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ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไป
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ชื่อบริษัท	 บริษัท	เอส	พี	วี	ไอ	จ�ำกัด	(มหำชน)

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ	 ประกอบธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำ	Apple	ทั้งคอมพิวเตอร	์		

	 ผลิตภัณฑ์ประเภท	 iOS	 (iPod,	 iPad,	 iPhone)	 และอุปกรณ์เสริมต่ำงๆ	 รวมท้ังเป็นตัวแทน	

	 จ�ำหน่ำยผลติภัณฑ์ภำยใต้ตรำสนิค้ำอืน่	ๆ 	เพ่ือใช้งำนร่วมกับสนิค้ำ	Apple	เป็นหลกั		เพ่ือรองรบั	

	 ควำมต้องกำรของลูกค้ำ	เช่น	ฮำร์ดดิสก์เก็บข้อมูลส�ำหรับงำนวีดีโอ		ฮำร์ดดิสก์เก็บข้อมูลแบบ	

	 พกพำ		ผลติภณัฑ์ประเภทส่ิงพิมพ์และกรำฟิก	รวมถึงอปุกรณ์ต่อพ่วงส�ำหรบัสินค้ำประเภท	iOS		

	 	(iPod,	iPad,	iPhone)	เช่น	ล�ำโพงหูฟัง		รวมทั้ง	Case	ป้องกันกำรกระแทก	และฟิล์มกันรอย		

	 เป็นต้น

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

เลขทะเบียนบริษัท	 0107556000264

เว็บไซต์	 www.spvi.co.th

โทรศัพท์	 0-2559-2901-10

โทรสำร	 0-2559-2488

ทุนจดทะเบียน	 200,000,000	บำท

แบ่งออกเป็นทุนที่ออกและช�ำระแล้ว	 200,000,000	บำท

มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ	 0.50บำท

ชนิดและจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยแล้ว	 หุ้นสำมัญ	จ�ำนวน	400,000,000	หุ้น

ติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
นำยไตรสรณ์	วรญำณโกศล	 กรรมกำรผู้จัดกำร

นำยพีระพล	อ�ำพัน	 เลขำนุกำรบริษัท	/	ผู้อ�ำนวนกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน

นำงสำวศันษนีย์	โหรำนิคม	 ผู้ช่วยเลขำนุกำรบริษัท

บุคคลอ้างอิง
1.	นำยทะเบียนหุ้น	 บริษัท	ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด

	 ชั้น	62	อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 ถนนรัชดำภิเษก		แขวงคลองเตย		เขตคลองเตย		

	 กรุงเทพมหำนคร		10110

	 โทรศัพท์	:	0-2229-2800,	0-2229-2888		โทรสำร	:		0-2359-1259

2.	ผู้สอบบัญชี	 นำยวิชำติ	โลเกศกระวี

	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่	4451

	 บริษัท	ส�ำนักงำน	อีวำย	จ�ำกัด	

	 ชั้น	33		อำคำรเลคจ�ำกัด	รัชดำ		193/136-137	ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่

	 แขวงคลองเตย		เขตคลองเตย		กรุงเทพมหำนคร		10110

	 โทรศัพท์	:	0-2264-0777			โทรสำร	:	0-2264-0789-90
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สารจากประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร

นายธีระ อภัยวงศ์
ประธานกรรมการ

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
ประธานกรรมการบริหาร

ในระหว่ำงปี	2557	บรษิทัได้เผชิญควำมท้ำทำย	และอปุสรรคในหลำยด้ำน	จำกปัญหำสภำพเศรษฐกิจภำยในประเทศทีช่ะลอตัว

ตลอดจนควำมผนัผวนของเศรษฐกิจโลก		ส่งผลให้กำรลงทุนทัง้ภำครฐัและเอกชนลดลง		กำรจบัจ่ำยใช้สอยภำคประชำชนต้องเป็น

ไปอย่ำงระมดัระวัง	สิง่เหล่ำนีส่้งผลกระทบโดยตรงต่อตลำดสนิค้ำและบรกิำรด้ำนไอทขีองประเทศ	โดยส่งผลให้ยอดจ�ำหน่ำยสนิค้ำ

ของบริษัทลดลง	นอกจำกนี้ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทรุ่นใหม่กอ็อกสู่ท้องตลำดช้ำกว่ำทกุปี	จึงกระทบต่อยอดขำยของปีทีผ่่ำนมำ

อย่ำงไรก็ตำมในท่ำมกลำงสภำวะที่ท้ำทำยและไม่เอื้ออ�ำนวยต่อธุรกิจมำกนัก	 ทำงบริษัทได้พยำยำมควบคุมค่ำใช้จ่ำยด�ำเนิน

กำรในหลำยด้ำน	 โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อกำรให้บริกำรลูกค้ำ	 จึงส่งผลให้ก�ำไรหลังหักภำษียังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับผล

ประกอบกำรในปี	2556

นอกจำกนี้บริษัทยังคงเปิดสำขำใหม่เพิ่มอีก	 6	สำขำเพื่อขยำยงำนด้ำนกำรตลำด	และกำรให้บริกำรในแหล่งธุรกิจที่มีศักยภำพ

ให้รองรับกำรปรับฟื้นตัวของเศรษฐกิจในอนำคต

ในปี	2558	บรษิทัคำดว่ำจะมปัีจจัยบวกท่ีจะช่วยสนบัสนุนกำรด�ำเนนิธุรกิจ	ทัง้จำกผลติภณัฑ์ใหม่หลำยชนิดทีจ่ะออกสูท้่องตลำด

ตำมแนวโน้มของเทคโนโลยีที่มีกำรปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว		กำรเข้ำสู่กลุ่มเศรษฐกิจอำเซียน	รวมทั้งนโยบำยของภำค

รัฐในเรื่องเศรษฐกิจดิจิตอลที่จะเอื้อต่อกำรด�ำเนินกำรของบริษัท

ในนำมของคณะกรรมกำรบริษัท	 และคณะกรรมกำรบริหำร	 ขอขอบคุณลูกค้ำ,	 ผู้ถือหุ้น,	พันธมิตรทำงธุรกิจ	ตลอดจนผู้บริหำร	

และพนักงำนบริษัท	ที่ได้ให้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินกำรของบริษัทตลอดมำ	และขอยืนยันว่ำบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจ

อย่ำงรอบคอบ	โปร่งใส	มีจริยธรรม	และรับใช้สังคมอย่ำงต่อเนื่อง	เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้ำและผู้ถือหุ้นตลอดไป
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2557 2556
รายได้จากการขายสินค้า Apple
รายได้จากการขายสินค้า Non-Apple
รายได้ค่าบริการ
รายได้อื่น

รายได้จากการขายสินค้า Apple
รายได้จากการขายสินค้า Non-Apple
รายได้ค่าบริการ
รายได้อื่น

0.53 %

8.64 %

0.47 %

เปรียบเทียบรายได้ ปี 2557

(1)	 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค�ำนวณโดยหำรก�ำไรส�ำหรับปี	 (ไม่รวมก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)	ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วง	

	 น�้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี

(2)	 เมื่อวันที่	10	เมษำยน	2556	เอส	พี	วี	ไอ	ได้เปลี่ยนแปลงรำคำพำร์จำกเดิม	10	บำทต่อหุ้น	เป็น	0.50	บำทต่อหุ้น

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ส�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
ก�าไรสุทธิ

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

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

426.29
147.23

279.06
1,958.38
1,942.66

15.72

0.80
0.53
3.69
5.63

0.04
400
0.50

419.12
149.25
269.87

2,303.00
2,286.74

16.26

0.71
0.55
3.88
6.02

0.06
400
0.50

524.71
302.91
221.80

2,520.08
2,455.04

45.88

1.82
1.37
8.74

20.69

3.82
12

10.00

255525562557

88.52 % 90.96%

10.45 %

0.41 %

0.61 %



ANNUAL REPORT

06

คณะกรรมการบริษัท

16 7 5 423



ANNUAL REPORT

07

01 02
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

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

นายธีระ อภัยวงศ์
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

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

การศึกษา
• ปรญิญำโทวศิวกรรมคอมพิวเตอร์	University	of	New	South	Wales,
Australia

• ประกำศนียบัตร	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)
รุ่นที	่5/2001

• ประกำศนียบัตร	วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร	รุ่นที่	337

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2555-ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

บริษัท	เอส	พี	วี	ไอ	จ�ำกัด	(มหำชน)
2557-ปัจจุบัน		 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ	ในคณะกรรมกำรนโยบำย

สถำบันกำรเงิน	ธนำคำรแห่งประเทศไทย
2554-ปัจจุบัน		 ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร		

บริษัท	ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ	จ�ำกัด
2554-ปัจจุบัน	 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิส�ำนักงำนพัฒนำกำรธุรกรรม	

ทำงอิเล็กทรอนิกส์	(องค์กรมหำชน)	
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

2553-2556		 ประธำนกรรมกำร	
บริษัท	ไทยดิจิทัล	ไอดี	จ�ำกัด

2531-2556	 ประธำนกรรมกำร	
บริษัท	ศูนย์ประมวลผล	จ�ำกัด

2553-2555		 กรรมกำร	 คณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์		
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

2548-2555		 ประธำนกรรมกำร	
บริษัท	เนชั่นแนล	ไอทีเอ็มเอ็กซ์	จ�ำกัด

2541-2553		 กรรมกำรบริหำร	
บริษัท	ธนำคำรกรุงเทพ	จ�ำกัด	(มหำชน)

2514-2553		 ต�ำแหน่งสุดท้ำย-กรรมกำรรองผู้จัดกำรใหญ่	
บริษัท	ธนำคำรกรุงเทพ	จ�ำกัด	(มหำชน)

การศึกษา
• ปริญญำนิติศำสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
Dominican	University	of	California	ประเทศสหรัฐอเมริกำ

• ปริญญำวิทยำศำสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สำขำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร	มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

• ปริญญำตรกีติตมิศกัดิ	์วทิยำศำสตร์บณัฑิต	(วทิยำกำรคอมพิวเตอร์)
คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีกำรเกษตร	มหำวิทยำลัย	เทคโนโลยี
รำชมงคลธัญบุรี

•	 ปรญิญำตร	ีสถำปัตยกรรมศำสตร์		Fu	Hsing	Institute	of	Technology	
ประเทศไต้หวัน

•	 หลักสูตรวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง	รุ่นที	่1	ส�ำนักคณะกรรมกำร
ก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	ปี	2554

• ประกำศนียบัตร	 หลักสูตร	 Director	 Accreditation	 Program
(DAP)	รุ่นที	่36/2005

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

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2554-ปัจจุบัน		 กรรมกำร	และประธำนกรรมกำรบริหำร	

บริษัท	เอส	พี	วี	ไอ	จ�ำกัด	(มหำชน)
2556-ปัจจุบัน		 กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร	

บริษัท	เอสวีโอเอ	จ�ำกัด	(มหำชน)
2551-ปัจจุบัน		 กรรมกำร	บริษัท	เอบิคส์	ดีเวลลอปเมนต์	จ�ำกัด
2549-ปัจจุบัน		 ประธำนกรรมกำร	

บริษัท	ไอที	ซิติ้	จ�ำกัด	(มหำชน)
2538-ปัจจุบัน		 กรรมกำรและประธำนคณะผู้บริหำร	

บริษัท	คอร์	แอนด์	พีค	จ�ำกัด
2538-ปัจจุบัน		 กรรมกำรและประธำนคณะผู้บริหำร	

ใหญ

บริษัท ดี แอนด บี (ประเทศไทย) จํากัด
2543-ปจจุบัน
2539-ปจจุบัน

กรรมการ บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

2532-ปจจุบัน

2530-ปจจุบัน

บริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด (มหาชน)

บริษัท เออารไอพี จํากัด (มหาชน)
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท กลุมแอดวานซ รีเสิรช จํากัด



ANNUAL REPORT

08

03 04
นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล 
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการผู้จัดการ

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

นายนราธร วงศ์วิเศษ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

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

• ประกำศนียบัตร	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)
รุ่นที	่7/2004

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2554-ปัจจุบัน	 กรรมกำร	

บริษัท	เอส	พี	วี	ไอ	จ�ำกัด	(มหำชน)
2555-ปัจจุบัน		 ที่ปรึกษำ	
	 	 	 บริษัท	ซิลเวอร์เลค	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด
2555-ปัจจุบัน		 ที่ปรึกษำ	
	 	 	 บริษัท	เออำร์	อิลำสโทเมอร์	จ�ำกัด
2555-ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำร	

บริษัท	พีซีซี	อินเทอร์เนชันนัล	จ�ำกัด
2554-ปัจจุบัน		 ที่ปรึกษำ	
	 	 	 บริษัท	กลุ่มแอดวำนซ์	รีเสิร์ช	จ�ำกัด
ส.ค.	2554-ธ.ค.2554		 ประธำนกรรมกำร	

บริษัท	โปรเฟสชันนัล	คอลเซ็นเตอร์	จ�ำกัด	
2550-2553		 กรรมกำร	

บริษัท	บัตรกรุงไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)
2549-2553		 กรรมกำรผู้จัดกำร	

บริษัท	กรุงไทยคอมพิวเตอร์	เซอร์วิสเซส	จ�ำกัด
(มหำชน)

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

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2554-ปัจจุบัน		 กรรมกำร	

บริษัท	เอส	พี	วี	ไอ	จ�ำกัด	(มหำชน)
2539-ปัจจุบัน		 กรรมกำร	

บริษัท	เอส	พี	วี	ดิจิตอล	เซอร์วิส	จ�ำกัด
2537-ปัจจุบัน		 กรรมกำร	

บริษัท	เอส	พี	วี	แอดวำนซ์	จ�ำกัด	
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นายสุจิน สุวรรณเกต
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

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

นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล 
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ

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

การศึกษา
• ปรญิญำโท	บรหิำรธรุกจิ(กำรเงนิ)	University	of	New	Haven,	U.S.A.
• ปริญญำโท	Computer	 Information	System	University	 of	New
Haven,	U.S.A.

• ประกำศนียบัตร	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)
รุ่นพิเศษ	SET	2012

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2554-ปัจจุบัน		 กรรมกำร	

บริษัท	เอส	พี	วี	ไอ	จ�ำกัด	(มหำชน)
2539-ปัจจุบัน		 กรรมกำร	

บริษัท	เอส	พี	วี	ดิจิตอล	เซอร์วิส	จ�ำกัด
2537-ปัจจุบัน		 กรรมกำร	

บริษัท	เอส	พี	วี	แอดวำนซ์	จ�ำกัด

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

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2555-ปัจจุบัน		 กรรมกำรอิสระ	และกรรมกำรตรวจสอบ	

บริษัท	เอส	พี	วี	ไอ	จ�ำกัด	(มหำชน)
2551-2557		 กรรมกำร	

บริษัท	นครหลวงลิสซิ่ง	–	แฟ็กเตอริง	จ�ำกัด	(มหำชน)
2542-2554		 กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ	

บริษัท	ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ	จ�ำกัด	
2551-2553		 กรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	

ธนำคำรนครหลวงไทย	จ�ำกัด	มหำชน

บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย
2527-2553 ตําแหนงสุดทาย-ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
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นางสุษมา รัติวานิช 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

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

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

ประสบการณ์ย้อนหลัง
2555-ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระ	และกรรมกำรตรวจสอบ	

บริษัท	เอส	พี	วี	ไอ	จ�ำกัด	(มหำชน)
2555-ปัจจุบัน	 ผู้จัดกำรส่วนบริหำรงำนทั่วไป	

บริษัท	อสมท	จ�ำกัด(มหำชน)	
2554-2555		 รักษำกำรผู้จัดกำรส่วนบริหำรงำนทั่วไป	

บริษัท	อสมท	จ�ำกัด	(มหำชน)	
2552-2555		 เลขำนุกำรอำวุโส	(ประธำนกรรมกำร)

บริษัท	อสมท	จ�ำกัด	(มหำชน)	
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คณะกรรมการบริหาร

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล 
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการผู้จัดการ

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

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

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2554-ปัจจุบัน		 กรรมกำร	

บริษัท	เอส	พี	วี	ไอ	จ�ำกัด	(มหำชน)
2539-ปัจจุบัน		 กรรมกำร	

บริษัท	เอส	พี	วี	ดิจิตอล	เซอร์วิส	จ�ำกัด
2537-ปัจจุบัน		 กรรมกำร	

บริษัท	เอส	พี	วี	แอดวำนซ	์จ�ำกัด	

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

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

การศึกษา
• ปริญญำนิติศำสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
Dominican	University	of	California	ประเทศสหรัฐอเมริกำ

• ปริญญำวิทยำศำสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สำขำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร	มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

• ปรญิญำตรกีติตมิศกัดิ	์วทิยำศำสตร์บณัฑติ	(วทิยำกำรคอมพวิเตอร์)
คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีกำรเกษตร	มหำวิทยำลัย	เทคโนโลยี
รำชมงคลธัญบุรี

•	 ปรญิญำตร	ีสถำปัตยกรรมศำสตร์		Fu	Hsing	Institute	of	Technology	
ประเทศไต้หวัน

•	 หลักสูตรวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง	รุ่นที่	1	ส�ำนักคณะกรรมกำร
ก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	ปี	2554

• ประกำศนียบัตร	 หลักสูตร	 Director	 Accreditation	 Program
(DAP)	รุ่นที่	36/2005

• ประกำศนียบัตร	หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)
รุ่นที่	12/2005

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2554-ปัจจุบัน		 กรรมกำร	และประธำนกรรมกำรบริหำร	

บริษัท	เอส	พี	ว	ีไอ	จ�ำกัด	(มหำชน)
2556-ปัจจุบัน		 กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร	

บริษัท	เอสวีโอเอ	จ�ำกัด	(มหำชน)
2551-ปัจจุบัน		 กรรมกำร	บริษัท	เอบิคส์	ดีเวลลอปเมนต์	จ�ำกัด
2549-ปัจจุบัน		 ประธำนกรรมกำร	

ใหญ

บริษัท ดี แอนด บี (ประเทศไทย) จํากัด
2543-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ขอมูลเครดิตกลาง
2539-ปจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

2538-ปจจุบัน

2538-ปจจุบัน
บริษัท คอร แอนด พีค จาํกัด

บริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด (มหาชน)

บริษัท เออารไอพี จํากัด (มหาชน)

บริษัท กลุมแอดวานซรีเสิรช จํากัด

2532-ปจจุบัน

2530-ปจจุบัน

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน)

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
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นายพีระพล อ� พัน 
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี
และการเงิน

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

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

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2554-ปัจจุบัน		 กรรมกำรบรหิำร	และผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ		

บริษัท	เอส	พ	ีวี	ไอ	จ�ำกัด	(มหำชน)
2537-2553	 กรรมกำรและผู้บริหำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน	

บริษัท	ซีเอ็มจีอำร์พ	ี(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	

นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล 
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ

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

การศึกษา
• ปรญิญำโท	บรหิำรธุรกิจ(กำรเงนิ)	University	of	New	Haven,	U.S.A.
• ปริญญำโท	Computer	 Information	System	University	 of	New
Haven,	U.S.A.

• ประกำศนียบัตร	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)
รุ่นพิเศษ	SET	2012

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี
2554-ปัจจุบัน		 กรรมกำร	

บริษัท	เอส	พี	ว	ีไอ	จ�ำกัด	(มหำชน)
2539-ปัจจุบัน		 กรรมกำร	

บริษัท	เอส	พี	ว	ีดิจิตอล	เซอร์วิส	จ�ำกัด
2537-ปัจจุบัน		 กรรมกำร	

บริษัท	เอส	พี	ว	ีแอดวำนซ์	จ�ำกัด



ANNUAL REPORT

013

สารบัญ

สารจากประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการบริหาร
Message from Chairman 
of the Board and Executive 
Chairman

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
Business Overview

โครงการสร้างการจัดการ
Management Structure

รายการระหว่างกัน 
Related Transactions

งบการเงิน
Financial Statements

04

15

23

38

44

คณะกรรมการบริษัท 
Board of Directors

CONTENTS

06
คณะกรรมการบริหาร
Executive Committee

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
Vision Mission 

11 14

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business

การกำ กับดูแลกิจการ
Corporate Governance

การวิเคราะห์ และคำ อธิบาย
ของฝ่ายจัดการ 
Management Discussion 
and Analysis

ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors

การบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายใน
Risk Management and 
Internal Control

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
Report of the Board of 
Directors’ Responsibility for 
the Financial Statement

โครงสร้างการถือหุ้น
Shareholder Structure

ความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social 
Responsibility

รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
Audit Committee’s 
Report

18

32

40

20

36

42

22

37

43



ANNUAL REPORT

014

VISION MISSION

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยม

มุ่งสู่ควำมเป็นผู้น�ำด้ำน	Solutions	 for	All	Generations	 เพ่ือสร้ำงกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำง

สร้ำงสรรค์	 และใส่ใจดูแลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท	 ให้ได้รับผลตอบแทนและประโยชน์อย่ำงคุ้ม

ค่ำ	ตลอดจนกำรใส่ใจดูแลสังคม	โดยเฉพำะด้ำนกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง

1.	มุ่งมั่นที่จะสรรหำบริกำรท่ีดีและนวัตกรรมใหม่ๆ	อันเป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินชีวิตท่ี

ต้องกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงสร้ำงสรรค์

2.	 มุ่งพัฒนำบุคลำกร	สร้ำงวัฒนธรรมในกำรท�ำงำนของพนักงำน	 เพ่ือมอบบริกำรอย่ำง	

มอือำชพีให้แก่ลกูค้ำ	พร้อมให้ควำมส�ำคญัในกำรพัฒนำควำมรูแ้ก่พนกังำน	ให้ก้ำวทนักับนวัตกรรม

ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ	เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดแก่องค์กร

S P V I : Solutions for all generations

S	-	Service	Excellent	 ให้บรกิำรด้วยควำมใส่ใจ	สรรหำบรกิำรท่ีดี	เพ่ือชวีติในยุคดิจติอล	

	 (Digital	Lifestyle)

P	-	People	 ดูแล	ส่งเสริมและพัฒนำพนักงำนให้เติบโตไปด้วยกัน

V	-	Value	 ส่งมอบคุณค่ำ	ให้แก่ลูกค้ำ	พนักงำน	ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย

I	-	Integration	 ผสมผสำนสนิค้ำและบรกิำรอย่ำงสร้ำงสรรค์	เพ่ือส่งมอบ	Solution	

	 ที่มีคุณค่ำกับทุกวัย
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บริษัท	เอส	พี	วี	ไอ	จ�ำกัด	(มหำชน)	ประกอบธุรกิจหลัก		

เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำ	Apple	ทั้ง

คอมพิวเตอร์	ผลิตภัณฑ์ประเภท	 iOS	 (iPod,	 iPad,	 iPhone)		

และอปุกรณ์เสรมิต่ำงๆ	รวมทัง้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์	

ภำยใต้ตรำสินค้ำอื่นๆ	 ที่สำมำรถน�ำมำใช้กับผลิตภัณฑ	์	

Apple	 เช่น	ฮำร์ดดิสก์เก็บข้อมูลส�ำหรับงำนวีดีโอ	ฮำร์ดดิสก	์

เก็บข้อมูลแบบพกพำ		ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งพิมพ์และกรำฟิก	

รวมถึงอปุกรณ์ต่อพ่วงส�ำหรบัสนิค้ำประเภท	iOS		(iPod,	iPad,	

iPhone)	เช่น	ล�ำโพง	หูฟัง		รวมทั้ง	Case	ป้องกันกำรกระแทก	

และฟิล์มกันรอย	 เป็นต้น	 เพ่ือท่ีจะรองรับควำมต้องกำรของ

ลูกค้ำได้ครบวงจร	ทั้งในกลุ่มลูกค้ำรำยย่อยท่ัวไป	และลูกค้ำ

องค์กร	ทัง้ลกูค้ำสถำนศกึษำ	และลกูค้ำบรษิทัและรฐัวสิำหกจิ

นอกจำกนี้	 บริษัทฯ	 ยังได้ขยำยธุรกิจกำรบริกำรให้แก่

ลูกค้ำ	 โดยมีศูนย์บริกำรส�ำหรับสินค้ำภำยใต้ตรำผลิตภัณฑ	์

Apple	 ในนำม	Smart Bar	 รวมทั้งเปิดศูนย์ฝึกอบรมตำม

มำตรฐำน	Apple	ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งเป็น	Authorized	Apple	

Training	Center	แห่งเดียวในประเทศไทย

นโยบายและทิศทางองค์กร
บรษิทัฯ	มแีผนกลยุทธ์ในกำรสร้ำงกำรเตบิโตอย่ำงย่ังยืน	

ผสมผสำนสินค้ำและบริกำรเพ่ือเพ่ิมคุณค่ำให้กับลูกค้ำและ

สังคม	 รวมทั้งสนับสนุนวัฒนธรรมกำรเรียนรู้และพัฒนำของ

พนักงำน	ด้วยค่ำนิยมองค์กร	วิสัยทัศน์	และพันธกิจ	ดังนี้

ค่านิยม 
S	P	V	I	:	Solution	for	all	generations

•	Service	Excellent	:	ให้บรกิำรด้วยควำมใส่ใจ	สรรหำ

บริกำรที่ดี	เพื่อชีวิตในยุคดิจิตอล	(Digital	Lifestyle)

•	People	:	ดูแล	ส่งเสริมและพัฒนำพนักงำนให้เติบโต

ไปด้วยกัน

•	Value	:	ส่งมอบคุณค่ำ	ให้แก่ลูกค้ำ	พนักงำน	ตลอด

จนผู้มีส่วนได้เสีย

•	 Integration	 :	 ผสมผสำนสินค้ำและบริกำรอย่ำง

สร้ำงสรรค์	เพื่อส่งมอบ	Solution	ที่มีคุณค่ำกับทุกวัย

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์
มุง่สูค่วำมเป็นผูน้�ำด้ำน	Solutions	for	All	Generations	

เพ่ือสร้ำงกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงสร้ำงสรรค์	 และใส่ใจดูแลผู้

มีส่วนได้เสียของบริษัท	 ให้ได้รับผลตอบแทนและประโยชน์

อย่ำงคุ้มค่ำ	 ตลอดจนกำรใส่ใจดแูลสงัคม	โดยเฉพำะด้ำนกำร

ศกึษำอย่ำงต่อเน่ือง

พันธกิจ
1.	มุ่งมั่นที่จะสรรหำบริกำรที่ดีและนวัตกรรมใหม่ๆ	อัน

เป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินชีวิตที่ต้องกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำง

สร้ำงสรรค์

2.	 มุ่งพัฒนำบุคลำกร	 สร้ำงวัฒนธรรมในกำรท�ำงำน

ของพนักงำน	 เพ่ือมอบบริกำรอย่ำงมืออำชีพให้แก่ลูกค้ำ	

พร้อมให้ควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำควำมรู้แก่พนักงำน	 ให้

ก้ำวทันกับนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ	 เพื่อก่อให้เกิด

ประสิทธิภำพสูงสุดแก่องค์กร

เป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ
บริษัทฯ	 มีเป้ำหมำยในกำรเป็นผู้น�ำด้ำน	 IT	 เพ่ือกำร

ศึกษำและกำรพัฒนำแบบครบวงจร	ด้วย	Apple	Education	

Solution	 เพ่ือสร้ำงให้เกิดกำรเรียนรู้ในเชิง	Creative	Learn-

ing	 โดยบริษัทฯ	จะเน้นในเรื่อง	Edutivity	คือกำรท�ำกิจกรรม

เพื่อกำรศึกษำ	ด้วยประสบกำรณ์ของทีมบริหำร	ทีมขำย	และ

ทีม	 Solution	 Engineer	 ของบริษัทฯ	 ที่สำมำรถเข้ำถึงกลุ่ม

เป้ำหมำย	 นับต้ังแต่	 นักเรียนในโรงเรียน	 นักศึกษำ	อำจำรย์

ในมหำวิทยำลัย	องค์กรเอกชน	และบุคคลทั่วไป	โดยบริษัทฯ	

จะท�ำกำรตอกย�้ำควำมเป็นผู้น�ำกับกลุ่มเป้ำหมำยทุกระดับ	

ทุกวิชำชีพ	 ซึ่งถือเป็นช่องทำงกำรตลำดท่ีสำมำรถขยำยตัว

ตำมแนวโน้มของเศรษฐกิจโลก	 รวมท้ังกำรท่ีประเทศไทยได้

เริ่มใช้	 3G	ทั่วประเทศและรองรับกำรเติบโตของ	AEC	ซึ่งมี

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและสมำร์ทโฟน	เป็นตัวเชือ่มในโลกแห่ง	

Social	Network	เพรำะกลุม่เป้ำหมำย	ทัง้ในระดบับคุคล		และ

องค์กร	ต่ำงมคีวำมต้องกำรท่ีจะพัฒนำศกัยภำพของตนเองอยู่

ตลอดเวลำ	 โดยเฉพำะวิชำชีพต่ำงๆ	ที่ต้องพ่ึงพำเทคโนโลยี

ในกำรประกอบอำชีพ	 และรวมท้ังบุคคลทั่วไปที่จะต้องใช้

เทคโนโลยีอย่ำงสร้ำงสรรค์ตลอดช่วงชวิีต	(Creative	Life	Long	

Learning)	บริษัทฯ	ยังมีเป้ำหมำยที่จะขยำยฐำนลูกค้ำสู่กลุ่ม
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องค์กรอื่นๆ	เพิ่มมำกขึ้น	ด้วยผลิตภัณฑ์	และ	Solution	ต่ำงๆ	

ที่บริษัทฯ	มี	 เช่น	 ระบบกำรจัดกำรสี	 (Color	Management	

System)	 ระบบฮำร์ดดิสก์เก็บข้อมูลขนำดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับ	

File	Server	ขององค์กร	เป็นต้น

นอกจำกนี้	 บริษัทฯ	มีเป้ำหมำยที่จะเพ่ิมยอดขำยโดย

กำรเพ่ิมช่องทำงในกำรจ�ำหน่ำยสนิค้ำ	และกำรบรกิำรหลงักำร

ขำย	ในรปูแบบกำรขยำยสำขำและศนูย์บรกิำร	รวมทัง้กำรเปิด

ร้ำน	iStudio,	iBeat,	U•Store	และร้ำน	mobi	ซึง่เป็นร้ำนขนำด

เล็กที่เน้นกำรเข้ำถึงลูกค้ำได้มำกขึ้น

ในปี	 2557	บริษัทฯ	มีสำขำท้ังหมดจ�ำนวน	 25	สำขำ	

สำมำรถแบ่งได้เป็น	iStudio	จ�ำนวน	5	สำขำ		iShop	จ�ำนวน	

1	สำขำ	iBeat	จ�ำนวน	4	สำขำ	U•Store	จ�ำนวน	9	สำขำ	และ

สำขำ	mobi	 จ�ำนวน	 4	 สำขำ	 และศูนย์บริกำร	 Smart	 Bar	

จ�ำนวน	 2	สำขำ	บริษัทฯ	 ยังมีจุดจ�ำหน่ำยสินค้ำ	Apple	 ใน		

IT	City	จ�ำนวน	23	สำขำ	

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�าคัญ
บริษัท	 เอส	 พี	 วี	 ไอ	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 ก่อต้ังจำก

ประสบกำรณ์กำรเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยสินค้ำภำยใต้ตรำ

ผลติภัณฑ์	Apple	ของนำยไตรสรณ์	และนำงเพ็ชรรตัน์	วรญำณ

โกศล	ตัง้แต่ปี	2532	โดยเริม่ต้นจำกกำรด�ำเนนิธุรกิจภำยใต้ชือ่

บริษัทเอส	พี	วี	บิสสิเนส	เซ็นเตอร์	จ�ำกัด	ด้วยทุนจดทะเบียน

เริ่มแรก	3,000,000	บำทมีวัตถุประสงค์หลักในกำรประกอบ

ธุรกิจเป็นตวัแทนจ�ำหน่ำยคอมพิวเตอร์	Apple	เป็นสนิค้ำหลกั	

ต่อมำในปี	2537	เพื่อปรับปรุงโครงสร้ำงผู้ถือหุ้นให้สอดคล้อง

กับกำรขยำยตัวของธุรกิจนำยไตรสรณ์	 และนำงเพ็ชรรัตน	์	

วรญำณโกศล	 จึงได้จดทะเบียนบริษัทใหม่ในนำม	 บริษัท		

เอส	พี	วี	แอดวำนซ์	จ�ำกัด	ด้วยทนุจดทะเบยีน		6,000,000	บำท

จำกควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินธุรกิจ	 ประกอบกับกำร

เติบโตของตลำด	Apple	ในประเทศไทย	เมื่อวันที่	6	มกรำคม	

2554	 นำยไตรสรณ์	 และนำงเพ็ชรรัตน์	 วรญำณโกศล	 จึง

ได้ร่วมลงทุนกับบริษัทไอทีซิตี้	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 จัดตั้งบริษัท		

เอส	พี	วี	ไอ	จ�ำกัด	ขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น	120,000,000	

บำท	โดยรับโอนทรัพย์สินและพนักงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเป็น

ตวัแทนจ�ำหน่ำย	Apple	ทัง้หมด	จำกบรษิทั	เอส	พี	วี	แอดวำนซ์	

จ�ำกัด	ซึง่จำกกำรร่วมทนุในครัง้นี	้ท�ำให้บรษิทัฯ	สำมำรถขยำย

จุดจ�ำหน่ำยสินค้ำ	Apple	สู่พื้นที่ร้ำน	ITCity	ทั่วประเทศ

บริษัทฯ	ยังได้ขยำยธุรกิจกำรให้บริกำรที่เป็นมำตรฐำน

ให้แก่ลูกค้ำ	 โดยมีศูนย์บริกำรสินค้ำภำยใต้ตรำผลิตภัณฑ	์	

Apple	ในนำม	Smart	Bar	รวมท้ังเปิดศูนย์ฝึกอบรมกำรใช้งำน

ให้แก่ลูกค้ำและองค์กร	ตำมมำตรฐำน	Apple	ซึ่งบริษัทฯ	ได้

รับกำรแต่งตั้งเป็น	Authorized	Apple	Training	Center	แห่ง

เดียวในประเทศไทย	นอกจำกน้ี	บริษัทฯ	 ยังได้รับกำรแต่งต้ัง

เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยภำยใต้ตรำสินค้ำอื่นๆ	เพื่อใช้งำนร่วมกับ

สินค้ำ	Apple	เป็นหลัก	เพื่อที่รองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำ
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�คัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
และการบริหารงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ

เดือน / ปี

มกรำคม	2554

มีนำคม	2554

กรกฎำคม	2554

ตุลำคม	2554

ธันวำคม	2554

มกรำคม	2555

กุมภำพันธ์	2555

มิถุนำยน	2555

เมษำยน	2556

ธันวำคม	2556

กรกฎำคม	2557	

กันยำยน	2557

ตุลำคม	2557

พฤศจิกำยน	2557

ธันวำคม	2557	

เหตุการณ์ที่สําคัญ

จัดตั้งบริษัทฯ		ด้วยทุนจดทะเบียน	120,000,000	บำท

•	 รับโอนทรัพย์สินและพนักงำนที่เก่ียวข้องกับกำรเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย	 Apple	 ทั้งหมดของบริษัท		

	 เอส	พี	วี	แอดวำนซ์	จ�ำกัด	

•		 รบัโอนสำขำทัง้หมด	จ�ำนวน	15	สำขำ	ซึง่ได้แก่	iStudio	จ�ำนวน	4	สำขำ		iShop	จ�ำนวน	1	สำขำ	iBeat	จ�ำนวน	

	 1	สำขำ	U•Store	จ�ำนวน	7	สำขำ	และ	Smart	Bar	จ�ำนวน	2	สำขำ

•		 เริ่มเปิดจุดจ�ำหน่ำยสินค้ำ	Apple	ใน	IT	City		

เปิดสำขำ	U•Store	ที่มหำวิทยำลัยมหิดล	ศำลำยำ	และมหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิต

เปิดจุดจ�ำหน่ำยสินค้ำ	Apple	ใน	Big	C	เป็นแห่งแรก	

เปิดสำขำ	iStudio	ที่ศูนย์กำรค้ำ	เซ็นทรัลแกรนด์	พระรำม	9	

เปิดสำขำ	U•Store	ที่มหำวิทยำลัยบูรพำ

เปิด	Smart	Bar	ที่ศูนย์กำรค้ำ	เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

เปิดสำขำ		iStudio	ที่ศูนย์กำรค้ำ	เกตเวย์	เอกมัย

•	 ด�ำเนินกำรแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน	

•		 เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้จำก	 10.00	 บำท	 เป็น	 0.50	 บำท	 ส่งผลท�ำให้จ�ำนวนหุ้นสำมัญ	

	 ของ	บริษัทฯ	เพิ่มจำกจ�ำนวน	12,000,000	หุ้น	เป็น	240,000,000	หุ้น

•		 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ�ำนวน	80,000,000	บำท	จำกทุนจดทะเบียนเดิม	 120,000,000	ล้ำนบำท	 เป็น	

	 200,000,000	ล้ำนบำท	โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่จ�ำนวน	160,000,000	หุน้	มลูท่ีตรำไว้หุน้ละ	0.50	บำท		

	 ซึ่งรำยละเอียดกำรจัดสรรเป็นดังนี้	

	 	 1)	 หุน้สำมญัจ�ำนวน	50,000,000	หุน้	จดัสรรให้กับผูถื้อหุ้นเดมิ	ซึง่จดัสรรเรยีบร้อยแล้ว	ส่งผลท�ำให้	

	 	 	 	 ทุนช�ำระแล้วของบริษัทฯ	เท่ำกับ	290,000,000	หุ้น

	 	 2)		หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน	104,500,000	หุ้น	เสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไปครั้งแรก

	 	 3)		หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน	5,500,000	หุ้น	เสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทฯ

จดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้ว	จำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญใหม่	จ�ำนวน	160,000,000	หุ้น	รวมเป็นจ�ำนวน

หุ้นทั้งสิ้น	400,000,000	หุ้นๆ	ละ	0.50	บำท

ยกเลิก	Smart	Bar	ที่ส�ำนักงำนใหญ่

เปิดสำขำ	iBeat	

•		ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเชียงรำย

•		เทสโก้	โลตัส	สำขำมหำชัย	2

เปิดสำขำ	mobi

•		ศูนย์กำรค้ำซีคอน	สแควร์

•		ศูนย์กำรค้ำเดอะมอลล์	ชอปปิ้งเซ็นเตอร์	รำมค�ำแหง

•		ศูนย์กำรค้ำเดอะมอลล์	ชอปปิ้งเซ็นเตอร์	บำงกะปิ

ปิดจุดจ�ำหน่ำยใน	Big	C	ทั้งหมด27	จุด

เปิดสำขำ	mobi	ศูนย์กำรค้ำอัศวรรณ	ชอปปิ้ง	คอมเพล็กซ์	2	หนองคำย		
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ

รายได้

รำยได้จำกผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำ	Apple

•	ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์

•	ผลิตภัณฑ์ประเภท	IOS

•	ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริม	

รวมรำยได้จำกผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำ	Apple

รำยได้จำกผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำอื่น	

•	ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริม

•	ผลิตภัณฑ์ประเภทกรำฟิก

•	ผลิตภัณฑ์ประเภทซอฟต์แวร์	

•	ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์

รวมรำยได้จำกผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำอื่น	

รวมรำยได้จำกกำรขำย

รำยได้ค่ำบริกำร

รำยได้อื่น

รำยได้รวม

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ล้ำนบำท

846.65

1,380.08

91.78

2,318.51

133.90

29.47

20.35

1.96

185.68

2,504.19

13.55

2.34

2,520.08

ล้ำนบำท

640.11

1,315.11

125.79

2,081.01

137.52

44.51

15.25

1.76

199.04

2,280.05

12.22

10.73

2,303.00

ล้ำนบำท

587.90

1,004.88

140.77

1,733.55

151.07

40.05

11.14

2.45

204.71

1,938.26

8.11

12.01

1,958.38

ร้อยละ

33.60

54.76

3.64

92.00

5.31

1.17

0.81

0.08

7.37

99.37

0.54

0.09

100.00

ร้อยละ

27.79

57.10

5.46

90.36

5.97

1.93

0.66

0.08

8.64

99.00

0.53

0.47

100.00

ร้อยละ

30.02

51.31

7.19

88.52

7.71

2.05

0.57

0.13

10.45

98.97

0.41

0.61

100.00

ผลิตภัณฑ์และบริการ
บรษิทัฯ	ประกอบธุรกิจหลกัเป็นหนึง่ในตวัแทนจ�ำหน่ำย	

(Reseller)	ผลติภัณฑ์ภำยใต้	ตรำสนิค้ำ	Apple	ทัง้คอมพิวเตอร์	

ผลิตภัณฑ์ประเภทiOS	และอุปกรณ์เสริมต่ำงๆ	รวมทั้งเป็นตัว

แทนจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำ	สินค้ำอื่นๆ	ท่ี่สำมำรถน�ำ

มำใช้กับผลิตภัณฑ์	 Apple	 เป็นหลัก	 เพ่ือท่ีจะรองรับควำม

ต้องกำรของลกูค้ำได้ครบวงจร	นอกจำกนี	้บรษิทัฯ	ยังได้ขยำย

ธุรกิจกำร	บริกำรให้แก่ลูกค้ำ	 โดยมีศูนย์บริกำรส�ำหรับสินค้ำ

ภำยใต้ตรำผลิตภัณฑ์	Apple	ในนำม	Smart	Bar	รวมทั้งเปิด	

ศูนย์ฝึกอบรมตำมมำตรฐำน	Apple	

ผลิตภัณฑ์และบริการหลักของบริษัทฯ 

1. ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple

บรษิทัฯ	ได้รบักำรแต่งตัง้จำก	Apple	South	Asia	(Thai-

land)	Limited	ให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย	(Reseller)	ผลิตภัณฑ์

ภำยใต้ตรำสินค้ำ	Apple	ซึ่งสำมำรถแบ่งได้เป็น	3	กลุ่ม	ดังนี้

•	 ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์	MAC	OS	 (MAC		

Operating	System)	:	คอมพิวเตอร์ทุกรุน่ภำยใต้ตรำสินค้ำของ	

Apple	(MAC	OS)	ประกอบด้วยผลติภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์

ไอแมค	 (iMac)	แมคโปร	 (Mac	Pro)	แมคมินิ	 (Mac	Mini),	

คอมพิวเตอร์แบบพกพำทั้งแมคบุ๊คโปร	 (MacBookPro)	และ	

แมคบุ๊คแอร์	(MacBook	Air)

•	 ผลิตภัณฑ์ประเภท	 iOS	 :	 ผลิตภัณฑ์ประเภทไอ

แพด	 (iPad)	 และไอพอด	 (iPod)	 ส�ำหรับไอโฟน	 (iPhone)	

เนื่องจำก	 Apple	 แต่งตั้งผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเป็น

ตวัแทนจ�ำหน่ำยโดยตรง	บรษิทัฯ	จะซือ้จำกผูใ้ห้บรกิำรโทรศัพท์

เคลื่อนที่มำจ�ำหน่ำย

•	 ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริมภำยใต้ตรำสินค้ำ	

Apple	 (Apple	Accessories):	 เช่น	ที่ชำร์จแบตเตอรี่	 หูฟัง

สำยพ่วง	 เครื่องส่งสัญญำณอินเตอร์เน็ต	แผนควำมคุ้มครอง	

AppleCare	เป็นต้น

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
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2. ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น (Non-Apple 

Products)

เพ่ือท่ีจะรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ครบวงจร	

บริษัทฯ	 ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ภำย

ใต้ตรำสินค้ำอื่นๆ	ได้แก่

•	 ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริม:	 ได้แก่	 ฮำร์ดดิสก์

เก็บข้อมูลส�ำหรับงำนวีดีโอ	 ฮำร์ดดิสก์เก็บข้อมูลแบบพกพำ	

หฟัูง	Case	ป้องกันกำรกระแทก	ฟิล์มกันรอย	ล�ำโพง	แบตเตอรี่

ส�ำรองแบบพกพำ	และที่ชำร์จแบตเตอรี่

•	ผลติภัณฑ์ประเภทกรำฟิก:	ได้แก่	เครือ่งพิมพ์องิค์เจท็

หน้ำกว้ำง	กระดำษส�ำหรับงำนพิมพ์	และ	อุปกรณ์วัดคุณภำพ

กำรพิมพ์

•	ผลติภณัฑ์ประเภทซอฟต์แวร์:	ได้แก่	Adobe	และ	EFI	

(โปรแกรม	Colorproof	XF)

•	ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์:	ได้แก่	คอมพิวเตอร์

ของบริษัท	 เดลล์	 คอมพิวเตอร์	 (ประเทศไทย)	 จ�ำกัด	 เพ่ือ

เป็นทำงเลือกเสริมส�ำหรับลูกค้ำท่ีต้องกำรสินค้ำประเภท

คอมพิวเตอร์ภำยใต้ตรำสินค้ำอื่น

บริษัทฯ	 ได้รับกำรแต่งต้ังจำก	 Apple	 South	 Asia	

(Thailand)	Limited	 ให้เป็น	Authorized	Service	Provider	

ท�ำให้บริษัทฯ	สำมำรถ	เปิดศูนย์บริกำรภำยใต้ชื่อ	Smart	Bar	

เพื่อให้บริกำรต่ำงๆ	ส�ำหรับสินค้ำ	Apple	ได้	 โดยสำมำรถซื้อ

อะไหล่ต่ำงๆ	จำก	Apple	ได้โดยตรง	ปัจจุบันบริษัทมี	Smart	

Bar	จ�ำนวน	2	แห่ง	ได้แก่	ที่	IT	Mall	Fortune	Town	ชั้น	3	และ	

ศูนย์กำรค้ำเซน็ทรลั	แจ้งวัฒนะ	ชัน้	4	รวมท้ังเปิดศูนย์ฝึกอบรม	

กำรใช้งำนให้แก่ลกูค้ำและองค์กรตำมมำตรฐำน	Apple	ซึง่ได้

รับกำรแต่งตั้งเป็น	Authorized	Apple	Training	Center	แห่ง

เดียวในประเทศไทย
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1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จ�าหน่ายสินค้า
รายใหญ่

บริษัทฯ	 ได้รับกำรแต่งตั้งจำก	 Apple	 South	 Asia	

(Thailand)	 Limited	 เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยสินค้ำของ	Apple	

รวมท้ังเปิดศนูย์บรกิำรเพ่ือให้บรกิำรหลงักำรขำยสนิค้ำ	Apple	

โดยบริษัทฯ	มีสัดส่วนกำรซื้อสินค้ำจำก	Apple	คิดเป็นร้อยละ	

73.65	ร้อยละ	75.37	และร้อยละ	67.03	ของยอดสัง่ซือ้ทัง้หมด

ในปี	2555–2557	ตำมล�ำดบั	ดงัน้ัน	หำกบรษิทัฯ	ถูกยกเลกิกำร

แต่งตั้งจำก	Apple	 ในกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำ	Apple	 จะเกิดผล	

กระทบกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบรษิทัฯ	อย่ำงมนียัส�ำคัญถึงแม้

สัญญำในกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหนำ่ยสินค้ำ	Apple	 เป็น

สัญญำปีต่อปี	 แต่จำกกำรท่ีนำยไตรสรณ์	 และนำงเพ็ชรรัตน์	

วรญำณโกศล	และทีมงำนผู้บริหำร	ด�ำเนินธุรกิจเป็นตัวแทน

จ�ำหน่ำยสินค้ำให้กับ	Apple	มำกว่ำ	20	ปี	อีกทั้งบริษัทฯ	ยัง

ได้รับรำงวัลต่ำงๆ	 จำก	 Apple	 มำโดยตลอด	 รวมทั้งสร้ำง

ยอดขำยจ�ำนวนมำก	และปฏิบัติตำมข้อตกลงในสัญญำกับ		

Apple	 อย่ำงเคร่งครัด	ท�ำให้ผู้บริหำรเชื่อมั่นว่ำกำรประกอบ	

ธุรกิจของบริษัทฯ	 จะได้รับกำรสนับสนุนและควำมไว้ใจจำก	

Apple	อย่ำงต่อเนื่อง

2. ความเสี่ยงจากการล้าสมัยของสินค้า
สินค้ำของ	Apple	 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็ว	Apple	จึงต้องท�ำกำรพัฒนำและออก

สินค้ำรุ่นใหม่ๆ	ที่มีควำมทันสมัยและมีหน้ำที่กำรใช้งำนเพ่ิม

เตมิให้ตรงกับควำมต้องกำรของลกูค้ำอยู่ตลอดเวลำ	เช่นเดียว

กับสินค้ำ	IT	อื่นๆ	ที่บริษัทฯ	เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย	บริษัทฯ	จึง

อำจประสบปัญหำในเรื่องกำรบริหำรสินค้ำคงคลัง	กล่ำวคือ	

สินค้ำท่ีมีอยู่อำจเสื่อมควำมนิยมและล้ำสมัย	 ท�ำให้บริษัทฯ	

ไม่สำมำรถจ�ำหน่ำยสินค้ำดังกล่ำว	 ได้จำกกำรท่ีผู้บริหำรของ	

บริษัทฯ	ประกอบธุรกิจจ�ำหน่ำยสินค้ำ	Apple	มำนำน	ท�ำให้

มีควำมเข้ำใจถึงควำมต้องกำรของผู้บริโภคเป็นอย่ำงดี	 โดย

บรษิทัฯ	มเีจ้ำหน้ำท่ีดแูลสนิค้ำ	(Product	Management)	คอย

ติดตำมสต๊อคสินค้ำ	คัดเลือกสินค้ำ	และสั่งซื้อสินค้ำจ�ำนวน

ที่เหมำะสม	เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกสินค้ำล้ำสมัย	ส�ำหรับ

กำรคัดเลือกสินค้ำเข้ำมำจ�ำหน่ำย	 เจ้ำหน้ำท่ีดูแลสินค้ำจะ

มีกำรส�ำรวจควำมคิดเห็น	 ควำมต้องกำรผ่ำนทำงพนักงำน

หน้ำร้ำน	 และผู้จัดกำรสำขำอย่ำงสม�่ำเสมอ	 ในขณะเดียว

กันบริษัทฯ	 ยังได้รับข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ	 เก่ียวกับสินค้ำใหม่ๆ		

ปัจจัยเสี่ยง

แนวโน้ม	หรอืเทคโนโลยีต่ำงๆ	จำก	Apple	รวมท้ังผูจ้ดัจ�ำหน่ำย

รำยอื่นส่งผลท�ำให้บริษัทฯ	 สำมำรถคัดสรรสินค้ำได้ตรงกับ	

ควำมต้องกำรของผู้บริโภคมำกที่สุด	ในขณะเดียวกัน	บริษัทฯ

มีกำรบริหำรสินค้ำคงคลังอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 ด้วยระบบ	

Inventory	 Online	 ที่เชื่อมโยงข้อมูลสินค้ำคงคลังของทุก	

สำขำ	 โดยทุกสิ้นวันจะมีกำรสุ่มตรวจเช็คสินค้ำคงคลังของ

แต่ละสำขำ	 เพ่ือท�ำกำรเปรียบเทียบยอดสินค้ำคงเหลือกับ

รำยงำนสนิค้ำคงคลงัจำกระบบInventory	ของบรษิทั	ในสำขำ

ท่ีมีกำรหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือช้ำ	 ก็จะด�ำเนินกำรโอนไปยัง

สำขำอืน่	พร้อมทัง้กำรจดักิจกรรมส่งเสรมิกำรขำย	(Promotion)	

เพ่ือช่วยในกำรจ�ำหน่ำยให้เร็วข้ึนหำกสำขำใดมีสินค้ำไม่พอ	

กับควำมต้องกำร	 ก็จะสำมำรถตรวจเช็คสินค้ำคงคลังจำก	

สำขำอื่นได้ในทันที	ส่งผลท�ำให้บริษัทฯ	สำมำรถระบำยสินค้ำ

ได้รวดเร็วก่อนที่สินค้ำที่มีอยู่จะเสื่อมควำมนิยม	 นอกจำกนี้		

ในกรณท่ีี	Apple	ออกสนิค้ำรุน่ใหม่เพ่ือทดแทนรุน่เดิม	บรษิทัฯ	

จะได้รบักำรชดเชยส่วนต่ำงรำคำตำมรุน่	เงือ่นไข	และตำมเวลำ

ที่ตกลงกัน	เพื่อให้บริษัทฯ	สำมำรถปรับรำคำขำยลงมำเพื่อให้

สำมำรถแข่งขันได้

3. ความเสี่ยงจากการการแข่งขัน
กำรเจรญิเติบโตอย่ำงรวดเรว็ของตลำด	ICT	โดยเฉพำะ

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีสมำร์ทโฟน	และแท็บเล็ตพีซี	 ส่งผลท�ำให้	

มีกำรแข่งขันท่ีสูง	 โดยเฉพำะในส่วนของผู้ผลิตไม่ว่ำจะเป็น		

Apple,	 Samsung,	 Nokia,	 HTC	 ท่ีจะออกสินค้ำรุ่นใหม่ๆ		

ออกมำอย่ำงสม�่ำเสมอ	 เพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งตลำด	 อย่ำงไร	

ก็ตำม	 ด ้วยเอกลักษณ์เฉพำะของผลิตภัณฑ์ 	 Apple	

ไม่ว่ำจะเป็นนวัตกรรม	ระบบปฏิบัติกำร	Mac	OS		X	ส�ำหรับ		

เครื่องคอมพิวเตอร์,	 iOS	 ส�ำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และ	

Tablet,	 Cloud	 System,	 Retina	 Display	 ส�ำหรับเครื่อง	

คอมพิวเตอร์พกพำท่ีแสดงภำพได้คมชัดกว่ำจอคอมพิวเตอร	์

ท่ัวไป	 ควำมหลำกหลำยของ	Application	 ควำมปลอดภัย	

ของระบบประกอบกับกำรออกแบบสินค้ำท่ีทันสมัย	 และ	

ควำมง่ำยในกำรใช้งำนคำดว่ำผลิตภัณฑ์	 Apple	 จะยังคง		

ได้รับควำมนิยมจำกผู้บริโภคในขณะเดียวกัน	บริษัทฯ	 อำจ		

มีควำมเส่ียงจำกผู้ประกอบกำรรำยอื่นท่ีได้รับกำรแต่งต้ังจำก	

Apple	ให้เป็น	Reseller	ในประเทศไทย	เช่นเดียวกัน	ท�ำให้ผู้

ประกอบกำรสำมำรถเปิดร้ำน	 iStudio,	 iBeat,	U•Store	หรือ	

จดุขำยสนิค้ำ	Apple	ในร้ำน	Retail	ของผูป้ระกอบกำรดงักล่ำว	
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หรอืห้ำงสรรพสนิค้ำต่ำงๆ	ได้เช่นเดยีวกบับรษิทัฯ	อย่ำงไรก็ตำม	

แต่ละศนูย์กำรค้ำหรอือำคำรส�ำนักงำน	หรอื	Community	Mall	

จะไม่มร้ีำน	Apple	ประเภทเดยีวกันอยู่ในท่ีเดยีวกัน	(แต่อำจมี

จุดจ�ำหน่ำยอื่นๆ	ที่จ�ำหน่ำยสินค้ำ	Apple	เช่น	ใน	Power	Buy	

หรือ	Power	Mall)	Reseller	ทุกรำยจะต้องบริหำรช่องทำงกำร

จ�ำหน่ำยของตนเอง	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพมำกที่สุด	 ดังนั้น	

ควำมส�ำเร็จของ	Reseller	คือกำรมีช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยที่เข้ำ

ถึงผู้บริโภคได้อย่ำงทั่วถึง	 และรวดเร็วกำรบริกำรท่ีมีคุณภำพ

และครบวงจร	และกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ

จำกกำรที่บริษัทฯ	 เป็นร้ำนตัวแทนจ�ำหน่ำย	Apple	ที่

มีช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน	 Prime	Area	 ท่ัว

กรุงเทพมหำนคร	และจุดขำยสินค้ำ	Apple	ที่ตั้งอยู่ที่	IT	City	

จ�ำนวน		23	สำขำ	บรษิทัฯ	ยังมศูีนย์บรกิำรท่ีมคีณุภำพและครบ

วงจร	สำมำรถให้บริกำรหลังกำรขำย	ส�ำหรับสินค้ำต่ำงๆ	ของ	

บริษัทฯ	ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	นอกจำกนี้	ในบรรดำคู่แข่งที่

เป็น	Reseller	ของ	Apple	ส่วนใหญ่มุง่เน้นทีต่ลำดค้ำปลกี	โดย

กำรเปิดสำขำเพ่ือครอบคลุมพ้ืนที่จ�ำหน่ำยทั่วไป	 เน่ืองจำกผู้

บริหำรของบริษัทฯ	ด�ำเนินธุรกจิเกีย่วกบั	Apple	มำนำน	ท�ำให้

มีฐำนลูกค้ำท่ีเป็นองค์กร	 และกำรศึกษำ	ซึ่งคู่แข่งไม่มีควำม

ถนัดหรือทีมงำนท่ีจะเข้ำมำท�ำตลำดในส่วนน้ี	 ประกอบกับ

บริษัทฯ	มีกลยุทธ์ในกำรน�ำสินค้ำประเภทอื่นๆ	 เข้ำมำรวมกับ

สินค้ำ	Apple	ส�ำหรับสร้ำงเป็น	Solution	ใหม่ๆ	เพื่อตอบสนอง

ควำมต้องกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน	รวมทั้งบริษัทฯ	มีทีมงำน

ที่มีประสบกำรณ์ในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ	

และประสบควำมส�ำเร็จในกำรติดต้ังระบบต่ำงๆ	 ในโรงเรียน

และมหำวิทยำลัยชั้นน�ำหลำยแห่ง	ท�ำให้บริษัทฯ	สำมำรถรุก

ตลำดองค์กรและกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับสัญญาเช่าพื้นที่
เนือ่งจำกบรษิทัฯ	มกีำรจ�ำหน่ำยสนิค้ำและให้บรกิำรให้

แก่ลกูค้ำรำยย่อยทัว่ไปโดยผ่ำนสำขำของบรษิทัฯ	ทัง้สิน้จ�ำนวน	

25	สำขำ	(iStudio	5	สำขำ	iShop1	สำขำ	iBeat	4	สำขำ	U•Store		

9	สำขำ	mobi	4	สำขำ)	และศูนย์บริกำร	2	สำขำ	ซึ่งตั้งอยู่ใน

ศนูย์กำรค้ำ	อำคำรส�ำนกังำน	มหำวิทยำลยัท่ัวกรงุเทพมหำนคร	

ดังน้ันบริษัทฯ	 จะต้องท�ำกำรเช่ำพ้ืนท่ีจำกผู้ให้เช่ำพ้ืนท่ีท้ังใน

รูปแบบของสัญญำเช่ำระยะสั้นและระยะยำว	บริษัทฯ	อำจมี

ควำมเสีย่งจำกกำรทีไ่ม่สำมำรถต่อสญัญำเช่ำพ้ืนท่ี	หรอือำจมี

ควำมเสีย่งจำกกำรท่ีผูใ้ห้เช่ำขอเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในกำรต่อ

สัญญำที่ท�ำให้บริษัทต้องเสียค่ำใช้จ่ำยสูงกว่ำเดิม	ณ	วันที่	31	

ธันวำคม	2557	บรษิทัฯ	มสีำขำท่ีเป็นสญัญำเช่ำพ้ืนทีร่ะยะยำว

จ�ำนวน	1	สำขำ	ซึ่งมีอำยุกำรเช่ำคงเหลือ	16	ปี	ส�ำหรับสำขำ

ที่เหลือเป็นสัญญำเช่ำพ้ืนท่ีระยะสั้น	 ซึ่งมีอำยุสัญญำไม่เกิน		

3	ปี	 จึงอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่ไม่สำมำรถต่อสัญญำเช่ำ

พ้ืนที่ได้	 แต่จำกกำรที่ผู้บริหำรของบริษัทฯ	 เป็นคู่ค้ำท่ีดีของผู้

ให้เช่ำพื้นที่มำโดยตลอดกว่ำ	10	ปี	จึงท�ำให้มีควำมเสี่ยงเกี่ยว

กับต่อสัญญำเช่ำพื้นที่ดังกล่ำวค่อนข้ำงน้อย

5. ความเส่ียงจากการเกิดความเสียหายจากการ
ทุจริตของพนักงานระดับปฏิบัติงาน

บริษัทฯ	 มีควำมจ�ำเป็นท่ีจะต้องมีกำรกระจำยสินค้ำ

ไปตำมสำขำในพ้ืนท่ีต่ำงๆประกอบกับสินค้ำมีมูลค่ำค่อนข้ำง	

สูงเคลื่อนย้ำยสะดวกและเป็นท่ีต้องกำรโดยทั่วไปจำก	

ลักษณะดังกล่ำวบริษัทฯ	 อำจเผชิญควำมเส่ียงจำกกำร		

ทุจริตของพนักงำนระดับปฏิบัติงำนบริษัทฯ	 จึงได้วำงระบบ	

ควบคุมภำยในและระบบสอบทำนไว้เป็นอย่ำงดี	 รวมท้ังน�ำ	

ระบบสำรสนเทศมำช่วยสนับสนุนในส่วนระบบจัดเก็บสินค้ำ	

บริษัทฯ	 มีมำตรกำรตรวจสอบสินค้ำโดยผู้จัดกำรสำขำจะ	

ด�ำเนินกำรสุ่มตรวจสินค้ำทุกวัน	 โดยเฉพำะสินค้ำที่มีมูลค่ำ

สูง	 นอกจำกน้ันยังมีเจ้ำหน้ำท่ีจำกแผนกบัญชีเข้ำไปตรวจ

นับสินค้ำในแต่ละสำขำ	อย่ำงน้อยเดือนละ	1	ครั้ง	พนักงำน

ในสำขำน้ันๆ	 จะต้องร่วมกันรับผิดชอบหำกมีสินค้ำสูญหำย	

โดยมำตรกำรต่ำงๆ	 และระบบงำนท่ีบริษัทฯ	 วำงไว้จะช่วย		

จ�ำกัดควำมเสยีหำยท่ีจะเกิดข้ึนไว้ในระดับท่ีไม่เป็นสำระส�ำคญั

ต่อผลประกอบกำร

6. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารหลัก ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

บริษัทฯ	 พ่ึงพิงทีมผู้บริหำรซึ่งเป็นผู้มีประสบกำรณ์ใน

ธุรกิจ	Apple	และมีควำมสัมพันธ์อันดีกับ	Apple	มำเป็นเวลำ

นำนกว่ำ	 20	 ปี	 จึงอำจท�ำให้เกิดควำมเสี่ยงจำกกำรพ่ึงพิง

ทีมผู้บริหำรดังกล่ำว	 อย่ำงไรก็ตำมเน่ืองจำกทีมผู้บริหำรเป็น	

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทด้วย	ซึ่งน่ำจะเป็นแรงจูงใจในกำร

บริหำรงำนของบริษัทฯ	 ให้เจริญก้ำวหน้ำต่อไป	 นอกจำกน้ี	

บริษัทฯ	มีนโยบำยผลักดันกำรบริหำรงำนเป็นทีมเวิร์คมำกขึ้น	

โดยส่งเสริมให้มีกำรว่ำจ้ำงบุคลำกรมืออำชีพจำกภำยนอก

เข้ำร่วมงำนมำกขึน้	โดยค�ำนงึถงึกำรพฒันำประสทิธภิำพและ

ศักยภำพของบริษัทเป็นส�ำคัญ	อีกท้ังมีกำรก�ำหนดและแบ่ง

แยก	ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีไว้อย่ำงชดัเจน	เพ่ือเป็นกำรป้องกัน

กำรมีอ�ำนำจเบ็ดเสร็จ
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ชื่อผู้ถือหุ้น
 
1.	บริษัท	ไอที	ซิตี้	จ�ำกัด	(มหำชน)

2.	นำงเพ็ชรรัตน์	วรญำณโกศล	

3.	นำยไตรสรณ์	วรญำณโกศล	

4.	นำงภัทรำ	พงษ์เพียรสกุล

5.	นำยพีรภัทร	วรญำณโกศล	

6.	นำงสำวภัทรินดำ	วรญำณโกศล	

7.	นำงสำวพัชรำ	เกียรตินันทวิมล

8.	นำยสมชำย	วรญำณโกศล

9.	นำยวีรศักดิ์	วรญำณโกศล

10.	นำยนรำธร	วงศ์วิเศษ

11.	ผู้ถือหุ้นรำยอื่นๆ

รวม

จํานวน

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

% การถือหุ้น 

29.00

8.32

6.33

2.10

1.59

1.50

1.46

1.35

1.34

1.26

45.76

100.00

โครงสร้างการถือหุ้น

รายผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ	40	ของก�ำไรสทุธิภำยหลงักำรหกัภำษเีงนิได้นิตบิคุคล	อย่ำงไรก็ตำม	

บริษัทฯ	อำจก�ำหนดให้กำรจ่ำยเงินปันผลมีอัตรำน้อยกว่ำอัตรำท่ีก�ำหนดได้	 หำกบริษัทมีควำมจ�ำเป็นท่ีจะต้องน�ำเงินก�ำไรสุทธิ

จ�ำนวนดังกล่ำวมำใช้เพื่อขยำยกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	ต่อไป
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โครงการสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

แผนก
บัญชี

แผนก
สินเชื่อและ
การเงิน

แผนก
วิศวกรรม
และบริการ

แผนกขาย แผนกค้า
ปลีก 1

แผนกค้า
ปลีก 2

แผนก
ผลิตภัณฑ์

แผนกการ
ตลาด

แผนก
ทรัพยากรบุคคล 

แผนกฝก
อบรม

แผนกบริหาร
งานทั่วไป

แผนกกลยุทธิ์
และพัฒนา

แผนกตรวจสอบ
ภายใน
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คณะกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ-นามสกุล

1.	 นำยธีระ	อภัยวงศ์

2.	 นำยมินทร์	อิงค์ธเนศ

3.	 นำยนรำธร	วงศ์วิเศษ

4.	 นำยไตรสรณ์	วรญำณโกศล

5.	 นำงเพ็ชรรัตน์	วรญำณโกศล

6.	 นำยสุจิน	สุวรรณเกต

7.	 นำงสุษมำ	รัติวำนิช	

รายชื่อกรรมการ

1.	 นำยธีระ	อภัยวงศ์

2.	 นำยมินทร์	อิงค์ธเนศ

3.	 นำยนรำธร	วงศ์วิเศษ

4.	 นำยไตรสรณ์	วรญำณโกศล

5.	 นำงเพ็ชรรัตน์	วรญำณโกศล

6.	 นำยสุจิน	สุวรรณเกต

7.	 นำงสุษมำ	รัติวำนิช

ตําแหน่ง

ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำร

กรรมกำร

กรรมกำร

กรรมกำร

กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ

การเข้าประชุมคณะกรรมการ 
/ การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)

4/4

4/4

3/4

4/4

4/4

4/4

3/4

การเข้าประชุมคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

4/4

-

-

-

-

4/4

3/4

เลขานุการบริษัทฯ
นำยพีระพล	อ�ำพัน

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
นำยนรำธร	วงศ์วิเศษ	หรือ	นำยมินทร์	อิงค์ธเนศ		ลงลำยมือชื่อร่วมกับ	นำยไตรสรณ์	วรญำณโกศล	หรือ	นำงเพ็ชรรัตน์		

วรญำณโกศล	รวมเป็นสองคนและประทับตรำส�ำคัญของบริษัท	

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ส�าหรับปี 2557

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
1.	ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย	 	วัตถุประสงค์	และข้อบังคับของบริษัทฯ	 	ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ควำมสุจริต	และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2.	มอี�ำนำจมอบหมำยแต่งตัง้กรรมกำรจ�ำนวนหนึง่ให้เป็นคณะกรรมกำรบรหิำร	เพ่ือด�ำเนนิกำรอย่ำงหนึง่อย่ำงใดหรอืหลำย

อย่ำงเพ่ือปฏบิตังิำนตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ	รวมท้ังมอี�ำนำจแต่งต้ังประธำนกรรมกำรบรหิำร	และคณะ

กรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ		เช่น	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	คณะกรรมกำรสรรหำ	และคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน		ตำมควำม

เหมำะสม
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3.	ก�ำหนดเป้ำหมำย		แนวทำง	นโยบำย	แผนงำน	และงบประมำณของบริษัทฯ		ควบคุมดูแลกำรบริหำรและกำรจัดกำร

ของคณะกรรมกำรบริหำร	หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำย	ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทฯได้ให้ไว้

4.	พิจำรณำทบทวนและอนมุติันโยบำย	ทศิทำง	กลยุทธ์	แผนงำนกำรด�ำเนนิธุรกิจ	งบประมำณส�ำหรบัประกอบธุรกิจประจ�ำปี	

งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี	โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของบริษัทฯ	ที่เสนอโดยคณะกรรมกำรบริหำร

5.	ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง

6.	พิจำรณำและอนุมัติกิจกำรอื่นๆ	ที่ส�ำคัญอันเกี่ยวกับบริษัทฯ	หรือที่เห็นสมควรจะด�ำเนินกำรนั้นๆ	เพื่อให้เกิดประโยชน์

แก่บริษัทฯ	

เว้นแต่อ�ำนำจในกำรด�ำเนินกำรดังต่อไปน้ี	 จะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อน	 ท้ังน้ี	 ก�ำหนดให้

รำยกำรที่กรรมกำรหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง	มีส่วนได้เสีย	หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ	หรือ	

บริษัทย่อย	ให้กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น	ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(ก)	 เรื่องที่กฎหมำยก�ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข)		กำรท�ำรำยกำรทีก่รรมกำรมส่ีวนได้เสยี	และอยู่ในข่ำยท่ีกฎหมำยก�ำหนด	หรอืข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรพัย์ระบตุ้อง

ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น

และในกรณีดังต่อไปน้ีจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ	และท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่ำ	3	ใน	4	ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำประชุม	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก)	กำรขำย	หรือโอนกิจกำรของบริษัทฯ	ทั้งหมด	หรือบำงส่วนที่ส�ำคัญ

(ข)	 กำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่น	หรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัทฯ

(ค)	กำรท�ำ	แก้ไข	หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัทฯ	ทั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส�ำคัญ	

(ง)		กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัทฯ	 หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่ง

ก�ำไรขำดทุนกัน

(จ)	 กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ	หรือข้อบังคับ

(ฉ)	กำรเพิ่มทุน	กำรลดทุน	กำรออกหุ้นกู้	กำรควบหรือเลิกบริษัทฯ

ชื่อ-นามสกุล

นำยมินทร์	อิงค์ธเนศ

นำยไตรสรณ์	วรญำณโกศล

นำงเพ็ชรรัตน์	วรญำณโกศล

นำยพีระพล	อ�ำพัน

ตําแหน่ง

ประธำนกรรมกำรบริหำร

กรรมกำรบริหำร

กรรมกำรบริหำร

กรรมกำรบริหำร

คณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1.	น�ำเสนอเป้ำหมำย	นโยบำย	แผนธุรกิจ	รวมถึงกลยุทธ์ทำงธุรกิจ	และงบประมำณประจ�ำปีของบรษิทัฯ	ให้คณะกรรมกำร	

บริษัทฯ	พิจำรณำอนุมัติ

2.	ควบคุมดูแลกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตำมนโยบำย	 แผนงำน	 และงบประมำณท่ีได้รับอนุมัติจำก	

คณะกรรมกำรบริษัทฯ

3.	พิจำรณำอนุมัติกำรด�ำเนินงำนท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ	ตำมงบลงทุนหรืองบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำก

คณะกรรมกำรบริษัทฯ	โดยวงเงินส�ำหรับแต่ละรำยกำรเป็นไปตำมอ�ำนำจด�ำเนินกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ	
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ชื่อ-นามสกุล

1.	 นำยธีระ	อภัยวงศ์*

2.	 นำยสุจิน	สุวรรณเกต*

3.	 นำงสุษมำ	รัติวำนิช

ตําแหน่ง

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรตรวจสอบ

4.	น�ำเสนอโครงสร้ำงองค์กร	อัตรำก�ำลังคน	และอ�ำนำจกำรบริหำรองค์กรให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ	พิจำรณำอนุมัติ	

5.		พิจำรณำปรบัเงนิเดอืน	โบนัสของพนักงำนระดบัต�ำ่กว่ำกรรมกำรผูจ้ดักำร	รวมถึงพิจำรณำอนมุตัอิตัรำก�ำลงัคนท่ีไม่อยู่

ในงบประมำณประจ�ำปี	

6.	มีอ�ำนำจแต่งตั้งหรือว่ำจ้ำงที่ปรึกษำที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนภำยในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด

7.		พิจำรณำผลก�ำไรและขำดทุนของบริษัทฯ	 กำรเสนอจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลหรือเงินปันผลประจ�ำปีเพ่ือเสนอ	

คณะกรรรมกำรบริษัทฯ	พิจำรณำอนุมัติ

8.		มอี�ำนำจในกำรมอบอ�ำนำจให้บคุคลอืน่ใดหนึง่คนหรอืหลำยคนปฏิบตักิำรอย่ำงหนึง่อย่ำงใด	โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคมุ

ของคณะกรรมกำรบรหิำร	หรอือำจมอบอ�ำนำจเพ่ือให้บคุคลดงักล่ำว	มอี�ำนำจตำมทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรเห็นสมควร	และภำยใน

ระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร	ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรอำจยกเลิก	 เพิกถอน	 เปลี่ยนแปลง	หรือแก้ไขบุคคลท่ีได	้

รับมอบอ�ำนำจหรือกำรมอบอ�ำนำจนั้นๆ	ได้ตำมที่เห็นสมควร

9.	ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ	ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ	มอบหมำยเป็นครำวๆ	ไป	

ทั้งนี้	กำรมอบหมำยอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนั้น	จะไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ�ำนำจ	

หรอืมอบอ�ำนำจช่วงทีท่�ำให้ผูร้บัมอบอ�ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรหิำรสำมำรถอนุมตัริำยกำรท่ีตนหรอืบคุคลท่ีอำจมคีวำมขดัแย้ง	

(ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน	 และ/หรือ	ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ก�ำหนด)	 มีส่วนได้เสีย	 หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท	หรือบริษัทย่อย	และ/หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง		

คณะกรรมกำรบริหำรไม่มีอ�ำนำจอนุมัติกำรด�ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว	โดยเรื่องดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำร

และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 (แล้วแต่กรณี)	 เพ่ือพิจำรณำอนุมัติต่อไป	ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรท่ีเป็นไปตำมธุรกิจปกติและ

เงื่อนไขกำรค้ำปกติซึ่งเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน	และ/หรือ	ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/

หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ

หมำยเหตุ	 :	 *เป็นกรรมกำรที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีเพียงพอท่ีจะสำมำรถท�ำหน้ำท่ีในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือ

ของงบกำรเงินได้

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
นำงสำวยุภำ	เบญจวิกรัย	

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.	สอบทำนให้บริษัทฯ	มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ

2.	สอบทำนให้บริษัทฯ	มีระบบกำรควบคุมภำยใน	(Internal	Control)	และระบบกำรตรวจสอบภำยใน	(Internal	Audit)	

ท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล	และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน	ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำร

พิจำรณำแต่งตั้ง	 โยกย้ำย	 เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน	หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบ

ภำยใน	
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3.	สอบทำนให้บริษัทฯ	ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์	และ

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.	พิจำรณำ	คัดเลือก	 เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท�ำหน้ำท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 และเสนอค่ำ

ตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว	รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง	

5.	พิจำรณำรำยกำรทีเ่ก่ียวโยงกัน	หรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย	และข้อก�ำหนด

ของตลำดหลักทรัพย์	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและ	เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6.	จัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯ	ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลง

นำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้

	 (ก)		ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ

	 (ข)		ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ

	 (ค)		ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 ข้อก�ำหนดของตลำด	

	 	 หลักทรัพย์	หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

	 (ง)	 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชีฯ

	 (จ)		ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

	 (ฉ)	 จ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ	และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน

	 (ช)	 ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร	(charter)

	 (ซ)	 รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีได้รับ	

	 	 มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ

7.	ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทฯ	มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล

1.	นำยนรำธร	วงศ์วิเศษ

2.	นำยไตรสรณ์	วรญำณโกศล

3.	นำงเพ็ชรรัตน์	วรญำณโกศล

4.	นำยพีระพล	อ�ำพัน

ตําแหน่ง

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.	น�ำเสนอนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ	ของบริษัทฯ	ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ

2.	ก�ำกับ	ดูแล	และติดตำมสอบทำนกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำง	ๆ	ของบริษัทฯ	เพื่อให้มีกำรจัดกำรควำม

เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง

3.	รำยงำนควำมคบืหน้ำในกำรพัฒนำและปรบัปรงุกำรด�ำเนินงำนเพ่ือลดควำมเสีย่งของ	บรษิทัฯ	ต่อคณะกรรมกำรบรษิทั

เพื่อทรำบ		โดยรำยงำนเป็นประจ�ำทุกไตรมำส

4.	พิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงน้อยปีละ	 	 1	ครั้ง	หรือเมื่อปัจจัยเสี่ยงมีกำร

เปลี่ยนแปลงอย่ำงนัยส�ำคัญ	และน�ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำณำอนุมัติหำกมีกำรปรับปรุง/แก้ไขนโยบำยฯ

5.		ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยอันเกี่ยวเนื่องกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ
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1.	ดูแล	บริหำร	ด�ำเนินงำน	และปฏิบัติงำนประจ�ำตำม

ปกตธุิรกิจเพ่ือประโยชน์ของบรษิทั	ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์

และข้อบงัคบับรษิทัฯ	ตลอดจนระเบยีบ	มต	ินโยบำย	แผนงำน	

และงบประมำณท่ีก�ำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมกำร	 และ/

หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ภำยใต้กรอบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง		

และขอบเขตอ�ำนำจซึ่งคณะกรรมกำรก�ำหนด

2.	ควบคุมดูแลกำรด�ำเนินกิจกำรและ/หรือบริหำรงำน

ประจ�ำวันของบริษัท

3.	จัดท�ำและน�ำเสนอ	นโยบำยทำงธุรกิจ	 แผนธุรกิจ	

เป้ำหมำย	แผนกำรด�ำเนินงำน	กลยุทธ์ทำงธุรกิจ	งบประมำณ

ประจ�ำปีของบริษัทฯ	ที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ	 งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ�ำปี	 และก�ำหนดอ�ำนำจกำรบริหำรงำน	 เพ่ือน�ำ

เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร	และคณะกรรมกำรของบริษัท	

4.	รับเอำนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัทมำก�ำหนด

ทิศทำง	แนวทำง	กลยุทธ์	และเป้ำหมำยทำงธุรกิจ	เพื่อก�ำหนด

ภำรกิจหลัก	(Mission)	ส�ำหรับฝ่ำยบริหำร	และฝ่ำยจัดกำรน�ำ

ไปด�ำเนินกำร	

5.	ควบคุมตรวจสอบ	ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของ

ฝ่ำยบริหำร	และฝ่ำยจัดกำร	และเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไข

ปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ	 เพื่อให้ผู้บริหำร	และฝ่ำยจัดกำรด�ำเนิน

กำรตำมยุทธศำสตร์	และแผนธุรกิจทีว่ำงไว้	เพ่ือให้เป็นไปตำม

นโยบำยบริษัทฯ

6.	ติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของฝ่ำย

บริหำร	 และฝ่ำยจัดกำร	 และรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	

กำรบริหำรจัดกำร	 ควำมคืบหน้ำในกำรด�ำเนินงำนต่อคณะ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

กรรมกำรบรหิำร	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	และคณะกรรมกำร	

บริษัทฯ	อย่ำงสม�่ำเสมอ

7.		ออกค�ำสัง่	ระเบยีบ	ประกำศ	และบนัทึกควำมเข้ำใจ	

เพ่ือให้แน่ใจว่ำกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัฯ	เป็นไปตำมนโยบำย	

และเพ่ือผลประโยชน์ของบรษิทัฯ	รวมถึงเพ่ือรกัษำระเบยีบวินัย

ภำยในองค์กร

8.	ก�ำหนดวิธีกำรบริหำร	 โดยให้ครอบคลุมถึงรำย

ละเอียดในกำรคัดเลือก	กำรฝึกอบรม	กำรว่ำจ้ำง	และเลิกจ้ำง

พนักงำนของบริษัท	 และก�ำหนดอัตรำค่ำจ้ำง	 เงินเดือน	ค่ำ

ตอบแทน	โบนัส	และสวัสดิกำรต่ำงๆ	ส�ำหรับพนักงำนภำยใน

กรอบที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ

9.	มอี�ำนำจแต่งตัง้และถอดถอนเจ้ำหน้ำทีข่องบรษิทัใน

ต�ำแหน่งที่ต�่ำกว่ำต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำร

10.	 มีอ�ำนำจอนุมัติค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำรตำม

ปกติธุรกิจของบริษัท	 เช่น	กำรจัดซื้อทรัพย์สิน	กำรใช้จ่ำยเงิน

ลงทุนทีส่�ำคัญเพ่ือประโยชน์บรษิทั	และกำรท�ำรำยกำรอืน่เพ่ือ

ประโยชน์ของบริษัท	ซึ่งอ�ำนำจกำรอนุมัติดังกล่ำวจะเป็นกำร

อนุมัติรำยกำรปกติทั่วไปทำงกำรค้ำ	 โดยมีวงเงินในแต่ละ

รำยกำรเป็นไปตำมตำรำงอ�ำนำจด�ำเนินกำร	(Authority	Table)	

ที่ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ

การสรรหากรรมการ
กำรคดัเลอืกบคุคลท่ีจะแต่งต้ังเป็นกรรมกำรของบรษิทัฯ	

จะกระท�ำผ่ำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ	

จะเป็นผู้พิจำรณำคัดเลือกจำกประสบกำรณ์	ควำมรู้	 ควำม

ชื่อ-นามสกุล

1.	 นำยไตรสรณ์	วรญำณโกศล

2.	 นำงเพ็ชรรัตน์	วรญำณโกศล

3.			นำยพีระพล	อ�ำพัน

4.	 นำงดวงนภำ	วรญำณโกศล

5.			นำยพงศกร	บุญศรีเมือง

6.	 นำยไพโรจน์	อุลิศนันท์

ตําแหน่ง

กรรมกำรผู้จัดกำร

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรแผนกผลิตภัณฑ์

ผู้จัดกำรอำวุโสแผนกวิศวกรรมและบริกำร

ผู้จัดกำรอำวุโสแผนกค้ำปลีก	1

ผู้บริหาร
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สำมำรถ	 และคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยก�ำหนด	 เน่ืองจำก	

บริษัทฯ	ยังไมม่ีคณะกรรมกำรสรรหำคัดเลือกบุคคลทีจ่ะด�ำรง

ต�ำแหน่งดังกล่ำว	จำกน้ันที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะท�ำกำรคัดเลือก

กรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับ

ของบริษัทฯ	

องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบรษิทัฯ
องค์ประกอบและกำรสรรหำ	 แต่งตั้ง	 ถอดถอน	หรือ

พ้นจำกต�ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทฯ	นั้น	ได้ก�ำหนดไว้ในข้อ

บังคับของบริษัทฯ	ซึ่งสำมำรถสรุปสำระส�ำคัญได้ดังนี้

1.	คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ประกอบด้วย	 กรรมกำร

จ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ	5	คน	และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของ

จ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในรำชอำณำจักร	และ

ต้องมีคุณสมบัติตำมกฎหมำยก�ำหนด	

2.	ให้ท่ีประชมุผูถื้อหุ้นเลอืกตัง้กรรมกำร	ตำมหลกัเกณฑ์

และวิธีกำรดังต่อไปนี้

(1)	 ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ�ำนวนหุ้นที่

ตนถือ	

(2)	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตั้ง

บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้	ในกรณีที่เลือก

ตัง้บคุคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผูใ้ด

มำกน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)	 บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับลงมำ

เป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำร

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น	 ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้

รับกำรเลือกตั้ง	 ในล�ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกิน

จ�ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	 ให้ผู้

เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด

3.	ในกำรประชุมผู ้ถือหุ ้นสำมัญประจ�ำปีทุกครั้งให้

กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสำมของจ�ำนวน

กรรมกำรในขณะน้ัน	 ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรง

เป็นสำมส่วนไม่ได้	 ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่ง

ในสำมกรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต�ำแหน่งในปีแรกและปีท่ี

สองภำยหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ให้จบัสลำกกัน	ส่วนปีหลังๆ	

ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนำนท่ีสุดน้ันเป็นผู้ออก

จำกต�ำแหน่ง	กรรมกำรที่จะออกตำมวำระอำจถูกเลือกเข้ำมำ

รับต�ำแหน่งใหม่ก็ได้

4.	กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต�ำแหน่งให้ย่ืนใบลำ

ออกต่อบริษัทฯ	 กำรลำออกมีผลนับแต่วันที่ใบลำออกไปถึง

บริษัทฯ

5.	ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น

นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ	คณะกรรมกำรอำจเลอืกบคุคล

ซึง่มคุีณสมบติั	และไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วย

บรษิทัมหำชนจ�ำกัด	และ/หรอืกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และ

ตลำดหลักทรัพย์	 เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมครำว	

ถัดไป	 เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำ	 2	 เดือน	

บุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำว	 จะอยู่ในต�ำแหน่ง

กรรมกำรได้เพียงแค่วำระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมกำรทีต่นแทน	

มติของคณะกรรมกำรต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่ำสำมในส่ีของจ�ำนวนกรรมกำรท่ียังเหลืออยู่ท่ีประชุมผู้ถือ

หุน้อำจลงมตใิห้กรรมกำรคนใดออกจำกต�ำแหน่งก่อนถึงครำว

ออกตำมวำระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของ

จ�ำนวนผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง	และมีหุ้นนับ

รวมกันได้ไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น

ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 จะร่วมกันพิจำรณำเบ้ืองต้น

ถึงคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะมำด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำร

อิสระ	 โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของ

กรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติมหำชนจ�ำกัด	กฎหมำยว่ำด้วย

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 ประกำศของคณะกรรมกำร

ก�ำกับตลำดทุน	 รวมถึงประกำศ	ข้อบังคับ	และ/หรือระเบียบ

ที่เกี่ยวข้อง	นอกจำกนี้	คณะกรรมกำรบริษัทฯ	จะพิจำรณำคัด

เลอืกกรรมกำรอสิระจำกผูท้รงคณุวฒุ	ิประสบกำรณ์กำรท�ำงำน	

และควำมเหมำะสมด้ำนอื่นๆ	ประกอบกัน	จำกนั้นจะน�ำเสนอ

ต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรของ	

บริษัทฯ	ต่อไป	ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีนโยบำยในกำรแต่งตั้งกรรมกำร

อิสระอย่ำงน้อย	1	ใน	3	ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด	และต้อง

มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ	3	ท่ำน

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ	จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำร

ตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย	 3	

ท่ำน	โดยแต่งตัง้จำกกรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ	ทีม่คุีณสมบัติ

ตำมทีก่ฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	รวมถึง

ประกำศข้อบังคับ	และ/หรือระเบียบของตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยก�ำหนด	นอกจำกน้ี	กรรมกำรอสิระท่ีด�ำรงต�ำแหน่ง

กรรมกำรตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้	
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร

1.	 นำยธีระ	อภัยวงศ์

2.	 นำยมินทร์	อิงค์ธเนศ

3.	 นำยนรำธร	วงศ์วิเศษ

4.	 นำยไตรสรณ์	วรญำณโกศล

5.	 นำงเพ็ชรรัตน์	วรญำณโกศล

6.	 นำยสุจิน	สุวรรณเกต

7.	 นำงสุษมำ	รัติวำนิช	

 รวม

เงินเดือน	

โบนัส

สวัสดิกำรอื่นๆ

รวม

1,800,000

480,000

480,000

-

-

600,000

600,000

3,960,000

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

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

ชื่อ-สกุล ค่ำตอบแทน

จ�ำนวนผู้บริหำร
(รำย)

จ�ำนวนผู้บริหำร
(รำย)

ค่ำตอบแทน
(บำท)

ค่ำตอบแทน
(บำท)

ปี	2556

ปี	2556

ปี	2557

ปี	2557

ค่ำตอบแทนค่ำเบี้ยประชุม ค่ำเบี้ยประชุมโบนัสจำกผล
กำรด�ำเนินงำน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี	2556	และ	ปี	2557		บริษัทฯ	จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้บริหำรจ�ำนวน	17.35	ล้ำนบำท	และจ�ำนวน	14.84	ล้ำนบำท	

ตำมล�ำดับ	ทั้งนี้	ค่ำตอบแทนดังกล่ำวรวมถึง	เงินเดือน	โบนัส	และสวัสดิกำรอื่นๆ	

1.	ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร	

ให้ตัดสินใจในกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ	 บริษัทใหญ	่	

บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	บรษิทัย่อยล�ำดบัเดยีวกนั	หรอืนิตบิคุคล

ที่อำจมีควำมขัดแย้ง	

2.	ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 หรือ

บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกันเฉพำะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

3.	มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะสำมำรถท�ำ

หน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ	ทั้งนี้	ต้องมีกรรมกำรตรวจ

สอบอย่ำงน้อยหน่ึงคนที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอ	

ท่ีจะสำมำรถท�ำหน้ำท่ีในกำร	 สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของ

งบกำรเงินได้

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	และกรรมกำรตรวจสอบ	มี

วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งนบัตัง้แต่แต่งตัง้จนถึงเวลำสิน้สดุวำระ

ของกำรเป็นกรรมกำรบริษัท

ทั้งนี้	เมื่อครบวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่ำว	ประธำน

กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรตรวจสอบทีพ้่นจำกต�ำแหน่ง

ตำมวำระอำจได้รบักำรแต่งตัง้ให้กลบัเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งได้อกี
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บุคคลากร
	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2557	มีพนักงำนรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน	320	คน	(ไม่นับรวมผู้บริหำรจ�ำนวน	6	คน)	แบ่งเป็นพนักงำน	

ประจ�ำ	จ�ำนวน	309	คน	และพนักงำนรำยวัน	จ�ำนวน	11	คน	ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้

1.	แผนกบัญชี

2.	แผนกกำรเงิน

3.	แผนกกำรตลำด

4.	แผนกขำย

5.	แผนกค้ำปลีก	1	,	2

6.	แผนกวิศวกรรมและบริกำร

7.	แผนกผลิตภัณฑ์

8.	แผนกกลยุทธ์และพัฒนำ

9.		แผนกบุคคล

10.	แผนกฝึกอบรม

11.	แผนกบริหำรงำนทั่วไป

12.	แผนกตรวจสอบภำยใน

	 รวม

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

พนักงำนประจ�ำ
(คน)

พนักงำนรำยวัน
(คน)

รวม
(คน)

แผนก

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรฝึกอบรมและพัฒนำ

พนกังำน	จงึได้มกีำรจดัตัง้แผนกฝึกอบรม	ส�ำหรบัดแูลในเรือ่ง

เก่ียวกับกำรอบรมพนักงำนโดยเฉพำะ	 	 ซึ่งมีเป้ำหมำยหลัก

ในกำรพัฒนำควำมรู้	 ทักษะ	ประสบกำรณ์	 ของพนักงำน	 ใน

ด้ำนควำมรู้เฉพำะทำง	ควำมรู้ทำงด้ำนเทคนิค	 	ควำมรู้ควำม

สำมำรถเหล่ำนี้เป็นรำกฐำนที่ส�ำคัญของกำรพัฒนำบุคลำกร	

ช่วยให้พนักงำนสำมำรถปฏิบัติงำนลุล่วงตำมท่ีได้รับมอบ

หมำย	และเตรียมควำมพร้อมให้พนักงำนมุ่งสู่เป้ำหมำยใน

อำชีพกำรงำนของตน	 ซึ่งกำรพัฒนำบุคลำกรนี้ในที่สุดก็จะ	

ส่งผลถึงควำมแข็งแกร่งของกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ

โดยหลักสูตรท่ีบริษัทฯ	 จัดอบรมให้แก่พนักงำนน้ัน	

ได้แก่

หลักสูตรอบรมพนักงำนใหม่		:	เพื่อเตรียมควำมพร้อม

ในกำรท�ำงำนแก่พนักงำนใหม่

	 •	 ปฐมนิเทศพนักงำนใหม่เพ่ือให้ควำมรู้เก่ียวกับ

บริษัทฯ

	 •	กำรอบรมทักษะกำรขำย	ได้แก่	เทคนิคกำรบริกำร

ลูกค้ำ	และเทคนิคกำรสร้ำงประสบกำรณ์กำรที่ดีแก่ลูกค้ำ

	 •	ควำมรูเ้ก่ียวกับผลติภัณฑ์	และกำรสำธิตผลติภัณฑ์	

รวมถึงกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมของสินค้ำ

	 •	กำรฝึกงำนจำกสถำนกำรณ์จริง

หลกัสตูรอบรมอย่ำงต่อเน่ือง	:	เพ่ือทบทวนควำมรูใ้ห้แก่

พนักงำนแต่ละต�ำแหน่ง

	 •	กำรฝึกอบรมส�ำหรับพนักงำนฝึกอบรม

	 •	กำรฝึกอบรมส�ำหรับพนักงำนเก็บเงิน

	 •	กำรฝึกอบรมส�ำหรับพนักงำนสำธิตสินค้ำ

นอกเหนอืไปจำกน้ัน	บรษิทัฯ	ยังสนับสนุนให้พนกังำนได้

รบักำรอบรมจำกภำยนอก	และสนับสนนุให้มกีำรสอบวฒุบิตัร	

ซึ่งจัดโดยเจ้ำของผลิตภัณฑ์	 เช่น	Apple	 เพ่ือเป็นกำรพัฒนำ

ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะทำงในสำยวิชำชีพอย่ำงต่อเน่ือง	

และช่วยพัฒนำควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของบริษัทฯ
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การก� กับดูแลกิจการ
บริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึงกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำม	

โปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย	ซึ่งเป็นไปตำม

หลักเกณฑ์ของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 จึงได้ก�ำหนดให้ม	ี	

“นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท”	 โดยจัดท�ำเป็น

ลำยลักษณ์อักษร	 และได้ถือปฏิบัติมำต้ังแต่ปี	 2556	 ซึ่งมี

เน้ือหำที่ครอบคลุมทั้ง	 5	หมวดหลัก	 ได้แก่	 สิทธิของผู้ถือหุ้น	

กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอยำ่งเท่ำเทียมกัน	กำรค�ำนึงถึงบทบำท

ของผู้มีส่วนได้เสีย	 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส	และ

ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้เปิดเผย

เน้ือหำรำยละเอียดของ	 “นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี”		

ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท	ที่	www.spvi.co.th	

ในปี	2557	บริษัท	มีกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแล

กิจกำรที่ดี	สรุปได้ดังนี้	

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ	 ตระหนักและให้ควำมส�ำคัญในสิทธิพ้ืนฐำน

ต่ำงๆ	ของผู้ถือหุ้น	ได้แก่	สิทธิกำรซื้อขำยหรือโอนหุ้น	สิทธิใน	

กำรท่ีจะได้รบัส่วนแบ่งก�ำไรของกิจกำร	สทิธิในกำรได้รบัข้อมลู	

ข่ำวสำรของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ	สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุม

เพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือแต่งตั้งหรือถอด	

ถอนกรรมกำร	แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และเรื่องที่มีผลกระทบต่อ

บริษัท	 เช่น	 กำรจัดสรรเงินปันผล	 กำรก�ำหนดหรือกำรแก้ไข	

ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ	 กำรลดทุนหรือเพ่ิมทุน	

เป็นต้น	

นอกเหนอืจำกสทิธพิืน้ฐำนต่ำงๆ	ข้ำงต้นแล้ว	บรษิทั	ยงั

ได้ด�ำเนนิกำรในเรือ่งต่ำงๆ	ทีเ่ป็นกำรส่งเสรมิและอ�ำนวยควำม

สะดวกในกำรใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม	ดังนี้

ก่อนการประชุม

กำรประชมุผูถื้อหุ้นสำมญัประจ�ำปีของบรษิทัฯ	ได้จดัขึน้	

เมื่อวันที่	4	เมษำยน	2557	ณ	ห้องประชุมเอสิค	ชั้น	34	อำคำร	

เอสวีโอเอ	 ทำวเวอร์	 ถนนพระรำม	 3	 แขวงบำงโพงพำง	

เขตยำนนำวำ	กรุงเทพฯ	โดยได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ	

เอกสำรประกอบแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหนำ้ไม่น้อยกว่ำ	 14	 วัน	และ

เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทท่ี	www.spvi.co.th	 เพ่ือให้ผู้ถือ

หุ้นได้ศึกษำข้อมูลประกอบกำรประชุม	

หนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ	 มีข้อมูลท่ี	

ถูกต้อง	เพียงพอ	และชัดเจน	ดังนี้

1.	 แนบหนังสือมอบฉันทะท้ัง	 3	แบบคือ	 แบบ	ก.	 ข.	

และ	ค.	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเลือกใช้ตำมแบบที่เหมำะสม

2.	ส�ำเนำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน	

3.	 ข้อมูลของผู้ท่ีได้รับกำรเสนอชื่อเพ่ือเลือกต้ังเป็น

กรรมกำรบริษัท	โดยระบุรำยละเอียด	ได้แก่	ชื่อ-นำมสกุล	อำยุ	

ประวัติกำรศึกษำ	ประวัติกำรท�ำงำน	ประวัติกำรอบรมจัดโดย

สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย	(IOD)	ประเภทของ

กรรมกำรที่เสนอ	วันเริ่มต้นด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัท

4.	 ข้อมลูของกรรมกำรผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุ้น	ซึง่ม	ี

3	ท่ำน	และทกุท่ำนเป็นกรรมกำรอสิระเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถ

พิจำรณำมอบฉนัทะให้เข้ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน

5.		ข้อบงัคบัของบรษิทัในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับกำรประชมุ

ผู้ถือหุ้น

6.	แผนท่ีแสดงสถำนท่ีส�ำหรับประชุมส�ำหรับกำรเดิน

ทำงโดยรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถประจ�ำทำง

7.	แต่ละวำระระบุอย่ำงชัดเจนว่ำเป็นเรื่องท่ีเสนอเพ่ือ

ทรำบหรือเพ่ือพิจำรณำ	 รวมท้ังข้อเท็จจริงและเหตุผล	ควำม

เห็นของคณะกรรมกำร	

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดประชุมผู ้ถือหุ ้นสำมัญประจ�ำปีท่ีอำคำร	

เอสวีโอเอ	ทำวเวอร์	ถนนพระรำม	3	ซึ่งมีห้องประชุมที่มีขนำด	

เหมำะสม	สำมำรถรองรับผู้เข้ำร่วมประชุมได้อย่ำงเพียงพอ	

และเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุมล่วงหน้ำเป็นเวลำ	 2	

ชั่วโมงเพ่ือให้เจ้ำหน้ำท่ีรับลงทะเบียนมีเวลำพอเพียงต่อ	

กำรตรวจสอบเอกสำรของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมด้วยตนเอง	

และผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้นเพ่ือให้กำรลงทะเบียนเป็นไป	

อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว	 บริษัทได้จัดเจ้ำหน้ำที่และโต๊ะลง	

ทะเบียนในจ�ำนวนที่เหมำะสมและเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว	

ผูถื้อหุน้จะได้รบับตัรลงคะแนนในแต่ละวำระเพ่ือใช้ลงคะแนน

ในห้องประชุม

ก่อนเริ่มกำรประชุม	 เลขำนุกำรท่ีประชุมชี้แจงวิธีกำร

ออกเสยีงลงคะแนนตำมข้อบงัคบัของบรษิทัโดยผูถื้อหุน้สำมญั

ของบริษัทได้รับสิทธิในกำรลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง	ซึ่ง

กำรลงคะแนนและนับคะแนนเป็นไปอย่ำงเปิดเผยโดยบริษัท

ได้น�ำระบบบำร์โค้ดมำใช้ในกำรนับคะแนนเสียง	 ซึ่งช่วยให้	

ข้ันตอนกำรประมวลผลคะแนนเป็นไปอย่ำงรวดเรว็และแม่นย�ำ	

และเมื่อทรำบผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ	บริษัทได้

แสดงผลดังกล่ำวข้ึนหน้ำจอภำพให้ผูถื้อหุ้นทรำบโดยแบ่งเป็น

คะแนนเสียงที่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	และงดออกเสียง
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ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	กรรมกำรตรวจสอบ	กรรมกำร	

อิสระ	กรรมกำร	ประธำนกรรมกำรบริหำร	และกรรมกำรผู้จัด	

กำรของบริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็น

อย่ำงมำกโดยเข้ำร่วมประชุม	และบรษิทัยงัได้เชญิผูส้อบบญัชี	

และท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษัทเข้ำร่วมประชุมด้วยเพ่ือให้

ข้อมูลหรือ	ตอบข้อซักถำมของผู้ถือหุ้นอย่ำงเต็มที่		

ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่มำเข้ำร่วมประชุมหลังจำกท่ีบริษัทได้

เริ่มด�ำเนินกำรประชุมไปแล้วนั้น	 ยังสำมำรถเข้ำร่วมประชุม

และออกเสียงลงคะแนนได้ในระเบียบวำระท่ีอยู่ระหว่ำงกำร

พิจำรณำและยังไม่ได้ลงมติ

กำรประชุมผู ้ถือหุ้นของบริษัทด�ำเนินไปตำมวำระท่ี	

ก�ำหนดไว้ตำมล�ำดับและไม่มีกำรพิจำรณำวำระอื่นใดนอก

เหนือจำกที่ได้ก�ำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

	

การดําเนินการภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลกำรลง

คะแนนภำยในวันเดียวกันผ่ำนระบบของตลำดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	จัดท�ำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นและจัดส่ง

รำยงำนกำรประชมุให้ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภำยใน	

14	วันตำมที่ก�ำหนด

หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญและตระหนักในสิทธิของผู้ถือ

หุ้นทุกรำย	 ไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นท่ี

ไม่เป็นผู้บริหำร	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือแม้แต่ผู้ถือหุ้นรำยย่อย	

จึงไม่กระท�ำกำรใดๆ	ที่ถือเป็นกำรเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิด

ควำมไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นภำยใต้ข้อก�ำหนดของกฎหมำย

ที่เกี่ยวข้อง	โดยในปี	2557	บริษัทฯ	ได้ด�ำเนินกำรดังนี้

1.การประชุมผู้ถือหุ้น

•	บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะท้ังสำมแบบให้กับ	

ผูถื้อหุน้ทกุคน	เพ่ือให้ผูถื้อหุน้สำมำรถเลอืกใช้ในแบบท่ีตรงกับ

ควำมต้องกำรมำกที่สุด	

•	ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถเข้ำมำเข้ำร่วมกำรประชมุ

ได้	 บริษัทได้เสนอชื่อกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ	

จ�ำนวน	3	คน	เพื่อเป็นทำงเลือกให้กับผู้ถือหุ้นในกำรพิจำรณำ

มอบฉนัทะให้กรรมกำรคนใดคนหน่ึงเข้ำประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนนแทน

2. การดําเนินการเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทก�ำหนดแนวทำงในกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูล

ภำยในอย่ำงเคร่งครดัโดยก�ำหนดไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร	โดย

ด�ำเนินกำรดังนี้

•	 ก�ำหนดเป็นนโยบำยเพ่ือป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน

และออกประกำศแจ้งเตือนให้กรรมกำรและผู้บริหำรงดซ้ือ	

หรอืขำยหุน้ของบรษิทัในช่วงก่อนเผยแพร่งบกำรเงินเป็นเวลำ	

1	เดอืน	ซึง่ในปีทีผ่่ำนมำคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทั

ได้ปฏิบัติตำมนโยบำยอย่ำงเคร่งครัด

•	 รำยกำรระหว่ำงกันท่ีเกิดข้ึนในรอบปี	 2557	 เป็น

รำยกำรที่เป็นไปอย่ำงบริสุทธิ์	 ยุติธรรม	และเป็นไปตำมธุรกิจ

ปกติกำรค้ำ

	
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ	 ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

และปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมต่อผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ำย	 โดยมีรำย

ละเอียดดังนี้

•	 พนักงำน	 :	 บริษัทฯ	 มุ ่งเสริมสร้ำงพัฒนำและฝึก

อบรมทั้งด้ำนทักษะและประสบกำรณ์แก่พนักงำนอย่ำงต่อ

เนื่อง	 โดยจัดให้มีกำรฝึกอบรมรำยต�ำแหน่งท้ังกำรจัดอบรม

ภำยในบริษัท	และส่งไปเข้ำรับกำรอบรมภำยนอกบริษัทโดย

เจ้ำของผลิตภัณฑ์	ในด้ำนสวัสดิกำรบริษัทมีนโยบำยที่มุ่งเน้น

ในเรื่องคุณภำพชีวิตในกำรท�ำงำนของพนักงำนและปฏิบัติ

กับพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน	จึงจัดให้มีกำรประกันชีวิตและ

ประกันสุขภำพพนักงำน	 กองทุนส�ำรองเล้ียงชีพ	 และตรวจ

สุขภำพประจ�ำปีให้กับพนักงำนทุกคน	 โดยครั้งล่ำสุดด�ำเนิน

กำรไปเมื่อวันที่	18	ธันวำคม	2557

•	คู่ค้ำและเจ้ำหนี้	:	บริษัทฯ	ยึดถือแนวทำงกำรปฏิบัต	ิ

ที่ดีตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและ/หรือข้อตกลง	อย่ำงเป็นธรรม

ต่อคู ่ค้ำและเจ้ำหนี้	 	 โดยค�ำนึงถึงควำมเสมอภำคในกำร

ด�ำเนนิธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคูค้่ำ	เพ่ือพัฒนำควำม

สัมพันธ์ทำงธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของทั้งสองฝ่ำย

•	ลูกค้ำ	:	บริษัทฯ	มุ่งมั่นสร้ำงควำมพึงพอใจและควำม

มั่นใจให้กับลูกค้ำที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริกำรท่ีดี	 รวมทั้ง

รักษำสัมพันธภำพที่ดี	มุ่งเน้นกำรท�ำกำรค้ำด้วยควำมซื่อสัตย์

และเป็นธรรม

•	 คู่แข่ง	 :	 บริษัทฯ	ปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำให้สอด	

คล้องกับหลักสำกลภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำยเก่ียวกับหลัก

ปฏิบัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำและยึดกติกำของกำรแข่งขัน

อย่ำงเสรีและเป็นธรรม	 และไม่มีนโยบำยในกำรแข่งขัน

ทำงกำรค้ำโดยใช้วิธีกำรใดๆ	 ให้ได้มำซึ่งข้อมูลคู่แข่งขันอย่ำง

ผิดกฎหมำยและขัดต่อจริยธรรม
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•	ชมุชนและสงัคม	:	บรษิทัตระหนกัถึงควำมรบัผดิชอบ

ที่พึงมีต่อชุมชนและสังคม	ทั้งกำรจัดกิจกรรม	และเข้ำมีส่วน

ร่วม	เพื่อสำธำรณะประโยชน์	และบริกำรสังคม	เช่น	กิจกรรม

ด้ำนกำรศึกษำ	เป็นต้น

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรเปิดเผย

ข้อมูลอย่ำงถูกต้อง	ครบถ้วน	และโปร่งใส	ทั้งรำยงำนข้อมูล

ทำงกำรเงินและข้อมูลทั่วไปตำมหลักเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	และ

ตลำดหลักทรัพย์	 ตลอดจนข้อมูลที่ส�ำคัญท่ีมีผลกระทบต่อ

รำคำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนกำร

ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	 เพ่ือให้ผู้

ทีเ่ก่ียวข้องกับบรษิทัฯ	ทัง้หมดได้รบัทรำบข้อมลูอย่ำงเท่ำเทยีม

กัน		โดยท�ำกำรเผยแพร่ข้อมลูสำรสนเทศของบรษิทัต่อผูถื้อหุน้	

และสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงและสื่อกำรเผยแพร่ข้อมูลของ

ตลำดหลักทรัพย์	และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	www.spvi.co.th

คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อ

รำยงำนงบกำรเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นจริง	และสม

เหตุสมผล	งบกำรเงินของบริษัทฯ	จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำร

บญัชทีีร่บัรองท่ัวไป	โดยเลอืกใช้นโยบำยบญัชทีีเ่หมำะสมและ

ถือปฏิบัติอย่ำงสม�ำ่เสมอ	และใช้ดลุยพินิจอย่ำงระมดัระวงั	โดย

แสดงรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำน

ทำงกำรเงนิควบคู่กับรำยงำนของผู้สอบบญัชีไว้	ในแบบแสดง

รำยงำนประจ�ำปี	 (56-1)	 และรำยงำนประจ�ำปี	 (56-2)	 และ

ได้มีกำรเปิดเผยบทบำทและหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัท

และคณะกรรมกำรตรวจสอบ	จ�ำนวนครั้งของกำรประชุมและ	

จ�ำนวนครัง้ทีก่รรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำร	

บริษัทในปีท่ีผ่ำนมำ	

บริษัทจัดให้มีหน่วยงำนท่ีให้ข้อมูลสำรสนเทศและ	

สื่อสำรกับผู้ถือหุ้น	นักลงทุนตลอดจนนักวิเครำะห์หลักทรัพย	์

ซึ่งสำมำรถติดต่อขอข้อมูลบริษัทตำมที่อยู่ด้ำนล่ำงนี้

ทำงโทรศัพท์	:	0	2559	2901-9

ทำงอีเมล				:	ir@spvi.co.th

นอกจำกน้ีนักลงทุนยังสำมำรถศึกษำข้อมูลผ่ำนทำง

เว็บไซต์	www.spvi.co.th

หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
ถึงแม้ว่ำบริษัทจะยังไม่ได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร

สรรหำเพ่ือท�ำหน้ำที่สรรหำกรรมกำรของบริษัท	แต่สำมำรถ

ให้ควำมมั่นใจได้ว่ำคณะกรรมกำรที่ท�ำหน้ำท่ีในปัจจุบันนั้น

ประกอบไปด้วยบุคคลท่ีมีควำมรู้	ควำมสำมำรถ	ทักษะ	และ

ประสบกำรณ์เป็นท่ียอมรบัและมคีวำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่

ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่ำงดี		

1.  โครงสร้างกรรมการ

1.1	 ปัจจุบันคณะกรรมกำรของบริษัทมีจ�ำนวน	7	คน	

ประกอบด้วย	

(ก)		กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้รหิำร	(Executive	Director)	2	คน	

(ข)	 กรรมกำรท่ีมิได้เป็นผู้บริหำร	 (Non-Executive	

Director)	 5	คน	 (รวมประธำนกรรมกำรบริษัท)	 ในจ�ำนวนน้ี		

มีกรรมกำรอิสระ	 3	คน	 (มำกกว่ำ	 1	 ใน	 3	 ของจ�ำนวนคณะ

กรรมกำรทั้งคณะ)

นอกจำกนี้	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ยังได้แต่งตั้งคณะ

อนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ	 เพ่ือช่วยในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของ	

บริษัทฯ	ดังนี้

1.1	 คณะกรรมกำรบรหิำร	:	เป็นผูก้�ำหนดแนวทำงและ

กลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจ	 ให้เป็นไปตำมเปำ้หมำยท่ีก�ำหนด

โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ	และเพ่ือให้กำรบริหำรงำนเป็นไป

อย่ำงคล่องตัว	

1.2		 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	 :	 ปฏิบัติหน้ำท่ีเฉพำะ

เรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 พิจำรณำและ	

รับทรำบ	 ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีสิทธิหน้ำที่ตำมท่ีได้

ก�ำหนดไว้ในอ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 ท้ังนี	้

กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย	 1	 ท่ำน	 จะต้องมีควำมรู้และ

ประสบกำรณ์ด้ำนบัญชีเพียงพอท่ีจะสำมำรถท�ำหน้ำท่ีในกำร

สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินของบริษัทฯ	ได้

คณะกรรมกำรบริษัทฯ	มีนโยบำยให้ประธำนกรรมกำร

และกรรมกำรผู้จัดกำรต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน	 เพ่ือให้เกิด

ควำมชัดเจนในด้ำนควำมรับผิดชอบระหว่ำงกำรก�ำหนด

นโยบำยกำรก�ำกับดแูลและกำรบรหิำรงำนประจ�ำ	ทัง้น้ี	บรษิทัฯ		

ได้แบ่งแยกบทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรม

กำรบริษัทฯ	 กับผู้บริหำรอย่ำงชัดเจน	 โดยคณะกรรมกำร	

บริษัทฯ	ท�ำหน้ำที่ในกำรก�ำหนดนโยบำยและก�ำกับดูแลกำร

ด�ำเนินงำนของผู้บริหำร	 ขณะท่ีผู้บริหำรท�ำหน้ำท่ีบริหำรงำน

ของบริษัทฯ	ในด้ำนต่ำงๆ	ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก�ำหนด

2. บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ	ก�ำหนดให้กรรมกำรบริษัทฯ	ปฏิบัติตำมข้อพึง

ปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน	(Code	of	Best	

Practices)	ตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	

โดยคณะกรรมกำรต้องเข้ำใจและทรำบถึงบทบำทหน้ำท่ีและ

ควำมรับผิดชอบของตน	และต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำม
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กฎหมำย	 วัตถุประสงค์	 และข้อบังคับของบริษัทฯ	ตลอดจน

มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต	 และค�ำนึงถึง

ประโยชน์ของบรษิทัฯ	และผูถื้อหุน้เป็นส�ำคญั	ทัง้นี	้คณะกรรมกำร	

บริษัทฯ	 เป็นผู้ก�ำหนดนโยบำย	 เป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจ		

แผนธุรกิจ	ตลอดจนงบประมำณของบริษัทฯ	และก�ำกับดูแล

ให้ฝ่ำยจดักำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย	แผนงำน	และ	

งบประมำณท่ีก�ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นโดยรวม	

	

3. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ	มีนโยบำยให้คณะกรรมกำรของบริษัทฯ	ต้อง

ประชุมอย่ำงน้อย	3	เดือนต่อครั้ง	และอำจมีกำรประชุมพิเศษ

เพ่ิมเติมตำมควำมจ�ำเป็น	 โดยกำรประชุมแต่ละครั้งได้มีกำร

ก�ำหนดวำระในกำรประชุมอย่ำงชัดเจนและมีกำรส่งหนังสือ

นัดประชุมพร้อมรำยละเอียดล่วงหน้ำ	7	วัน	เพื่อให้คณะกรรม

กำรบริษัทฯ	 ได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วม

ประชุม	 รวมท้ังได้มีกำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมเป็นลำย

ลกัษณ์อกัษร	และจดัเกบ็รำยงำนกำรประชมุทีผ่่ำนกำรรบัรอง

จำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ	 พร้อมให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ	

และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ	 มีกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู ้

บรหิำรในระดบัทีเ่หมำะสมและเป็นอตัรำทีเ่พียงพอส�ำหรบักำร

รกัษำกรรมกำรและผูบ้รหิำรท่ีมคีณุภำพไว้โดยไม่มกีำรจ่ำยค่ำ

ตอบแทนที่มำกเกินควร	และอยู่ในระดับที่สำมำรถเทียบเคียง

ได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน	 ปัจจัยท่ีจะน�ำมำ

พิจำรณำ	ประกอบด้วย	ประสบกำรณ์	ภำระหน้ำท่ี	 ขอบเขต

ของบทบำทและควำมรับผิดชอบ	ทั้งนี้	 กำรจ่ำยค่ำตอบแทน

ของกรรมกำรจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้

ถือหุน้ของบรษิทัฯ	ในส่วนของค่ำตอบแทนของผูบ้รหิำร	จะเป็น

ไปตำมหลักกำรและนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ก�ำหนด

ไว้	ซึง่จะพิจำรณำจำกภำระหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ	ผลกำร

ปฏิบัติงำนของผู้บริหำรแต่ละท่ำน	ประกอบกับผลกำรด�ำเนิน

งำนของบริษัทฯ	

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมกำรบริษัทฯ	มีนโยบำยส่งเสริมและอ�ำนวย

ควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้แก่ผู้ที่เกี่ยว	ข้อง

ในระบบกำรก�ำกับดแูลกจิกำรของบรษิทัฯ	ซึง่รวมถึง	กรรมกำร	

กรรมกำรตรวจสอบ	ผู้บริหำร	และเลขำนุกำรบริษัทฯ	เพื่อให้มี

กำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนงำนอย่ำงต่อเน่ือง	 โดยเฉพำะกำร

อบรม	หลกัสตูรของสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย	

(Thai	Institute	of	Directors	Association	:	IOD)

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ห้ำมมิให้กรรมกำร	ผู้บริหำร	พนักงำน	และลูกจ้ำงของ	

บริษัทฯ	น�ำควำมลับ	และ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัทฯ	 ไป

เปิดเผยหรอืแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพือ่ประโยชน์

แก่บคุคลอืน่ใดไม่ว่ำโดยทำงตรง	หรอืทำงอ้อม	และไม่ว่ำจะได้

รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตำม

ห้ำมมิให้กรรมกำร	ผู้บริหำร		พนักงำน	และลูกจ้ำงของ	

บริษัทฯ	 รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะของ

บุคคลดังกล่ำว	 ใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ	ที่มีหรืออำจมีผล	

กระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	

ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน	เพื่อท�ำกำรซื้อ	ขำย	เสนอซื้อ	

เสนอขำย	หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ	ขำย	เสนอซื้อหรือเสนอ

ขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม	ก่อนที่

ข้อมูลน้ันจะได้มีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณชน	ไม่ว่ำกำรกระท�ำ

ดังกล่ำวจะกระท�ำเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น	 หรือเพ่ือ

ให้ผู้อื่นกระท�ำดังกล่ำวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน	 ผู้ใด

ฝ่ำฝืนจะถูกลงโทษตำมมำตรกำรทำงวินัยของบริษัทฯ

บริษัทฯ	 ได้ด�ำเนินกำรแจ้งให้ผู้บริหำรเข้ำใจและรับ

ทรำบภำระหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ใน

บริษัทฯ	 ของตนเอง	 คู่สมรส	และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ	

ตลอดจนกำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถอืครองหลกัทรพัย์	

ต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลัก	

ทรพัย์	ตำมมำตรำ	59	และบทก�ำหนดโทษตำมพระรำชบญัญัติ

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535

บริษัทฯ	 ได้ก�ำหนดมิให้กรรมกำร	 ผู้บริหำร	พนักงำน	

และลูกจ้ำงของบริษัทฯ	 รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุ

นิติภำวะของบุคคลดังกล่ำว	 ซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	

ในช่วงระยะเวลำ	 1	 เดือน	ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินให้แก่

สำธำรณชนทรำบ	

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้แจ้งให้กรรมกำร	ผู้บริหำร	พนักงำน	

และลูกจ้ำงของบริษัทฯ	ทรำบเกี่ยวกับข้อก�ำหนดข้ำงต้น



ANNUAL REPORT

036

การบริหารความเสี่ยง
บรษิทัฯ	ได้ก�ำหนดนโยบำยให้กำรบรหิำรควำมเสีย่งเป็น

ส่วนหนึ่งของกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท	และมีคณะกรรมกำร

บริหำรควำมเส่ียง	(Risk	Management	Committee)	ซึ่งได้รับ

กำรแต่งตัง้จำกท่ีประชมุคณะกรรมกำรครัง้ที	่2/2557	เมือ่วันท่ี	

6	พฤษภำคม	2557	ท�ำหน้ำทีใ่นกำรจดัท�ำนโยบำย	ก�ำกับ	ดแูล	

และติดตำมสอบทำนกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง	ให้มีกำร

จัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 และรำยงำนให้

คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและรับทรำบอย่ำงสม�่ำเสมอ

การควบคุมภายใน 
บริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรควบคุมภำยในซึ่งเป็น

สิ่งส�ำคัญท่ีมีส่วนช่วยป้องกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดจำก

กำรปฏิบติังำนและกำรแสวงหำผลประโยชน์ของผูบ้รหิำรและ

พนักงำนโดยมิชอบ

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	 ครั้งท่ี	 1/2558	

เมื่อ	 17	 กุมภำพันธ์	 2558	ซ่ึงมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำ

ร่วมประชุมด้วย	 คณะกรรมกำรบริษัทได้ประเมินระบบกำร

ควบคุมภำยในของบริษัท	ตำมแบบประเมินที่จัดท�ำขึ้น	 โดย

คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทนุท้ัง	5	ด้ำน	คอื	องค์กรและสภำพ

แวดล้อมกำรควบคุม	กำรบริหำรควำมเสี่ยง	 กำรควบคุมกำร

ปฏิบัติของฝ่ำยบริหำร	ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล	

และระบบติดตำมประเมินผล	แล้วเห็นว่ำ	บริษัทมีระบบกำร

ควบคุมภำยในท่ีดีเพียงพอและมีประสิทธิผล	ทั้งนี้	 ไม่พบข้อ

บกพร่องท่ีมีสำระส�ำคัญ	เก่ียวกับระบบควบคุมภำยใน	

นอกจำกนี้	 ผู้สอบบัญชีภำยนอกของบริษัท	คือ	บริษัท

ส�ำนักงำน	อีวำย	จ�ำกัด	ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบกำรเงินประจ�ำ

งวดบัญชี	2557	ได้ให้ควำมเห็นว่ำไม่พบข้อบกพร่องที่มีสำระ

ส�ำคัญเก่ียวกับระบบควบคุมภำยในทำงด้ำนบัญชีกำรเงิน

ของบริษัท	

การตรวจสอบภายใน
บรษิทัฯ	ได้จดัตัง้แผนกตรวจสอบภำยในเป็นหน่วยงำน	

อสิระหน่วยงำนหนึง่ในบรษิทั	ซึง่รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำร	

ตรวจสอบและรำยงำนด้ำนกำรบริหำร	ต่อกรรมกำรผู้จัดกำร	

มีหน้ำท่ีในกำรให้ค�ำปรึกษำและตรวจสอบ	 ประเมินระบบ	

ควบคุมภำยในระบบบริหำรควำมเสี่ยง	 และกำรก�ำกับดูแล	

การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

กิจกำร	 เพ่ือให้แน่ใจว่ำระบบควบคุมภำยในได้จัดให้มีขึ้น	

อย่ำงพอเพียง	มีประสิทธิภำพตรงตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้	

การต่อต้านคอร์รัปชั่น 
บริษัทฯ	 ยึดมั่นท่ีจะด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์		

โปร่งใส	 เป็นธรรม	 รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย	

ทุกกลุ่มตำมหลักกำรบรรษัทภิบำลที่ดี	 ด้วยตระหนักดีว่ำกำร

ให้สินบนหรือกำรคอร์รัปชั่นนั้น	 เป็นภัยร้ำยแรงที่ท�ำลำยกำร

แข่งขนัอย่ำงเสรแีละเป็นธรรม	รวมท้ังก่อให้เกดิควำมเสยีหำย

ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม	บริษัทได้ก�ำหนดนโยบำย

และแนวทำงปฏิบัติกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น	 ซึ่งเปิดเผยเน้ือหำ

รำยละเอยีดของ	นโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รปัชัน่	ไว้บนเว็บไซต์

ของบริษัทที่	www.spvi.co.th
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ	ให้ควำมส�ำคัญในกำรด�ำเนินธุรกิจภำยใต้กำรก�ำกับกิจกำรที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่

ไปกับกำร	มสี�ำนกึรบัผดิชอบต่อสงัคม	โดยค�ำนงึถึงผูท่ี้มส่ีวนได้ส่วนเสยี	ทีเ่ก่ียวข้องท้ังภำยในและภำยนอก

องค์กร	ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น	พนักงำน	ลูกค้ำ	ตลอดจนสังคมวงกว้ำง	เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืน

ส�ำหรับปี	2557	บริษัทยังคงจัดกิจกรรม	สนับสนุนโครงกำรด้ำนกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง	ทั้งส�ำหรับ

อำจำรย์ในมหำวิทยำลัยและบุคคลำกรทำงด้ำนกำรศึกษำ	ตลอดจนเยำวชน	อันได้แก่

•	 โครงกำรค่ำยอบรมภำคฤดูร้อนส�ำหรับเยำวชนในภำคตะวันออก	 เป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกับ

มหำวิทยำลัยบูรพำ	 เพ่ือเปิดโอกำสให้ให้เยำวชนได้สัมผัสเทคโนโลยีใหม่ๆ	 ผ่ำนกำรเรียนรู้โดยใช้อุปกรณ์	

iPad

•	 โครงกำรสร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษท่ี	 21	 :	Digital	 Text	Book	Creation	by	Using		

“	iBook	Author	”	เป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกับมหำวิทยำลัยมหิดล	เพื่อให้ควำมรู้กับบุคคลำกรด้ำนกำรศึกษำ	

ในกำรสร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอนและหนังสือดิจิตอล

•	โครงกำรสร้ำงหลักสูตร	Online	:	Online	Course	by	Using	“	iTunes	U	Course	Manager	”	เป็น

กิจกรรมที่จัดร่วมกับมหำวิทยำลัยมหิดล	 เพื่อให้ควำมรู้กับบุคคลำกรด้ำนกำรศึกษำ	ในกำรสร้ำงหลักสูตร	

Online

•	โครงกำรอบรม	เรียนรู้กำรใช้งำนระบบปฏิบัติกำร	Mac	OS	X	และกำรสร้ำงสื่อดิจิตอลโดยใช้	iLife	

Application	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกับสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(Thai	Nishi	Institute)
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รายการระหว่างกัน

รำยชือ่ของกิจกำรทีเ่ก่ียวข้องกัน	ลกัษณะควำมสมัพันธ์	

ข้อมูลรำยกำรระหว่ำงกันรวมถึงนโยบำยในกำรก�ำหนดรำคำ

ตำมประเภทรำยกำรค้ำ	ได้ถูกเปิดเผยไว้ในหมำยเหตปุระกอบ

งบกำรเงินประจ�ำปี	 สิ้นสุดวันท่ี	 31	 ธันวำคม	2557	ภำยใต้

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ	6	:	รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่

เกีย่วข้องกัน	โดยบรษิทัฯ	ได้ด�ำเนนิกำรตำมนโยบำย	ดงัต่อไปน้ี

 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ระหว่างกัน

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ	ได้พิจำรณำข้อมลู

ทีเ่ก่ียวข้องกันกับรำยกำรระหว่ำงกันและมคีวำมเห็นว่ำ	กำรท�ำ

รำยกำรระหว่ำงกันเป็นควำมจ�ำเป็น	และมคีวำมสมเหตสุมผล

ของกำรท�ำรำยกำร	 เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	

ถือว่ำเป็นไปตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิจทั่วไป	

 ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
บริษัทฯ	มีกำรก�ำหนดมำตรกำรในกำรเข้ำท�ำรำยกำร

ระหว่ำงกันของบริษัทฯ	 กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง	 โดย

จะจัดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกับ

ควำมจ�ำเป็นของกำรเข้ำท�ำรำยกำร	ควำมสมเหตุสมผล	และ

ควำมเหมำะสมด้ำนรำคำของรำยกำรน้ัน	 โดยพิจำรณำจำก

เงื่อนไขต่ำงๆ	 ให้เป็นไปตำมลักษณะกำรด�ำเนินกำรค้ำปกติ

ในรำคำตลำด	 ซึ่งสำมำรถเปรียบเทียบได้กับรำคำที่เกิดขึ้น

กับบุคคลภำยนอก	 ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มี

ควำมช�ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิด

ขึ้น	บริษัทฯ	 จะให้บุคคลที่มีควำมรู้ควำมช�ำนำญพิเศษ	 เช่น		

ผู้สอบบัญชี	ผู้ประเมินรำคำทรัพย์สิน	ส�ำนักกฎหมำย	เป็นต้น	

ที่เป็นอิสระจำกบริษัทฯ	และบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งเป็น

ผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว	 เพ่ือน�ำไป

ใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 เพื่อให้

คณะกรรมกำรตรวจสอบน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร	

หรือผู้ถือหุ้น	ตำมแต่กรณี	

นอกจำกน้ี	 บริษัทฯ	 มีกำรก�ำหนดมำตรกำรไม่ให้ผู ้

บริหำร	 หรือผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร

อนุมัติรำยกำรที่ตนเองมีส่วนได้เสียท้ังโดยทำงตรงและทำง

อ้อม	และคณะกรรมกำรบรษิทัฯ	จะต้องดแูลให้บรษิทัฯ	ปฏิบติั

ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	

และข้อบงัคับ	ประกำศ	ค�ำสัง่	หรอืข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำร

ก�ำกับตลำดทุนและตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 รวม

ตลอดถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูล

กำรท�ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน	 และกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำย

ไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	 รวมทั้ง

ปฏิบตัติำมมำตรฐำนบญัชท่ีีก�ำหนดโดยสภำวิชำชพีบญัชแีละ	

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย	และจะท�ำกำรเปิด

เผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่

ได้รับกำรตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

 แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทฯ	 อำจมีกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต

อย่ำงต่อเน่ือง	 ซึ่งจะเป็นไปตำมลักษณะกำรท�ำธุรกิจกำรค้ำ

ทัว่ไป	และจะมกีำรก�ำหนดนโยบำยกำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำง

กันอย่ำงชดัเจน	โดยเป็นรำคำและเงือ่นไขกำรค้ำตำมปกตขิอง

ธุรกิจเช่นเดียวกับที่ก�ำหนดให้กับบุคคล	และ/หรือบริษัทที่ไม่

เกี่ยวข้องกัน	 	 เช่น	กำรขำยสินค้ำ	กำรซื้อสินค้ำกำรให้หรือรับ

บริกำรต่ำงๆ	 เป็นต้น	 โดยรำยกำรระหว่ำงกันท่ีจะเกิดข้ึนน้ัน

เป็นไปเพ่ือควำมจ�ำเป็นในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	และ

เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบรษิทัฯ	ทัง้นี	้คณะกรรมกำรตรวจสอบ

จะพิจำรณำตรวจสอบกำรปฏิบตัติำมหลกัเกณฑ์และให้ควำม

เห็นถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรที่เกิดขึ้นทุกไตรมำส	

ส�ำหรับรำยกำรระหว่ำงกันท่ีมิได้เป็นไปตำมธุรกิจปกติ

ท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคต	 บริษัทฯ	 จะจัดให้มีคณะกรรมกำร

ตรวจสอบเข้ำมำสอบทำนกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และ

แสดงเหตุผลในกำรท�ำรำยกำรดังกล่ำวก่อนท่ีบริษัทฯ	จะเข้ำ

ท�ำรำยกำรนั้นๆ		โดยจะด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรและขั้นตอน	

กำรอนุมตักิำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันตำมท่ีระบขุ้ำงต้น	อย่ำงไร

ก็ตำม	 รำยกำรระหว่ำงกันท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต	คณะกรรมกำรบริษัทฯ	

จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ	

ตลำดหลกัทรพัย์	และข้อบงัคบั	ประกำศ	ค�ำสัง่	หรอืข้อก�ำหนด	

ของคณะกรรมกำรตลำดทุนและตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	 รวมตลอดถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ

กำรเปิดเผยข้อมูลกำรท�ำรำยกำรเก่ียวโยงกัน	 และกำรได้มำ

หรอืจ�ำหน่ำยไปซึง่ทรพัย์สนิของบรษิทัฯ	หรอืบรษิทัย่อย	ตลอด

จนกำรปฏิบตัติำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีก่�ำหนดโดยสภำวิชำชพี

บัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย
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สรุปรายชื่อกรรมการและผู้มีอ� นาจควบคุมบริษัท

รายชื่อ

นำยธีระ	อภัยวงศ์

นำยมินทร์	อิงค์ธเนศ

นำยนรำธร	วงศ์วิเศษ

นำยไตรสรณ์	วรญำณโกศล

นำงเพ็ชรรัตน์	วรญำณโกศล

นำยสุจิน	สุวรรณเกต

นำงสุษมำ	รัติวำนิช

นำยพีระพล	อ�ำพัน

นำงดวงนภำ	วรญำณโกศล

นำยพงศกร	บุญศรีเมือง

นำยไพโรจน์	อุลิศนันท์

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

/

/

/

/

/

/

/ / / / / / // / / / //,//// / / / /
x /

x/,C /,C /,C

หมำยเหตุ	

X	=	ประธำนกรรมกำร	 C	=	ประธำนกรรมกำรบริหำร	หรือ	ประธำนคณะผู้บริหำร	 AC	=	กรรมกำรตรวจสอบ

/	=	กรรมกำร	 //	=	กรรมกำรบริหำร	 ///	=	กรรมกำรผู้จัดกำร

*	=	ผู้อ�ำนวยกำร	 **	=	ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร	 ***	=	ผู้จัดกำรอำวุโส

บริษัทที่เกี่ยวข้อง:

1.	 บริษัท	เอส	พี	วี	ดิจิตอล	เซอร์วิส	จ�ำกัด	 	

2.	 บริษัท	เอส	พี	วี	แอดวำนซ์	จ�ำกัด

3.	 บริษัท	กลุ่มแอดวำนซ์	รีเสิร์ช	จ�ำกัด	

4.	 บริษัท	คอร์	แอนด์	พีค	จ�ำกัด

5.	 บริษัท	ดีทู	ซิสเต็มส์	จ�ำกัด

6.	 บริษัท	ดี	แอนด์	บี	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด

7.	 บริษัท	นครหลวงลีสซิ่ง-แฟ็กเตอริง	จ�ำกัด	(มหำชน)

8.	 บริษัท	บิซิเนส	ออนไลน์	จ�ำกัด	(มหำชน)

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	มำสเตอร์	ลิงค์	จ�ำกัด	

15.	บริษัท	มำสเตอร์	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	(มหำชน)

23.	บริษัท	เออำร์	อิลำสโทเมอร์	จ�ำกัด

24.	บริษัท	เอ.อำร์.แอ็คเคำนติ้ง	คอนซัลแตนท์	จ�ำกัด

25.	บริษัท	เออำร์ไอที	จ�ำกัด

26.	บริษัท	เออำร์ไอพี	จ�ำกัด	(มหำชน)

27.	บริษัท	ไอที	ซิตี้	จ�ำกัด	(มหำชน)
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ค�อธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจ� ปี 2557 

สรุปผลการด�าเนินงาน
รำยได้รวมของบริษัทฯ	ในปี	2557		มีจ�ำนวน	1,958.38	ล้ำนบำท	ลดลงร้อยละ	14.96	เมื่อเทียบกับปี	2556	ซึ่งมีรำยได้

รวมอยู่ท่ี	 2,303.00	ล้ำนบำท	 รำยได้รวมประกอบด้วย	 รำยได้จำกกำรขำย	 รำยได้จำกกำรบริกำร	และรำยได้อื่น	 โดยคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ	98.97	ร้อยละ	0.41	และร้อยละ	0.61	ตำมล�ำดับ	รำยได้จำกกำรขำยของ	บริษัทฯ	สำมำรถแบ่งเป็น	รำยได้จำก

ผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำ	Apple	และรำยได้จำกผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำอื่น	 โดยรำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ภำยใต้

ตรำสินค้ำ	Apple	ในปี	2556	และ	2557		เป็นจ�ำนวน	2,081.01	ล้ำนบำท	และ	1,733.55	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	ซึ่งลดลง	347.46	

ล้ำนบำท	หรือคิดเป็นสัดส่วนลดลงร้อยละ	16.70	ซึ่งสำเหตุหลักมำจำกรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำประเภทผลิตภัณฑ์	iOS	ลดลง	

และรำยได้จำกกลุ่มลูกค้ำองค์กรลดลง

รำยได้จำกกำรบริกำร	ส�ำหรับในปี	2557	ลดลงจำกปี	2556	จ�ำนวน	12.22	ล้ำนบำท	เป็น	8.11	ล้ำนบำท	หรือลดลง	4.11	

ล้ำนบำท	หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ	33.63

ในปี	2557	บรษิทัฯ	ได้เพ่ิมสดัส่วนกำรขำยผลติภณัฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำอืน่	เช่น	ผลติภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์	และอปุกรณ์

เสริม	โดยในปี	2557	บริษัทฯ	มีรำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำอื่น	เป็นจ�ำนวน	204.71	ล้ำนบำท	เมื่อเทียบกับปี	

2556		อยู่ที่	199.04	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้น	5.67	ล้ำนบำท	หรือคิดเป็นร้อยละ	2.85

ผลประกอบกำรในปี	2556	และ	ปี	2557	บริษัทฯ	มีก�ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้แล้ว	จ�ำนวน	16.26	ล้ำนบำท	และจ�ำนวน	

15.72	ล้ำนบำท	ลดลง	0.54	ล้ำนบำท	ซึ่งในปี	2557	บริษัทฯ	ยังคงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร	โดยคิดเป็นอัตรำก�ำไรสุทธิ	

ร้อยละ	0.71	ในปี	2556	และร้อยละ	0.80	ในปี	2557	เนื่องจำกบริษัทฯ	ได้พยำยำมควบคุมค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินกำรในหลำยด้ำน	

โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อกำรขำยและให้บริกำรลูกค้ำ	จึงส่งผลให้ก�ำไรสุทธิหลังหักภำษีในปี	2557	ยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับ

ผลประกอบกำรในปีผ่ำนมำ
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ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2557	บริษัทฯ	มีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน	426.29	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้น	7.17	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	

1.71	เมือ่เทยีบกับปีทีผ่่ำนมำ	ซึง่มจี�ำนวน	419.12	ล้ำนบำท	กำรเพ่ิมข้ึนของสินทรพัย์รวม	มำจำกกำรเพ่ิมข้ึนของเงินสดและรำยกำร

เทียบเท่ำเงินสด	 เพ่ิมขึ้นสุทธิ	 77.91	ล้ำนบำท	 โดยในระหว่ำงปี	 2557	บริษัทฯ	 ได้มีกำรกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน	

เพิ่มขึ้น	94.61	ล้ำนบำท	จำกลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นที่ลดลงลง	89.45	ล้ำนบำท	เนื่องจำกในปี	2557	บริษัทฯ	มีสัดส่วนกำร	

ขำยสินค้ำเป็นเงินสดสูงกว่ำกำรขำยสินค้ำเป็นเงินเชื่อ	 เมื่อเทียบกับปี	 2556	และมีกระแสเงินสดใช้ไปจำกกิจกรรมกำรลงทุน		

10.17	ล้ำนบำท	จำกกำรลงทุนขยำยสำขำใหม่	และกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบสำขำเดิมบำงสำขำ		จำกกำรซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

และเครือ่งตกแต่ง	รวมเป็นมลูค่ำท้ังสิน้	10.17	ล้ำนบำท	และกระแสเงนิสดใช้ไปจำกกำรจ่ำยเงนิปันผลระหวำงปี	จ�ำนวน	6.53	ล้ำน

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัทฯ	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2557	มีจ�ำนวนทั้งสิ้น	147.23	ล้ำนบำท	ลดลง	2.02	ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อย

ละ	1.35	 เมื่อเทียบกับปี	2556	ซึ่งมีจ�ำนวน	149.25	ล้ำนบำท	ส�ำหรับหนี้สินในปี	2557	ดังกล่ำวส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียน		

ที่ใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจปกติ	จ�ำนวน	140.84	ล้ำนบำท	หรือคิดเป็นร้อยละ	95.66	ของหนี้สินรวม	ซึ่งประกอบด้วย	เจ้ำหนี้กำรค้ำ

และเจ้ำหนี้อื่น	138.73	ล้ำนบำท	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	และค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย	จ�ำนวน	2.11	ล้ำนบำท	

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ	มีมูลค่ำทุนจดทะเบียนทั้งหมดเท่ำกับ	 200	ล้ำนบำทประกอบด้วยหุ้นสำมัญ	400	ล้ำนหุ้นโดยมีมูลค่ำที่ตรำไว	้

หุ้นละ	0.50	บำท	ช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว	ณ	31	ธันวำคม	2557	ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ�ำนวน	279.07	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้น	9.20	ล้ำนบำท	

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.41	จำกปี	2556ซึ่งมีจ�ำนวน	269.87	ล้ำนบำท	โดยมีมูลค่ำหุ้นตำมบัญชีเท่ำกับ	0.70	บำทต่อหุ้น	บริษัทฯ	

ไม่มีกำรเพิ่มทุนในระหว่ำงปี	2557	

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจำก	0.55	เท่ำในปี	2556	เป็น	0.53	เท่ำในปี	2557	ซึ่งเป็นผลโดยตรงจำกกำร

ลดลงของหนี้สินรวมของบริษัทฯ
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คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบกำรเงนิของบรษิทั	เอส	พี	วี	ไอ	จ�ำกัด	(มหำชน)	รวมถึงข้อมลูสำรสนเทศทำงกำรเงนิ

ทีป่รำกฏในรำยงำนประจ�ำปี	งบกำรเงนิดงักล่ำวจดัท�ำข้ึนตำมหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป	โดยเลอืกใช้นโยบำยบญัชท่ีีเหมำะสม	

และถือปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ	และใช้ดุลพินิจอย่ำงระมัดระวังและประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดในกำรจัดท�ำ	 รวมท้ังให้มีกำรเปิดเผย

ข้อมูลที่ส�ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน	เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่ำงโปร่งใส

คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหำรควำมเสี่ยง	 รวมถึงให้มีและด�ำรงรักษำไว้ซึ่งระบบควบคุมภำยในที่เหมำะสม	

เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำข้อมูลทำงบัญชีมีควำมถูกต้อง	 ครบถ้วน	และเพียงพอท่ีจะด�ำรงรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สิน	 ตลอดจนเพ่ือไม่ให้เกิด

กำรทุจริตหรือกำรด�ำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระส�ำคัญ

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 เพ่ือท�ำหน้ำท่ีสอบทำนนโยบำยบัญชีและคุณภำพของรำยงำน

ทำงกำรเงนิ	สอบทำนระบบกำรควบคมุภำยใน	ระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง	ตลอดจนพิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมลูรำยกำรระหว่ำงกัน	

โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองน้ีปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรำยงำน

ประจ�ำปีแล้ว

งบกำรเงินของบริษัทได้รับกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท	คือ	บริษัท	ส�ำนักงำน	อีวำย	จ�ำกัด	ในกำรตรวจสอบ

น้ันทำงคณะกรรมกำรบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลเอกสำรต่ำงๆ	 เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสำมำรถตรวจสอบและแสดงควำมเห็นได้ตำม

มำรตฐำนกำรสอบบัญชี	โดยควำมเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรำกฏในรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปีแล้ว

คณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมเห็นว่ำระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิทัโดยรวมอยู่ระดับท่ีน่ำพอใจ	และสร้ำงควำมเชือ่มัน่

อย่ำงมีเหตุผลได้ว่ำงบกำรเงินของบริษัท	เอส	พี	วี	ไอ	จ�ำกัด	(มหำชน)	ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2557	มีควำมถูกต้อง	เชื่อ

ถือได้	โดยถือปฏิบัติตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป	และปฏบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

นายธีระ อภัยวงศ์
ประธานกรรมการ

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
ประธานกรรมการบริหาร
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เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น  

	

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท	เอส	พี	วี	ไอ	จ�ำกัด	

(มหำชน)	ได้รบัแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบรษิทั	ประกอบด้วย

กรรมกำรอิสระ	 จ�ำนวน	 3	ท่ำน	 ซึ่งทุกท่ำนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	

และมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศของส�ำนักงำนคณะ

กรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์		ซึง่มรีำยนำม

ดังต่อไปนี้	

1.	นำยธีระ		อภัยวงศ์	 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2.	นำยสุจิน		สุวรรณเกต	 กรรมกำรตรวจสอบ

3.	นำงสุษมำ		รัติวำนิช	 กรรมกำรตรวจสอบ

โดยมีนำงสำวยุพำ	 เบญจวิกรัย	 ผู้จัดกำรแผนกตรวจ

สอบภำยใน		ท�ำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฎิบัติหน้ำท่ีตำมขอบเขต

ควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท	

ท่ีระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 โดยได้มีกำรจัด	

ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบจ�ำนวน	 4	 ครั้ง	 และคณะ

กรรมกำรตรวจสอบยังได้เชิญฝ่ำยบริหำร	 ผู้สอบบัญชีและ	

ผู้ตรวจสอบภำยในเข้ำร่วมประชุมด้วยตำมควำมเหมำะสม	

และมีกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจ

สอบต่อคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส	สำระส�ำคัญสรุปได้

ดังนี้	

สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส	 รำยงวดบัญชีและ

ประจ�ำปีร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหำรฝ่ำยกำรบัญชีเพ่ือ

พิจำรณำรำยงำนทำงกำรเงิน	 กำรเปิดเผยข้อมูลประกอบงบ	

กำรเงินนโยบำยทำงกำรบัญชี	 รวมถึงรับทรำบข้อสังเกตและ		

ข้อเสนอแนะของผู ้สอบบัญชี	 เพ่ือให้มั่นใจว่ำมีกำรปฎิบัติ	

บัญชีท่ีถูกต้องตำมหลักกำรบัญชีท่ีรับรองทั่วไป	 และมีกำร	

เปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินอย่ำงเพียงพอและเชื่อถือได้ซึ่ง	

ผู้สอบบัญชีได้แสดงควำมเห็นไว้ในรำยงำนที่ได้น�ำเสนอต่อ	

คณะกรรมกำรและผู้ถือหุ้น	 ท้ังน้ีผู้สอบบัญชีได้ปฎิบัติหน้ำท่ี	

และแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ

พิจำรณำ	 เสนอแนะ	 และสอบทำนแผนงำนและผล

กำรตรวจสอบของระบบกำรควบคุมภำยใน	 เพ่ือประเมิน

ควำมเพียงพอ	ควำมเหมำะสมและประสิทธิภำพของระบบ

กำรควบคุมภำยใน	 รวมถึงกำรช้ีแนะเพ่ือให้มีกำรก�ำกับดูแล	

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

และกำรตรวจสอบภำยในมีประสิทธิภำพมำกขึ้น	 	 และเป็น

ไปตำมกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับที่บริษัทได้ก�ำหนดไว้	ทั้งนี้คณะ

กรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ	บริษัทมีระบบกำรควบคุม

ภำยใน	และกำรตรวจสอบภำยในที่เพียงพอเหมำะสม	และมี

กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

สอบทำนรำยกำรท่ีเก่ียวโยงระหว่ำงกัน	หรือรำยกำรที่

อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	 เพ่ือให้มั่นใจว่ำ

เป็นไปตำมเงื่อนไขปกติทำงธุรกิจและไม่มีรำยกำรใดที่มีผล	

กระทบต่อบริษัทฯอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	 โดยยึดหลักควำมสมเหตุ

สมผล	ควำมโปร่งใส	 	 รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลของรำยกำร

ดังกล่ำวอย่ำงเพียงพอ	ตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยและประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ	เป็นแนวทำง

ติดตำมควำมคืบหน้ำเก่ียวกับกำรปฎิบัติตำมหลักกำร

ก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่	ีตำมมำตรฐำนท่ีก�ำหนดไว้		เพ่ือให้ระบบ

กำรควบคุมภำยในของบริษัทมีประสิทธิภำพ	 เหมำะสมและ

เพียงพอกับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

พิจำรณำคัดเลือก	 	 เสนอแต่งตั้ง	 และเสนอค่ำตอบ	

แทนของผู้สอบบัญชีโดยพิจำรณำถึงควำมรู้	 ควำมสำมำรถ	

ประสบกำรณ์	 และควำมน่ำเชื่อถือเป็นหลัก	และน�ำเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบริษัท	 เพ่ือน�ำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นพิจำรณำแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฎิบัติหน้ำท่ีครบถ้วนตำม

ที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีได้รับอนุมัติ

จำกคณะกรรมกำรบริษัทด�ำเนินกำรด้วยควำมรอบคอบและ

เป็นอิสระ	และมีควำมเห็นว่ำคณะกรรมกำรบริษัทตลอดจน	

ผู้บริหำรของบริษัท	 มีควำมมุ่งมั่นท่ีจะปฎิบัติหน้ำที่เพ่ือให้	

บรรลุเป้ำหมำยของบริษัท	 อย่ำงมีคุณภำพ	และได้ให้ควำม

ส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินงำนภำยใต้ระบบกำรควบคุมภำยในที่มี

ประสิทธิผล	มีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี		มีควำมโปร่งใส	และ

เชื่อถือได้ตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีสอดคล้องกับข้อ

ก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

นายธีระ อภัยวงศ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท	เอส	พี	วี	ไอ	

จ�ำกัด	 (มหำชน)	 ซึ่งประกอบด้วย	 งบแสดงฐำนะกำรเงิน	ณ		

วันที	่31	ธันวำคม	2557	งบก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็	งบแสดงกำร

เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด	ส�ำหรับปี

สิ้นสุดวันเดียวกัน	 รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่

ส�ำคัญและหมำยเหตุเรื่องอื่นๆ	

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท�ำและกำรน�ำเสนอ

งบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงินและรบัผดิชอบเก่ียวกับกำรควบคมุภำยใน

ที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ�ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท�ำ	งบกำรเงิน

ท่ีปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระ

ส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบ

กำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ	ข้ำพเจ้ำได้

ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี	 ซึ่งก�ำหนด

ให้ข้ำพเจ้ำปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ	 รวมถึง

วำงแผนและปฏิบตังิำนตรวจสอบเพ่ือให้ได้ควำมเชือ่มัน่อย่ำง

สมเหตสุมผลว่ำ	งบกำรเงนิปรำศจำก			กำรแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพ่ือให้ได้

มำซึ่งหลักฐำนกำรสอบบัญชีเก่ียวกับจ�ำนวนเงินและกำรเปิด

เผยข้อมูลในงบกำรเงิน	 วิธีกำรตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึ้นอยู่กับ

ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี	 ซึ่งรวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยง

จำกกำรแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัของ

งบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด	 ในกำร

ประเมินควำมเสี่ยงดังกล่ำว	ผู้สอบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุม

ภำยในที่เก่ียวข้องกับกำรจัดท�ำและกำรน�ำเสนองบกำรเงิน

โดยถูกต้องตำมที่ควรของกิจกำร	 เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจ

สอบท่ีเหมำะสมกับสถำนกำรณ์	แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ใน

กำรแสดงควำมเหน็ต่อประสทิธิผลของกำรควบคมุภำยในของ

งบการเงิน 
รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

กิจกำร		กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของ

นโยบำยกำรบัญชีท่ีผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผล	ของ

ประมำณกำรทำงบัญชีท่ีจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหำร	 รวมทั้งกำร

ประเมินกำรน�ำเสนองบกำรเงินโดยรวม	

ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีข้ำพเจ้ำได้รับ

เพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำม

เห็นของข้ำพเจ้ำ

ความเห็น
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ	 งบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน	

ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวำคม	 2557	 ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแส

เงนิสด	ส�ำหรบัปีสิน้สดุวันเดยีวกันของบรษิทั	เอส	พี	วี	ไอ	จ�ำกัด	

(มหำชน)	โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำน

กำรรำยงำนทำงกำรเงิน

วิชาติ โลเกศกระวี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต	เลขทะเบียน	4451

บริษัท	ส�ำนักงำน	อีวำย	จ�ำกัด

กรุงเทพฯ:	17	กุมภำพันธ์	2558

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท เอส พี วี ไอ จ� กัด (มหาชน)       
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินลงทุนชั่วครำว

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

สินค้ำคงเหลือ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน

อุปกรณ์

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน	-	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	

สิทธิกำรเช่ำ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

7

8

9

10

11

12

13

14

15

22

 127,986,630 

 2,039,600 

 33,087,445 

 186,509,116 

 12,666,452 

 362,289,243 

 160,000 

 33,336,511 

 6,980,291 

 7,595,086 

 12,539,944 

 3,392,904 

 64,004,736 

 426,293,979 

 50,084,434 

 2,000,000 

 122,577,787 

 156,844,986 

 18,678,850 

 350,186,057 

 160,000 

 39,638,191 

 8,097,945 

 8,052,675 

 9,302,324 

 3,685,426 

 68,936,561 

 419,122,618 

หมายเหตุ 2557 2556

(หน่วย:	บำท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษัท เอส พี วี ไอ จ� กัด (มหาชน)       
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

			ทุนจดทะเบียน

							หุน้สำมญั	400,000,000	หุน้	มลูค่ำหุน้ละ	0.50	บำท

			ทุนออกจ�ำหน่ำยและช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว

							หุน้สำมญั	400,000,000	หุน้	มลูค่ำหุน้ละ	0.50	บำท

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ

ก�ำไรสะสม

			จัดสรรแล้ว	-	ส�ำรองตำมกฎหมำย

			ยังไม่ได้จัดสรร

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

16

17

18

19

 138,729,769 

 1,545,406 

 565,213 

 140,840,388 

 6,388,248 

 6,388,248 

 147,228,636 

 200,000,000 

 200,000,000 

 39,809,592 

 10,074,503 

 29,181,248 

 279,065,343 

 426,293,979 

 141,477,877 

 - 

 2,080,516 

 143,558,393 

 5,695,444 

 5,695,444 

 149,253,837 

 200,000,000 

 200,000,000 

 39,809,592 

 9,288,685 

 20,770,504 

 269,868,781 

 419,122,618 

หมายเหตุ 2557 2556

(หน่วย:	บำท)
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บริษัท เอส พี วี ไอ จ� กัด (มหาชน)       
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

กําไรขาดทุน

รายได้

รำยได้จำกกำรขำย

รำยได้จำกกำรบริกำร

รำยได้อื่น

รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขำย

ต้นทุนบริกำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

รวมค่าใช้จ่าย

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

กําไรสําหรับปี

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�ำไร

จ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก	(หุ้น)

20

22

23

 1,938,264,880 

 8,107,966 

 12,008,435 

 1,958,381,281 

 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 

0.04

400,000,000

 2,280,049,642 

 12,216,930 

 10,731,031 

 2,302,997,603 

 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 

0.06

278,520,548

หมายเหตุ 2557 2556

(หน่วย:	บำท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษัท เอส พี วี ไอ จ� กัด (มหาชน)       
งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 	

ก�ำไรก่อนภำษี	 	

รำยกำรปรับกระทบก�ำไรก่อนภำษีเป็นเงินสดรับ(จ่ำย)		

			จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน:	 	

			ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย	 	

			ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)	 	

			กำรปรับลดสินค้ำเป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	

			ขำดทุน	(ก�ำไร)	จำกกำรจ�ำหน่ำยอุปกรณ์	 	

			ขำดทุนจำกกำรตัดจ�ำหน่ำยอุปกรณ์	 	

			ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน	 	

			ก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 	

			ดอกเบี้ยรับ	 	

			ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย	 	

ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงใน	

			สินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงำน	 	

สินทรัพย์ด�ำเนินงำน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง:	 	

			ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น		

			สินค้ำคงเหลือ	 	

			สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	

			สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	

หนี้สินด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	:	 	

			เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น	 	

			หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	

เงินสดจำก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�ำเนินงำน	  

ดอกเบี้ยรับ	 	

จ่ำยภำษีเงินได้	 	

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

 19,997,933 

 16,531,865 

 (28,548)

 (2,126,864)

 570,877 

 906,164 

 692,804 

 - 

 (876,211)

 13,685 

 35,681,705 

 89,451,521 

 (27,537,266)

 6,012,398 

 (3,237,620)

 (2,748,108)

 (1,515,303)

 96,107,327 

 943,580 

 (2,443,660)

 94,607,247 

 20,636,668 

 13,995,814 

 354,833 

 5,139,217 

 (206,353)

 5,445 

 641,309 

 (51,936)

 (845,778)

 2,105,198 

 41,774,417 

 (644,903)

 22,083,930 

 10,619,115 

 (292,289)

 (149,642,038)

 1,455,428 

 (74,646,340)

 726,578 

 (11,085,915)

 (85,005,677)

2557 2556

(หน่วย:	บำท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษัท เอส พี วี ไอ จ� กัด (มหาชน)       
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วครำวเพิ่มขึ้น

เงินสดรับจำกกำรจ�ำหน่ำยอุปกรณ์

ซื้ออุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ำยดอกเบี้ย

เงินสดรับจำกกำรออกจ�ำหน่ำยหุ้นสำมัญ

เงินปันผลจ่ำย

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  

(39,600)

 647,545 

 (9,977,490)

 (802,038)

 (10,171,583)

 (13,685)

 - 

 (6,519,783)

 (6,533,468)

 77,902,196 

 50,084,434 

 127,986,630 

(2,000,000)

 1,492,285 

 (13,452,085)

 (6,665,708)

 (20,625,508)

 (2,105,198)

 118,761,990 

 (88,000,000)

 28,656,792 

 (76,974,393)

 127,058,827 

 50,084,434 

2557 2556

(หน่วย:	บำท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษัท เอส พี วี ไอ จ� กัด (มหาชน)            งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น           ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557           

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2555	

ออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน

เงินปันผลจ่ำย

โอนก�ำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรเป็น

			ส�ำรองตำมกฎหมำย

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี	

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2556	

เงินปันผลจ่ำย

โอนก�ำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรเป็น

			ส�ำรองตำมกฎหมำย

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

18

26

19

26

19

	120,000,000	

	80,000,000	

	-	

	-	

	-	

	200,000,000	

	200,000,000	

	-	

	-	

	-	

	200,000,000	

	-	

	39,809,592	

	-	

	-	

	-	

	39,809,592	

	39,809,592	

	-	

	-	

	-	

	39,809,592	

	3,685,775	

	-	

	-	

	5,602,910	

	-	

	9,288,685	

	9,288,685	

	-	

	785,818	

	-	

	10,074,503	

	98,116,559	

	-	

	(88,000,000)

	(5,602,910)

	16,256,855	

	20,770,504	

	20,770,504	

	(6,519,783)

	(785,818)

	15,716,345	

	29,181,248	

	221,802,334	

	119,809,592	

	(88,000,000)

	-	

	16,256,855	

	269,868,781	

	269,868,781	

	(6,519,783)

	-	

	15,716,345	

	279,065,343	

หมำยเหตุ

ทุนเรือนหุ้นที่
ออกและ
ช�ำระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่ำหุ้น
สำมัญ

จัดสรรแล้ว	-
ส�ำรองตำม
กฎหมำย

ยังไม่ได้
จัดสรร

ก�ำไรสะสม

รวม

(หน่วย:	บำท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้	 	 	
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1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท	 เอส	พี	วี	 ไอ	จ�ำกัด	(มหำชน)	(“บริษัทฯ”)	จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจ�ำกัดตำมกฎหมำยไทยเมื่อวันที่	6	มกรำคม	2554		

และได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัดตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ�ำกัด	 เมื่อวันท่ี	 10	 เมษำยน	 2556		

และมีภูมิล�ำเนำในประเทศไทย	 โดยมีบริษัท	 ไอที	 ซิตี้	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็น	

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	บริษัทฯด�ำเนินธุรกิจหลักในกำรจ�ำหน่ำยเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่ำงๆ	เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	ที่อยู่ตำม

ที่จดทะเบียนคือเลขที่	1213/58-59	ซอยลำดพร้ำว	94	ถนนศรีวรำ	แขวงพลับพลำ	เขตวังทองหลำง	กรุงเทพมหำนคร

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
งบกำรเงินน้ีจัดท�ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก�ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี	 พ.ศ.	 2547		

โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก�ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ	ลงวันที่	28	กันยำยน	2554	ออกตำมควำมใน

พระรำชบัญญัติกำรบัญชี	พ.ศ.	2543

งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย	 งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษแปล

จำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้

งบกำรเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนำคตมีรำยละเอียดดังนี้

ก.	มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

กรอบแนวคิดส�ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	(ปรับปรุง	2557)

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2555)	 กำรน�ำเสนองบกำรเงิน

ฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2555)	 งบกระแสเงินสด

ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2555)	 ภำษีเงินได้

ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2555)	 สัญญำเช่ำ

ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2555)	 รำยได้

ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2555)	 ผลประโยชน์ของพนักงำน

ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2555)	 ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

ฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2555)	 กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ฉบับที่	28	(ปรับปรุง	2555)	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ฉบับที่	31	(ปรับปรุง	2555)	 ส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ

ฉบับที่	34	(ปรับปรุง	2555)	 งบกำรเงินระหว่ำงกำล

ฉบับที่	36	(ปรับปรุง	2555)	 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

ฉบับที่	38	(ปรับปรุง	2555)	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัท เอส พี วี ไอ จ� กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2555)	 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ฉบับที่	3	(ปรับปรุง	2555)	 กำรรวมธุรกิจ

ฉบับที่	5	(ปรับปรุง	2555)	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิก

ฉบับที่	8	(ปรับปรุง	2555)	 ส่วนงำนด�ำเนินงำน

การตีความมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่	15	 สัญญำเช่ำด�ำเนินงำน	-	สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่ำ

ฉบับที่	27	 กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ท�ำขึ้นตำมรูปแบบกฎหมำย

ฉบับที่	29	 กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร

ฉบับที่	32	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที	่1	 กำรเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจำกกำรรื้อถอน	กำรบูรณะ	และหน้ีสินท่ีมีลักษณะ	

	 คล้ำยคลึงกัน

ฉบับที่	4	 กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่

ฉบับที่	5	 สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรรื้อถอน	กำรบูรณะและกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม

ฉบับที่	7	 กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี	ฉบับที่	29	เรื่อง	กำรรำยงำนทำงกำรเงิน	

	 ในสภำพเศรษฐกิจที่มีภำวะเงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับที่	10	 งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ

ฉบับที่	12	 ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร

ฉบับที่	13	 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ

ฉบับที่	17	 กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ

ฉบับที่	18	 กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทั้งหมดตำมที่กล่ำวข้ำงต้นได้รับกำรปรับปรุงและจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียม

กับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ	ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์	กำรตีควำมและกำร

ให้แนวปฏิบตัทิำงกำรบญัชกัีบผูใ้ช้มำตรฐำน	มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวไม่มผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคญัต่อ

งบกำรเงินนี้	

ข.		มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับในอนำคต

สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่เป็นจ�ำนวนมำก	 ซึ่งมีผลบังคับใช้

ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกรำคม	2558	มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุง

หรอืจดัให้มขีึน้เพ่ือให้มเีนือ้หำเท่ำเทยีมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงประเทศโดยกำรเปลีย่นแปลงมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงินในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์	กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผู้

ใช้มำตรฐำน	ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัฯเชือ่ว่ำจะไม่มผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคญัต่องบกำรเงนินีใ้นปีท่ีน�ำมำตรฐำนดังกล่ำวมำ

ถือปฏิบัติ	อย่ำงไรก็ตำม	มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินตำมที่กล่ำวข้ำงต้นบำงฉบับเป็นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่

มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรส�ำคัญ	ซึ่งประกอบด้วยมำตรฐำนดังต่อไปนี้
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มำตรฐำนฉบบัปรบัปรงุน้ีก�ำหนดให้กิจกำรต้องรบัรูร้ำยกำรก�ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกัน

ภัยทันทีในก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อืน่	ในขณะทีม่ำตรฐำนฉบบัเดมิอนุญำตให้กิจกำรเลอืกรบัรูร้ำยกำรดงักล่ำวทันทใีนก�ำไรขำดทนุ	

หรือในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	หรือทยอยรับรู้ในก�ำไรขำดทุนก็ได้	

มำตรฐำนฉบบัปรบัปรงุดงักล่ำวไม่มผีลกระทบต่องบกำรเงนิน้ีเนือ่งจำกบรษิทัฯรบัรูร้ำยกำรก�ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณ

กำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยทันทีในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่แต่เดิมแล้ว

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	ฉบับที่	13	เรื่อง	กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม

มำตรฐำนฉบบันีก้�ำหนดแนวทำงเก่ียวกับกำรวัดมลูค่ำยุตธิรรมและกำรเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวกับกำรวัดมลูค่ำยตุธิรรม		กล่ำว

คอื	หำกกิจกำรต้องวัดมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิใดตำมข้อก�ำหนดของมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้องอืน่		กิจกำรจะต้องวัดมลูค่ำ

ยุติธรรมนั้นตำมหลักกำรของมำตรฐำนฉบับนี้	และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในกำรรับรู้ผลกระทบจำกกำรเริ่มใช้มำตรฐำนนี้

จำกกำรประเมนิเบือ้งต้น	ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัฯเชือ่ว่ำมำตรฐำนข้ำงต้นจะไม่มผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคญัต่องบกำร

เงินของบริษัทฯ	

	

4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีเป็นนัยส�ำคัญของควำมเป็นเจ้ำของสินค้ำ

ให้กับผู้ซื้อแล้ว	 รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก�ำกับสินค้ำโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม	 ส�ำหรับสินค้ำที่ได้ส่งมอบ

หลักจำกหักส่วนลดแล้ว

รายได้ค่าบริการ

รำยได้ค่ำบริกำรรับรู้เมื่อได้ให้บริกำรแล้วโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส�ำเร็จของงำน	

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดหมำยถึง	เงินสดและเงินฝำกธนำคำร	และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพคล่องสูง	ซึ่งถึง

ก�ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน	3	เดือนนับจำกวันที่ได้มำ	และไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจ�ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ	บริษัทฯบันทึกค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส�ำหรับผลขำดทุนโดย

ประมำณท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้	 ซึ่งโดยท่ัวไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์

อำยุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้ำส�ำเร็จรูปแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน	 (ตำมวิธีเข้ำก่อนออกก่อน)	หรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต�่ำกว่ำ

มูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับของสินค้ำประมำณจำกรำคำท่ีคำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติของธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยสินค้ำนั้น	

ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือจะตั้งขึ้นส�ำหรับสินค้ำที่ล้ำสมัย	เคลื่อนไหวช้ำหรือเสื่อมสภำพ
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4.5  อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

อุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์	(ถ้ำมี)	

ค่ำเสือ่มรำคำของอปุกรณ์ค�ำนวณจำกรำคำทนุของสนิทรพัย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดงันี้

	 	 ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ	 -	 5	ปี

	 	 คอมพิวเตอร์	 	 -	 3	ปี

	 	 อุปกรณ์ส�ำนักงำน	 	 -	 5	ปี

	 	 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	 -	 5	ปี

	 	 ยำนพำหนะ	 	 -	 5	ปี

ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน	

ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับงำนระหว่ำงก่อสร้ำง

4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม	 (ถ้ำมี)	 ของสินทรัพย์

น้ันบริษัทฯ	ตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ของสนิทรพัย์น้ัน	และจะประเมนิกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ดังกล่ำวเมือ่มข้ีอบ่งชีว่้ำสนิทรพัย์น้ันเกิดกำรด้อยค่ำ	บรษิทัฯจะทบทวน

ระยะเวลำกำรตดัจ�ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ�ำหน่ำยของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนดงักล่ำวทุกสิน้ปีเป็นอย่ำงน้อย	ค่ำตดัจ�ำหน่ำยรบัรูเ้ป็น

ค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ�ำกัดมีดังนี้

	 	 																																														อำยุกำรให้ประโยชน์

	 	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 	 5	ปี

4.7  สิทธิการเช่า

บริษัทฯ	ตัดจ�ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ

	

4.8  รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ	หมำยถึง	บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ�ำนำจควบคุมบริษัทฯหรือถูกบริษัทฯควบคุม

ไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม	หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจำกนี้บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมซึ่ง

ท�ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญกับบริษัทฯ	ผู้บริหำรส�ำคัญ	กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัทฯ	 ท่ีมีอ�ำนำจในกำรวำงแผน

และควบคุมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	

4.9  สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญำเช่ำอุปกรณ์ท่ีควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่ำถือเป็นสัญญำ

เช่ำด�ำเนินงำน	จ�ำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนรับรู้เป็นคำ่ใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอด

อำยุของสัญญำเช่ำ

4.10  การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทกุวันสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน	บรษิทัฯจะท�ำกำรประเมนิกำรด้อยค่ำของอปุกรณ์หรอืสนิทรพัย์ทีไ่ม่มตีวัตนของบรษิทัฯหำก

มข้ีอบ่งชีว่้ำสนิทรพัย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ	บรษิทัฯรบัรูข้ำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมือ่มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์มมีลูค่ำ

ต�ำ่กว่ำมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้	ทัง้นีม้ลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคืนหมำยถึงมลูค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรพัย์

หรอืมลูค่ำจำกกำรใช้สนิทรพัย์แล้วแต่รำคำใดจะสงูกว่ำ	บรษิทัฯ	จะรบัรูร้ำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทุน	
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4.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน

บริษัทฯ	รับรู้	เงินเดือน	ค่ำจ้ำง	โบนัส	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน

โครงกำรสมทบเงิน

บริษัทฯ	และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเล้ียงชีพ	 ซึ่งประกอบด้วยเงินท่ีพนักงำนจ่ำยสะสมและเงินที่บริษัทฯ

จ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน	สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจำกสินทรัพย์ของบริษัทฯ	 เงินที่บริษัทฯจ่ำยสมทบ

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร

	โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน

บริษัทฯ	มีภำระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน	ซึ่งบริษัทฯ				ถือว่ำเงิน

ชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส�ำหรับพนักงำน

บรษิทัฯ	ค�ำนวณหนีส้นิตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน	โดยใช้วิธีคดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมำณกำร

ไว้	(Projected	Unit	Credit	Method)	โดยผูเ้ชีย่วชำญอสิระได้ท�ำกำรประเมนิภำระผกูพันดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภัย

ผลก�ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณติศำสตร์ประกันภัย	(Actuarial	gains	and	losses)	ส�ำหรบัโครงกำร

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทันทีในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หนีส้นิของโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน	ประกอบด้วย	มลูค่ำปัจจบุนัของภำระผกูพันตำมโครงกำร

ผลประโยชน์	หกัด้วย	ต้นทนุบรกิำรในอดตีทียั่งไม่ได้รบัรู	้และผลก�ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนั

ภัยที่ยังไม่ได้รับรู้

4.12  ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯจะบันทึกประมำณกำรหน้ีสินไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซึ่งเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว	และมี

ควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษัทฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภำระผูกพันนั้น	และบริษัทฯสำมำรถ

ประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ	

4.13  ภาษีเงินได้

ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บรษิทัฯบนัทกึภำษเีงนิได้ปัจจบุนัตำมจ�ำนวนทีค่ำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจดัเก็บภำษขีองรฐั	โดยค�ำนวณจำกก�ำไรทำง

ภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ	บันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน	ณ	วัน

สิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหน้ีสินที่เก่ียวข้องนั้น	 โดยใช้อัตรำภำษีท่ีมีผลบังคับใช้	ณ	 วันสิ้นรอบ

ระยะเวลำรำยงำน	

บริษัทฯ	รับรู้หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำร	แต่รับรู้สินทรัพย์ภำษีเงิน

ได้รอกำรตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษี	 รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียังไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็น

ไปได้ค่อนข้ำงแน่ท่ีบริษัทฯจะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษีและผล

ขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

	บริษัทฯ	จะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนและจะท�ำกำร

ปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว	 หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯจะไม่มีก�ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน�ำสินทรัพย์

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์



ANNUAL REPORT

056

บรษิทัฯจะบนัทึกภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชโีดยตรงไปยังส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษทีีเ่กิดขึน้เก่ียวข้องกับรำยกำรท่ีได้บนัทกึ

โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น	

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	 ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำร

ในเรื่องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ	กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำร

เงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน	 ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ�ำนวนที่ประมำณกำรไว้	 	 กำรใช้

ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่ส�ำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า	

ในกำรพิจำรณำประเภทของสญัญำเช่ำว่ำเป็นสญัญำเช่ำด�ำเนนิงำนหรอืสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ	ฝ่ำยบรหิำรได้ใช้ดลุยพินิจ

ในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพ่ือพิจำรณำว่ำบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ใน

สินทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในกำรประมำณค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูของลกูหน้ี	ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องใช้ดลุยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำด

ว่ำจะเกิดขึน้จำกลกูหนีแ้ต่ละรำย	โดยพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงนิในอดตี	อำยุของหน้ีทีค่งค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่

เป็นอยู่ในขณะนั้น	เป็นต้น	

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในกำรประมำณค่ำเผือ่กำรลดลงของมลูค่ำสนิค้ำคงเหลอื	ฝ่ำยบรหิำรได้ใช้ดลุยพินจิในกำรประมำณกำรผลขำดทุนทีค่ำด

ว่ำจะเกดิขึ้นจำกสินค้ำคงเหลือนัน้	โดยค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสุทธทิี่จะได้รับ	พจิำรณำจำกรำคำทีค่ำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติ

ของธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยสินค้ำนั้น	และค่ำเผ่ือส�ำหรับสินค้ำเก่ำล้ำสมัย	 เคล่ือนไหวช้ำหรือเส่ือมคุณภำพพิจำรณำ

จำกอำยุโดยประมำณของสินค้ำแต่ละชนิด

อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในกำรค�ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอุปกรณ์	ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องท�ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือ

เมื่อเลิกใช้งำนของอุปกรณ์	และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจำกนี	้ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของอปุกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำหำก

คำดว่ำมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนืต�ำ่กว่ำมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้	ในกำรน้ีฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องใช้ดลุยพินจิทีเ่ก่ียวข้อง

กับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ได้ใช้

เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯจะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและ

ขำดทนุนัน้	ในกำรน้ีฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำบรษิทัฯควรรบัรูจ้�ำนวนสินทรพัย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบญัชเีป็นจ�ำนวน

เท่ำใด	โดยพิจำรณำถึงจ�ำนวนก�ำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย	 ซึ่งต้อง

อำศัยข้อสมมติฐำนต่ำงๆ	ในกำรประมำณกำรนั้น	เช่น	อัตรำคิดลด	อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต	อัตรำมรณะ	และอัตรำกำร

เปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน	เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่ำงปี	บริษัทฯมีรำยกำรธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน	รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไข

ทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริษัทฯและบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกันเหล่ำน้ันซึ่งเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดย

สำมำรถสรุปได้ดังนี้	
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รายการธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

   (บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน)

2557

162

2

2

2

3

-

-

-

6

6

2556

305

2

35

4

4

1

6

4

7

6

นโยบายการกําหนดราคา

รำคำใกล้เคียงกับรำคำตลำดขำยส่ง

รำคำที่ตกลงร่วมกัน

ตำมอัตรำที่ประกำศจ่ำย

รำคำตลำด	

รำคำตลำด	

รำคำตลำด	

รำคำตลำด	

รำคำที่ตกลงร่วมกัน

รำคำที่ตกลงร่วมกัน

รำคำที่ตกลงร่วมกัน

ขำยสินค้ำ

ค่ำบริกำรจ่ำย

เงินปันผลจ่ำย

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ขำยสินค้ำ

ซื้อสินค้ำ

ซื้อสินทรัพย์ถำวร

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ค่ำบริหำรจัดกำร

ค่ำบริกำรจ่ำย

ค่ำบริหำรจัดกำรสินค้ำ

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2557	และ	2556	มีรำยละเอียดดังนี้

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมกำรร่วมกัน)

รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น	-	กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมกำรร่วมกัน)

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น	-	กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

4,186

98

4,284

575

1,854

2,429

26,901

117

27,018

546

9,221

9,767

2557 2556

(หน่วย:	ล้ำนบำท)

(หน่วย:	พันบำท)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันท่ี	 31	 ธันวำคม	2557	และ	2556	บริษัทฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนท่ีให้แก่กรรมกำรและ	

ผู้บริหำร	ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน

รวม

18.9

0.4

19.3

18.7

0.4

19.1

2557 2556

(หน่วย:	ล้ำนบำท)
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เงินสด

เงินฝำกธนำคำร

รวม

1,266

126,721

127,987

896

49,188

50,084

2557 2556

ภาระคํ้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2556	วงเงินสินเชื่อจำกธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่งของบริษัทฯจ�ำนวน	200	ล้ำนบำท	ค�้ำประกันร่วม

โดยผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งและกรรมกำร	

ในระหว่ำงงวด	2557	บริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อข้ำงต้นเป็นจ�ำนวนเงิน	 205	ล้ำนบำท	และ	0.2	ล้ำนเหรียญ

สหรัฐอเมริกำหรือเทียบเท่ำ	และหลักประกันวงเงินสินเชื่อข้ำงต้นเป็นบัญชีเงินฝำกประจ�ำธนำคำรจ�ำนวน	30	ล้ำนบำท	อย่ำงไร

ก็ตำม	เมื่อวันที่	10	กันยำยน	2557	บริษัทฯได้ยกเลิกวงเงินสินเชื่อและหลักประกันวงเงินสินเชื่อข้ำงต้นแล้วทั้งจ�ำนวน

ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวำคม	2557	 เงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกประจ�ำ	มีอัตรำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ	 0.125	 ถึง	 1.125													

ต่อปี	(2556:	ร้อยละ	0.50	ถึง	1.75	ต่อปี)

(หน่วย:	พันบำท)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ

รวมลูกหนี้กำรค้ำ	-	กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ

ค้ำงช�ำระ

	 ไม่เกิน	3	เดือน	

	 3	-	6	เดือน

	 6	-	12	เดือน

	 มำกกว่ำ	12	เดือน

รวม

หัก:	ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รวมลูกหนี้กำรค้ำ	-	กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน,	สุทธิ

รวมลูกหนี้กำรค้ำ	-	สุทธิ

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น	-	กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รวมลูกหนี้อื่น

รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ

4,284

4,284

24,338

4,246

21

-

642

29,247

(665)

28,582

32,866

221

221

33,087

27,018

27,018

74,558

21,061

299

23

59

96,000

(694)

95,306

122,324

254

254

122,578

2557 2556

(หน่วย:	พันบำท)
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สินค้ำส�ำเร็จรูป

หัก:	รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ

สินค้ำคงเหลือ	-	สุทธิ

196,420

(9,911)

186,509

168,883

(12,038)

156,845

2557 2556

9. สินค้าคงเหลือ

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน	บริษัทฯบันทึกโอนกลับรำยกำรปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับเป็น

จ�ำนวน	2.1	ล้ำนบำท	 (2556:	บันทึกกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับเป็นจ�ำนวน	5.1	ล้ำนบำท)	 โดยแสดงเป็น

ส่วนหนึ่งของต้นทุนขำย

(หน่วย:	พันบำท)

ภำษีซื้อรอเรียกคืน

อื่น	ๆ

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

9,255

3,411

12,666

15,130

3,549

18,679

2557 2556

10. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
						ยอดคงเหลือของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2557	และ	2556	มีรำยละเอียดดังนี้

11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
บริษัทฯได้น�ำเงินฝำกประจ�ำธนำคำรจ�ำนวนประมำณ	0.2	ล้ำนบำท	(2556:	0.2	ล้ำนบำท)	ไปวำงไว้กับธนำคำรแห่งหนึ่ง

เพื่อค�้ำประกันกำรใช้วงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ

(หน่วย:	พันบำท)
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ราคาทุน

1	มกรำคม	2556

ซื้อเพิ่ม

จ�ำหน่ำยและตัดจ�ำหน่ำย

โอนเข้ำ(ออก)

31	ธันวำคม	2556

ซื้อเพิ่ม

จ�ำหน่ำยและตัดจ�ำหน่ำย

โอนเข้ำ(ออก)

31	ธันวำคม	2557

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1	มกรำคม	2556

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี

ค่ำเสื่อมรำคำสะสมส�ำหรับส่วน

ที่จ�ำหน่ำยและตัดจ�ำหน่ำย												

31	ธันวำคม	2556

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี

ค่ำเสื่อมรำคำสะสมส�ำหรับส่วน

ที่จ�ำหน่ำยและตัดจ�ำหน่ำย												

31	ธันวำคม	2557

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31	ธันวำคม	2556

31	ธันวำคม	2557	

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี

	

-

-

-

2,000

2,000

-

-

-

2,000

-

56

-

56

568

-

624

1,944

1,376

6,428

1,965

(27)

-

8,366

1,559

-

-

9,925

2,902

2,395

(3)

5,294

1,984

-

7,278

3,072

2,647

5,998

1,035

(10)

-

7,023

1,336

-

-

8,359

1,541

1,350

(5)

2,886

1,499

-

4,385

4,137

3,974

41,527

5,753

(926)

2,699

49,053

2,598

(3,448)

4,485

52,688

10,270

9,021

(216)

19,075

9,935

(1,324)

27,686

29,978

25,002

845

-

-

-

845

-

-

-

845

169

169

-

338

169

-

507

507

338

552

4,699

(552)

(4,699)

-

4,485

-

(4,485)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55,350

13,452

(1,515)

-

67,287

9,978

(3,448)

-

73,817

14,882

12,991

(224)

27,649

14,155

(1,324)

40,480

39,638

33,337

12,991

14,155

ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า

อุปกรณ์
สํานักงาน

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวมคอมพิวเตอร์

12. อุปกรณ์

2556 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

2557 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

(หน่วย:	พันบำท)
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รำคำทุน

หัก:	ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม	

มูลค่ำตำมบัญชี	-	สุทธิ

สิทธิกำรเช่ำ	-	รำคำทุน

หัก:	ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม

มูลค่ำตำมบัญชี	-	สุทธิ

มูลค่ำตำมบัญชีต้นปี

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี

มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

มูลค่ำตำมบัญชีต้นปี

ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี

มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

9,931

(2,951)

6,980

9,377

(1,782)

7,595

8,053

(458)

7,595

8,098

802

(1,920)

6,980

9,129

(1,031)

8,098

9,377

(1,324)

8,053

8,512

(459)

8,053

1,978

6,666

(546)

8,098

2557

2557

2557

2557

2556

2556

2556

2556

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2557	และ	2556	แสดงได้ดังนี้

14. สิทธิการเช่า
เมื่อวันท่ี	 9	 กุมภำพันธ์	 2554	 บริษัทฯได้ท�ำสัญญำรับโอนสิทธิกำรเช่ำพ้ืนท่ีในศูนย์กำรค้ำเอสพละนำดจำกบริษัท		

เอส	พี	วี	คอมรีเทล	จ�ำกัด	สัญญำมีผลตั้งแต่วันที่	11	กุมภำพันธ์	2554	ถึง	4	สิงหำคม	2574	รวมระยะเวลำ	20	ปี	5	เดือน	24	วัน	

โดยบริษัทฯได้จ่ำยเงินเพ่ือให้ได้สิทธิกำรเช่ำพ้ืนที่ดังกล่ำวตลอดอำยุของสัญญำเป็นจ�ำนวน	9.4	ล้ำนบำท	และจะตัดจ�ำหน่ำย

สิทธิกำรเช่ำโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำ

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส�ำหรับปี	2557	และ	2556	แสดงได้ดังนี้

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสิทธิกำรเช่ำส�ำหรับปี	2557	และ	2556	แสดงได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบำท)

(หน่วย:	พันบำท)

(หน่วย:	พันบำท)

(หน่วย:	พันบำท)
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เจ้ำหนี้กำรค้ำ	-	กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้ำหนี้กำรค้ำ	-	กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เจ้ำหนี้อื่น	-	กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้ำหนี้อื่น	-	กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี

ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน	

ต้นทุนดอกเบี้ย

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน

ต้นทุนดอกเบี้ย

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุน

ค่ำใช้จำ่ยดังกล่ำวรับรู้ในรำยกำรต่อไปนี้ใน																																												

			ส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

313

128,116

2,116

8,185

138,730

5,695

465

228

6,388

465

228

693

21

672

-

122,484

9,767

9,227

141,478

5,054

439

202

5,695

439

202

641

19

622

2557

2557

2557

2556

2556

2556

15. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ยอดคงเหลือของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2557	และ	2556	คือเงินมัดจ�ำทั้งจ�ำนวน

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(หน่วย:	พันบำท)

(หน่วย:	พันบำท)

(หน่วย:	พันบำท)

17. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนแสดงได้ดังนี้

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรวมอยู่ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนแสดงได้ดังนี้
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สมมติฐำนที่ส�ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย	ณ	วันประเมินสรุปได้ดังนี้

จ�ำนวนเงินภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ส�ำหรับปีปัจจุบันและสองปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

อัตรำคิดลด

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต	

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน	(ขึ้นกับช่วงอำยุ)

ปี	2557

ปี	2556	

ปี	2555

(ร้อยละต่อปี)

4.00

4.00	-	6.50

10.00	-	40.00

(ร้อยละต่อปี)

4.00

4.00	-	6.50

10.00	-	40.00

6,388

5,695

5,054

2557

ภาระผูกพันตามโครงการ 
ผลประโยชน์     

2556

18. ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่	26	มีนำคม	2556	ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติดังนี้

18.1	 อนุมัติกำรแปรสภำพบริษัทฯเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัดและให้น�ำบริษัทฯเข้ำจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนใน	

	 ตลำดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	โดยบริษัทฯได้จดทะเบียนแปรสภำพบริษัทฯกับกระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่	10	เมษำยน	

	 2556

18.2		อนมุตักิำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำหุน้สำมญัท่ีตรำไว้	จำกเดมิมลูค่ำหุ้นทีต่รำไว้หุ้นละ	10	บำท	เป็นมลูค่ำหุน้ท่ีตรำไว้หุน้ละ	

	 0.50	 บำท	 โดยจ�ำนวนหุ้นสำมัญใหม่ภำยหลังจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นสำมัญจะเพ่ิมจำก	 12,000,000	 หุ้น		

	 เป็น	 240,000,000	 หุ้น	 โดยบริษัทฯได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นสำมัญท่ีตรำไว้กับกระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อ	

	 วันที่	10	เมษำยน	2556	

18.3		อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม	120	ล้ำนบำท	(หุ้นสำมัญ	240	ล้ำนหุ้น	มูลค่ำหุ้นละ	0.50	บำท	ภำยหลังจำก	

	 กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นสำมัญท่ีตรำไว้ตำมท่ีกล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน	 ข้อ	 18.2)	 เป็นทุนจดทะเบียน	

	 ใหม่	 200	ล้ำนบำท	 (หุ้นสำมัญ	 400	ล้ำนหุ้น	มูลค่ำหุ้นละ	 0.50	บำท)	 โดยออกหุ้นสำมัญใหม่จ�ำนวน	 160,000,000		

	 หุ้น	 มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ	 0.50	บำท	บริษัทฯได้จดทะเบียนกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันท่ี		

	 10	เมษำยน	2556

18.4		อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน	160,000,000	หุ้น	ดังนี้

1)	หุ้นสำมัญจ�ำนวน	 50,000,000	หุ้น	 เสนอขำยต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นซึ่งมีรำยชื่อปรำกฏ	

	 ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	ณ	วันที่	28	กุมภำพันธ์	2556	ในอัตรำส่วนกำรจองซื้อ	4.8	หุ้นเดิมต่อ	1	หุ้นใหม่	ในรำคำหุ้นละ		

	 0.50	บำท
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ในเดอืนเมษำยน	2556	บรษิทัฯได้รบัช�ำระเงนิค่ำซือ้หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ�ำนวน	50,000,000	หุ้น	เป็นจ�ำนวนเงนิ	25,000,000	

บำท	ผลจำกกำรขำยหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่ำวท�ำให้ทุนจดทะเบยีนและช�ำระแล้วของบรษิทัฯมจี�ำนวน	145	ล้ำนบำท	(หุ้นสำมญั	290	ล้ำน

หุน้	มลูคำ่หุน้ละ	0.50	บำท)	บรษิัทฯได้จดทะเบยีนกำรเพิม่ทนุช�ำระแล้วดงักลำ่วกบักระทรวงพำณชิย์เมื่อวนัที	่30	เมษำยน	2556	

2)	หุ้นสำมญัจ�ำนวน	104,500,000	หุน้	เสนอขำยให้แก่ประชำชนท่ัวไปเป็นครัง้แรกและมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบรหิำร

หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริหำรมอบหมำย	 เป็นผู้มีอ�ำนำจพิจำรณำก�ำหนดเงื่อนไขและรำยละเอียดอื่นๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับกำร

จัดสรรหุ้นดังกล่ำว	รวมทั้งมีอ�ำนำจในกำรด�ำเนินกำรใดๆ	อันจ�ำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับกำรเสนอขำยหุ้นดังกล่ำวทุกประกำร	รวม

ถึงกำรแต่งตั้งผู้จัดจ�ำหน่ำยและผู้รับประกันกำรจ�ำหน่ำย	 กำรจัดเตรียมค�ำขอและเอกสำรประกอบต่ำงๆ	 เพ่ือย่ืนต่อส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	และหน่วยงำนอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และกำรเข้ำท�ำสัญญำอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ

กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว

3)	หุ้นสำมัญจ�ำนวน	5,500,000	หุ้น	เสนอขำยให้แก่กรรมกำรและ/หรือพนักงำนของบริษัทฯ	

18.5	 ในระหว่ำงวันที่	 11	 -	 13	 ธันวำคม	2556	บริษัทฯได้เสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่ประชำชน	กรรมกำรและพนักงำน	

ของบริษัทฯเป็นครั้งแรกจ�ำนวน	110	ล้ำนหุ้น	มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	0.50	บำท	ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ	0.90	บำท	โดยบริษัทฯได้

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกจ�ำหน่ำยและช�ำระแล้วจำกจ�ำนวน	145	ล้ำนบำท	(หุ้นสำมัญ	290	ล้ำนหุ้น	มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้น

ละ	0.50	บำท)	เป็นจ�ำนวน	200	ล้ำนบำท	(หุ้นสำมัญ	400	ล้ำนหุ้น	มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	0.50	บำท)	กับกระทรวงพำณิชย์แล้ว	

เมือ่วันที	่16	ธันวำคม	2556	และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้รบัหุน้สำมญัจ�ำนวน	400	ล้ำนหุ้น	มลูค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ	0.50	

บำท	 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มท�ำกำรซื้อขำยได้ตั้งแต่วันท่ี	 19	 ธันวำคม	2556	 ในกำรออกจ�ำหน่ำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุน	

ดังกล่ำว	บริษัทฯมีค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยหุ้นดังกล่ำวเป็นจ�ำนวน	4.2	ล้ำนบำท	(สุทธิจำกภำษีเงินได้		1	ล้ำนบำท)		

ซึ่งบริษัทฯแสดงเป็นรำยกำรหักจำกส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ

19. สํารองตามกฎหมาย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ	 116	แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด	พ.ศ.	 2535	บริษัทฯต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิ

ประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ	5	ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี	 หักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ	 (ถ้ำมี)	 จนกว่ำ

ทนุส�ำรองน้ีจะมจี�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ	10	ของทนุจดทะเบยีน	ส�ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน�ำไปจ่ำยเงนิปันผลได้

ในระหว่ำงปี	2557	บริษัทฯได้จัดสรรก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี	2557	ไปเป็นส�ำรองตำมกฎหมำยรวมเป็นจ�ำนวน	0.8	ล้ำนบำท	

(2556:	บริษัทฯได้จัดสรรก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี	2555	และ	2556	ไปเป็นส�ำรองตำมกฎหมำยจ�ำนวน	5.6	ล้ำนบำท)

20. รายได้อื่น

รำยได้จำกกำรขำยฐำนข้อมูล

รำยได้ค่ำสนับสนุนกำรขำย

รำยได้ค่ำนำยหน้ำ

ก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

ดอกเบี้ยรับ

อื่นๆ

รวม

3,800

3,495

1,370

941

876

1,526

12,008

4,673

1,634

918

1,047

846

1,613

10,731

2557 2556

(หน่วย:	พันบำท)
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21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

22. ภาษีเงินได้ 
	 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2557	และ	2556	สรุปได้ดังนี้

เงินเดือน	ค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน

ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนและค่ำบริกำรอำคำรส่วนกลำง

กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำส�ำเร็จรูป

ค่ำธรรมเนียมบัตรเครดิต

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย

ค่ำบริหำรจัดกำรสินค้ำ

ค่ำบริกำรสำธำรณูปโภค

ค่ำวัสดุส�ำนักงำน

ค่ำขนส่ง

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

2557 2556

(หน่วย:	พันบำท)

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชั่วครำวและกำร

			กลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3,989

293

4,282

5,607

(1,227)

4,380

2557 2556

(หน่วย:	พันบำท)
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ก�ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล

อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล

ก�ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี

ผลกระทบทำงภำษีส�ำหรับ:

		ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม

		ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น

รวม

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน

รวม

19,998

20%

4,000

283

(1)

282

4,282

133

1,982

1,278

3,393

20,637

20%

4,127

279

(26)

253

4,380

139

2,407

1,139

3,685

2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม 

2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม 

2556

2556

(หน่วย:	พันบำท)

(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงก�ำไรทำงบัญชีกับค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดังนี้

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

23. กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐำนค�ำนวณโดยหำรก�ำไรส�ำหรับปี	 (ไม่รวมก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)	 ด้วยจ�ำนวนถัวเฉล่ียถ่วงน�้ำหนัก

ของหุ้นสำมัญท่ีออกอยู่ในระหว่ำงปี	 โดยได้ปรับจ�ำนวนหุ้นสำมัญตำมสัดส่วนท่ีเปลี่ยนไปของจ�ำนวนหุ้นสำมัญท่ีเกิดจำกกำร

เปลีย่นแปลงมลูค่ำหุน้ทีต่รำไว้จำกมลูค่ำหุ้นละ	10	บำท	เป็นมลูค่ำหุ้นละ	0.50	บำท	ตำมท่ีกล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ

ข้อ	18.2	โดยถือเสมอืนว่ำกำรเปลีย่นแปลงจ�ำนวนหุ้นและมลูค่ำหุ้นท่ีตรำไว้ได้เกิดข้ึนต้ังแต่วันเริม่ต้นของงวดแรกท่ีเสนอรำยงำน
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ก�ำไรส�ำหรับปี	(พันบำท)

จ�ำนวนหุ้นสำมัญภำยหลังจำกกำรสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่

				ตรำไว้	(พันหุ้น)

จ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก	(พันหุ้น)

ก�ำไรต่อหุ้น	(บำท/หุ้น)

15,716

400,000

400,000

0.04

16,257

400,000

278,521

0.06

2557 2556

24. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน
ข้อมลูส่วนงำนด�ำเนินงำนทีน่�ำเสนอนีส้อดคล้องกบัรำยงำนภำยในของบรษิทัฯทีผู่ม้อี�ำนำจตดัสนิใจสงูสดุด้ำนกำรด�ำเนนิ

งำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม�่ำเสมอเพ่ือใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและประเมินผลกำรด�ำเนิน

งำนของส่วนงำน	ทั้งนี้ผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทคือกรรมกำรผู้จัดกำร

บริษัทฯด�ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงำนด�ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว	 คือ	 กำรจ�ำหน่ำยเครื่องคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ต่ำงๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	และด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว	คือ	ประเทศไทย	บริษัทฯประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

ของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำนซึ่งวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดก�ำไรหรือ

ขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำนในงบกำรเงิน	ดังนั้น	 รำยได้	 ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน	และสินทรัพย์ท้ังหมดท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงิน	

จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำนด�ำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แล้ว	

25. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯและพนักงำนบริษัทฯได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนส�ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส�ำรองเล้ียงชีพ	พ.ศ.	

2530	 โดยบริษัทฯและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ	 5	ของเงินเดือน	กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้

บรหิำรโดยบรษิทั	หลกัทรพัย์จดักำรกองทุนกสกิรไทย	จ�ำกัด	และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเมือ่พนกังำนน้ันออกจำกงำนตำมระเบยีบว่ำ

ด้วยกองทนุของบรษิทัฯ	ในระหว่ำงปี	2557	บรษิทัฯได้จ่ำยเงนิสมทบกองทุนเป็นจ�ำนวนเงนิ	1,457,832	บำท	(2556:	816,329	บำท)

26. เงินปันผล
เมื่อวันที่	26	มีนำคม	2556	ที่ประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลส�ำหรับปี	2555	เพิ่ม

เติมในอัตรำหุ้นละ	7.3334	บำท	เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น	88	ล้ำนบำท	บริษัทฯได้จ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวแล้วในเดือนเมษำยน	2556	

เมื่อวันที่	4	เมษำยน	2557	ที่ประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลส�ำหรับผลกำรด�ำเนิน

งำนของปี	2556	ในอัตรำหุ้นละ	0.0163	บำท	 เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น	6.52	ล้ำนบำท	บริษัทฯได้จ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวแล้วในเดือน

เมษำยน	2557

27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
27.1	ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนและสัญญำบริกำร

27.1.1	บริษัทฯได้เข้ำท�ำสัญญำว่ำจ้ำงทำงด้ำนกำรบริหำรงำนและกำรจัดกำรเก่ียวกับสินค้ำกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน	

	 แห่งหนึ่ง	ภำยใต้เงื่อนไขของสัญญำดังกล่ำว	บริษัทฯมีภำระผูกพันท่ีต้องจ่ำยค่ำตอบแทนตำมเกณฑ์และอัตรำท่ีระบุใน	

	 สัญญำ	สัญญำดังกล่ำวมีอำยุ	1	ปี	3	เดือน	และจะต่ออำยุสัญญำออกไปอีกครำวละ	1	ปี	จนกว่ำจะมีกำรบอกเลิกสัญญำ	

	 โดยฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง

27.1.2	บริษัทฯได้เข้ำท�ำสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนและสัญญำบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำอำคำรส�ำนักงำน	คลังสินค้ำและ	

	 พื้นที่สำขำ	อำยุของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่	1	ถึง	21	ปี
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บรษิทัฯ	มจี�ำนวนเงนิขัน้ต�ำ่ทีต้่องจ่ำยในอนำคตทัง้สิน้ภำยใต้สญัญำเช่ำด�ำเนินงำนและสญัญำบรกิำรทีบ่อกเลกิไม่ได้	ดงัน้ี

27.2.	กำรค�้ำประกัน

ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวำคม	2557	บริษัทฯมีหนังสือค�้ำประกันท่ีออกโดยธนำคำรในนำมบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจ�ำนวน	277.8		

	 ล้ำนบำท	 (2556:	 327.2	 ล้ำนบำท)	 ซึ่งเก่ียวเน่ืองกับภำระผูกพันเพื่อกำรค�้ำประกันกำรซื้อสินค้ำและบริกำรซึ่งเป็นไป	

	 ตำมปกติธุรกิจของบริษัทฯ	

	

28. เครื่องมือทางการเงิน
28.1	นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง

เครื่องมือทำงกำรเงินท่ีส�ำคัญของบริษัทฯตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี	107	 “กำรแสดงรำยกำรและกำร

เปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน”	ประกอบด้วย	 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด	 เงินลงทุนชั่วครำว	ลูกหนี้กำรค้ำ

และลูกหนี้อื่น	และเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น	บริษัทฯมีควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว	และมีนโยบำย

ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บรษิทัฯมคีวำมเสีย่งด้ำนกำรให้สนิเชือ่ทีเ่ก่ียวเน่ืองกับลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหนีอ้ืน่	ฝ่ำยบรหิำรควบคมุควำมเสีย่งน้ีโดยกำร

ก�ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเชื่อท่ีเหมำะสม	ดังน้ันบริษัทฯจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระ

ส�ำคัญจำกกำรให้สินเชื่อ	นอกจำกนี้		กำรให้สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีกำรกระจุกตัวเนื่องจำกบริษัทฯมีฐำนของลูกค้ำที่หลำกหลำย

และมีอยู่จ�ำนวนมำกรำย	จ�ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้กำรค้ำและ

ลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน	 อย่ำงไรก็ตำม	สินทรัพย์ทำงกำร

เงนิดงักล่ำวส่วนใหญ่มอีตัรำดอกเบีย้ทีป่รบัข้ึนลงตำมอตัรำตลำด	หรอืมอีตัรำดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกล้เคียงกับอตัรำตลำดในปัจจบุนั	

สินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส�ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย	และส�ำหรับสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำร

เงินท่ีมีอัตรำดอกเบี้ยคงท่ีสำมำรถแยกตำมวันท่ีครบก�ำหนด	หรือ	 วันท่ีมีกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่	 (หำกวันท่ีมีกำรก�ำหนด

อัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)	ได้ดังนี้											

จ่ำยช�ำระภำยใน

	 ภำยใน	1	ปี

	 1	ถึง	5	ปี

	 มำกกว่ำ	5	ปี

27.4

31.7

6.4

21.9

15.1

6.9

2557 2556

(หน่วย:	ล้ำนบำท)
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สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินลงทุนชั่วครำว

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

หนี้สินทางการเงิน

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินลงทุนชั่วครำว

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

หนี้สินทางการเงิน

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

เหรียญสหรัฐอเมริกำ

ยูโร

2557

 (พัน)

20

8

2556

 (พัน)

24

-

2557

(บาทต่อหน่วยเงิน

ตราต่างประเทศ)

33.1132

40.3552

2556

(บาทต่อหน่วยเงิน

ตราต่างประเทศ)

32.9494

45.3223

10

2

-

12

-

-

17

2

-

19

-

-

111

-

-

111

-

-

23

-

-

23

-

-

7

-

33

40

139

139

10

-

123

133

141

141

128

2

33

163

139

139

50

2

123

175

141

141

0.125	-	1.125

1.70

-

0.50	-	1.75

2.00

-

-

อัตรำ									
ดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน	1	ปี

อัตรำ									
ดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน	1	ปี

สกุลเงิน หนี้สินทำงกำรเงิน																																				
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	

หนี้สินทำงกำรเงิน																																				
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด

ไม่มีอัตรำ
ดอกเบี้ย

ไม่มีอัตรำ
ดอกเบี้ย

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

รวม

รวม

(หน่วย:	ล้ำนบำท)

(หน่วย:	ล้ำนบำท)

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2557

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2556

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
	 บริษัทฯมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องจำกกำรซื้อสินค้ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ

	 บริษัทฯมียอดคงเหลือของหนี้สินทำงกำรเงินที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ	ดังนี้
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28.2	มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน

เน่ืองจำกเครื่องมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะส้ัน	 บริษัทฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของ	

	 สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

มลูค่ำยุตธิรรม	หมำยถึง	จ�ำนวนเงนิทีผู่ซ้ือ้และผูข้ำยตกลงแลกเปลีย่นสนิทรพัย์กันในขณะทีท้ั่งสองฝ่ำยมคีวำมรอบรู	้และ	

	 เตม็ใจในกำรแลกเปลีย่นและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอสิระในลกัษณะทีไ่ม่มคีวำมเก่ียวข้องกัน	วิธีกำรก�ำหนด	

	 มูลค่ำยุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน	 มูลค่ำยุติธรรมจะก�ำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุด	 หรือก�ำหนด	

	 ขึ้นโดยใช้เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำที่เหมำะสม	

	

29. การบริหารจัดการทุน 
วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนท่ีส�ำคัญของบริษัทฯ	 คือกำรจัดให้มีซึ่งโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสมเพ่ือสนับสนุนกำร

ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2557	บริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สิน

ต่อทุนเท่ำกับ	0.53:1	(2556:	0.55:1)		

30. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บรษิทัฯได้จดัประเภทรำยกำรบญัชใีนงบก�ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ส�ำหรบัปีสิน้สดุวันที	่31	ธันวำคม	2556	ดงัต่อไปนีใ้หม่	เพ่ือ

ให้สอดคล้องกับกำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีในปีปัจจุบัน

รำยได้จำกกำรขำย

รำยได้จำกกำรบริกำร

รำยได้อื่น

ต้นทุนบริกำร

2,280,050

12,217

10,731

6,555

2,277,050

19,624

8,179

8,410

ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามที่เคยรายงานไว้

(หน่วย:	พันบำท)

	 กำรจัดประเภทบัญชีรำยกำรบัญชีดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่อก�ำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตำมที่รำยงำนไว้

31. การอนุมัติงบการเงิน
	 งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯเมื่อวันที่	17	กุมภำพันธ์	2558		
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SPVi Branches  
iStudio by SPVi
ชัน้	3	อาคารฟอรจ์นูทาวน ์	(โทร.	02-642-0826-7,	095-372-5549)	 3rd Floor IT Mall, Fortune Town 

ชัน้	4	ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัล	พลาซา่	แจง้วฒันะ(โทร.	02-101-0890-1,	095-372-5569)	 4th Floor Central Plaza Changwattana 

ชัน้	G	อาคารซคีอนสแควร ์	(โทร.	02-720-2988-9,	095-372-5579)	 G	Floor	Seacon	Square 

ชัน้	4	ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลพระราม	9	(โทร.	02-108-3241-2,	095-372-5559)	 4th Floor Central Plaza Grand Rama 9 

ชัน้	1	ศนูยก์ารคา้เกตเวย ์	เอกมยั	(โทร.	02-108-2844-5,	095-372-5589)	 1st Floor Gateway Ekamai

iBeat by SPVi 
ชัน้	2	อาคารเอสพลานาด	(โทร.	02-660-9259-61,	095-372-5554)	 2nd Floor Esplanade Ratchada 

ชัน้	4	อาคารฟอรจ์นูทาวน ์	(โทร.	02-642-0634-5,	095-372-5551)	 4th Floor Fortune Town 

ชัน้	1	ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัล	พลาซา่	เชยีงราย	(โทร.	052-020-822-3,	095-372-5550)	 1st Floor Central Plaza Chiang Rai 

อาคารเทสโก ้	โลตสั	สาขา	มหาชยั2	(โทร.	034-866-358-9,	095-372-5552)		 Tesco	Lotus	Mahachai	2	

 

U•Store by SPVi
ศนูยห์นังสอื	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรร์ังสติ	(โทร.	02-564-3249,	095-372-5532)	 Thammasat	University	Bookstore	(Rangsit) 

ศนูยห์นังสอื	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรท์า่พระจนัทร ์	(โทร.	02-623-5800,	095-372-5535)	 Thammasat	University	Bookstore		(Thaprachan) 

ชัน้	G	อาคาร	ABAC	Plaza	มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั	(โทร.	02-705-5190,	095-372-5534)	 G	Floor,	ABAC	Plaza,		Assumption	University	

 (Suvarnaphumi Campus) 

ชัน้	1	อาคารเซนต ์	ฟ ลิปิส ์	มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั	วทิยาเขตหวัหมาก		 1st Floor, St. Philip & Bernard Hall   Assumption 

(โทร.	02-720-6800-1,	095-372-5537)	 University		(HuaMark	Campus)

ชัน้	1	อาคาร	10		คณะบริหารธุรกจิ	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์		 1st Floor, Building 10,Faculty of Business

(โทร.	02-955-1590-1,	095-372-5538)	 Administration,	Kasetsart	University 

อาคารหอสมดุและคลังความรู ้	มหาวทิยาลยัมหดิล	ศาลายา	 Mahidol	University	Library	and	Knowledge

(โทร.	02-800-2558-9,	095-372-5540)	 Center	(Salaya) 

อาคารอเนกประสงคข์า้งอาคาร	10	มหาวทิยาลยักรุงเทพ	วทิยาเขตรังสติ		 Anek	Prasong	Building	(building	10),	Bangkok

(โทร.	02-902-0606-7,	095-372-5536)	 University		(Rangsit)

ชัน้	1	อาคาร	7	มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติ	(โทร.	02-954-9878-9,	095-372-5541)	 1st  Floor, Building 7, Dhurakij Pundit University 

ดา้นหนา้อาคารศนูยป์ฏบิตักิารโรงแรมเทาทอง	มหาวทิยาลยับรูพา	(โทร.	095-372-5542)	 In	front	of	Tao-Tong	Hotel	Operation	Center,		

 Burapha University 

 

iShop
ชัน้	3	พนัธท์พิยพ์ลาซา่	(โทร.	02-256-0397-8,	095-372-5553)	 3rd Floor, Pantip Plaza

 

mobi 
ชัน้	G	อาคารซคีอนสแควร ์	(โทร.	02-721-8825,	095-372-5520)	 G	Floor,	Seacon	Square 

ชัน้	1	ศนูยก์ารคา้เดอะมอลล์	ชอปปิ้งเซ็นเตอร์	หัวหมาก	(โทร.	095-372-5570)	 1st Floor, The Mall Shopping Center Huamark 

ชัน้	3	ศนูยก์ารคา้เดอะมอลล์	บางกะปิ	คอมเพล็กซ์	(โทร.	02-734-1300,	095-372-5590)	 3rd Floor, The Mall Shopping Center Bangkapi 

ชัน้	1	โครงการอศัวรรณ	2		หนองคาย	(โทร.	095-372-5560	)”	 1st Floor, Asawann Shopping Complex II 

	 (Nongkhai)	

Smart Bar
ชัน้	3	อาคารฟอรจ์นูทาวน ์	(โทร.	02-642-0826-8	ตอ่	11-14,	095-372-5562,	095-372-5563)	 3rd Floor, IT Mall Fortune Town 

ชัน้	4	ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลพลาซา	แจง้วฒันะ	(โทร.	02-835-3993-4,		 4th Floor, Central Changwattana

095-372-5591, 095-372-5592) 

ชัน้	4	ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลพระราม	9	(โทร.	02-117-4903-4,	095-372-5556)	 4th Floor, Central Grand Rama 9
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