
23
59
96,000
(694)
95,306
122,324

221
221
33,087

254
254
122,578
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9. สินค้าคงเหลือ

สินค้าส�ำเร็จรูป
หัก: รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)

2557

2556

196,420
(9,911)
186,509

168,883
(12,038)
156,845

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกโอนกลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็น
จ�ำนวน 2.1 ล้านบาท (2556: บันทึกการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจ�ำนวน 5.1 ล้านบาท) โดยแสดงเป็น
ส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย

10. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

      ยอดคงเหลือของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้

ภาษีซื้อรอเรียกคืน
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน

(หน่วย: พันบาท)

2557

2556

9,255
3,411
12,666

15,130
3,549
18,679

บริษัทฯได้น�ำเงินฝากประจ�ำธนาคารจ�ำนวนประมาณ 0.2 ล้านบาท (2556: 0.2 ล้านบาท) ไปวางไว้กับธนาคารแห่งหนึ่ง
เพื่อค�้ำประกันการใช้วงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ
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12. อุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)

ส่วนปรับปรุง
อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง
งานระหว่าง
อาคารเช่า คอมพิวเตอร์ ส�ำนักงาน และติดตั้ง ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม
ราคาทุน
1 มกราคม 2556
ซื้อเพิ่ม
จ�ำหน่ายและตัดจ�ำหน่าย
โอนเข้า(ออก)
31 ธันวาคม 2556
ซื้อเพิ่ม
จ�ำหน่ายและตัดจ�ำหน่าย
โอนเข้า(ออก)
31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2556
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสะสมส�ำหรับส่วน
ที่จ�ำหน่ายและตัดจ�ำหน่าย            
31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสะสมส�ำหรับส่วน
ที่จ�ำหน่ายและตัดจ�ำหน่าย            
31 ธันวาคม 2557
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2556
31 ธันวาคม 2557

2,000
2,000
2,000

6,428
1,965
(27)
8,366
1,559
9,925

5,998
1,035
(10)
7,023
1,336
8,359

41,527
5,753
(926)
2,699
49,053
2,598
(3,448)
4,485
52,688

845
845
845

552
4,699
(552)
(4,699)
4,485
(4,485)
-

55,350
13,452
(1,515)
67,287
9,978
(3,448)
73,817

56

2,902
2,395

1,541
1,350

10,270
9,021

169
169

-

14,882
12,991

56
568

(3)
5,294
1,984

(5)
2,886
1,499

(216)
19,075
9,935

338
169

-

(224)
27,649
14,155

624

7,278

4,385

(1,324)
27,686

507

-

(1,324)
40,480

1,944
1,376

3,072
2,647

4,137
3,974

29,978
25,002

507
338

-

39,638
33,337

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
2556 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
2557 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

12,991
14,155
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

2557

2556

9,931
(2,951)
6,980

9,129
(1,031)
8,098

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส�ำหรับปี 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้

มูลค่าตามบัญชีต้นปี
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

(หน่วย: พันบาท)

2557

2556

8,098
802
(1,920)
6,980

1,978
6,666
(546)
8,098

14. สิทธิการเช่า

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัทฯได้ท�ำสัญญารับโอนสิทธิการเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าเอสพละนาดจากบริษัท
เอส พี วี คอมรีเทล จ�ำกัด สัญญามีผลตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 4 สิงหาคม 2574 รวมระยะเวลา 20 ปี 5 เดือน 24 วัน
โดยบริษัทฯได้จ่ายเงินเพื่อให้ได้สิทธิการเช่าพื้นที่ดังกล่าวตลอดอายุของสัญญาเป็นจ�ำนวน 9.4 ล้านบาท และจะตัดจ�ำหน่าย
สิทธิการเช่าโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญา
(หน่วย: พันบาท)

สิทธิการเช่า - ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

2557

2556

9,377
(1,782)
7,595

9,377
(1,324)
8,053

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิทธิการเช่าส�ำหรับปี 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

มูลค่าตามบัญชีต้นปี
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

2557

2556

8,053
(458)
7,595

8,512
(459)
8,053
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15. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ยอดคงเหลือของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 คือเงินมัดจ�ำทั้งจ�ำนวน

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

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

(หน่วย: พันบาท)

2557

2556

313
128,116
2,116
8,185
138,730

122,484
9,767
9,227
141,478

17. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

2557

2556

5,695
465
228
6,388

5,054
439
202
5,695

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
ค่าใช้จา่ ยดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ใน                                            
   ส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2557

2556

465
228
693

439
202
641

21
672

19
622
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สมมติฐานที่ส�ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)

2557

2556

(ร้อยละต่อปี)
4.00
4.00 - 6.50
10.00 - 40.00

(ร้อยละต่อปี)
4.00
4.00 - 6.50
10.00 - 40.00

จ�ำนวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ส�ำหรับปีปัจจุบันและสองปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

ภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555

6,388
5,695
5,054

18. ทุนเรือนหุ้น
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติดังนี้
18.1 อนุมัติการแปรสภาพบริษัทฯเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัดและให้น�ำบริษัทฯเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยบริษัทฯได้จดทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 10 เมษายน
2556
18.2  อนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ สามัญทีต่ ราไว้ จากเดิมมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
0.50 บาท โดยจ�ำนวนหุ้นสามัญใหม่ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญจะเพิ่มจาก 12,000,000 หุ้น
เป็น 240,000,000 หุ้น โดยบริษัทฯได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อ
วันที่ 10 เมษายน 2556
18.3  อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 120 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 240 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ภายหลังจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 18.2) เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่ 200 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 400 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ�ำนวน 160,000,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท บริษัทฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่
10 เมษายน 2556
18.4  อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 160,000,000 หุ้น ดังนี้
1) หุ้นสามัญจ�ำนวน 50,000,000 หุ้น เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏ
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ในอัตราส่วนการจองซื้อ 4.8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ
0.50 บาท
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ในเดือนเมษายน 2556 บริษทั ฯได้รบั ช�ำระเงินค่าซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจ�ำนวน 50,000,000 หุน้ เป็นจ�ำนวนเงิน 25,000,000
บาท ผลจากการขายหุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าวท�ำให้ทนุ จดทะเบียนและช�ำระแล้วของบริษทั ฯมีจำ� นวน 145 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 290 ล้าน
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท) บริษัทฯได้จดทะเบียนการเพิม่ ทุนช�ำระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556
2) หุน้ สามัญจ�ำนวน 104,500,000 หุน้ เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็นครัง้ แรกและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอ�ำนาจพิจารณาก�ำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอ�ำนาจในการด�ำเนินการใดๆ อันจ�ำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวทุกประการ รวม
ถึงการแต่งตั้งผู้จัดจ�ำหน่ายและผู้รับประกันการจ�ำหน่าย การจัดเตรียมค�ำขอและเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อยื่นต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเข้าท�ำสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินการดังกล่าว
3) หุ้นสามัญจ�ำนวน 5,500,000 หุ้น เสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ
18.5 ในระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2556 บริษัทฯได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชน กรรมการและพนักงาน
ของบริษัทฯเป็นครั้งแรกจ�ำนวน 110 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท โดยบริษัทฯได้
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้วจากจ�ำนวน 145 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 290 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.50 บาท) เป็นจ�ำนวน 200 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
เมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2556 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รบั หุน้ สามัญจ�ำนวน 400 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50
บาท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มท�ำการซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2556 ในการออกจ�ำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นจ�ำนวน 4.2 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้  1 ล้านบาท)
ซึ่งบริษัทฯแสดงเป็นรายการหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

19. ส�ำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ทุนส�ำรองนีจ้ ะมีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�ำไปจ่ายเงินปันผลได้
ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯได้จัดสรรก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 2557 ไปเป็นส�ำรองตามกฎหมายรวมเป็นจ�ำนวน 0.8 ล้านบาท
(2556: บริษัทฯได้จัดสรรก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 2555 และ 2556 ไปเป็นส�ำรองตามกฎหมายจ�ำนวน 5.6 ล้านบาท)

20. รายได้อื่น
(หน่วย: พันบาท)

รายได้จากการขายฐานข้อมูล
รายได้ค่าสนับสนุนการขาย
รายได้ค่านายหน้า
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยรับ
อื่นๆ
รวม

2557

2556

3,800
3,495
1,370
941
876
1,526
12,008

4,673
1,634
918
1,047
846
1,613
10,731
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21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานและค่าบริการอาคารส่วนกลาง
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�ำเร็จรูป
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าบริหารจัดการสินค้า
ค่าบริการสาธารณูปโภค
ค่าวัสดุส�ำนักงาน
ค่าขนส่ง

2557

2556

101,999
27,672
(27,537)
20,167
16,533
5,635
4,729
2,274
40

106,460
24,553
22,084
17,843
13,996
6,390
5,274
2,708
63

22. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการ
   กลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2557

2556

3,989

5,607

293
4,282

(1,227)
4,380

066

ANNUAL REPORT

รายการกระทบยอดระหว่างก�ำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีส�ำหรับ:
  ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
  ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2557

2556

19,998
20%
4,000

20,637
20%
4,127

283
(1)
282
4,282

279
(26)
253
4,380

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวม

23. ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

133
1,982
1,278
3,393

139
2,407
1,139
3,685

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยหารก�ำไรส�ำหรับปี (ไม่รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
ของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี โดยได้ปรับจ�ำนวนหุ้นสามัญตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจ�ำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการ
เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้จากมูลค่าหุน้ ละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 18.2 โดยถือเสมือนว่าการเปลีย่ นแปลงจ�ำนวนหุน้ และมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ได้เกิดขึน้ ตัง้ แต่วนั เริม่ ต้นของงวดแรกทีเ่ สนอรายงาน
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ก�ำไรส�ำหรับปี (พันบาท)
จ�ำนวนหุ้นสามัญภายหลังจากการสะท้อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่
    ตราไว้ (พันหุ้น)
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (พันหุ้น)
ก�ำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

2557

2556

15,716

16,257

400,000
400,000
0.04

400,000
278,521
0.06

24. ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงานทีน่ ำ� เสนอนีส้ อดคล้องกับรายงานภายในของบริษทั ฯทีผ่ มู้ อี ำ� นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนิน
งานได้รับและสอบทานอย่างสม�่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�ำเนิน
งานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานของบริษัทคือกรรมการผู้จัดการ
บริษัทฯด�ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด�ำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การจ�ำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�ำไรหรือ
ขาดทุนจากการด�ำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงิน
จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด�ำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

25. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.
2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้
บริหารโดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จ�ำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่ พนักงานนัน้ ออกจากงานตามระเบียบว่า
ด้วยกองทุนของบริษทั ฯ ในระหว่างปี 2557 บริษทั ฯได้จา่ ยเงินสมทบกองทุนเป็นจ�ำนวนเงิน 1,457,832 บาท (2556: 816,329 บาท)

26. เงินปันผล

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ที่ประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลส�ำหรับปี 2555 เพิ่ม
เติมในอัตราหุ้นละ 7.3334 บาท เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 88 ล้านบาท บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในเดือนเมษายน 2556
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนิน
งานของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.0163 บาท เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 6.52 ล้านบาท บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในเดือน
เมษายน 2557

27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

27.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�ำเนินงานและสัญญาบริการ
27.1.1 บริษัทฯได้เข้าท�ำสัญญาว่าจ้างทางด้านการบริหารงานและการจัดการเกี่ยวกับสินค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
แห่งหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว บริษัทฯมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนตามเกณฑ์และอัตราที่ระบุใน
สัญญา สัญญาดังกล่าวมีอายุ 1 ปี 3 เดือน และจะต่ออายุสัญญาออกไปอีกคราวละ 1 ปี จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญา
โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
27.1.2 บริษัทฯได้เข้าท�ำสัญญาเช่าด�ำเนินงานและสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารส�ำนักงาน คลังสินค้าและ
พื้นที่สาขา อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 21 ปี
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บริษทั ฯ มีจำ� นวนเงินขัน้ ต�ำ่ ทีต่ อ้ งจ่ายในอนาคตทัง้ สิน้ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าด�ำเนินงานและสัญญาบริการทีบ่ อกเลิกไม่ได้ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

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

2557

2556

27.4
31.7
6.4

21.9
15.1
6.9

27.2. การค�้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีหนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจ�ำนวน 277.8
ล้านบาท (2556: 327.2 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันเพื่อการค�้ำประกันการซื้อสินค้าและบริการซึ่งเป็นไป
ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ

28. เครื่องมือทางการเงิน

28.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่ส�ำคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการ
เปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้อื่น และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบาย
ในการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษทั ฯมีความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ ฝ่ายบริหารควบคุมความเสีย่ งนีโ้ ดยการ
ก�ำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระ
ส�ำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้  การให้สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกค้าที่หลากหลาย
และมีอยู่จ�ำนวนมากราย จ�ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการ
เงินดังกล่าวส่วนใหญ่มอี ตั ราดอกเบีย้ ทีป่ รับขึน้ ลงตามอัตราตลาด หรือมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีซ่ งึ่ ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�ำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการ
เงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�ำหนด หรือ วันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�ำหนด
อัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้           
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(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตรา          อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยคงที่ ปรับขึ้นลงตาม
ภายใน 1 ปี
ราคาตลาด
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

10
2
12

111
111

7
33
40

128
2
33
163

-

-

139
139

139
139

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

0.125 - 1.125
1.70
-

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
อัตรา          อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยคงที่ ปรับขึ้นลงตาม
ภายใน 1 ปี
ราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

17
2
19

23
23

10
123
133

50
2
123
175

0.50 - 1.75
2.00
-

-

-

141
141

141
141

-

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯมียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร

หนี้สินทางการเงิน                                    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
(พัน)

2556
(พัน)

20
8

24
-

หนี้สินทางการเงิน                                    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
(บาทต่อหน่วยเงิน (บาทต่อหน่วยเงิน
ตราต่างประเทศ) ตราต่างประเทศ)
33.1132
32.9494
40.3552
45.3223
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28.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง จ�ำนวนเงินทีผ่ ซู้ อื้ และผูข้ ายตกลงแลกเปลีย่ นสินทรัพย์กนั ในขณะทีท่ งั้ สองฝ่ายมีความรอบรู้ และ
เต็มใจในการแลกเปลีย่ นและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะทีไ่ ม่มคี วามเกีย่ วข้องกัน วิธกี ารก�ำหนด
มูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะก�ำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือก�ำหนด
ขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

29. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�ำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อทุนเท่ากับ 0.53:1 (2556: 0.55:1)  

30. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

บริษทั ฯได้จดั ประเภทรายการบัญชีในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังต่อไปนีใ้ หม่ เพือ่
ให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน
(หน่วย: พันบาท)

ตามที่จัดประเภทใหม่
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการ
รายได้อื่น
ต้นทุนบริการ

ตามที่เคยรายงานไว้

2,280,050
12,217
10,731
6,555

2,277,050
19,624
8,179
8,410

การจัดประเภทบัญชีรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อก�ำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่รายงานไว้

31. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558  
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SPVi Branches		
iStudio by SPVi

ชัน้ 3 อาคารฟอร์จนู ทาวน์ (โทร. 02-642-0826-7, 095-372-5549)
ชัน้ 4 ศูนย์การค า้ เซ็นทรัล พลาซ่า แจง้ วัฒนะ(โทร. 02-101-0890-1, 095-372-5569)
ชัน้ G อาคารซีคอนสแควร์ (โทร. 02-720-2988-9, 095-372-5579)
ชัน้ 4 ศูนย์การค า้ เซ็นทรัลพระราม 9 (โทร. 02-108-3241-2, 095-372-5559)
ชัน้ 1 ศูนย์การค า้ เกตเวย์ เอกมัย (โทร. 02-108-2844-5, 095-372-5589)

iBeat by SPVi

ชัน้ 2 อาคารเอสพลานาด (โทร. 02-660-9259-61, 095-372-5554)
ชัน้ 4 อาคารฟอร์จนู ทาวน์ (โทร. 02-642-0634-5, 095-372-5551)
ชัน้ 1 ศูนย์การค า้ เซ็นทรัล พลาซ่า เชียงราย (โทร. 052-020-822-3, 095-372-5550)
อาคารเทสโก ้ โลตัส สาขา มหาชัย2 (โทร. 034-866-358-9, 095-372-5552)

U•Store by SPVi

ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต (โทร. 02-564-3249, 095-372-5532)
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทา่ พระจันทร์ (โทร. 02-623-5800, 095-372-5535)
ชัน้ G อาคาร ABAC Plaza มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (โทร. 02-705-5190, 095-372-5534)
ชัน้ 1 อาคารเซนต์ ฟ ิลิปส์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก
(โทร. 02-720-6800-1, 095-372-5537)
ชัน้ 1 อาคาร 10  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(โทร. 02-955-1590-1, 095-372-5538)
อาคารหอสมุดและคลังความรู ้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
(โทร. 02-800-2558-9, 095-372-5540)
อาคารอเนกประสงค์ข า้ งอาคาร 10 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
(โทร. 02-902-0606-7, 095-372-5536)
ชัน้ 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (โทร. 02-954-9878-9, 095-372-5541)
ด า้ นหน า้ อาคารศูนย์ปฏิบตั กิ ารโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา (โทร. 095-372-5542)

iShop

ชัน้ 3 พันธ์ทพิ ย์พลาซ่า (โทร. 02-256-0397-8, 095-372-5553)

mobi

ชัน้ G อาคารซีคอนสแควร์ (โทร. 02-721-8825, 095-372-5520)
ชัน้ 1 ศูนย์การค า้ เดอะมอลล์ ชอปปิ้งเซ็นเตอร์ หัวหมาก (โทร. 095-372-5570)
ชัน้ 3 ศูนย์การค า้ เดอะมอลล์ บางกะปิ คอมเพล็กซ์ (โทร. 02-734-1300, 095-372-5590)
ชัน้ 1 โครงการอัศวรรณ 2  หนองคาย (โทร. 095-372-5560 )”

Smart Bar

ชัน้ 3 อาคารฟอร์จนู ทาวน์ (โทร. 02-642-0826-8 ต่อ 11-14, 095-372-5562, 095-372-5563)
ชัน้ 4 ศูนย์การค า้ เซ็นทรัลพลาซา แจง้ วัฒนะ (โทร. 02-835-3993-4,
095-372-5591, 095-372-5592)
ชัน้ 4 ศูนย์การค า้ เซ็นทรัลพระราม 9 (โทร. 02-117-4903-4, 095-372-5556)

3rd Floor IT Mall, Fortune Town
4th Floor Central Plaza Changwattana
G Floor Seacon Square
4th Floor Central Plaza Grand Rama 9
1st Floor Gateway Ekamai
2nd Floor Esplanade Ratchada
4th Floor Fortune Town
1st Floor Central Plaza Chiang Rai
Tesco Lotus Mahachai 2
Thammasat University Bookstore (Rangsit)
Thammasat University Bookstore  (Thaprachan)
G Floor, ABAC Plaza,  Assumption University
(Suvarnaphumi Campus)
1st Floor, St. Philip & Bernard Hall Assumption
University  (HuaMark Campus)
1st Floor, Building 10,Faculty of Business
Administration, Kasetsart University
Mahidol University Library and Knowledge
Center (Salaya)
Anek Prasong Building (building 10), Bangkok
University  (Rangsit)
1st Floor, Building 7, Dhurakij Pundit University
In front of Tao-Tong Hotel Operation Center,
Burapha University
3rd Floor, Pantip Plaza
G Floor, Seacon Square
1st Floor, The Mall Shopping Center Huamark
3rd Floor, The Mall Shopping Center Bangkapi
1st Floor, Asawann Shopping Complex II
(Nongkhai)
3rd Floor, IT Mall Fortune Town
4th Floor, Central Changwattana
4th Floor, Central Grand Rama 9

