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สรุปข้อมูลสำ�คัญท�งก�รเงินจ�กงบก�รเงินรวม

รายได้จากการขาย กำาไรเบื้องต้น
(หน่วย : ล้านบาท)

อัตรากำาไรเบื้องต้นและกำาไรสุทธิต่อรายได้
(หน่วย : เปอร์เซ็นต์)

รายงานประจำาปี 25562

กำาไรเบื้องต้น กำาไรสุทธิ
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อัตร�ส่วนสำ�คัญท�งก�รเงิน

 2551 2552 2553 2554 2555 2556

อัตรากำาไรขั้นต้น (%) 13.50 12.70 11.0 12.80 9.70 9.70 

อัตรากำาไรสุทธิหลังภาษี (%) 9.10 9.00 9.10 -15.10 16.20 20.30

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 14.20 15.10 14.60 -24.80 24.70 26.40

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 21.83 23.15 27.72 -56.81 51.85 42.93

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.63 1.83 2.01 1.25 1.57 2.35

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 1.57 1.63 1.44 2.14 1.56 1.23

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.49 1.02 0.97 2.16 0.96 0.53

อัตราส่่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่่อส่่วนของผู้้ถือหุ้้น 0.07 0.28 0.31 0.50 0.26 0.00

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท - ขั้นพื้นฐาน)  0.43 0.37 0.42 -0.65 0.64 0.72

ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.04 1.19 1.47 0.64 1.29 1.88
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ส�รจ�กประธ�นคณะกรรมก�ร 
และประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

บริษัท เอสวีไอ จำากัด (มหาชน) 3

เรียน ท่�นผู้ถือหุ้น

 ในปี 2556 บริษัทฯ ประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งต่อเนื่องต�มเป�้หม�ยที่ตั้งไว้ โดยส�ม�รถส่งมอบสินค้�ที่มีคุณภ�พที่ดีและ

ต�มกำ�หนดทีต่อ้งก�รใหก้บัลกูค�้ เร�มคีว�มเชือ่มัน่ว�่ บรษิทัฯ ส�ม�รถทีจ่ะผลติและใหบ้รกิ�รลกูค�้ไดเ้กนิคว�มค�ดหม�ยของลกูค�้

ได้อย่�งต่อเนื่องต่อไป ซึง่จะทำ�ให้บริษัทฯได้รับคว�มไว้ว�งใจ และมั่นใจในศักยภ�พของบริษัทฯ ที่สร้�งขึ้นม�จ�กค่�นิยมขององค์กร 

คว�มมุ่งมั่นในก�รทำ�ง�น และคว�มเป็นผู้นำ�ในธุรกิจประเภทนี้

 ยอดข�ยรวมของบริษัทฯ ในปี 2556 มีจำ�นวน 8,006 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนในอัตร�ร้อยละ 4 บริษัท เอสวีไอ 

จำ�กัด (มห�ชน) เป็นบริษัทชั้นนำ�ท�งด้�นธุรกิจรับจ้�งประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯให้คว�มสำ�คัญท�งด�้นก�รทำ�ธุรกิจ

ที่มีประสิทธิภ�พ ได้ผลตอบแทนสูง ทั้งท�งด้�นก�รผลิตและก�รบริห�รจัดก�รที่เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนๆ อย่�งต่อเนื่อง โดยกำ�ไรสุทธิใน

ปี 2556 มีจำ�นวน 1,623 ล้�นบ�ท ถ�้ไม่รวมร�ยก�รพิเศษจ�กเงินชดเชยคว�มเสียห�ยจ�กอุทกภัย ยอดกำ�ไรสุทธิมีจำ�นวน 560 

ล้�นบ�ท หรือในอัตร�ร้อยละ 7 ของร�ยได้

 นอกเหนือจ�กคว�มส�ม�รถในก�รสร้�งกำ�ไรแล้ว บริษัทฯ ยังส�ม�รถบริห�รเงินสด ซึ่งทุกๆ ไตรม�สในปีนี้ บริษัทฯ 

ส�ม�รถสร้�งเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�นเพียงพอสำ�หรับก�รลงทุนในงบลงทุน จ่�ยคืนเงินกู้จ�กสถ�บันก�รเงิน และมีเงินสด

สะสมคงเหลือม�กพอที่จะขย�ยธุรกิจต่อไปได้ ณ สิ้นปีนี้ บริษัทฯ มีสถ�นะเงินสดคงเหลือที่แข็งแกร่งที่สุดโดยไม่มีหนี้สินเงินกู้เลย 

ซึ่งเป็นสถ�นก�รณ์ที่พัฒน�อย�่งมีนัยสำ�คัญ หลังจ�กประสบภัยภิบัติอย่�งรุนแรงในประวัติศ�สตร์ของบริษัทฯ จ�กอุทกภัย เมื่อ 2 

ปีที่แล้ว 

 สำ�หรับปีข้�งหน้� ด้วยภ�วะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัว ประกอบกับประสบก�รณ์คว�มชำ�น�ญเฉพ�ะท�งธุรกิจนี้ คว�ม

ส�ม�รถในก�รทำ�ง�นของพนักง�น และคว�มส�ม�รถในก�รบริห�รง�นของฝ่�ยบริห�ร เร�มีคว�มมั่นใจว่� บริษัทฯ จะส�ม�รถ

เติบโตและมีกำ�ไรที่สูงขึ้นต�มเป้�หม�ยที่ว�งไว้ โดยให้คว�มสำ�คัญสูงสุดต่อลูกค้� รวบยอดแห่งคว�มเป็นผู้นำ�ท�งด้�นก�รตล�ดใน

ภูมิภ�คที่มีประสบก�รณ์ และว�งกลยุทธ์ที่รอบคอบเข�้สู่ตล�ดในภูมิภ�คใหม่ๆ ก�รมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่มีมูลค่�เพิ่มสูงในธุรกิจ

ประเภทนี้ เป็นปัจจัยสำ�คัญที่ลดคว�มเสี่ยงท�งด้�นก�รแข่งขันในปัจจุบัน

 นวัตกรรมใหม่ๆ ก�รมุ่งมั่นในก�รทำ�ง�น ก�รสร้�งสรรค์สิ่งใหม่ ก�รว�งแผนท�งด�้นกลยุทธ์ต่�งๆ เป็นตัวขับเคลื่อนก�ร

ตัดสินใจและบริห�รธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะย�ว บริษัทเอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน) เป็นบริษัทที่เป็นที่ยอมรับจ�กลูกค�้ 

จึงมีโอก�สเข้�ไปแข่งขันในระดับส�กลได้ ซึ่งเป็นปัจจัยอีกอย�่งหนึ่งที่ทำ�ให้บริษัทฯ ประสบคว�มสำ�เร็จ

 เหมือนกับทุกๆ ปีที่ผ�่นม� ปีนี้ก็เช่นกัน บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณฝ่�ยบริห�ร และพนักง�นทุกท่�น สำ�หรับก�รทุ่มเทคว�ม

ส�ม�รถอย�่งเตม็ทีใ่นก�รทำ�ง�นตลอดทัง้ปแีละรว่มกนัสร�้งคว�มสำ�เรจ็ใหก้บับรษิทัฯ รวมทัง้ลกูค�้ทีม่อบคว�มไวว้�งใจและสนบัสนนุ 

บริษัทฯ และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่�นที่มั่นใจในบริษัทฯ และให้ก�รสนับสนุนด้วยดีตลอดม�อย่�งต่อเนื่อง

 

      

 ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร น�ยพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ�

 ประธ�นคณะกรรมก�ร ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร



ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร
ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

การศึกษา
 • นิติศ�สตร์ ดุษฎีบัณฑิต George Washington University, 

Washington, D.C ประเทศสหรัฐอเมริก�
 • นิติศ�สตร์ มห�บัณฑิต Harvard University 
  ประเทศสหรัฐอเมริก�
 • นิติศ�สตร์บัณฑิต เกียรตินิยม จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 
 • ประก�ศนียบัตร สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 

ประสบการณ์ทำางาน
 • เลข�นุก�รขององค์ก�รสหประช�ช�ติ UN-ESCAP
 • ทน�ยคว�ม สำ�นักง�นทน�ยคว�ม เคิร์ควู้ด
 • ทน�ยคว�ม สำ�นักง�น Hale and Dorr เมืองบอสตัน 

สหรัฐอเมริก�
 • ทน�ยคว�มและผู้จัดก�ร บริษัท ที่ปรึกษ�กฎหม�ยส�กล 

จำ�กัด
 • หัวหน้�ฝ่�ยภ�ษีอ�กรของสำ�นักง�น เอส-จี-วี ณ ถล�ง
 • ที่ปรึกษ�กฎหม�ยของธน�ค�รโลก ประจำ�กรุงวอชิงตัน 

สหรัฐอเมริก�
 • รองผู้ว่�ก�รฝ่�ยบริห�ร ก�รปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย์

ตำาแหน่งปัจจุบัน 
 • ประธ�นคณะกรรมก�ร กรรมก�รอิสระ กรรมก�รตรวจสอบ 

และประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน 
บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน)

 • ที่ปรึกษ�กฎหม�ยอิสระ สำ�นักง�นกฎหม�ย ดร.สุวรรณ
 • กรรมก�รบริห�ร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
 • กรรมก�รบริษัท โรงพย�บ�ลบำ�รุงร�ษฎร์ จำ�กัด (มห�ชน)
 • ประธ�นกรรมก�รบริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำ�กัด

ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน 

การศึกษา  
 • ปริญญ�โทและปริญญ�เอก  Operations Research, Texas 

A&M University ประเทศสหรัฐอเมริก�
 • Professional Engineer, Industrial Engineering, 
  State of Texas ประเทศสหรัฐอเมริก�
 • วิศวกรรมศ�สตร์บัณฑิต จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
 • วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร (ภ�ครัฐร่วมเอกชน รุ่น 12)
 • ประก�ศนียบัตรสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
  หลักสูตร Director Certification Program 
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 

ประสบการณ์ทำางาน
 • ที่ปรึกษ�ด้�นระบบส�รสนเทศให้กับภ�ครัฐและเอกชน 
  ม�กกว่� 70 แห่ง ทั้งในประเทศไทย และสหรัฐอเมริก�
 • ผู้เชี่ยวช�ญประจำ�ประธ�นกรรมก�รก�รเลือกตั้ง สำ�นักง�น
  คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง
 • คณะที่ปรึกษ�รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศ
  และก�รสื่อส�รด้�น e-Industry
 • คณะอนุกรรมก�รก�รวิทย�ศ�สตร์ และเทคโนโลยีส�รสนเทศ
  และก�รพลังง�นวุฒิสภ�
 • ประธ�นคณะกรรมก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศและ
  ก�รสื่อส�รโทรคมน�คม หอก�รค�้ไทย
 • คณะทำ�ง�นจัดทำ�แผนแม่บทเทคโนโลยีส�รสนเทศและ
  ก�รสื่อส�รแห่งช�ติ ฉบับที่ 1 สวทช.
 • ตัวแทนภ�คเอกชนในคณะกรรมก�ร e-ASEAN Task Force 

กระทรวงพ�ณิชย์
 • คณะกรรมก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รแห่งช�ติ
 • รองเลข�นุก�รคณะกรรม�ธิก�รวิส�มัญพิจ�รณ�ร่�ง
  พระร�ชบัญญัติว่�ด้วยก�รกระทำ�คว�มผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  

สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ
 • คณะอนุกรรมก�รฝ่�ยกิจก�รต่�งประเทศ สภ�วิศวกร

ตำาแหน่งปัจจุบัน 
 • กรรมก�รอิสระ ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ และกรรมก�ร

สรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนบริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน)
 • กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท ซิม ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำ�กัด
 • กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท ปกิณ พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
 • กรรมก�รบริษัท ค�ซ�วดี จำ�กัด
 • ประธ�นกรรมก�ร บริษัท เช�ว์ สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มห�ชน)
 • ประธ�นกรรมก�ร บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโต้โมบิล อินดัสทรีส์ จำ�กัด
 • ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�รบริห�รสถ�บันรหัสส�กล 
  สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย
 • คณะกรรมก�รกิจก�ร APEC และคณะกรรมก�รกิจก�ร
  องค์ก�รระหว่�งประเทศ สภ�หอก�รค้�ไทย

คณะกรรมก�ร
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นายตรีขวัญ บุนนาค
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

การศึกษา
 • ปริญญ�โทบริห�รธุรกิจ University
  of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริก�
 • ประก�ศนียบัตรสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย หลักสูตร Director 
  Certification Program รุ่นที่ 12/2001 สม�คมส่งเสริม
  สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 

ตำาแหน่งปัจจุบัน
 • กรรมก�รอิสระ กรรมก�รตรวจสอบ และกรรมก�รสรรห�และ

กำ�หนดค่�ตอบแทนบริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน)
 • กรรมก�รอิสระ กรรมก�รตรวจสอบ และกรรมก�รสรรห� 
  บริษัท ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

นายวีรพันธ์ พูลเกษ
กรรมการ

การศึกษา  
 • ปริญญ�โท ส�ข�วิศวกรรมไฟฟ้�  University of Colorado 

ประเทศสหรัฐอเมริก�
 • ประก�ศนียบัตรสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย หลักสูตร Director 

Certification Program (สม�ชิก ผู้ทรงคุณวุฒิอ�วุโส) 
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�ร
  บริษัทไทย ปี 2545
 • หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง  
  สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน ปี 2553 

ประสบการณ์ทำางาน 
 • กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท เอช แอนด์ คิว (ประเทศไทย) จำ�กัด
 • ผู้ช่วยกรรมก�รบริษัท ไทยเสรีห้องเย็น จำ�กัด
 • กรรมก�ร บริษัท โรงพย�บ�ลร�ชธ�นี จำ�กัด (มห�ชน)
 • น�ยกสม�คม สม�คมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน
 • กรรมก�ร และ เหรัญญิก สม�คมอ�ห�รแช่เยือกแข็งไทย

ตำาแหน่งปัจจุบัน 
 • กรรมก�ร บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน)
 • กรรมก�ร บริษัท อีโค อินดัสเตรียล 
  เซอร์วิสเซส จำ�กัด
 • กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท ไทคอน 
  อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จำ�กัด (มห�ชน)
 • กรรมก�ร บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์พ�ร์ค จำ�กัด
 • กรรมก�ร และ กรรมก�รสรรห� 
  บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
 • กรรมก�ร, กรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 
  และกรรมก�รตรวจสอบ 
  บริษัท ฟ�บริเนท จำ�กัด
 • เหรัญญิกและกรรมก�ร สม�คมไทย
  ผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน
 • กรรมก�ร หอก�รค้�สิงคโปร์-ไทย

บริษัท เอสวีไอ จำากัด (มหาชน) 5
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นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำา
กรรมการ กรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

การศึกษา
 • Bachelor of Science in Electrical Engineering and Com-

puter Science, University of California at Berkeley, USA
 • ประก�ศนียบัตรสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย หลักสูตร Director 
  Certification Program สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
 • หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง  
  สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน ปี 2554 

ประสบการณ์ทำางาน
 • กรรมก�รผู้จัดก�ร 
  Universal Instrument Corporation, Asia Operation 
 • รองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและผู้จัดก�รทั่วไป 
  บริษัท ฮ�น� ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำ�กัด
 • ประธ�นบริห�ร Multichip 
  Technologies Incorporated

ตำาแหน่งปัจจุบัน
 • กรรมก�รบริษัท. กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน และ

ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน)
 • ประธ�นกรรมก�รบริษัทเอ็มเอฟจี โซลูชั่น จำ�กัด

นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์  
กรรมการอิสระ

การศึกษา
 • ปริญญ�ตรีบริห�รธุรกิจ University of Southern 
  California
 • Director Accreditation Program สม�คมส่งเสริมสถ�บัน

กรรมก�รบริษัทไทย
 • ประก�ศนียบัตรหลักสูตรผู้บริห�รระดับสูงรุ่นที่ 9 
  สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน

ประสบการณ์ทำางาน
 • กรรมก�รอิสระ บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
 • กรรมก�รบริษัท ไฮโปร อิเล็กทรอนิกส์ จำ�กัด (มห�ชน)
 • กรรมก�รอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มห�ชน) 
 • ประธ�นกรรมก�รบริษัท เมโทรสต�ร์  พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด 

(มห�ชน)
 • กรรมก�รบริษัท เจียไต๋ เอ็นเตอร์ไพรส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 

จำ�กัด
 • ที่ปรึกษ� รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย์
 • กรรมก�ร สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย
 • กรรมก�ร Thailand Management Association

ตำาแหน่งปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
 • กรรมก�ร และผู้อำ�นวยก�รบริห�ร 
  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)
 • กรรมก�รบริษัท ซีพีพีซี จำ�กัด (มห�ชน)
 • ประธ�นกรรมก�รและประธ�นกรรมก�รบริห�ร 
  บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มห�ชน) 
 • กรรมก�ร บริษัท อะม�นะฮ์ ลิสซิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)
 • กรรมก�ร บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด 

(มห�ชน)
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
 • กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่และประธ�นคณะผู้บริห�ร 
  บริษัท เทเลคอม โฮลดิ้ง จำ�กัด
 • ประธ�นคณะผู้บริห�ร บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จำ�กัด
 • Board of Associate Director 
  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด
 • กรรมก�ร, คณะกรรมก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศและสื่อส�ร

โทรคมน�คม หอก�รค้�ไทย
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1. นายพงษ์ศักดิ์  โล่ห์ทองคำา

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.  นายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์

 รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

3.   นางพิศมัย สายบัว

 รองประธานฝ่ายการเงิน 

4. นายคาร์สเทน เบอร์เมอร์สคอฟ เคเซนต์ 

 ผู้อำานวยการอาวุโส – ฝ่ายขายกลุ่มสแกนดิเนเวยี  

     

5.   นายพิเชษฐ กนกศิริมา

 ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายบริหารวัตถุดิบ 

6. นายวิรัตน์ ผูกไทย

 ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายขาย

 

7. ดร.เรย์มอนด์ ราเมียห์

 ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายบริหารคุณภาพ

8. นายมนูญ หนูเนตร

 ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

 

9.  นายเวย์น เคนเนธ เอลลิส

 ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายสรรหาวัตถุดิบ

10.  นายเวิร์น มันเดล

 ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

11. นายสตีเวนท์ คริสโตเฟอร์ โพลาสกี้ 

 ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ

คณะผู้บริห�ร
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นายพงษ์ศักดิ์  โล่ห์ทองคำา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

การศึกษา
 • Bachelor of Science in Electrical Engineering and Computer Science, University of California at Berkeley, USA
 • ประก�ศนียบัตรสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย หลักสูตร Director Certification Program สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
 • หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง  สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน ปี 2554 

ประสบการณ์ทำางาน  
 • กรรมก�รผู้จัดก�ร Universal Instrument Corporation, Asia Operation 
 • รองประธ�นเจ�้หน้�ที่บริห�รและผู้จัดก�รทั่วไป บริษัท ฮ�น� ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำ�กัด
 • ประธ�นบริห�ร Multichip Technologies Incorporated

ตำาแหน่งปัจจุบัน
 • กรรมก�รบริษัท. กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน และประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน)
 • ประธ�นกรรมก�รบริษัทเอ็มเอฟจี โซลูชั่น จำ�กัด

นายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์
รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

การศึกษา/การอบรม  
 • วิศวกรรมศ�สตร์มห�บัณฑิต ส�ข�วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง

ประสบการณ์ทำางาน 
 • ผู้อำ�นวยก�รฝ�่ยพัฒน�ธุรกิจ บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน)
 • ผู้อำ�นวยก�รฝ�่ยเทคนิค บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน 
 • รองประธ�นฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจ บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน)

นางพิศมัย สายบัว
รองประธานฝ่ายการเงิน 

การศึกษา/การอบรม 
 • บัญชีมห�บัณฑิต จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
 • นิติศ�สตร์บัณฑิต มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
 • บัญชีบัณฑิต จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
 • Certified in Production and Inventory Management (CPIM) from American Production and Inventory Control 
  Society (APICS)
 • ประก�ศนียบัตรสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย หลักสูตร Director Certification Program 
 

ร�ยละเอียดคณะผู้บริห�ร
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ประสบการณ์ทำางาน
 • ผู้อำ�นวยก�รฝ�่ยบริห�ร บัญชี ก�รเงิน และ ส�รสนเทศ บริษัท สต�ร์ปริ้นส์ จำ�กัด (มห�ชน)
 • ผู้อำ�นวยก�รฝ�่ยโลจิสติกส์ และรองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รฝ่�ยบัญชีก�รเงิน บริษัท Alphatec Semiconductor Packaging 

จำ�กัด และ บริษัท Alphatec Holding จำ�กัด
 • ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสฝ�่ยบัญชีและก�รเงิน บริษัท Read-Rite (ประเทศไทย) จำ�กัด
 • ผู้อำ�นวยก�รฝ�่ยบัญชี ก�รเงิน บริห�ร และ กรรมก�รบริษัท Micropolis Corporation (ประเทศไทย) จำ�กัด
 • ผู้อำ�นวยก�รฝ�่ยบัญชี ก�รเงิน ส�รสนเทศ และ เลข�นุก�รคณะกรรมก�รบริษัท National Semiconductor (กรุงเทพ) จำ�กัด

ตำาแหน่งปัจจุบัน
 • รองประธ�นฝ�่ยก�รเงิน บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน)

นายคาร์สเทน เบอร์เมอร์สคอฟ เคเซนต์
ผู้อำานวยการอาวุโส - ฝ่ายขาย-กลุ่มสแกนดิเนเวีย

การศึกษา/การอบรม  
 • Bachelor in Organization, Neils Brock - Copenhagen Business College, Denmark
 • Bachelor of Electronics Engineer, Frederiksberg Technical School, Denmark

ประสบการณ์ทำางาน 
 • ผู้จัดก�รฝ่�ยข�ย, Anker Consulting A/S
 • ผู้จัดก�รฝ่�ยบริห�รโครงก�รด้�นก�รตล�ด, Phase One A/S

ตำาแหน่งปัจจุบัน 
 • ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสฝ�่ยข�ย - กลุ่มสแกนดิเนเวีย  บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน)

นายพิเชษฐ กนกศิริมา
ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายบริหารวัตถุดิบ 

การศึกษา/การอบรม  
 • บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
 • วิศวกรรมศ�สตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) ส�ข�วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�ร

ล�ดกระบัง

เกียรติบัตรวิชาชีพ
 • ด้�นก�รบริห�รก�รผลิตและว�งแผนสินค้�คงคลัง
 • ด้�นก�รบริห�รก�รจัดซื้อ ก�รจัดห�และก�รจัดส่ง
 • ด้�นก�รบริห�รก�รจัดก�รซัพพล�ยเชน

ประสบการณ์ทำางาน 
 • ผู้อำ�นวยก�รฝ�่ยบริห�รวัตถุดิบ-สรรห�และจัดซื้อ บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน)
 • ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยสรรห�วัตถุดิบ บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน)
 • ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยควบคุมวัตถุดิบ บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน)
 • ผู้อำ�นวยก�รฝ�่ยสรรห�วัตถุดิบ บริษัท ACT จำ�กัด

ตำาแหน่งปัจจุบัน
 • ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสฝ�่ยบริห�รวัตถุดิบ บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน)
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นายวิรัตน์ ผูกไทย
ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายขาย

การศึกษา/การอบรม  
 • บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต ส�ข�บริห�รธุรกิจระหว่�งประเทศ มห�วิทย�ลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
 • วิทย�ศ�สตร์บัณฑิต ส�ข�ฟิสิกส์ มห�วิทย�ลัยศิลป�กร

ประสบการณ์ทำางาน
 • ผู้อำ�นวยก�รฝ�่ยพัฒน�ธุรกิจ บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน)
 • ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจ บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน)
 • ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รโครงก�รด้�นก�รตล�ด บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน)
 • ผู้จัดก�รอ�วุโสฝ่�ยบริห�รโครงก�รด้�นก�รตล�ด บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน)

ตำาแหน่งปัจจุบัน
 • ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสฝ่�ยข�ย บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน)

ดร.เรย์มอนด์ ราเมียห์
ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายบริหารคุณภาพ

การศึกษา/การอบรม  
 • Master of Science and Ph.D. in Quality Management, Lacrosse University, USA 
 • Bachelor of Science in Electrical Engineering, Mankato State University, USA

ประสบการณ์ทำางาน
 • ผู้อำ�นวยก�รฝ�่ยประกันคุณภ�พ, บริษัท Innovex ประเทศไทย 
 • ผู้จัดก�รอ�วุโสฝ่�ยประกันคุณภ�พ บริษัท Innovex ประเทศไทย 
 • ผู้จัดก�รฝ่�ยวิศวกรรมทดสอบผลิตภัณฑ์ บริษัท Innovex ประเทศไทย

ตำาแหน่งปัจจุบัน
 • ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสฝ่�ยบริห�รคุณภ�พ บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน)

นายมนูญ หนูเนตร
ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

การศึกษา/การอบรม  
 • วิทย�ศ�สตร์มห�บัณฑิต Human Potential and Leadership Development, Murray State University, รัฐเคนทักกี้ ประเทศ

สหรัฐอเมริก� 
 • พัฒนบริห�รศ�สตร์มห�บัณฑิต (รัฐประศ�สนศ�สตร์ ก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์) สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์
 • ประก�ศนียบัตร เนติบัณฑิตไทย
 • นิติศ�สตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ประสบการณ์ทำางาน
 • ผู้อำ�นวยก�รฝ�่ยทรัพย�กรบุคคล บริษัท แมทเทล กรุงเทพ จำ�กัด 
 • ผู้อำ�นวยก�รฝ�่ยทรัพย�กรบุคคล บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำ�กัด

ตำาแหน่งปัจจุบัน
 • ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสฝ่�ยทรัพย�กรมนุษย์ บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน)
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นายเวย์น เคนเนธ เอลลิส
ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายสรรหาวัตถุดิบ

การศึกษา/การอบรม  
 • BS In Business Admin, Bowling Green State University, With Some Courses Toward MBA, San Diego State 
  University

ประสบการณ์ทำางาน
 • ผู้อำ�นวยก�รฝ�่ยสรรห�และจัดซื้อวัตถุดิบ บริษัท Fender Musical Instruments Corp. Scottsdale, Arizona 
 • ผู้อำ�นวยก�รฝ�่ยพัฒน�ระบบห่วงโซ่อุปท�น บริษัท Jabil Circuit, Inc., St. Petersburg, Florida

ตำาแหน่งปัจจุบัน
  • ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสฝ�่ยสรรห�วัตถุดิบ บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน)

นายเวิร์น มันเดล
ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

การศึกษา/การอบรม  
 • BS Business Management, Daniel Webster University, Merrimack NH, USA

ประสบการณ์ทำางาน
 • Working with new products in the aerospace and telecommunication industries, USA.
 • Litton Industries and Kollmorgen Corporation providing infrared and laser designation systems, USA.
 • Signal Technology Corporation, USA.

ตำาแหน่งปัจจุบัน
 • ผู้อำ�นวยก�รฝ�่ยพัฒน�ผลิตภัณฑ์

นายสตีเวนท์ คริสโตเฟอร์ โพลาสกี้ 
ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ

การศึกษา/การอบรม  
 • Bachelor Degree of Engineering, Major in Electronics Engineering, University of Lowell, Massachusetts

ประสบการณ์การทำางาน
 • CEO, Venger Wind
 • Director Operations, Endwave Corporation
 • VP Operations, Signal Technology Corporation
 • COO, Raycom
 • Director Operations, Raytheon Company

ตำาแหน่งปัจจุบัน
 • ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสฝ�่ยปฏิบัติก�ร บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด(มห�ชน)
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รายงานประจำาปี 255612

นโยบ�ยและภ�พรวมก�รประกอบธุรกิจ

1. วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

วิสัยทัศน์

 เร�มุง่สูก่�รเปน็องคก์รระดบัส�กลในธรุกจิใหบ้รกิ�รแบบครบวงจร ในก�รประกอบผลติภณัฑว์งจรไฟฟ�้และผลติภณัฑอ์เิลก็ทรอนกิส์

สำ�เร็จรูป เพื่อก่อให้เกิดก�รเติบโตด้�นธุรกิจ ก�รสร้�งผลกำ�ไร คว�มซื่อสัตย์ และก�รแสดงคว�มรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ

 เร�มุ่งมั่นในก�รเป็นผู้ประกอบก�รชั้นนำ�ระดับโลก ในก�รส่งมอบสินค้�สำ�เร็จรูปพร้อมใช้อย่�งเต็มรูปแบบในอุตส�หกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ นอกเหนือจ�กก�รบรรลุเป้�หม�ยขององค์กร เร�ยังเสริมสร้�งสัมพันธภ�พระยะย�วกับลูกค้�และผู้ส่งมอบ โดยใช้กลยุทธ์ที่

เหม�ะสม องค์กรของเร�ยังคงพัฒน� โดยคำ�นึงถึงคว�มค�ดหวังของลูกค�้ท�งด้�นคุณภ�พและบริก�ร

เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ

 บริษัทฯ มีคว�มมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ�ในก�รผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร โดยมีเป้�หม�ยในก�รดำ�เนินธุรกิจ ดังนี้ 

 1. มุ่งเน้นผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่�ส่วนเพิ่มสูงได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภทระบบควบคุมอุตส�หกรรม และระบบสำ�นักง�น โดยเฉพ�ะ

อย�่งยิง่ผลติภณัฑท์ีม่มีลูค�่เพิม่ด�้นแรงง�นสงู กล�่วคอืผลติภณัฑท์ีต่อ้งใชก้�รประกอบดว้ยแรงง�นคนและยงัตอ้งใชเ้ทคโนโลยขีัน้สงูประกอบ

ในก�รผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีวงจรอ�ยุของสินค้�ย�ว บริษัทฯ ไม่มุ่งเน้นผลิตผลิตภัณฑ์สินค้�อุปโภค และผลิตภัณฑ์ประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ซึ่งมีมูลค่�ส่วนเพิ่มต่ำ�และมีก�รเปลี่ยนแปลงรูปแบบของผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวล� ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ประเภทที่มีมูลค่�ส่วนเพิ่มสูงดังกล่�วจะมี

คว�มหล�กหล�ยของผลิตภัณฑ์สูง แต่ว�่จะมีคำ�สั่งซื้อในแต่ละครั้งไม่ม�ก ซึ่งผู้ผลิตในธุรกิจเดียวกันที่มีขน�ดใหญ่กว่�บริษัทฯ จะไม่นิยมผลิต

ผลิตภัณฑ์ในลักษณะนี้ เนื่องจ�กก�รผลิตในปริม�ณน้อยจะไม่คุ้มกับต้นทุนในก�รผลิต สำ�หรับผู้ผลิตที่มีขน�ดใกล้เคียงกันหรือเล็กกว�่บริษัทฯ 

จะไม่มีคว�มเชี่ยวช�ญในก�รบริห�รจัดก�รด้�นวัตถุดิบ และเทคโนโลยีหรือประสบก�รณ์ด�้นก�รผลิตเทียบเท่�กับบริษัทฯ

 2. สำ�หรับกลุ่มลูกค้� บริษัทฯ มีเป�้หม�ยที่จะให้ร�ยได้จ�กก�รข�ยประม�ณร้อยละ 70 ม�จ�กลูกค้�ท�งด้�นประเทศในกลุ่มสแกน

ดิเนเวียและยุโรป อีกร้อยละ 30 จะม�จ�กลูกค้�ท�งด้�นประเทศสหรัฐอเมริก�และญี่ปุ่น 

 3. นอกจ�กคว�มมุ่งมั่นด�้นผลิตภัณฑ์แล้ว บริษัทฯ ได้มีก�รเพิ่มกำ�ลังก�รผลิตอย�่งเหม�ะสมควบคู่ไปกับก�รพัฒน�คุณภ�พและ

คว�มส�ม�รถในก�รผลิต เพื่อรองรับคว�มต้องก�รของลูกค้�ที่เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง และทันกับเทคโนโลยีรวมถึงง�นที่มีคว�มซับซ้อนใน

กระบวนก�รผลิตระดับสูงของผลิตภัณฑ์เชิงระบบ (High-End System -Build) บริษัทได้ทำ�ก�รปรับปรุงพื้นที่ก�รผลิตอย�่งต่อเนื่องเพื่อให้

เกิดคว�มเหม�ะสมม�กยิ่งขึ้น 

  ทัง้นี ้จ�กเป�้หม�ยก�รดำ�เนนิธรุกจิดงักล�่ว จะทำ�ใหร้�ยไดข้องบรษิทัฯ มกี�รเตบิโตอย�่ง

ต่อเนื่องและสม่ำ�เสมอไม่ผันผวนม�กต�มสภ�วะเศรษฐกิจโลก
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 บริษัทฯประกอบธุรกิจให้บริก�รแบบ

ครบวงจรในก�รประกอบผลิตภัณฑ์ประเภท

วงจรไฟฟ้� และผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์

สำ�เร็จรูป (Electronics Manufacturing 

Service–EMS) ให้แก่ลูกค้�ที่เป็นเจ้�ของ

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Original Equipment 

Manufacturer: OEM) และลกูค�้ทีเ่ปน็ผูร้บั

จ้�งออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design House) 

โดยบริษัทฯ เริ่มดำ�เนินง�นจ�กก�รรับจ้�ง

ประกอบแผงวงจรไฟฟ้�อิเล็กทรอนิกส์ ต่อม�

เมือ่มคีว�มเชีย่วช�ญม�กขึน้จงึไดป้รบัเปลีย่นกลยทุธ ์ 

โดยมุ่งเน้นก�รผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำ�เร็จรูป 

(Turnkey Box-Build) และก�รผลิตผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูปประเภท

ง�นระบบ (System-Build) 

2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

 บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน) เดิมชื่อบริษัท เซมิคอนดัคเตอร์ เวนเจอร์ อินเตอร์

เนชั่นแนล จำ�กัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงห�คม 2528 เพื่อดำ�เนินธุรกิจให้บริก�รผลิตสินค�้

ประเภทวงจรไฟฟ้�และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำ�เร็จรูปโดยมีประวัติคว�มเป็นม�และ

พัฒน�ก�รที่สำ�คัญดังนี้

2532 เข�้จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2537 จดทะเบียนเป็นบริษัทมห�ชนชื่อ บริษัท เซมิคอนดัคเตอร์ เวนเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 

จำ�กัด (มห�ชน) ในวันที่ 25 พฤษภ�คม 2537 มุ่งเน้นเป้�หม�ยเป็นผู้ผลิตสินค้�อิเล็กทรอนิกส์ที่

 ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงประเภท ผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูป (Box-Build)

2540 Asia Pacific Electronic Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ H&Q Asia Pacific ได้ประมูลซื้อหุ้นส�มัญ ของบริษัทฯ 

จ�กธน�ค�รกรุงเทพพ�ณิชยก�รจำ�กัด (มห�ชน) คิดเป็นร้อยละ 94.5 ของหุ้นท่ีชำ�ระแล้วท้ังหมด และได้กล�ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ 

บริษัทฯ 

2543 พัฒน�ส�ยก�รผลิตโดยใช้เทคโนโลยี Micro-BGA และFlip Chips ซึ่งเป็นกระบวนก�รที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

2546 เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน)” เมื่อวันที่ 5 กุมภ�พันธ์ 2546

2547 จัดตั้งโรงง�นแห่งที่ 2 ขึ้นที่สวนอุตส�หกรรมบ�งกะดี จังหวัดปทุมธ�นี 

 เริ่มนำ�ระบบ ERP ของ SAP เข�้ม�ใช้ในก�รว�งแผนบริห�รก�รดำ�เนินง�นและวัตถุดิบ 

2548 ขย�ยกำ�ลังก�รผลิตที่โรงง�น 2 รวมทั้งว�งแผนปรับเปลี่ยนส�ยก�รผลิตที่โรงง�น 1 เพื่อให้ส�ม�รถรองรับก�รผลิตผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยีขั้นสูงได้ 

 จัดตั้งบริษัทย่อย Globe Vision Corp. โดยลงทุนร้อยละ 100

 Globe Vision Corp. จัดตั้งบริษัทย่อย SVI China Limited (Hong Kong) โดยลงทุนร้อยละ 100 

 SVI China Limited (Hong Kong) จัดตั้งบริษัทย่อย SVI Electronics (Tianjin) Company Limited โดยลงทุนร้อยละ 100 

2549 เริ่มเปิดดำ�เนินง�นโรงง�น ที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน

2550 สร้�งคลังสินค้� (Warehouse) เพิ่มที่โรงง�น 1 (ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี) สำ�หรับจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้� โดยใช้พื้นที่ 600 

ต�ร�งเมตร เพื่อรองรับก�รผลิตที่มีขึ้น

 ติดตั้งเครื่องล�้งแผงวงจรสำ�เร็จระบบ “อินไลน์ไฮโดรคลีนนิ่ง” ที่โรงง�น 1 เพิ่มเติม ซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัยกว่�เดิม เพื่อช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภ�พในกระบวนก�รผลิต
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 ขย�ยพื้นที่ก�รผลิตเพิ่มขึ้นที่โรงง�น 2 และเพิ่มเครื่องจักรในก�รผลิตที่มีเทคโนโลยีและประสิทธิภ�พสูง เพื่อเพิ่มกำ�ลังก�รผลิต

สำ�หรับตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค�้ที่เพิ่มขึ้น

 เปลี่ยนแปลงมูลค่�หุ้น SVI ที่ตร�ไว้จ�กเดิมหุ้นละ 10 บ�ทเป็นหุ้นละ 1 บ�ท และเริ่มมีก�รซื้อข�ยในตล�ดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยต�มมูลค�่ที่ตร�ไว้ใหม่ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภ�คม เป็นต้นไป 

 จัดตั้งบริษัทย่อย ในประเทศเดนม�ร์ก SVI A/S โดยลงทุนร้อยละ 100 

 Globe Vision Corp จัดตั้งบริษัทย่อย Shi Wei Electronics (HK) โดยลงทุนร้อยละ 100 

2551 โรงง�น 1 แจ้งวัฒนะ: ปรับปรุงอ�ค�รโรงง�นซึ่งมีพื้นที่ก�รผลิตขน�ด 3,300 ต�ร�งเมตร ใหม่ทั้งหมด เพื่อรองรับก�รผลิตระบบ

ใหม่ และช่วยประหยัดพลังง�น นอกจ�กนี้ยังมีก�รขย�ยเพิ่มพื้นที่คลังสินค้� อีก 750 ต�ร�งเมตร เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�ร

ของลูกค้�ที่จะลงทุนในส่วนศูนย์กระจ�ยสินค้�

 โรงง�น 2 บ�งกะดี: ติดตั้งเครื่องจักรหลักในก�รผลิตที่ทันสมัย และคว�มเร็วสูงเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น 5 ส�ยก�รผลิต และยังได้

ก่อสร�้งเพิ่มเติมในส่วนของพื้นที่สำ�นักง�นอีก กว่� 800 ต�ร�งเมตร เพื่อรองรับก�รขย�ยตัวของก�รผลิต

 จัดซื้อโรงง�นในประเทศไทยแห่งที่ 3 ขึ้นที่สวนอุตส�หกรรมบ�งกะดี จังหวัดปทุมธ�นี โดยมีพื้นที่ดินทั้งหมด 70,400 ต�ร�งเมตร 

เพื่อรองรับก�รขย�ยตัวของธุรกิจ 

2552 โรงง�นแห่งที่ 3 บ�งกะดี ประเทศไทย: รวมศูนย์กระจ�ยสินค้�จ�กโรงง�น 1 แจ้งวัฒนะ และโรงง�น 2 บ�งกะดี เข้�ม�ไว้ที่

โรงง�น 3 บ�งกะด ีโดยก�รปรบัปรงุอ�ค�รและขย�ยเพิม่พืน้ทีค่ลงัสนิค�้ขน�ด 2,800 ต�ร�งเมตร และจดัตัง้เปน็รปูแบบเขตปลอด

อ�กร (Free Zone) จ�กก�รอนุมัติของกรมศุลก�กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รให้บริก�รของศูนย์กระจ�ยสินค้�ให้กับลูกค้� รวม

ทั้งก�รบริห�รจัดก�รวัตถุดิบของผู้จำ�หน่�ยสินค้�

 เริ่มดำ�เนินโครงก�รวิจัยพัฒน�และออกแบบเซลล์ไฟฟ�้พลังง�นแสงอ�ทิตย์ (Solar Cell) ภ�ยใต้น�โนเทคโนโลยี ในโครงก�รร่วม

มือกับสถ�บันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ซึ่งเป็นโครงก�รที่จะนำ�เทคโนโลยีจ�กก�รวิจัยค้นคว�้เข้�สู่กระบวนก�รผลิตในอน�คต

 ได้รับก�รคัดเลือกเป็นบริษัทในกลุ่ม SET 100 Index จ�กตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ไดร้บัก�รคดัเลอืกใหอ้ยูใ่นกลุม่เข�้ประกวด The Best Performance Awards และThe Best CEO Awards จ�กตล�ดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย

2553 จัดซื้อโรงง�นในประเทศไทย เป็นโรงง�นแห่งที่ 5 ที่สวนอุตส�หกรรมบ�งกะดี จังหวัดปทุมธ�นี โดยมีพื้นที่ดินทั้งหมด 65,340 

ต�ร�งเมตร เพื่อรองรับก�รขย�ยตัวของธุรกิจ 

 ปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้ในก�รผลิต (23,000 ต�ร�งเมตร) และส่วนสำ�นักง�น ระยะที่ 1 และ 2 ของโรงง�นแห่งที่ 3

 ได้รับก�รประเมินเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีระดับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รดีเลิศ จ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) 

โดยไดร้บัก�รสนบัสนนุจ�กสถ�บนักองทนุเพือ่พฒัน�ตล�ดทนุ ตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบั

หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (กลต.)

 ได้รับร�งวัลเป็นคู่ค้�ยอดเยี่ยมจ�กลูกค�้อันดับหนึ่งของบริษัทฯ

2554 ได้รับร�งวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นจ�กตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่�ต�มร�ค�ตล�ดโดยรวมของหลัก

ทรัพย์ที่จดทะเบียน 10,000 ล้�นบ�ท หรือน้อยกว่�

 เกิดอุทกภัยที่โรงง�นตั้งอยู่ที่นิคมอุตส�หกรรมบ�งกะดี ระหว่�ง 21 ตุล�คม ถึง 5 ธันว�คม 2554 ระดับน้ำ�สูงประม�ณ 4 เมตร 

จ�กระดับน้ำ�ทะเล บริษัทฯได้ย�้ยฐ�นก�รผลิตไปที่โรงง�นถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรีี และเริ่มก�รผลิตเมื่อ 8 พฤศจิก�ยน 

2554

 เริ่มปรับปรุงพื้นที่ ที่โรงง�นที่บ�งกะดีเมื่อ 8 ธ้นว�คม 2554 และเริ่มทำ�ก�รผลิตได้กล�งเดือน มกร�คม 2555

2555 ได้รับร�งวัล นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นจ�กตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่�ต�มร�ค�ตล�ดโดยรวมของหลัก

ทรัพย์ที่จดทะเบียน 10,000 ล้�นบ�ท หรือน้อยกว่� เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน 

 เริ่มทำ�ก�รผลิตที่โรงง�นบ�งกะดี หลังจ�กประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่16 มกร�คม 2555 และปล�ยปี 2555 มีกำ�ลังก�รผลิตใกล้

เคียงกับกำ�ลังผลิตก่อนเกิดอุทกภัยเมื่อปล�ยปี 2554 
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2556 ได้รับร�งวัล นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นจ�กตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่�ต�มร�ค�ตล�ดโดยรวมของหลัก

ทรัพย์ที่จดทะเบียน 10,000 ล้�นบ�ท หรือน้อยกว่� เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน 

 เสร็จสิ้นโครงก�รติดตั้งส�ยก�รผลิตเต็มพื้นที่ทั้งอ�ค�รในโรงง�น ณ สำ�นักง�นใหญ่ บ�งกะดี ซึ่งทำ�ให้บริษัทมีกำ�ลังในก�รผลิตใกล้

เคียงกับปี 2554 ก่อนเกิดอุทกภัย

 เริ่มโครงก�รผลิตแนวดิ่ง (Vertical Integration) โดยเริ่มผลิตผลิตภัณฑ์โลหะเพื่อใช้บรรจุสินค้�สำ�เร็จรูปที่ผลิตให้ลูกค้�

3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

(IPO = International Purchasing Office สำ�นักง�นจัดห�และจัดซื้อระหว่�งประเทศ)

หม�ยเหตุ : ** อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รปิดบริษัท

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้น

 

   - ไม่มี-

บริษัท เอสวีไอ จำากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 2,265 ล้านบาท

ทุนเรียกชำาระแล้ว 2,260 ล้านบาท

SVI A/S (Denmark)
ทุนจดทะเบียน 500,000 โครนเดนมาร์ค

ทุนเรียกชำาระแล้ว 500,000 โครนเดนมาร์ค

SVI China (Hong Kong)**
ทุนจดทะเบียน 25.35 ล้านดอลล่าร์ฮ่องกง

ทุนเรียกชำาระแล้ว 25.35 ล้านดอลล่าร์ฮ่องกง

Globe Vision Corp. (BVI)**
ทุนจดทะเบียน 10 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

ทุนเรียกชำาระแล้ว 700,000 ดอลล่าร์สหรัฐ 

Northtec Company Limited** 
ทุนจดทะเบียน NTD 10,000,000

ทุนเรียกชำาระแล้ว NTD 10,000,000 

SVI China Limited (Shenzhen)
สำานักงานตัวแทนจัดหาวัตถุดิบ

Shi Wei Electronics (Hong Kong)
ทุนจดทะเบียน 10,000 ดอลล่าร์ฮ่องกง
ทุนเรียกชำาระแล้ว 1.00 ดอลล่าร์ฮ่องกง

SVI Electronics (Tianjin) Ltd.**
ทุนจดทะเบียน 8.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

ทุนเรียกชำาระแล้ว 8.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

Holding Company Holding Company

Sourcing Company

Trading Company

IPO Company

Sourcing Company Manufacturing

100%

100% 100%
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ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ 
 บริษัทฯประกอบธุรกิจให้บริก�รแบบครบวงจรในก�รประกอบผลิตภัณฑ์ประเภทวงจรไฟฟ้� และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำ�เร็จรูป 

(Electronics Manufacturing Service–EMS) ให้แก่ลูกค้�ที่เป็นเจ้�ของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer: OEM) 

และลกูค�้ทีเ่ปน็ผูร้บัจ�้งออกแบบผลติภณัฑ ์(Design House) โดยบรษิทัฯ เริม่ดำ�เนนิง�นจ�กก�รรบัจ�้งประกอบแผงวงจรไฟฟ�้อเิลก็ทรอนกิส ์

ตอ่ม�เมือ่มคีว�มเชีย่วช�ญม�กขึน้จงึไดป้รบัเปลีย่นกลยทุธ ์โดยมุง่เนน้ก�รผลติผลติภณัฑอ์เิลก็ทรอนกิสส์ำ�เรจ็รปู (Turnkey Box-Build) และ

ก�รผลิตผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูปประเภทง�นระบบ (System-Build) ปัจจุบันลูกค�้ ให้บริษัทผลิตสินค�้ ต�มกระบวนก�รผลิต โดยจะให้ผลิตต�ม

กระบวนก�รผลิตเฉพ�ะขั้นตอนที่ 1 หรือ 2 ขั้นตอน หรือทั้ง 3 ขั้นตอน ก็ได้ ต�มร�ยละเอียดดังนี้

 1. การผลิตแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA)

 เป็นฐ�นธุรกิจเดิมของบริษัทฯ สร�้งร�ยได้ในปี 2556 ประม�ณร้อยละ 36 ของร�ยได้ทั้งหมด

 2. การผลิตสินค้าสำาเร็จรูป (Turnkey Box-Build)

 นอกเหนือจ�กก�รผลิตในข้อ 1 บริษัทฯได้ผลิตจนเป็นสินค้�สำ�เร็จรูป นอกจ�กนี้บริษัทฯยังให้บริก�รคำ� แนะนำ�ต�่งๆ แก่ลูกค้�ใน

ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหม�ะสมกับกระบวนก�รผลิต ก�รทดสอบและก�รเลือกใช้วัตถุดิบที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุดในก�รแข่งขัน

ในตล�ด ก�รใช้เทคโนโลยีก�รผลิตที่มีคุณภ�พสูง รวมทั้งคว�มคล่องตัวในก�รปรับเปลี่ยนส�ยก�รผลิต และก�รส่งมอบสินค้�ที่รวดเร็วกว่�

คู่แข่งขัน อีกทั้งมีต้นทุนก�รผลิตที่ ส�ม�รถแข่งขันได้ในตล�ด ซึ่งเป็นก�รสร�้งคว�มได้เปรียบในเชิงก�รแข่งขันของบริษัทฯ สินค้�สำ�เร็จรูป

ในกลุ่มนี้ได้แก่ อุปกรณ์วิทยุสื่อส�รคว�มถี่สูง, อุปกรณ์ด�วเทียมสื่อส�ร, อุปกรณ์ควบคุมระบบเสียงในระบบดิจิตอล ที่ใช้ในสถ�นีส่งวิทยุและ

โทรทัศน์รวมถึงห้องบันทึกเสียง (Digital Signal Processing Audio) อุปกรณ์รักษ�คว�มปลอดภัยระบบเครือข่�ยด้วยเทคโนโลยีในระบบ

ดิจิตอล อุปกรณ์ท�งก�รแพทย์เพื่อช่วยในก�รฟัง เป็นต้น โดยมีอัตร�ร�ยได้ในปี 2556 ประม�ณร้อยละ 62 ของร�ยได้ทั้งหมด

 3. การผลิตสินค้าสำาเร็จรูปประเภทระบบ (System-Build)

 บริษัทฯ ได้เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รผลิตสินค้� จ�กก�รผลิตที่กล่�วในข้อ 2 โดยพัฒน�ก�ร ก�รผลิตสินค้�อิเล็กทรอนิกส์ที่

ประกอบกันเป็นระบบ และมีระดับก�รผลิตที่ซับซ้อนกว่�สินค้�อิเล็กทรอนิกส์สำ�เร็จรูปโดยทั่วไปเพื่อเป็นก�รสร้�งร�ยได้และมูลค่�เพิ่มให้สูง

ขึ้นสินค้�สำ�เร็จรูปที่ประกอบกันเป็นระบบในกลุ่มนี้จึงมีขน�ดใหญ่ สำ�หรับใช้ในระบบควบคุมอุตส�หกรรมขน�ดใหญ่ หรือเครื่องมือแพทย์ที่ใช้

ในระบบตรวจวัด และวิเคร�ะห์ที่ใช้ในห้องแล็บหรือโรงพย�บ�ล เป็นต้น โดยมีอัตร�ร�ยได้ในปี 2556 ประม�ณร้อยละ 2 ของร�ยได้ทั้งหมด

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

 สินค้�ที่ผลิตโดยจัดกลุ่มต�มกระบวนก�รผลิตด้งกล่�วข้�งต้น ส�ม�รถแบ่งต�มลักษณะก�รใช้ง�นในธุรกิจต่�งๆ หรือแบ่งต�มกลุ่ม

ลูกค้�ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 
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 1. ระบบควบคุมอุตส�หกรรม (Industrial Control System) เป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ โดยมีร�ยได้ในปี 2556 ประม�ณ

ร้อยละ 32 ของยอดข�ยทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับระบบควบคุณอุณหภูมิคว�มเย็น ระบบควบคุมกระแสไฟฟ้� และผลิตภัณฑ์

บ�งผลิตภัณฑ์ที่กล่�วถึงในข้อ 2 ข�้งต้น

 2. ผลิตภัณฑ์เฉพ�ะกลุ่ม (Niche System) ได้แก่ผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีสูง ได้แก่ผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

  2.1 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับระบบสำ�นักง�น มีเทคโนโลยีสูง (Hi-End Office Automation) เช่น อุปกรณ์ที่ใช้กับระบบสำ�นักง�น

ชนิดเครือข�่ยไร้ส�ยสำ�หรับก�รสื่อส�ร หรือเครื่องใช้สำ�นักง�นชนิดเครือข�่ยไร้ส�ย โดยส�ม�รถทำ�ง�นหล�ยลักษณะง�นบนเครื่องเดียวกัน 

เช่น ส�ม�รถถ�่ยเอกส�ร พิมพ์ง�น สแกนเนอร์ เป็นต้น โดยมียอดร�ยได้ในปี 2556 ประม�ณร้อยละ 44 ของยอดข�ยทั้งหมด

  2.2 อุปกรณ์สื่อส�รโทรคมน�คม (Hi-End Telecommunications) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สื่อส�รผ่�นด�วเทียม เพื่อใช้สำ�หรับ

เรือเดินสมุทร หรือใช้ในก�รส่งภ�พและเสียงผ่�นด�วเทียม โดยมียอดร�ยได้ในปี 2556 ประม�ณร้อยละ 6 ของยอดข�ยทั้งหมด

  2.3 อุปกรณ์โสตวีดีทัศน์ (Professional Audio and Video) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องบันทึกเสียงในวงก�รภ�พยนต์ขน�ด

ใหญ่ ระบบเสียงในห้องประชุมระดับน�น�ช�ติ หรือระบบเสียงสำ�หรับก�รแสดงคอนเสิร์ต ระดับส�กลโดยมียอดร�ยได้ในปี 2556 ประม�ณ

ร้อยละ 10 ของยอดข�ยทั้งหมด

  2.4 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ย�นยนต์ (Automotive Electronics) เป็นอุปกรณ์ระบบเซ็นเซอร์ที่ใช้ในก�รควบคุมย�งรถยนต์ 

หรือพวงม�ลัยเป็นต้น โดยมียอดร�ยได้ในปี 2556 ประม�ณร้อยละ1 ของยอดข�ยทั้งหมด

 3. อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ (Medical Laboratory Equipment)เป็นกลุ่มอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เป็นกลุ่ม ธุรกิจใหม่ที่ท�งบริษัทฯ 

ไดร้บัม�ตรฐ�นก�รรบัรองคณุภ�พ ISO 13485 แลว้ เปน็ตล�ดใหมข่องบรษิทัทีม่โีอก�สเตบิโตเปน็ผลติภณัฑท์ีต่อ้งผลติในพืน้ทีท่ีม่รีะบบควบคมุ

ฝุ่นและคว�มสะอ�ดในห้อง clean room ซึ่งระบบก�รผลิตของบริษัทฯได้รับก�รยอมรับจ�กลูกค�้เป็นอย่�งดี โดยกลุ่มลูกค�้ปัจจุบันถือว่�เป็น

ลูกค้�ที่มีส่วนแบ่งก�รตล�ด ในธุรกิจนี้ในระดับแนวหน้�ของตล�ดโลก โดยมียอดร�ยได้ในปี 2556 ประม�ณร้อยละ 5 ของยอดข�ยทั้งหมด

 4. ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ระบบสื่อส�ร  (Communication Component Products) เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ท�งด�้นก�รสื่อส�ร ใช้เป็น

อปุกรณส์ง่และรบัขอ้มลูผ�่นเสน้ใยแกว้นำ�แสงทีม่เีทคโนโลยสีงูม�ก  เปน็กลุม่ธรุกจิใหมข่องบรษิทัฯ ตล�ดทีใ่หญม่�กอยูท่ีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิ� 

และญี่ปุ่น โดยมียอดร�ยได้ในปี 2556 ประม�ณร้อยละ 1 ของยอดข�ยทั้งหมด

 บริษัทฯ มีโรงง�นผลิต 5 แห่ง ตั้งอยู่ในประเทศไทย 4 แห่ง และอยู่ที่ประเทศจีนอีก 1 แห่ง โดยโรงง�นแห่งแรก ตั้งอยู่ที่ถนน

แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่ดินทั้งหมด 22,472 ต�ร�งเมตร เนื้อที่ในอ�ค�ร 7,800 ต�ร�งเมตร ในปี 2556 เน้นก�รผลิตสินค�้

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับระบบสำ�นักง�นที่มีเทคโนโลยีสูง โรงง�นแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่สวนอุตส�หกรรมบ�งกะดี จังหวัดปทุมธ�นี มีพื้นที่ดิน

ทั้งหมด 17,215 ต�ร�งเมตร เนื้อที่ในอ�ค�ร 12,000 ต�ร�งเมตร หยุดทำ�ก�รผลิตหลังจ�กเกิดอุทกภัยปล�ยปี 2554 โรงง�นแห่งที่ 3 ซึ่ง

ปจัจบุนัเปน็สำ�นกัง�นใหญ ่ตัง้อยูท่ีส่วนอตุส�หกรรมบ�งกะด ีจงัหวดัปทมุธ�น ีมเีนือ้ทีด่นิทัง้หมด 70,400 ต�ร�งเมตร เนือ้ทีใ่นอ�ค�ร 38,000 

ต�ร�งเมตร เป็นโรงง�นหลักที่ใช้ผลิตสินค้�ทุกกลุ่ม โรงง�นที่ 4 ตั้งอยู่ที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน เริ่มเปิดดำ�เนินง�นเมื่อต้นปี 2549 มีพื้นที่

ทั้งหมด 7,787 ต�ร�งเมตร พื้นที่ใช้สอย 5,812 ต�ร�งเมตร โดยเน้นก�รผลิตผลิตภัณฑ์สำ�หรับลูกค�้ที่มีโรงง�นอยู่ในประเทศจีน โรงง�น

แห่งที่ 5 ตั้งอยู่ที่สวนอุตส�หกรรมบ�งกะดี จังหวัดปทุมธ�นี เป็นโรงง�นที่ซื้อต้นปี 2554 มีพื้นที่ทั้งหมด 65,340 ต�ร�งเมตร พื้นที่ใช้สอย 

30,000 ต�ร�งเมตร 

 อย่�งไรก็ดี คณะกรรมก�รบริษัทมีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุล�คม 2556 ให้ดำ�เนินก�รปิดโรงง�นที่ 4 ที่ตั้งอยู่ที่เมืองเทียน จิน

ประเทศจีน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว�่งกระบวนก�รปิดโรงง�นและค�ดว่�จะแล้วเสร็จภ�ยในปี 2557

สิทธิประโยชน์จากบีโอไอ

 บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ท�งภ�ษีจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน (BOI) สำ�หรับโรงง�นทั้ง 3 โรงง�น โดย 

โรงง�นแห่งที่ 1 ที่ตั้งที่ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี และอีก 2 โรงง�น ตั้งที่สวนอุตส�หกรรมบ�งกะดี จังหวัดปทุมธ�นี ได้รับยกเว้น

อ�กรข�เข�้สำ�หรับ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ วัสดุจำ�เป็น และได้รับยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคล

ร�ยละเอียดก�รส่งเสริมก�รลงทุน ดูได้จ�กหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อที่ 26
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โครงสร้างรายได้

 ร�ยไดข้องบรษิทัฯ สว่นใหญจ่ะม�จ�กก�รผลติและจำ�หน�่ยผลติภณัฑป์ระเภทแผงวงจรไฟฟ�้และผลติภณัฑอ์เิลก็ทรอนกิสเ์พยีงอย�่ง

เดยีวเท่�นัน้ เพือ่ใหส้�ม�รถมองภ�พโครงสร้�งร�ยไดข้องบรษิทัฯ ไดอ้ย่�งชดัเจน จงึแบง่ร�ยไดจ้�กก�รข�ยของบรษิทัฯ ออกต�มประเภทของ

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ทำ�ก�รผลิตในช่วงปี 2553 – 2556 โดยส�ม�รถจำ�แนกได้ดังนี้

โครงสร้างรายได้

2553 

(งบการเงินรวม)

2554 

(งบการเงินรวม)

2555 

(งบการเงินรวม)

2556 

(งบการเงินรวม)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขาย

1. ระบบควบคุมอุตส�หกรรม 4,076 50 3,951 47 2,756 36 2,603 32

2. ผลิตภัณฑ์เฉพ�ะกลุ่ม (Niche System)

2.1. ระบบสำ�นักง�น 2,640 33 3,188 38 3,198 41 3,505 44

2.2 อุปกรณ์สื่อส�รโทรคมน�คม 615 8 483 6 741 9 516 7

2.3 อุปกรณ์โสตวีดีทัศน์ 440 5 369 4 610 8 817 10

2.4 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ย�นยนต์ 18 0�2 126 1 129 2 75     1

3. อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ 290 4 328 4 225 3 387 5

4. อุปกรณ์ระบบสื่อส�ร 0 0 0 0 45 1 103 1

รวมรายได้จากการขาย 8,079 100 8,445 100 7,704 100 8,006 100

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 84 11 135 28

รายได้อื่น* 91 50 780 1,131

รวมรายได้ 8,254 8,506 8,619 9,165

	 หมายเหตู	:	(*)	รายได้อื่นได้แก่	บริการให้เช่าคลังศูนย์กระจายสินค้า	ให้เช่าคลังสินค้าในเขตปลอดภาษ	ีและขายเศษซากวัสดุที่สูญเสียจาก

การผลิต	และในป	ี2556	รวมเงินรับค่าสินไหมทดแทนบางส่วนจำานวน	1,063	ล้านบาทจากเหตุการณ์อุทกภัย	เป็นต้น

2. กลยุทธ์การตลาด และการแข่งขัน

การตลาด

 บริษัทฯ มีลูกค้�ทั้งที่เป็นเจ้�ของผลิตภัณฑ์ต้นแบบและที่เป็นผู้รับจ้�งออกแบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีคว�มสัมพันธ์อันดีกับ

บริษัทฯม�เป็นเวล�น�น ส่วนใหญ่เป็นลูกค้�ขน�ดกล�งและเป็นเจ้�ของผลิตภัณฑ์ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในตล�ดโลกที่อยู่ในประเทศแถบ

สแกนดเินเวยีและยโุรปเปน็หลกั รองลงม�ไดแ้กล่กูค�้ในกลุม่ทีม่บีรษิทัในเครอืหล�ยประเทศซึง่ก�รมลีกูค�้กลุม่นีใ้นสดัสว่นทีส่งูจะชว่ยลดคว�ม

เสี่ยงที่เกิดจ�กคว�มผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ เพร�ะว่�บริษัทในเครือของแต่ละประเทศนั้นจะมีคำ�สั่งซื้อที่แยกออกจ�กกัน ซึ่งถ�้ห�กคำ�สั่ง

ซื้อจ�กบริษัทในประเทศใดประเทศหนึ่งลดลงไป เนื่องจ�กเศรษฐกิจของประเทศนั้นหดตัว บริษัทฯ ก็จะยังมีคำ�สั่งซื้อจ�กบริษัทในเครือที่อยู่ใน

ประเทศอื่นอยู่ บริษัทฯ มีร�ยได้และสัดส่วนก�รข�ยให้กลุ่มลูกค้�ในประเทศต่�งๆ ดังนี้
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บริษัทฯ มีร�ยได้และสัดส่วนก�รข�ยให้กลุ่มลูกค้�ในประเทศต่�งๆ ดังนี้

รายได้จากการขายแบ่งตามกลุ่มลูกค้า

2553 

(งบการเงินรวม)

2554 

(งบการเงินรวม)

2555 

(งบการเงินรวม)

2556 

(งบการเงินรวม)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

กลุ่มตล�ดสแกนดิเนเวีย 5,001 62 5,235 62 4,950 64 5,000 62

กลุ่มตล�ดสหรัฐอเมริก� 518 6 519 6 578 8 709 9

กลุ่มตล�ดยุโรป 291 4 398 5 521 7 354 4

กลุ่มที่มีบริษัทในเครือหล�ยประเทศ 2,001 25 2,045 24 1,275 16 1,565 20

รวมตลาดต่างประเทศ 7,811 97 8,197 97 7,324 95 7,628 95

ตล�ดในประเทศและตล�ดอื่นๆ 268 3 248 3 380 5 378 5

รวมรายได้จากการขาย* 8,079 100 8,445 100 7,704 100 8,006 100

หมายเหตุ:	(*)	ไม่รวมรายได้จากการขายอื่น

การแข่งขัน

 บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์ก�รแข่งขันที่ครอบคลุมทั้งในด�้นก�รดำ�เนินง�น ก�รผลิตผลิตภัณฑ์ และคุณภ�พม�ตรฐ�น ดังนี้

การดำาเนินงาน 

 บริษัทฯ เน้นคว�มคล่องตัวในก�รให้บริก�รที่ครบวงจรแก่ลูกค�้ ซึ่งส�ม�รถรองรับคว�มต้องก�รของลูกค�้ที่ต้องก�รให้บริษัทฯ เป็น

ผู้จัดห�วัตถุดิบให้ และมีทีมง�นที่มีคว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญเพื่อให้บริก�รปรับปรุงแผงวงจรไฟฟ�้อิเล็กทรอนิกส์ก่อนก�รดำ�เนินก�รผลิตจริงแก่

ลูกค้�เพื่อลดต้นทุนก�รผลิตสำ�หรับลูกค้� และเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิตให้แก่บริษัทฯ นอกจ�กนี้บริษัทฯยังมีคว�มส�ม�รถในก�รออกแบบ

อุปกรณ์ตรวจสอบเพื่อใช้ในก�รทดสอบ ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วต�มคว�มต้องก�รของลูกค�้ก่อนส่งมอบสินค้�ให้แก่ลูกค้�เพื่อ

ให้ลูกค้�มั่นใจในคุณภ�พและประสิทธิภ�พของสินค้�ที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต

 นอกจ�กนีบ้รษิทัฯ ยงัไดจ้ดัตัง้ทมีพฒัน�ผลติภณัฑใ์หม ่เพือ่พฒัน�ผลติภณัฑร์ว่มกบัลกูค�้เพือ่ใหบ้รกิ�รเกีย่วกบัสนิค�้ตน้แบบ (quick 

turn service) แก่ลูกค้�ซึ่งทำ�ให้บริษัทฯได้เปรียบคู่แข่งทั้งในด�้นเวล�ก�รเข้�สู่ตล�ดและก�รออกแบบจ�กจุดเริ่มต้นวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

การผลิต 

 เพื่อรองรับคว�มต้องก�รของลูกค้�ที่เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้มีก�รเพิ่มกำ�ลังก�รผลิตอย�่งเหม�ะสมควบคู่ไปกับก�รพัฒน�

คุณภ�พและคว�มส�ม�รถในก�รผลิต และเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยี รวมถึงง�นที่มีคว�มซับซ้อนในกระบวนก�รผลิตระดับสูงของผลิตภัณฑ์

เชิงระบบ (High-End System-Build) บริษัทได้ทำ�ก�รปรับปรุงพื้นที่ก�รผลิตอย�่งต่อเนื่องเพื่อให้เกิดคว�มเหม�ะสมม�กยิ่งขึ้นทั้งโรงง�นที่

สวนอุตส�หกรรมบ�งกะดี และที่ถนนแจ้งวัฒนะ นอกจ�กนี้แล้ว บริษัทยังได้ทำ�ก�รติดตั้งเพิ่มเติมเครื่องจักร Surface Mount Technology 

(SMT), เครื่อง Flip Chips, เครื่อง X-ray และเครื่อง Coating ซึ่งเป็นระบบที่มีเทคโนโลยีทันสมัยและช่วยเพิ่มประสิทธิภ�พในกระบวนก�ร

ผลิต

ผลิตภัณฑ์ 

 บรษิทัฯจะเนน้ผลติผลติภณัฑท์ีม่มีลูค�่สว่นเพิม่สงูไดแ้กผ่ลติภณัฑป์ระเภทระบบควบคมุอตุส�หกรรม และระบบสำ�นกัง�นโดยเฉพ�ะ

อย�่งยิง่ผลติภณัฑท์ีม่มีลูค�่เพิม่ด�้นแรงง�นสงู กล�่วคอืผลติภณัฑท์ีต่อ้งใชก้�รประกอบ ดว้ยแรงง�นคน และยงัตอ้งใชเ้ทคโนโลยขีัน้สงูประกอบ

ในก�รผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีวงจรอ�ยุของสินค�้ย�ว และบริษัทฯ ไม่มุ่งเน้นผลิตผลิตภัณฑ์สินค�้อุปโภคและผลิตภัณฑ์ประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ซึ่งมีมูลค่�ส่วนเพิ่มต่ำ� และมีก�รเปลี่ยนแปลงรูปแบบของผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวล� ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ประเภทที่มีมูลค่�ส่วนเพิ่มสูงดังกล่�วจะมี
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คว�มหล�กหล�ยของผลิตภัณฑ์สูง แต่ว่�จะมีคำ�สั่งซื้อในแต่ละครั้งไม่ม�ก ซึ่งผู้ผลิตในธุรกิจเดียวกันที่มีขน�ดใหญ่กว่�บริษัทฯ จะไม่นิยมผลิต

ผลิตภัณฑ์ในลักษณะนี้ เนื่องจ�กก�รผลิตในปริม�ณน้อยจะไม่คุ้มกับต้นทุนในก�รผลิต สำ�หรับผู้ผลิตที่มีขน�ดใกล้เคียงกันหรือเล็กกว่�บริษัทฯ 

จะไม่มีคว�มเชี่ยวช�ญในก�รบริห�รจัดก�รด้�นวัตถุดิบ และเทคโนโลยีหรือประสบก�รณ์ด�้นก�รผลิตเทียบเท่�กับบริษัทฯ

คุณภาพและมาตรฐาน  

 บริษัทฯให้คว�มสำ�คัญด้�นคุณภ�พสิ่งแวดล้อมและก�รปรับปรุงอย�่งต่อเนื่องจนได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น ส�กลจ�กสถ�บันต่�งๆ 

ทีม่ชีือ่เสยีงเปน็ทีย่อมรบัในระดบัน�น�ช�ต ิซึง่เปน็ก�รสร�้งโอก�สท�งก�รตล�ดใหแ้กบ่รษิทัฯเปน็อย่�งม�ก โดยบรษิทัฯไดร้บัก�รรบัรองระบบ

บริห�รคุณภ�พและระบบก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม โดยมีร�ย ละเอียดดังนี้

ปี 2538 ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นคุณภ�พขององค์กรก�รผลิต ISO 9002:1994 โดย TRADA

ปี 2542 ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นคุณภ�พขององค์กรก�รผลิต ISO 9002:1994 โดย QSU ประเทศสิงคโปร์

ปี 2545 ได้รับก�รรับรองระบบก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมต�มม�ตรฐ�นส�กล ISO 14001:1996 Environmental Management System 

จ�กสถ�บันตรวจสอบและรับรองม�ตรฐ�นคุณภ�พ AJA Registrars ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นคุณภ�พ สำ�หรับองค์กรที่ผลิตชิ้น

ส่วนสำ�หรับผลิตและซ่อมบำ�รุงย�นยนต์ ISO/TS 16949:2002 ซึ่งเป็นม�ตรฐ�นคุณภ�พที่กำ�หนดโดยกลุ่มอุตส�หกรรมย�นยนต์

และเป็นม�ตรฐ�นรับรองคุณภ�พขององค์กรสูงสุดในปัจจุบันจ�กสถ�บันตรวจสอบและรับรองม�ตรฐ�นคุณภ�พ TUV Rheinland 

Thailand Ltd. โดยมีร�ยละเอียดม�ตรฐ�นบ�งส่วนนำ�ม�จ�กม�ตรฐ�นของ ISO 9001:2000 เป็นพื้นฐ�น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับ

ก�รรับรองระบบบริห�รคุณภ�พสำ�หรับองค์กรก�รผลิต ISO 9001:2000 เป็นก�รต่อเนื่องจ�กม�ตรฐ�นคุณภ�พขององค์กร ISO 

9002:1994 ที่ได้รับในปี 2538 

ปี 2546 ผ่�นก�รทดสอบขั้นต้นในม�ตรฐ�นคุณภ�พขององค์กรก�รผลิต ISO 13485:2002 สำ�หรับผลิตภัณฑ์ท�งด�้นก�รแพทย์ 

ปี 2548 ขย�ยก�รครอบคลุมระบบบริห�รคุณภ�พ ISO 9001:2000 และระบบสำ�หรับองค์กรที่ผลิตชิ้นส่วนสำ�หรับผลิตและซ่อมบำ�รุงย�น

ยนต์ ISO/TS 16949:2002 ไปยังโรงง�น 2 จนได้รับก�รรับรองครอบคลุมทั้งระบบจ�กสถ�บัน TUV Rheinland Thailand Ltd. 

 ได้รับก�รรับรองระบบก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมต�มม�ตรฐ�น ISO 14001:2004 Environmental Management System (New 

Version) ซึ่งปรับปรุงต่อเนื่องจ�กม�ตรฐ�น ISO 14001:1996 ที่ได้รับในปี 2545 จ�กสถ�บัน AJA Registrars 

ปี 2549 ผ่�นก�รตรวจติดต�มคุณภ�พ ISO 9001:2000, ISO/TS 16949:2002, ISO 14001:2004 ทุกระบบ และได้รับก�รยืนยันถึง

ประสิทธิภ�พในก�รปรับปรุงอย�่งต่อเนื่อง (Surveillance Audit)

 ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นส�กลระบบบริห�รคุณภ�พ ISO 9001:2000 Quality Management System ของโรงง�นที่เทียนจิน 

ประเทศจีน จ�กสถ�บันตรวจสอบและรับรองม�ตรฐ�นคุณภ�พ TUV Rheinland Thailand Ltd. 

ปี 2550 ผ่�นก�รตรวจติดต�มคุณภ�พ ISO 9001:2000, ISO/TS 16949:2002, ISO 14001:2004 ทุกระบบ และได้รับก�รยืนยันถึง

ประสิทธิภ�พในก�รปรับปรุงอย�่งต่อเนื่อง (Surveillance Audit) ได้รับก�รรับรองระบบบริห�รคุณภ�พ ISO 9001:2000 สำ�หรับ

โรง�นในประเทศจนี รวมทัง้ก�รขย�ยขอบข�่ยก�รรบัรองผลติภณัฑจ์�กแผงวงจรไฟฟ�้เปน็แผงวงจรไฟฟ�้ และผลติภณัฑอ์เิลคทรอ

นกิสพ์รอ้มใชโ้รงง�นทีเ่ทยีนจนิ ประเทศจนี ผ่�นก�รทดสอบขัน้ตน้ในระบบก�รจดัก�รสิง่แวดลอ้มต�มม�ตรฐ�น ISO 14001:2004 

Environmental Management System จ�กหน่วยง�นรับรองในประเทศจีน

ปี 2551 คว�มสำ�เร็จอีกก�้วหนึ่งของก�รปรับปรุงอย�่งต่อเนื่องของบริษัทฯ คือก�รจัดทำ�ระบบก�รควบคุมเอกส�รใหม่ให้เป็นแบบ On Line 

Document Controlling ที่มีประสิทธิภ�พในก�รออกเอกส�ร ก�รแก้ไข และก�รอนุมัติอย�่งเป็นระบบโดยใช้เวล�ในก�รดำ�เนิน

ก�ร ก�รติดต�ม และก�รควบคุมที่ดีกว�่เดิม ระบบนี้เรียกว่� DocMASTER System ที่ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ได้ทั้งโรงง�น SVI ใน

ประเทศไทยและประเทศจนี บนฐ�นขอ้มลูเอกส�รหลกัเดยีวกนั ระบบนีส้ร้�งคว�มพงึพอใจใหก้บัลกูค�้ทัง้ภ�ยในและภ�ยนอกบรษิทั 

ก�รควบคุมอกส�รที่ใช้ระบบนี้ เป็นที่ยอมรับต�มม�ตรฐ�นส�กลทุกระบบได้แก่ ISO 9001:2000, ISO/TS 16949:2002 และISO 

14001:2004

ปี 2552 ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นส�กลระบบก�รบริห�รง�นคุณภ�พ ISO 9001:2008 และISO/TS 16949:2009 ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับ

ก�รปรับข้อกำ�หนดเมื่อปี 2008 และ2009 จ�กสถ�บันตรวจสอบและรับรองม�ตรฐ�นคุณภ�พ TUV Rheinland Thailand Ltd.
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 ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นส�กลระบบก�รบริห�รง�นคุณภ�พ ISO 13485 ซึ่งเป็นระบบก�รบริห�รคุณภ�พผลิตภัณฑ์อุปกรณ์และ

เครื่องมือท�งก�รแพทย์ จ�กสถ�บันตรวจสอบและรับรองม�ตรฐ�นคุณภ�พ British Standard Institution of Thailand

ปี 2553 ได้ผ�่นก�รรับรองด้วยระบบก�รบริห�รคุณภ�พ, ISO9001:2008, ISO/TS16949:2009, ISO13485:2003 และระบบก�รบริห�ร

สิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 ซึ่งจะต้องทำ�ก�รตรวจรับรองระบบฯ ทุกปีจ�กผู้ตรวจ

ปี 2554 ได้ผ�่นก�รรับรองระบบก�รบริห�รสิ่งแวดล้อม อ�ชีวอน�มัย และคว�มปลอดภัย ISO 14001:2004 + OHSAS 18001:2007 

จ�ก AJA Registrars สำ�หรับโรงง�นที่นิคมอุตส�หกรรมบ�งกะดี

 เกิดอุทกภัยที่สวนอุตส�หกรรมบ�งกะดีเดือนตุล�คมได้โอนย้�ยส�ยก�รผลิตม�ผลิตที่ SVI แจ้งวัฒนะ ภ�ยใต้ระบบก�รบริห�ร

คุณภ�พ, ISO9001:2008, ISO/TS16949:2009 จ�ก TUV Rheinland ที่ยังคงมีสภ�พก�รควบคุมระบบก�รบริห�รคุณภ�พฯ ใน

ช่วงวันที่ 3 เมษ�ยน 2553 ถึง วันที่ 11 กุมภ�พันธ์ 2555 และพร้อมผลิตได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิก�ยนเป็นต้นม� 

ปี 2555 ได้ผ่�นก�รรับรองม�ตรฐ�นส�กลระบบก�รบริห�รง�นคุณภ�พ และใบรับรองสำ�หรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั่วไปISO9001:2008, กลุ่ม

ย�นยนต์ TS16949:2009 และของกลุ่มเครื่องมือแพทย์ ISO13485:2003 ของผู้ตรวจสอบระบบจ�ก TUV Rheinland ประเทศ

เยอรมัน และBSI จ�กประเทศอังกฤษต�มลำ�ดับ

ปี 2556 ได้จัดเตรียมคว�มพร้อมของระบบใหม่ ให้กับผลิตภัณฑ์ ก�รบินและอวก�ศ (AS9100) ประสบคว�มสำ�เร็จในเรื่องม�ตรฐ�น IPC 

– A - 610E “ม�ตรฐ�นก�รตรวจสอบชิ้นง�นของอุตส�หกรรมอิเล็กทรอนิกส์”  โดยก�รสร้�งวิทย�กรผู้ทรงวุฒิ (CIT: Certified 

IPC Trainer) ผู้ซึ่งส�ม�รถจัดเตรียมก�รฝึกอบรมและทดสอบเพื่อขอก�รรับรองวิทย�กรเฉพ�ะท�ง  ( CIS : Certified IPC 

Specialist ) ให้กับวิศวกร และพนักง�น

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

 คู่แข่งสำ�คัญของบริษัทฯ ในตล�ดยุโรปและตล�ดสแกนดิเนเวีย ได้แก่ ผู้ประกอบก�รจ�กประเทศสหรัฐอเมริก� จีน และม�เลเชีย 

ในตล�ดสหรัฐอเมริก�ได้แก่ ผู้ประกอบก�รจ�กประเทศเก�หลีใต้ เม็กซิโก ม�เลเชีย และภ�ยในประเทศสหรัฐอเมริก�เอง ห�กเปรียบเทียบ

ศักยภ�พในด้�นก�รแข่งขัน โดยเปรียบเทียบกับผู้ประกอบก�รจ�กประเทศสหรัฐอเมริก�และยุโรปแล้ว บริษัทฯ จะมีศักยภ�พก�รแข่งขันสูง

ในด�้นตน้ทนุก�รผลติและจำ�นวนท�งเลอืกทีม่�กกว�่ในก�รจดัห�วตัถดุบิ ทัง้นีเ้นือ่งจ�กผจูดัจำ�หน�่ยสว่นใหญก่ม็ฐี�นก�รผลติในภมูภิ�คเอเชยี 

และถ้�เปรียบเทียบกับผู้ประกอบก�รจ�กประเทศจีน บริษัทฯ จะมีข้อได้เปรียบในเรื่องคุณภ�พ คว�มเชื่อมั่นด้�นก�รปกป้องและคุ้มครอง

ทรัพย์สินท�งปัญญ�ของลูกค้� และก�รบริก�รด้�นก�รออกแบบที่ดีกว่� เนื่องจ�กมีก�รพัฒน�คว�มรู้ด�้นก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ม�เป็นระยะ

เวล�พอสมควร

 ห�กพิจ�รณ�คู่แข่งหลักของบริษัทฯในช่วงปี 2556 ปัจจุบันมีจำ�นวน 7 ร�ย โดยจ�กประเทศในสแกนดิเนเวีย 5 ร�ย สหรัฐอเมริก� 

2 ร�ย โดยมีหนึ่งบริษัทตั้งอยู่ในประเทศไทยที่เป็นคู่แข่งที่มีบริษัทแม่เป็นบริษัทจ�กสแกนดิเนเวีย

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

 อุตส�หกรรมก�รประกอบผลิตภัณฑ์ประเภทแผงวงจรไฟฟ้�อิเล็กทรอนิกส์ เป็นอุตส�หกรรมสนับสนุนอุตส�หกรรมสินค้�

อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่มีคว�มจำ�เป็นในระดับสูง เช่น อุตส�หกรรมก�รบิน ย�นยนต์ ก�รสื่อส�ร ตลอดจนเครื่องมือท�งก�รแพทย์ ก�ร

ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับอุตส�หกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ซึ่งขึ้นอยู่กับสภ�วะเศรษฐกิจโลกและคว�มต้องก�รใช้เทคโนโลยีในทุก

รูปแบบ สำ�หรับในประเทศไทยก�รประกอบผลิตภัณฑ์ประเภทแผงวงจรไฟฟ้�อิเล็กทรอนิกส์ และก�รผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่

ผลิตเพื่อส่งออก โดยมูลค่�ก�รส่งออกมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ในช่วงหล�ยปีที่ผ่�นม� 

 อย่�งไรก็ต�มสินค�้อิเล็กทรอนิกส์ประเภทระบบควบคุมอุตส�หกรรม (Industrial Control) และก�รแพทย์ที่บริษัทฯ ทำ�ก�รผลิต

นั้น มีคว�มผันแปรต�มภ�วะเศรษฐกิจไม่ม�กนัก เนื่องจ�กมีคว�มต้องก�รของผลิตภัณฑ์จ�กอุตส�หกรรมหล�ยๆ ประเภท เมื่ออุตส�หกรรม

ใดอุตส�หกรรมหนึ่งเกิดก�รชะลอตัว บริษัทฯ ก็ส�ม�รถห�ผลิตภัณฑ์ในหมวดอุตส�หกรรมอื่นม�ทดแทนได้ นอกจ�กนี้ ก�รแข่งขันท�งด้�น

ร�ค�ของผลติภณัฑป์ระเภทนีจ้ะไมร่นุแรงม�กนกั เนือ่งจ�กเจ�้ของผลติภณัฑจ์ะพจิ�รณ�คณุภ�พในก�รผลติเปน็ปจัจยัหลกัในก�รคดัเลอืกผูใ้ห้

บรกิ�รผลติ และตล�ดอปุกรณก์�รแพทยก์เ็ปน็ตล�ดทีม่คีว�มตอ้งก�รม�กขึน้ต�มสภ�วะสงัคมและค�่เฉลีย่อ�ยทุีเ่พิม่ขึน้ของประช�กรโดยรวม



รายงานประจำาปี 255622

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์

การผลิต

 บรษิทัฯ จะทำ�ก�รผลติผลติภณัฑใ์หก้บัลกูค้�ต�มคำ�สัง่ผลติของลกูค�้ โดยมทีมีง�นด�้นวศิวกรรมทีม่คีว�มรูค้ว�มเชีย่วช�ญในก�รให้

บรกิ�รปรบัปรงุแผงวงจรไฟฟ�้อเิลก็ทรอนกิส ์กอ่นก�รดำ�เนนิก�รผลติจรงิแกล่กูค�้เพือ่ลดตน้ทนุก�รผลติสำ�หรบัลกูค�้รวมทัง้เพิม่ประสทิธภิ�พ

ก�รผลติใหแ้กบ่รษิทัฯ นอกจ�กนีบ้รษิทัฯ ยงัมคีว�ม ส�ม�รถในก�รออกแบบอปุกรณต์รวจสอบ เพือ่ใชใ้นก�รทดสอบผลติภณัฑท์ีป่ระกอบเสรจ็

เรียบร้อยแล้วต�มคว�มต้องก�รของลูกค้� ก่อนส่งมอบสินค้�ให้แก่ลูกค้�

 บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีในก�รผลิต 4 ประเภท ซึ่งครอบคลุมก�รผลิตผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค�้ได้ครบถ้วน ดังนี้

 1) เทคโนโลยีแบบ SMT (Surface Mounted Technology) เป็นเทคโนโลยีที่บริษัทฯ ใช้ในก�รผลิตม�กที่สุด เป็นก�รเชื่อมต่อ

วงจรไฟฟ้�ของอปุกรณส์�รกึง่ตวันำ�และอปุกรณอ์ืน่ๆ ลงบนผวิหน�้ของแผงวงจรพมิพ ์(PCB) ซึง่มปีระโยชนท์ัง้ท�งด�้นก�รออกแบบและก�ร

ผลิต ส�ม�รถประหยัดพื้นที่ในก�รประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บนแผงวงจรพิมพ์ เทคโนโลยีในกลุ่ม SMT มักถูกอ�้งอิงรวมครอบคลุมถึง

เทคโนโลยีแบบ BGA (Ball Grid Array) ด้วย เนื่องจ�กเทคโนโลยีแบบ BGA จะเป็นเทคโนโลยีในก�รประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ลงบน

พื้นผิวแผงวงจรเช่นกัน เพียงแต่จุดเชื่อมต่อจะอยู่ใต้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนที่ติดกับพื้นผิวแผงวงจรและมีจำ�นวนจุดเชื่อมต่อจำ�นวนม�ก 

ทำ�ให้เทคโนโลยีแบบ BGA ต้องก�รคว�มแม่นยำ�ในก�รว�งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สูง

 2) เทคโนโลยีแบบ IMT (Insertion Mounted Technology) เป็นเทคโนโลยีก�รประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยก�รเสียบไป

ในช่องของแผงวงจรพิมพ์ (PCB) ซึ่งเทคโนโลยีนี้ นิยมในก�รผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีข้อจำ�กัดในเรื่องพื้นที่ โดยปกติ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี IMT ในก�รประกอบ จะเป็นชิ้นส่วนที่มีร�ค�ที่ต่ำ�กว�่เมื่อเทียบกับชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี SMT

 3) เทคโนโลยีแบบ COB (Chip on Board) เป็นเทคโนโลยีที่ประกอบต่อเชื่อมอุปกรณ์วงจรรวมแบบไม่มีตัวถัง (Bare IC) เข้�

กบัแผงวงจรพมิพโ์ดยตรง เทคโนโลยปีระเภทนีจ้ะเปน็ทีน่ยิมสำ�หรบัผลติภณัฑท์ีม่ขีอ้จำ�กดัในด้�นพืน้ทีก่�รประกอบผลติภณัฑอ์เิลก็ทรอนกิส ์ดว้ย

เทคโนโลยีแบบ COB จะทำ�ให้ต้นทุนก�รผลิตต่ำ�กว่�เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนก�รผลิตผลิตภัณฑ์ใช้อุปกรณ์วงจรรวมแบบที่มีตัวถังสำ�เร็จแล้ว 

(Package IC) ซึ่งจะเป็นชิ้น ส่วนที่มีขน�ดใหญ่กว่�และร�ค�สูงกว่� ในส�ยก�รผลิตด้วยเทคโนโลยี COB นี้ท�งบริษัทฯ ได้มีก�รพัฒน�เพิ่ม

ขบวนก�รเชื่อมต่อด้วยลวดทองคำ�กับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค�่สูง จ�กเดิมที่เป็นก�รเชื่อมต่อด้วยลวดอะลูมิเนียมเพียงอย�่งเดียว

 4) ก�รผลิตสินค้�สำ�เร็จรูป (Box Build) และสินค้�สำ�เร็จรูปที่ติดตั้งพร้อมระบบ (System Build) บริษัท ให้ก�รบริก�รอย�่ง

ครบครนั ในก�รผลติสนิค�้อเิลก็ทรอนกิสท์ีป่ระกอบกนัเปน็ระบบและมรีะดบัก�รผลติทีซ่บัซอ้นกว�่สนิค�้อเิลก็ทรอนกิสส์ำ�เรจ็รปูโดยทัว่ไป ทัง้นี้

เพื่อให้เป็นไปต�มคว�มต้องก�รของลูกค�้ บริษัทฯยังได้ให้บริก�รด�้นก�รฝึกอบรม และก�รออกแบบก�รทดสอบผลิตภัณฑ์ด้วย

 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำ�ลังก�รผลิตรวม ดังต่อไปนี้   

กำาลังการผลิต (หน่วย: จุดต่อปี) 2553 2554 2555 2556

โรงงานที่ถนนแจ้งวัฒนะ

  - กำ�ลังก�รผลิตเต็มที่ 525,171,715 - 623,700,000 207,900,000

  - ก�รใช้กำ�ลังก�รผลิต 411,317,259 - 382,234,180 87,378,984

โรงงานที่บางกะดี (2 โรง)

  - กำ�ลังก�รผลิตเต็มที่ 4,123,359,479 7,046,415,379    5,454,812,160 6,076,506,240

  - ก�รใช้กำ�ลังก�รผลิต 3,442,036,209 4,754,888,512    3,864,812,261 4,010,494,118

โรงงานที่ เทียนจิน ประเทศจีน

  - กำ�ลังก�รผลิตเต็มที่ 560,720,323 555,718,935     555,718,935 555,718,935

  - ก�รใช้กำ�ลังก�รผลิต 154,869,296 355,315,966 486,583,255 483,479,890

รวม

- กำาลังการผลิตเต็มที่ 5,209,251,517 7,602,134,314 6,634,231,095 6,840,125,175

  - การใช้กำาลังการผลิต 4,008,222,764 5,110,204,478 4,733,629,696 4,581,352,992

อัตราการใช้กำาลังการผลิต 77% 67% 71% 67%



บริษัท เอสวีไอ จำากัด (มหาชน) 23

 กำาลังการผลิตเต็มที่คำานวณจากการทำางานอาทิตย์ละ	6	วัน	วันละ	3	กะ	กะละ	7	ชั่วโมง	 โดยทั่วไปในการผลิตผลิตภัณฑ์ของ	

บรษิทัฯ	จะมสีว่นทีจ่ะตอ้งไมใ่ชเ้ครือ่งจกัรในการผลติ	ซึง่ในสว่นดงักลา่วนีบ้รษิทัฯ	จะใชแ้รงงานคนเปน็หลกัในการประกอบ	ดงันัน้การวดัอตัรา

การใช้กำาลังการผลิตข้างต้นจะเป็นการวัดเฉพาะการใช้กำาลังการผลิตของเครื่องจักรเท่านั้น

การจัดหาวัตถุดิบ

 วัตถุดิบหลักที่ใช้ในก�รผลิตของบริษัทฯ จะสั่งซื้อจ�กต่�งประเทศโดยนำ�เข้�จ�กหล�ยประเทศ เช่น เดนม�ร์ก สิงคโปร์ ฮ่องกง 

ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริก� เป็นต้น บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญในก�รจัดห�วัตถุดิบและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่�งม�ก เนื่องจ�กก�รบริห�ร

จัดก�รที่ดีด้�นก�รจัดห�วัตถุดิบทั้งในด้�นร�ค�และระยะเวล�ในก�รจัดห�วัตถุดิบจะทำ�ให้บริษัทฯ ส�ม�รถรับคำ�สั่งซื้อจ�กลูกค้�และดำ�เนิน

ก�รผลิตได้อย�่งต่อเนื่อง

 ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ให้คว�มสำ�คัญในก�รจัดห�วัตถุดิบโดยสำ�นักง�นจัดห�วัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศเดนม�ร์ก ประเทศจีน 

ประเทศไต้หวัน และประเทศไทย ส่วนหน่วยง�นจัดซื้อกล�งอยู่ที่ประเทศไทย เป็นผู้จัดทำ�ร�ยก�รชิ้นส่วนและวัตถุดิบที่ต้องก�รใช้ในโครงก�ร

ต�่งๆ ใหก้บัผูแ้ทนจำ�หน�่ยชิน้สว่นวสัด ุทัง้นีก้�รอนมุตัสิัง่ซือ้วตัถดุบิจะอยูใ่นคว�มรบัผดิชอบของหนว่ยง�นจดัซือ้กล�งในประเทศไทย และจะ

ตดัสนิใจเลอืกซือ้โดยตรงกบัผูจ้ดัจำ�หน�่ยหรอืสัง่ซือ้ผ�่นท�งสำ�นกัง�นข�ยทีเ่ปน็ตวัแทน ขึน้อยูก่บัเงือ่นไข ร�ค� และผลง�นของผูข้�ยเปน็สำ�คญั 

โดยทั้งนี้ได้จัดให้มีก�รแข่งขันด้�นร�ค�ผ่�นระบบ Online บริษัทฯ มีนโยบ�ยที่จะจัดซื้อชิ้นส่วนวัสดุที่ส�ม�รถห�ได้ทั้งในและต�่งประเทศโดย

พิจ�รณ�ก�รแข่งขันด้�นร�ค�และคุณภ�พเป็นสำ�คัญต่อไป

 

สัดส่วนก�รนำ�เข้�วัตถุดิบจ�กต่�งประเทศ ต่อก�รซื้อจ�กผู้ผลิตในประเทศ มีดังนี้

วัตถุดิบ
2553 2554 2555 2555

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

-นำ�เข�้จ�กต�่งประเทศ 5,938.3 90 6,383.4 90 5,321.7 91 5,266.3 92

-ซื้อจ�กผู้ผลิตในประเทศ 656�3 10 698.6 10 526�9 9 475�5 8

รวม 6,594.6 100 7,082.0 100 5,848.6 100.0 5,741.8 100

การทดสอบการผลิต

 บริษัทฯ จะทำ�ก�รผลิตผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้�ต�มคำ�สั่งผลิตของลูกค�้ โดยก่อนที่จะเดินส�ยก�รผลิตจริง บริษัทฯ จะส่งผลิตภัณฑ์

ตัวอย่�งจ�กก�รทดลองเดินส�ยก�รผลิตให้ลูกค้�ตรวจสอบคุณภ�พก่อนและจึงเริ่มทำ�ก�รผลิตเชิงพ�ณิชย์ ภ�ยหลังได้รับก�รอนุมัติจ�กลูกค�้ 

ทั้งนี้เพื่อลดคว�มเสี่ยงอันเนื่องจ�กก�รถ่�ยโอนเทคโนโลยีหรือเงื่อนไขในก�รตรวจสอบหรือผลิตผลิตภัณฑ์

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 ก�รประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงระบบก�รจัดก�รของเสียที่ได้ม�ตรฐ�นในระดับส�กล โดยกำ�หนดให้บริษัทที่ได้รับก�ร

อนุญ�ตจ�กกรมโรงง�นอุตส�หกรรมม�นำ�ก�กของเสียดังกล�่วไปดำ�เนินก�ร ซึ่งบริษัทได้มีก�รติดต�มตรวจสอบก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วเป็น

ระยะ เพื่อให้เกิดคว�มมั่นใจว่� ก�รดำ�เนินธุรกิจของเร�จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใดๆ นอกจ�กนี้แล้วบริษัทยังจะดำ�เนินก�ร

ทุกวิถีท�งในอันที่จะช่วยเสริมสร้�งสิ่งแวดล้อม และสังคมให้มีคุณภ�พม�กยิ่งขึ้น เป็นต้นว่�ก�รเปลี่ยนน้ำ�ย�ทำ�คว�มสะอ�ดที่เป็นส�รละล�ย

ประเภท ซี เอฟ ซี (CFC) เป็นองค์ประกอบ ไปเป็นน้ำ�ที่มีค�่เป็นกล�งท�งไฟฟ้�แทน

 บริษัทฯ มีก�รประส�นง�นร่วมกับเจ�้หน้�ที่กลุ่มง�นอ�ชีวะสุขศ�สตร์และนิรภัย กรมอน�มัย กระทรวงส�ธ�รณสุข ในก�รติดต�ม

และจดัทำ�ร�ยง�นผลก�รตรวจวดัคณุภ�พสิง่แวดลอ้มอย�่งตอ่เนือ่งเพือ่ยนืยนัว�่คณุภ�พสิง่แวดลอ้มภ�ยในบรษิทัฯ ไดร้บัก�รควบคมุสอดคลอ้ง

กบัขอ้กฎหม�ยอยูต่ลอดเวล�และมคีณะกรรมก�รอ�ชวีอน�มยั คว�มปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม “OSHE Committee” (Occupational Health 

& Safety and Environmental Committee) ซึ่งทำ�หน้�ที่ดูแลระบบก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญห�มลภ�วะและสร้�งคุณภ�พชีวิตที่

ดีแก่พนักง�น รวมทั้งชุมชนและสังคมตลอดเวล�
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ปัจจัยเสี่ยงและก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

 บริษัทฯ ได้วิเคร�ะห์ประเด็นคว�มเสี่ยงวิธีก�รป้องกันและลดคว�มเสี่ยงสรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านการดำาเนินธุรกิจ

        1.1 การจัดหาวัตถุดิบ 

 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญในก�รจัดห�วัตถุดิบเป็นอย่�งม�ก โดยให้คว�มสำ�คัญทั้งในด้�นร�ค� คุณภ�พและระยะเวล�

ในก�รจัดส่งวัตถุดิบ ถึงแม้ว่�ปัญห�ต่�งๆที่เกิดขึ้นทั้งภ�ยนอกและภ�ยในประเทศอ�จจะส่ง ผลกระทบต่อก�รจัดส่งวัตถุดิบในอุตส�หกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ แต่สำ�หรับบริษัทฯ ของเร�ได้มีก�รว�งแผนป้องกันปัญห�ต่�งๆที่อ�จจะเกิดขึ้นดังกล�่วตลอดเวล� เช่นมีก�รติดต�มข่�วส�ร

คว�มเคลื่อนไหวในตล�ดจัดซื้อจัดห�อย�่งใกล้ชิด ก�รร่วมมือกับผู้ข�ยหรือจัดส่งในก�รนำ�ระบบจัดห�จัดส่งที่เพิ่มศักยภ�พม�กขึ้น เป็นต้นว�่ 

จัดทำ�ข้อตกลงกับคู่ค้�ในระบบ VMI (Vendor Managed Inventory) เพื่อให้มีก�รจัดเก็บวัตถุดิบเหล่�นั้นไว้ล่วงหน้�และเป็นก�รรองรับคว�ม

ต้องก�รของลูกค�้ที่อ�จมีม�กขึ้น นอกจ�กนั้นบริษัทฯ ยังคงดำ�เนินนโยบ�ยในก�รจัดก�รแข่งขันด�้นร�ค�แบบรวมก�รซื้อ (Volume Price 

Agreement) ซึง่จะชว่ยใหต้น้ทนุลดลงมกี�รจดัระบบก�รตดิตอ่สือ่ส�รกบัผูข้�ยอยูอ่ย�่งสม่ำ�เสมอและมปีระสทิธภิ�พ เพือ่ใหไ้ดร้บัขอ้มลูข�่วส�ร

ที่เกี่ยวกับก�รจัดห�และจัดส่งวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนต่�งๆเป็นก�รล่วงหน�้และถูกต้อง นอกจ�กนี้แล้วท�งบริษัทฯโดยสำ�นักง�นจัดห�วัตถุดิบใน

ต่�งประเทศ ไม่ว่�จะเป็นที่ประเทศเดนม�ร์ก หรือประเทศจีน ได้ติดต่อกับโรงง�นผู้ผลิตโดยตรงเพื่อพัฒน�ก�รผลิตวัตถุดิบร่วมกันซึ่งส�ม�รถ

ทำ�ให้บริษัทได้รับชิ้นส่วนวัตถุดิบต�มที่ต้องก�รได้อย่�งต่อเนื่อง และส่งสินค้�ให้กับลูกค�้ได้อย่�งต่อเนื่องและตรงต�มเป้�หม�ย

 1.2  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มสินค้าหรือกลุ่มลูกค้า 

 บริษัทฯ มีก�รจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ประเภทระบบควบคุมอุตส�หกรรมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ของยอดข�ยรวมในปี 2556 โดยคง

อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2555 โดยจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มลูกค�้ตล�ดสแกนดิเนเวียคิดเป็นสัดส่วนประม�ณร้อยละ 62 และ 64 ใน

ปี 2556 และ 2555 ต�มลำ�ดับ อย�่งไรก็ดี บริษัทฯ ไม่มีลูกค�้ร�ยใดมีสัดส่วนก�รจำ�หน่�ยเกินร้อยละ 36 ของร�ยได้จ�กก�รข�ยในระยะ

เวล�ผ่�นม� จ�กก�รพึ่งพิงร�ยได้จ�กก�รข�ยผลิตภัณฑ์ประเภทระบบควบคุมอุตส�หกรรมและกลุ่มลูกค้�ตล�ดสแกนดิเนเวียในสัดส่วนที่

สูง อ�จเป็นผลให้ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจ�กก�รลดลงของคว�มต้องก�รและรูปแบบของสินค้�ประเภทระบบควบคุม

อุตส�หกรรม โดยมีก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยท�งก�รค้� หรือก�รหดตัวของภ�วะเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียอย่�งไรก็ดี คว�ม

ต้องก�รผลิตภัณฑ์ประเภทระบบควบคุมอุตส�หกรรมจัดได้ว่�มีคว�มผันผวนน้อย และมีก�รเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ สินค้�แบบค่อยเป็นค่อย

ไป ห�กเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทสินค�้อุปโภคซึ่งบริษัทฯ ไม่มีนโยบ�ยที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล�่ว นอกจ�กนี้บริษัทฯ ได้ติดต�มคว�ม

เคลื่อนไหวของตล�ดและกฎระเบียบต�่งๆ อยู่เสมอ โดยได้รับคว�มร่วมมือเป็นอย่�งดีจ�กลูกค�้ในก�รให้ข้อมูลแก่ บริษัทฯ โดยจะเห็นได้ว่�

บรษิทัฯ มกี�รปรบัก�รผลติใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กำ�หนดของคณะกรรม�ธกิ�รสหภ�พยโุรป เรือ่งก�รจำ�กดัก�รใชส้�รอนัตร�ยบ�งชนดิในผลติภณัฑ์

ไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทฯ พย�ย�มเพิ่มกำ�ลังก�รผลิตอย�่งเหม�ะสมโดยได้ลงทุนเพิ่มในโรงง�นที่สวนอุตส�หกรรมบ�งกะดี เพื่อ

ให้บริษัทฯ ส�ม�รถรองรับคำ�สั่งซื้อจ�กกลุ่มลูกค้�ทั้งตล�ดสแกนดิเนเวีย และตล�ดอื่นๆได้ นอกจ�กนี้ ในช่วงปี 2555 และปี 2556 บริษัท

ส�ม�รถขย�ยกลุ่มธุรกิจเข้�สู่ธุรกิจประเภทอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ อุปกรณ์ที่ใช้กับอุตส�หกรรมย�นยนต์ และอุปกรณ์สื่อส�รที่มีเทคโนโลยีสูง

ได้ม�กขึ้น อีกทั้งในปี 2556 บริษัทฯมีแผนขย�ยฐ�นลูกค้�ไปยังประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริก� และยุโรปตอนกล�ง ซึ่งจะส่งผลให้อัตร�คว�ม

เสี่ยงจ�กก�รพึ่งพิงกลุ่มสินค�้เพียงบ�งกลุ่มและบ�งเขตลดลง

2. ความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยี

 ก�รรักษ�ฐ�นลูกค้�ของกลุ่มตล�ดสินค้�ที่มีเทคโนโลยีสูง ลูกค้�ยังคงมีคว�มต้องก�รและคว�มค�ดหวังให้บริษัทมีศักยภ�พคว�ม

ส�ม�รถในก�รผลิตสินค้�ที่มีระบบเทคโนโลยีในระดับสูง โดยบริษัทได้มีก�รจัดก�รศักยภ�พคว�มส�ม�รถในก�รเป็นผู้นำ�ท�งด้�นเทคโนโลยี

ดังต่อไปนี้

 2.1  โดยก�รติดต�ม และร่วมเป็นสม�ชิกขององค์กรที่เป็นผู้นำ�สม�พันธ์อุตส�หกรรมก�รเชื่อมต่อท�งด้�นอิเล็กทรอนิคส์ของโลก 

IPC, The Association Connecting Electronics Industries.
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 2.2  โดยก�รติดต�มและทบทวนอย�่งต่อเนื่อง จ�กก�รประชุมสัมน� และก�รอบรมที่จัดขึ้นโดยผู้ผลิตและจำ�หน�่ยเทคโนโลยีชั้น

นำ�ของโลก เครื่องจักร วัสดุ วัตถุดิบ รวมถึงก�รพัฒน�กระบวนก�รผลิตให้เป็นระบบอัตโนมัติ

 2.3 โดยก�รมีส่วนร่วมในก�รวิจัยพัฒน�ผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้�ตั้งแต่เริ่มต้นโครงก�ร โดยอ�ศัยหน่วยง�น NPI (New Product 

Introduction) ของบริษัท

 2.4  โดยก�รมีส่วนร่วมและใช้บริก�รหน่วยง�นวิจัยพัฒน�เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ ของหน่วยง�นรัฐบ�ล ส.ว.ท.ช. (สำ�นักง�น

พัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ) และสถ�บันก�รศึกษ� ในกรณีก�รเพิ่มประสิทธิภ�พ หรือง�นวิจัยที่ต้องก�ร

3 ความเสี่ยงด้านการเงิน

 3.1  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 เนื่องจ�กร�ยได้และต้นทุนข�ยส่วนใหญ่ของบริษัทฯเป็นเงินตร�ต่�งประเทศโดยสกุลเงินหลักทั้งท�งด�้น ร�ยได้ และร�ยจ่�ย เป็น

เงินเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งก�รผันผวนของอัตร�แลกเปลี่ยนอ�จจะส่งผลกระทบต่อร�ยได้ และต้นทุนข�ย ของบริษัทฯ และด้วยเหตุที่ร�ยก�รซื้อ 

ร�ยก�รข�ย และเงินกู้ระยะย�ว ส่วนใหญ่เป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งก�รบันทึกทรัพย์สิน และหนี้สินที่มีร�ยก�รเป็นสกุลเงินตร�ต่�งประเทศ

จะได้รับผลกระทบจ�กคว�มผันผวนของอัตร�แลกเปลี่ยน ซึ่งอ�จมีผลให้เกิดกำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเนื่องจ�กก�รบันทึกบัญชี

ได้ ในปี 2556 บริษัทฯ มีร�ยได้เป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ประม�ณร้อยละ 90 ของร�ยได้จ�กก�รข�ย และมีร�ยได้เป็นเงินยูโรประม�ณร้อย

ละ 9 ของร�ยได้จ�กก�รข�ย โดยมีต้นทุนวัตถุดิบที่มียอดซื้อเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ประม�ณร้อยละ 80 ส่งผลให้บริษัทฯส�ม�รถลดคว�ม 

เสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนซึ่งเป็นระบบต�มธรรมช�ติ (Natural Hedge) ได้บ�งส่วน อย่�งไรก็ดีบริษัทฯ เพิ่มเติมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงจ�ก 

อัตร�แลกเปลี่ยนด้วยก�รใช้สัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้� (Forward Exchange Contract) ซึ่งส�ม�รถนำ�ม�เป็นเครื่องมือใน

ก�รป้องกันคว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนของอัตร�แลกเปลี่ยนได้อีกระดับหนึ่ง

 3.2  คว�มเสี่ยงจ�กสัดส่วนก�รถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง เนื่องจ�กก�รใช้สิทธิในก�รซื้อหุ้นส�มัญต�มใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่ จะ

ซื้อหุ้นส�มัญที่เสนอข�ยให้แก่กรรมก�รและพนักง�นบริษัท (ESOP-5) 

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯมีใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญคงเหลืออยู่คือใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญเสนอ

ข�ยให้แก่กรรมก�รและพนักง�นบริษัท (ESOP-5) คงเหลือเป็นจำ�นวน 5,203,300 หน่วย โดยที่ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิที่จะ

ซื้อหุ้น ส�มัญได้ 1 หุ้น ในร�ค� 2 บ�ท ต่อหุ้น ทั้งนี้ห�กกรรมก�รและพนักง�นบริษัท ทำ�ก�รใช้สิทธิในก�รซื้อหุ้นทั้งหมด จะทำ�ให้สิทธิออก

เสียงและสัดส่วนก�รถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใน ปัจจุบันลดลงร้อยละ 0.23% 

4. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 

 ภัยธรรมช�ติเป็นปัจจัยหนึ่งที่อ�จก่อให้เกิดผลกระทบต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ไม่ว�่จะเป็นอุทกภัย (น้ำ�ท่วม), ว�ตภัย (พ�ยุ), 

แผ่นดินไหว, สึน�มิ หรือแผ่นดินถล่ม เป็นต้น ภัยธรรมช�ติครั้งล�่สุดที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และรุนแรงที่สุดในรอบหล�ยสิบปี คือเหตุก�ร

อุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปล�ยปี พ.ศ. 2554 ซึ่งส่งผลกระทบต่อก�รดำ�รงชีวิตและก�รดำ�เนินธุรกิจในหล�ยเขตพื้นที่ซึ่งรวมถึงสวนอุตส�หกรรม  

บ�งกะดี จังหวัดปทุมธ�นีนี้ด้วย อย่�งไรก็ต�ม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสถ�นประกอบก�รที่ตั้งอยู่ในส่วนอุตส�หกรรมบ�งกะดีอีก สวน

อุตส�หกรรมฯ จึงได้ดำ�เนินก�รก่อสร้�งแนวคอนกรีตสูงกว่� 5 เมตร ล้อมรอบสวนอุตส�หกรรมฯเพื่อป้องกันเหตุก�รน้ำ�ท่วมที่อ�จเกิด ขึ้น

อีกได้ในอน�คต นอกจ�กนี้กรมท�งหลวง ก็ได้ทำ�ก�รยกระดับถนนหน้�สวนอุตส�หกรรมฯ ให้สูงขึ้นอีกประม�ณ 60 เซนติเมตร เพื่อป้องกัน

น้ำ�ท่วมอีกท�งหนึ่ง 

 ในส่วนของก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�คที่รับผิดชอบในก�รจ่�ยไฟฟ�้ให้กับบริษัทต่�ง ๆ ในสวนอุตส�หกรรมฯ ก็ได้มีก�รปรับปรุงอุปกรณ์

และระบบจ่�ยไฟฟ�้ใหม่ โดยเปลี่ยนเป็นระบบ Gas Insulated Switchgear (GIS) เพื่อให้ระบบก�รจ่�ยไฟ มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น 

 ในส่วนของม�ตรก�รก�รป้องกันของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้ดำ�เนินก�รต่อเติมพื้นที่ก�รผลิตให้เป็นสองชั้น เพื่อที่จะได้ส�ม�รถ

เคลื่อนย้�ยเครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องมือได้ทันทีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น นอกจ�กนี้บริษัทฯ ยังได้ทำ�ก�รปรับปรุงโรงง�นที่ถนนแจ้งวัฒนะเพื่อใช้

เป็นฐ�นก�รผลิตสำ�รองในกรณีฉุกเฉิน
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ทรัพย์สินที่ใช้ในก�รประกอบธุรกิจ 

1. ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีทรัพย์สินถ�วรหลักที่ใช้ในก�รประกอบธุรกิจดังนี้

ประเภททรัพย์สิน ร�ยละเอียด ลกัษณะกรรมสทิธิ์
มูลค่�ต�มบัญชี

(ล�้นบ�ท)
ภ�ระผูกพัน

1. ที่ดิน

1.1 โรงง�นแจ้งวัฒนะ 22,472 ต�ร�งเมตร พื้นที่ใช้ในก�รผลิตและ

ดำ�เนินก�ร 7,800 ต�ร�งเมตร

เป็นเจ้�ของ 171�70 ไม่มี

1.2 โรงง�นบ�งกะดี 17,215 ต�ร�งเมตร พื้นที่ใช้ในก�รผลิตและ

ดำ�เนินก�ร 12,000 ต�ร�งเมตร

เป็นเจ้�ของ 39�55 ไม่มี

1.3 โรงง�นบ�งกะดี 70,400 ต�ร�งเมตร พื้นที่ใช้ในก�รผลิตและ

ดำ�เนินก�ร 35,380 ต�ร�งเมตร

เป็นเจ้�ของ 218.62 ไม่มี

1.4 โรงง�นเทียนจิน 7,787 ต�ร�งเมตร พื้นที่ใช้ในก�รผลิตและ

ดำ�เนินก�ร 5,829 ต�ร�งเมตร

เช่� - ไม่มี

1.5 โรงง�นบ�งกะดี 65,340 ต�ร�งเมตร พื้นที่ใช้ในก�รผลิตและ

ดำ�เนินก�ร 26,000 ต�ร�งเมตร

เป็นเจ้�ของ 118.12 ไม่มี

รวม 547�99

2. อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคารและที่ดิน 289.78 ไม่มี

3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ 318.80 ไม่มี

4. เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำานักงาน 28.16 ไม่มี

5. ยานพาหนะ 7�45 ไม่มี

6. งานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง 99�74 ไม่มี

รวมทรัพย์สินถาวรหลัก 1,291.92

สรุปสาระสำาคัญของสัญญาเช่าที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์

2.  สัญญาเช่าที่ดินของบริษัท เอสวีไอ จำากัด (มหาชน)

2.1 ผู้เช่� บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน)

 ผู้ให้เช�่ ร.ต.ท. ณรงค์ จันแพทย์รักษ์

 วัตถุประสงค์ ต่อสัญญ�เช่�ที่ดินต�มโฉนดเลขที่ 118489 เลขที่ดิน 3240 ตำ�บลบ�งตล�ด อำ�เภอป�กเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

เนื้อที่ดินประม�ณ 575 ต�ร�งว� จ�กเนื้อที่ดินต�มโฉนด 2 ไร่ 1 ง�น 27 ต�ร�งว� และเป็นที่ที่คงเหลือ

จ�กอูร่ถเมอืงทองก�ร�จซึง่เช�่ทีด่นิในโฉนดแปลงเดยีวกนันี ้เพือ่พฒัน�และปรบัปรงุใหเ้ปน็สถ�นทีจ่อดรถพนกั

ง�นบริษัทฯ และผู้ม�ติดต่อ

 ระยะเวล� 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุน�ยน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภ�คม 2558 

 อัตร�ค่�เช่� ค่�เช่�จ�่ยเป็นร�ยเดือน เดือนละ 31,578.95 บ�ท 

 ก�รต่อสัญญ� ให้ผู้เช่�ต่อสัญญ�เช่�ได้ทุก 2 ปี โดยผู้เช่�แจ้งเป็นล�ยลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่�ทร�บล่วงหน้�ไม่น้อยกว่�          

30 วันก่อนสัญญ�เช่�สิ้นสุดลง 

 ก�รสิ้นสุดสัญญ� กรณผีูเ้ช�่จะขอเลกิสญัญ�เช�่กอ่นครบกำ�หนดเวล�ก�รเช�่ ผูเ้ช�่จะตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช�่ทร�บลว่งหน�้เปน็เวล� 

30 วัน ในกรณีสัญญ�เช่�สิ้นสุดลงหรือมีก�รยกเลิกสัญญ� ผู้เช่�จะทำ�ก�รขนย้�ยทรัพย์สินและส่งมอบที่ดินที่

เช่�คืนแก่ผู้ให้เช่�และไม่เรียกร้องค�่ขนย้�ยหรือค่�ตอบแทนใดๆ จ�กผู้ให้เช่�
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2.2  สัญญาเช่าที่ดินของ SVI Electronics (Tianjin) Company Limited บริษัทย่อยของบริษัทฯ

 คู่สัญญ� ผู้เช่� SVI Electronics (Tianjin) Company Limited บริษัทย่อยของบริษัทฯ

  ผู้ให้เช่� Micro-Electronic Industrial Park General Company, TEDA 

 วัตถุประสงค์ เช่�ที่ดินและสิ่งปลูกสร�้งที่นิคมอุตส�หกรรมในประเทศจีน เพื่อใช้ในก�รผลิต ใช้เป็นอ�ค�รสำ�นักง�น และ

คลังเก็บสินค�้ พื้นที่รวม (Gross Factory Site Area) 7,787 ต�ร�งเมตร พื้นที่ที่มีสิ่งปลูกสร้�งก่อสร้�ง 

(Leased Premises Construction Area) 5,829.34 ต�ร�งเมตร

 ระยะเวล� 3 ปีนับจ�กวันที่ 1 กันย�ยน 2556 ถึง 31 สิงห�คม 2559

 อัตร�ค่�เช่� ค่�เช่�จ�่ยเป็นร�ยเดือนโดยจ่�ยภ�ยใน 5 วันแรกของแต่ละเดือน โดยที่ค�่เช่�จะคิดจ�กพื้นที่ที่มีสิ่งปลูกสร�้ง

ก่อสร้�ง (Leased Premises Construction Area) ดังนี้ 

  ปีที่ 1 ค่�เช่�ต่อต�ร�งเมตรต่อเดือน เท�่กับ 15 หยวนเรนมินบิ

  ปีที่ 2 ค่�เช่�ต่อต�ร�งเมตรต่อเดือน เท�่กับ 17 หยวนเรนมินบิ

  ปีที่ 3 ค่�เช่�ต่อต�ร�งเมตรต่อเดือน เท�่กับ 18 หยวนเรนมินบิ 

 ค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ อัตร�ค่�เช่�ข้�งต้นไม่รวมค�่ใช้จ่�ยสำ�หรับส�ธ�รณูปโภคเช่น น้ำ� ไฟ ก�๊ซ คว�มร้อน เป็นต้น

 ก�รต่อสัญญ� ในกรณีที่ระยะเวล�เช่�สิ้นสุดลง ห�กผู้ให้เช่�ยังคงให้เช่�ต่อภ�ยใต้เงื่อนไขเดิม ผู้เช่�ได้สิทธิในก�รเช่�ก่อน

บุคคลภ�ยนอก (Right of first refusal) ทั้งนี้ผู้เช่�ต้องเสนอก�รสัญญ�ต่อผู้ให้เช�่ภ�ยใน 60 วันก่อนสิ้นสุด

สัญญ� และทั้งสองฝ�่ยจะต้องเจรจ�ส�ระของก�รต่อสัญญ�ภ�ยใน 30 วัน ก่อนสิ้นสุดสัญญ�

 ก�รสิ้นสุดสัญญ� เมื่อสิ้นสุดสัญญ� หรือห�กผู้เช�่ไม่ปฏิบัติต�มสัญญ�อย่�งร�้ยแรง ผู้ให้เช�่มีสิทธิเลิกสัญญ�ได้

3. อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์

 อ�ค�ร เครื่องจักร และอุปกรณ์ไม่มีภ�ระผูกพัน

4.  ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน 

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทมีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนประเภทค่�ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์จำ�นวน 23.36 ล้�นบ�ท โดย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำ�หน่�ยเป็นค�่ใช้จ่�ยโดยวิธีเส้นตรงในระยะเวล� 5 ปี

  ดูต�มหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน ข้อที่ 14 

5. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 ในงบก�รเงินเฉพ�ะของบริษัทฯ มีสำ�รองเผื่อผลข�ดทุนเกินมูลค่�เงินลงทุนในบริษัทย่อย เท�่กับ 

123.23 ล้�นบ�ท 

บริษัท ประเทศ
ทุนจดทะเบียนเรียก 

ชำาระแล้ว

สัดส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ)

มูลค่าตามวิธีทุน 

(ล้านบาท)

Globe Vision Corporation* บริติช เวอร์จิ้น 

ไอส์แลนด์

700,000 

ดอลล�่ร์สหรัฐฯ

100 22.83

SVI A/S เดนม�ร์ก 500,000 

โครนเดนม�ร์ก

100 3�27

SVI China Limited 

(Hong Kong)

ฮ่องกง 25,350,000 ดอลล่�ร์ฮ่องกง 100 97�13

*	รวมส่วนได้เสียของShi	Wei	Electronics	(Hong	Kong),	SVI	Electronics	(Tianjin)	Company	Limited	และ	Northtec	Company	Limited
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 ส�เหตุที่มีสำ�รองเผื่อผลข�ดทุนมูลค่�เงินลงทุนในบริษัทย่อย ส่วนใหญ่เป็นผลข�ดทุนจ�กโรงง�นที่เทียนจิน ประเทศจีน เนื่องจ�กมี

ร�ยได้น้อย ทั้งนี้บริษัทเริ่มลงทุนในโรงง�นที่เทียนจิน ประเทศจีนเมื่อต้นปี 2549 และเหตุผลประก�รสำ�คัญในก�รตั้งโรงง�นที่เทียนจินขึ้นม� 

กเ็พือ่เนน้ใหบ้รกิ�รแกล่กูค�้ของบรษิทัฯ ทีม่สีำ�นกัง�นและฐ�นก�รผลติอยูใ่นประเทศจนีเปน็หลกั เนือ่งจ�กตน้ทนุก�รผลติในประเทศจนีสงูขึน้

เรื่อยๆ บริษัทฯ มีแผนจะปิดโรงง�นที่เทียนจิน ภ�ยในปี 2557 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบ�ยก�รลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เฉพ�ะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อยเพื่อเป็นก�รสนับสนุนและขย�ยก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำ�หรับนโยบ�ยก�รบริห�รง�นในบริษัทดังกล่�ว บริษัทฯ 

และบริษัทย่อยได้ติดต�มดูแลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทย่อยอย่�งสม่ำ�เสมอ รวมทั้งมีก�รกำ�หนดทิศท�งก�รดำ�เนินธุรกิจ โดยส่งตัวแทนของ 

บริษัทฯ ไปเป็นกรรมก�รและ/หรือผู้บริห�รของบริษัทย่อยทั้ง 6 แห่งต�มคว�มเหม�ะสม
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ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ยที่อ�จมีผลกระทบด้�นลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำ�นวนสูงกว่�ร้อยละ 5 ของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และไม่มีข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ยที่กระทบต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่�ง
มีนัยสำ�คัญ
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและข้อมูลสำ�คัญอื่น
 
 บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน) ดำ�เนินธุรกิจให้บริก�รแบบครบวงจร ในก�รประกอบสินค้�ประเภทวงจรไฟฟ้�สำ�เร็จรูปและ
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Services - EMS) แก่ลูกค�้ที่เป็นเจ้�ของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Original Equipment 
Manufacturer - OEM) โดยมีกลุ่มลูกค�้ร�ยใหญ่ในยุโรป สหรัฐอเมริก�และภูมิภ�คอื่นๆ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท  : บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน)

ประเภทธุรกิจ : ดำ�เนินธุรกิจให้บริก�รแบบครบวงจรในก�รประกอบสินค้�ประเภทวงจรไฟฟ้�สำ�เร็จรูป และผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Services - EMS) แก่ลูกค้�ที่เป็นเจ้�ของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
(Original Equipment Manufacturer - OEM) โดยมีกลุ่มลูกค้�ร�ยใหญ่ในยุโรป สหรัฐอเมริก� และภูมิภ�ค 
อื่นๆ

เลขทะเบียนบริษัท :  0107537001790 (เดิมเลขที่ บมจ. 426)

ทุนจดทะเบียน    :  2,265,754,448.00 บ�ท

ทุนที่เรียกชำาระแล้ว  :  2,260,548,581.00 บ�ท

หุ้นสามัญ  :  2,260,548,581.00 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้  :  1 บ�ท

อีเมล์  :  office@svi.co.th

เว็บไซต์  :  http://www.svi.co.th

ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ ์ :  http://investorrelations.svi.co.th

โทรศัพท์ :  (66) 2963-9101 ต่อ 1813

โทรสาร : (66) 2963-9070-1

อีเมล ์ :  ir@svi.co.th

ที่ตั้ง : ประเทศไทย

สำานักงานใหญ่
141-142 หมู่ที่ 5 ถนนติว�นนท์ ตำ�บลบ�งกะดี อำ�เภอเมืองปทุมธ�นี จังหวัดปทุมธ�นี 12000
โทรศัพท์ (66) 2963-9101-4
โทรส�ร (66) 2963-9070-1

สาขาที่ถนนแจ้งวัฒนะ
33/10 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ-ป�กเกร็ด 40 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบ�งตล�ด อำ�เภอป�กเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2574-5671
โทรส�ร (66) 2574-5672-3

ต่างประเทศ

โรงงานที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน
6-C/D, Zhongxiayuan, Micro-Electronic Industrial Park Jin Gang Highway, Xiquing District, Tianjin, P.R. China
โทรศัพท์ (86) 22-2388-5699
โทรส�ร (86) 22-2388-5686
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บริษัทย่อยและสำานักงานในต่างประเทศ

1. GLOBE VISION COMPANY LIMITED
Sea Meadow House, Blackburne Highway P.O. Box 116, Road Town, Tortola
British Virgin Islands

2. SVI CHINA LIMITED (Hong Kong)
Room 337 3/F, South China C.S. Building Wah Sing Street, Kwai Chung, Hong Kong
โทรศัพท์ 852-2374 1213
โทรส�ร 852-2374 1212

3. SVI CHINA LIMITED (Shenzhen)

สำานักงานตัวแทนจัดหาวัตถุดิบ
Flat 21J, International Trade & Commercial Building, NanHu Road, LuoHu, Shenzhen, P.R. China
โทรศัพท์ 86-0755-8214 7003
โทรส�ร 86-0755-8214 7136

4. SVI ELECTRONICS (TIANJIN) CO., LTD.
6-C/D, Zhongxiaoyuan, Micro-Electronic Industrial Park, Jin Gang Highway, Xiquing District, Tianjin,
P.R. China
โทรศัพท์ (86) 22-2388-5699
โทรส�ร (86) 22-2388-5686

5. SHI WEI Electronics (Hong Kong)
ROOM 337, 3/F, South China C.S. Building, Wah Sing Street, Kwai Chung, Hong Kong
โทรศัพท์ 852-2374 1213
โทรส�ร 852-2374 1212

6. SVI A/S (Denmark)
Stamholmen 173 2650 Hvidovre Denmark
โทรศัพท์ 4536344600

7. NORTHTEC CO., LTD. (TAIWAN)
2F, No.20, Lane 478, Ruiguang Road, Neihu District, Taipei 114, Taiwan, R.O.C.
โทรศัพท์ (886) 02-8752-4066-7
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

ก.  นายทะเบียนหลักทรัพย์ 

 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
 62 อ�ค�รตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชด�ภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
 โทรศัพท์ (66) 2229-2800 โทรส�ร (66) 2654-5427

ข. ผู้สอบบัญชี

 1. บริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด
 (ผู้สอบบัญชีของบริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน) และ 
 GLOBE VISION COMPANY LIMITED)
 ชั้น 33 อ�ค�รเลครัชด� 193/136-7 ถนนรัชด�ภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 โทรศัพท์ (66) 2264-0777 โทรส�ร (66) 2264-0789
 ชื่อผู้สอบบัญชี : น�ยโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ 
 เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี : 3182

 2. Yau Wai Ching Certified Public Accountant.
 (ผู้สอบบัญชีของ SVI CHINA LIMITED และ SHI WEI Electronics (Hong Kong))
 Room 337, 3/F, South China C.S. Bldg., 13-17 Wah Sing St., Kwai Chung, Hong Kong
 โทรศัพท์ (852) 2374 1212 โทรส�ร (852) 2374 1213
 ชื่อผู้สอบบัญชี : Yau Wai Ching
 เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี : P05128

 3. Moores Rowland
 (ผู้สอบบัญชีของ SVI ELECTRONICS (TIANJIN) COMPANY LIMITED) 
 Room 1608, Office Tower E1, Oriental Plaza, #1 East Chang An Avenue Dong Cheng District, Beijing 100738 P.R. 

China 
 โทรศัพท์ (86) 10 8518 9778 โทรส�ร (86) 10 8518 9771 
 ชื่อผู้สอบบัญชี : Calvin Yang และ Steven Jing 
 เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี : 410000150001 (Calvin Yang), 410000010048 (Steven Jing)

 4. Nejstgaard & Vetlov
 (ผู้สอบบัญชีของ SVI A/S)
 Statsautoriseret Revisionsaktiese  Gydevang 39 – 41, 3450 Allerod 
 ชื่อผู้สอบบัญชี : John Bagger - Petersen 
 โทรศัพท์: 0045 4817 5777 โทรส�ร: 0045 4817 2208 

 5. Braintec CPA Firm
 (ผู้สอบบัญชีของ Northtec)
 12F, No. 955, Zhongzheng Rd., Zhonghe District, New Taipei City 235, Taiwan, R.O.C.
 ชื่อผู้สอบบัญชี : Ms. Fang Lan-Lo 
 โทรศัพท์: +886-2-8228-6611

ค.  ที่ปรึกษากฎหมาย   
 The Law Advocate Co., Ltd.
 ชั้น 32 อ�ค�รพญ�ไทพล�ซ่�
 128/354 ถนนพญ�ไท ทุ่งพญ�ไท ร�ชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 โทรศัพท์ (66) 2216-5177-8 โทรส�ร (66) 2216-5179

ง.  ที่ปรึกษาทางการเงิน   
 ไม่มี
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
1. จำานวนทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้ว

 • ทุนจดทะเบียน: 2,265,754,448 บ�ท
 • เรียกชำ�ระแล้ว: 2,260,548,581 บ�ท
 • หุ้นส�มัญ (มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท):  2,260,548,581 หุ้น 
 • ใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นส�มัญ (ESOP5) ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิรวม:                 5,203,300 หน่วย 

2. ผู้ถือหุ้น

 ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ 10 ร�ยแรก ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่�สุด มีดังนี้

ลำ�ดับ
ที่

ชื่อ จำ�นวนหุ้น %

1 น�ย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ� 983,594,523 43.51%

2 EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED 228,571,428 10.11%

3 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 73,001,943 3.23%

4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอ�ร์ จำ�กัด 68,980,625 3.05%

5 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 27,407,728 1.21%

6 น�ย ฮ�รกิชิน ทันว�นี 25,000,000 1.11%

7 น�ย อนุช� กิจธน�มงคลชัย 24,200,000 1.07%

8 ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร 23,783,714 1.05%

9 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-BK JULIUS BAER & 
CO LTD-CLIENT’S A/C

23,630,968 1.05%

10 น�ย อนันต์ ศิริโหร�ชัย 17,557,206 0.78%

3. การออกหลักทรัพย์อื่นๆ

 -ไม่มี- 

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 บรษิทัฯ มนีโยบ�ยทีจ่ะจ�่ยเงนิปนัผลในอตัร�ไมต่่ำ�กว�่รอ้ยละ 30 ของกำ�ไรสทุธขิองงบก�รเงนิรวมหลงัหกัเงนิสำ�รองต�่งๆทกุประเภท 
ต�มที่กฎหม�ยและนโยบ�ยของบริษัทกำ�หนดไว้ อย�่งไรก็ต�ม อัตร�ก�รจ่�ยเงินปันผลดังกล�่วจะขึ้นอยู่กับผลก�รดำ�เนินง�น กระแสเงินสด 
แผนก�รลงทุน ฐ�นะก�รเงิน รวมถึงข้อจำ�กัดท�งกฎหม�ยและคว�มจำ�เป็นอื่นๆ ในก�รบริห�รง�นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยจะนำ�
เสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ 

 ก�รจ�่ยเงินปันผลที่ผ�่นม�ของบริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน) 3 ปีย้อนหลังเป็นดังนี้

ปี พ.ศ. เงินปันผลประจำาปี (บาท/หุ้น)

2554 งดจ่�ยเงินปันผล

2555 0�14

2556 0�15
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โครงสร�้งก�รจัดก�ร

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

รองประธาน
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ผู้อำานวยการอาวุโส
ฝ่ายบริหารวัตถุดิบ

ผู้อำานวยการอาวุโส
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ผู้อำานวยการอาวุโส
ฝ่ายขาย

ผู้อำานวยการ
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

รองประธาน
ฝ่ายการเงิน

ผู้อำานวยการอาวุโส
ฝ่ายบริหารคุณภาพ

ผู้อำานวยการอาวุโส
ฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้อำานวยการอาวุโส
ฝ่ายการตลาด

กลุ่มสแกนดิเนเวีย

ผู้อำานวยการอาวุโส
ฝ่ายสรรหาวัตถุดิบ

คณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน
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โครงสร้างการจัดการ

 โครงสร�้งก�รบริห�รจัดก�รของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมก�รบริษัท และคณะกรรมก�รชุดย่อยอีก 4 คณะ ได้แก่ คณะ
กรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร และ
คณะผู้บริห�ร โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมก�รของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมก�รไม่น้อยกว่� 5 คน โดยมีกรรมก�รอิสระอย่�งน้อย 1 ใน 3 ของกรรมก�รทั้งคณะ
และมจีำ�นวนไมน่อ้ยกว่� 3 คน จำ�นวนกรรมก�รทีเ่หลอื จะเปน็ไปต�มสดัสว่นอย่�งยตุธิรรมของเงนิลงทนุของผูถ้อืหุน้แตล่ะกลุม่ กรรมก�รทกุ
ท่�นเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห�้มต�ม พ.ร.บ. บริษัทมห�ชนจำ�กัด มีอ�ยุไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์ เป็นผู้ที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ 
และมีประสบก�รณ์ในก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งหล�กหล�ย อีกทั้งกรรมก�รทุกคนยังได้อุทิศเวล�และปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มรับผิดชอบ ในก�ร
สรรห�กรรมก�รนั้น บริษัทฯได้กำ�หนดหลักเกณฑ์ไว้อย่�งชัดเจนและโปร่งใส ต�มที่เปิดเผย ร�ยละเอียดไว้ในก�รบริห�รจัดก�ร หัวข้อก�ร
แต่งตั้งคณะกรรมก�รบริษัทฯ และก�รสรรห�กรรมก�รอิสระ

 สำ�หรับก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร บริษัทฯได้กำ�หนดนโยบ�ยไว้อย่�งชัดเจน ทั้งประเภทของกรรมก�รและจำ�นวนบริษัทที่ส�ม�รถ
ไปดำ�รงตำ�แหน่งได้ ต�ม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และได้เปิดเผยข้อมูลก�รดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่นของกรรมก�รแต่ละคนให้
ผู้ถือหุ้นทร�บไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีด้วย

 บริษัทฯมีประธ�นคณะกรรมก�รบริษัท และประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยประธ�นคณะกรรมก�รบริษัทมี
คว�มเป็นอิสระจ�กผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่และจ�กฝ่�ยจัดก�ร โดยไม่มีตำ�แหน่งเป็นผู้บริห�รหรือพนักง�นประจำ�ของบริษัท ไม่มีผลประโยชน์หรือ
ส่วนได้เสียไม่ว�่ท�งตรงหรือท�งอ้อมทั้งในด�้นก�รเงินและก�รบริห�รง�นของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 คณะกรรมก�รบริษัทฯ มีจำ�นวน 6 ท่�น ประกอบด้วย

 - กรรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร จำ�นวน 1 ท่�น
 - กรรมก�รที่ไม่ได้เป็นผู้บริห�ร จำ�นวน 5 ท่�น

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 คณะกรรมก�รบริษัท ประกอบด้วยกรรมก�รจำ�นวน 6 ท�่นดังนี้

ชื่อ ตำ�แหน่ง
1. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ประธ�นคณะกรรมก�รและกรรมก�รอิสระ
2. ดร. ปรัชญ� เปี่ยมสมบูรณ์ กรรมก�รอิสระ
3. น�ยตรีขวัญ บุนน�ค กรรมก�รอิสระ
4. น�ยชัชว�ลย์ เจียรวนนท์ กรรมก�รอิสระ
5. น�ยวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมก�ร
6. น�ยพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ� กรรมก�ร

โดยมี	นางพิศมัย	สายบัว	ดำารงตำาแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท	และเลขานุการบริษัท

*	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2556	มีมติแต่งตั้ง	ดร.ปรัชญา	เปี่ยมสมบูรณ	์และนายพงศักดิ์	โล่ห์ทองคำา	กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอีกวาระ

หนึ่ง	และได้แต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มอีก	1	ท่านคือ	นายชัชวาลย์	เจียรวนนท์

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

 กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงล�ยมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย น�ยวีรพันธ์ พูลเกษ และน�ยพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ� ลงล�ยมือชื่อ
ร่วมกัน และประทับตร�สำ�คัญของบริษัทฯ



รายงานประจำาปี 255636

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

 1. ปฏิบัติหน้�ที่ให้เป็นไปต�มกฎหม�ย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคว�มซื่อสัตย์
สุจริต ระมัดระวังรักษ�ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีคว�มรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำ�เสมอ (Accountability to Shareholders)

 2. มีหน้�ที่กำ�หนดนโยบ�ยและทิศท�งดำ�เนินก�รของบริษัทฯ (Direct) และกำ�กับควบคุมดูแล (Monitor and Supervise) ให้
ฝ่�ยจัดก�รดำ�เนินก�รให้เป็นต�มนโยบ�ยท่ีกำ�หนดไว้อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ต�มหลักธรรม�ภิบ�ล 
ที่ดีและต�มขอบเขตของกฎหม�ย

 3. ติดต�มก�รดำ�เนินกิจก�รของบริษัทฯ ตลอดเวล� และได้รับรู้ถึงก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยและข้อกำ�หนดในสัญญ�ที่เกี่ยวข้อง
ของบริษัทฯ และกำ�ชับให้ฝ่�ยจัดก�รบอกกล่�วเรื่องที่สำ�คัญของบริษัทฯ เพื่อให้ก�รดำ�เนินกิจก�รของบริษัทฯ เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและ
ประสิทธิผล

 4. ดำ�เนินก�รให้บริษัทฯ มีระบบก�รกำ�กับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) ก�รควบคุมภ�ยใน (Internal Control 
System) ก�รตรวจสอบภ�ยใน (Internal Audit) และก�รบริห�รคว�มเสี่ยง (Risk Management) ที่มีประสิทธิผล รวมทั้งพิจ�รณ�และ
อนุมัติร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

 5. พร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่�งเป็นอิสระ ในก�รพิจ�รณ�กลยุทธ์ก�รบริห�รง�น ก�รใช้ทรัพย�กร ก�รแต่งตั้งกรรมก�ร 
กำ�หนดม�ตรฐ�นก�รดำ�เนินกิจก�ร ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้�นก�รกระทำ�ของกรรมก�รอื่นๆหรือฝ่�ยจัดก�รในกรณีที่มีคว�มเห็นขัดแย้งใน
เรื่องที่มีผลกระทบต่อคว�มเท�่เทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกร�ย

 6. จัดให้มีก�รประชุมคณะกรรมก�รอย่�งสม่ำ�เสมออย่�งน้อยไตรม�สละ 1 ครั้ง เพื่อพิจ�รณ�กิจก�รทั่วไปของบริษัทฯ และ
เป็นก�รประชุมเต็มคณะที่สุดเท�่ที่จะส�ม�รถกระทำ�ได้

 7. พจิ�รณ�ลงมตใินเรือ่งหรอืร�ยก�รทีม่นียัสำ�คญั รวมทัง้ก�รแตง่ตัง้กรรมก�รอสิระทีม่ไิดม้กี�รเกีย่วขอ้งกบัก�รบรหิ�รง�นประจำ� 
มคีว�มเปน็อสิระจ�กกลุม่ผูถ้อืหุน้ร�ยใหญใ่นก�รใชด้ลุยพนิจิของตนอย่�งอสิระเพือ่เปน็ก�รสร้�งคว�มมัน่ใจใหเ้กดิแกผู่ถ้อืหุน้ ผูล้งทนุร�ยยอ่ย 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง

 8. ร�ยง�นใหบ้รษิทัทร�บถงึก�รมสีว่นไดเ้สยีของตนหรอืของบคุคลทีม่คีว�มเกีย่วขอ้ง ซึง่เปน็สว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รบรหิ�ร
จัดก�รของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ต�มหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีก�รที่คณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนประก�ศกำ�หนด

 9. พจิ�รณ�ลงมตอินมุตังิบประม�ณค�่ใชจ้�่ย และงบลงทนุในเครือ่งจกัร อปุกรณต์่�งๆ ของแตล่ะป ีอกีทัง้ควบคมุดแูลใหบ้รษิทัฯ
มีค่�ใช้จ่�ยต�มงบประม�ณที่อนุมัติไปแล้ว และพิจ�รณ�อนุมัติในกรณีที่บริษัทฯจำ�เป็นต้องมีค่�ใช้จ่�ยนอกเหนือจ�กงบประม�ณที่อนุมัติแล้ว 
เกินวงเงิน 10 ล้�นบ�ท อย่�งไรก็ต�มก�รลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย ก�รซื้ออสังห�ริมทรัพย์ ต้องได้รับก�รอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รทุกกรณี

 ทั้งนี้ คณะกรรมก�รบริษัท อ�จแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำ�เนินกิจก�รของบริษัทฯ ภ�ยใต้ก�รควบคุมของคณะกรรมก�รบริษัท หรือ
อ�จมอบอำ�น�จให้บุคคลดังกล่�วมีอำ�น�จต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทเห็นสมควร ภ�ยในระยะเวล�ที่คณะกรรมก�รบริษัทเห็นสมควร และ
คณะกรรมก�รบริษัทส�ม�รถแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ก�รแต่งตั้งหรือก�รมอบอำ�น�จดังกล�่วได้ ทั้งนี้ ก�รมอบอำ�น�จดังกล่�วต้อง
ไม่เป็นก�รมอบอำ�น�จที่ทำ�ให้ผู้รับมอบอำ�น�จหรือผู้รับมอบอำ�น�จช่วง ส�ม�รถอนุมัติก�รเข้�ทำ�ร�ยก�รที่ตนหรือบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งมี
ส่วนได้เสียหรืออ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์อื่นใด (ต�มที่สำ�นักง�น กลต. ประก�ศกำ�หนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

เลขานุการคณะกรรมการ

 คณะกรรมก�รบริษัท ได้แต่งตั้งเลข�นุก�รคณะกรรมก�ร เพื่อทำ�หน้�ที่ให้คำ�แนะนำ�ด�้นกฎหม�ย ขั้นตอน กฎเกณฑ์ต�่งๆ ที่คณะ
กรรมก�รต้องปฏิบัติ ดูแลก�รประชุมผู้ถือหุ้น และก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท รวมทั้งก�รบันทึกร�ยง�นก�รประชุม เพื่อให้เป็นไปต�ม
กฎหม�ย และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง ดแูลประส�นง�นใหบ้รษิทัฯ มกี�รดำ�เนนิง�นต�มมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้และมตทิีป่ระชมุคณะกรรมก�ร 
ประส�นง�นก�รเผยแพร่ข้อมูลข่�วส�ร ร�ยง�นประจำ�ปี และร�ยง�นอื่นๆ ของบริษัทฯ ต�มที่กำ�หนด เพื่อให้แน่ใจว่�ก�รเปิดเผยข้อมูลของ 
บริษัทฯ เป็นไปต�มกฎหม�ยและระเบียบข้อบังคับต�่งๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต�มที่ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์ 
และตล�ดหลักทรัพย์กำ�หนด เพื่อทำ�หน้�ที่สอบท�นก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ร�ยก�รท�งก�รเงิน ระบบก�รควบคุมภ�ยใน คัดเลือกผู้ตรวจ
สอบบัญชี รวมทั้งพิจ�รณ�ร�ยก�รระหว่�งกัน โดยกรรมก�รตรวจสอบทุกท่�นเป็นผู้มีคว�มรู้และประสบก�รณ์เพียงพอที่จะส�ม�รถทำ�หน้�ที่
ในก�รสอบท�นคว�มน่�เชื่อถือของงบก�รเงิน
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 คณะกรรมก�รตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 ประกอบด้วยกรรมก�รอิสระที่ไม่เป็นผู้บริห�รของบริษัทฯ จำ�นวน 3 ท่�น 
ดังนี้

ชื่อ ตำ�แหน่ง
1. ดร. ปรัชญ� เปี่ยมสมบูรณ์* ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ
2. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร กรรมก�รตรวจสอบ
3. น�ยตรีขวัญ บุนน�ค* 
  (ผู้มีคว�มรู้และประสบก�รณ์ท�งบัญชีและก�รเงิน)

กรรมก�รตรวจสอบ

*นายตรีขวัญ	บุนนาค	ดำารงตำาแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ระหว่างเดือน	มกราคม	ถึง	เดือน	ตุลาคม	2556	

*ดร.	ปรัชญา	เปี่ยมสมบูรณ์	ดำารงตำาแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ระหว่างเดือน	ตุลาคม	2556	จน	ถึงปัจจุบัน	โดยมี	นายธนภัทร	พิมพาหุ	

ดำารงตำาแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมก�รตรวจสอบมีอำ�น�จหน้�ที่ต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท ดังนี้

1. สอบท�นร�ยง�นท�งก�รเงินเพื่อให้มั่นใจว�่มีคว�มถูกต้อง และเชื่อถือได้ รวมถึงก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งเพียงพอ โดยก�รประส�น
ง�นกับผู้สอบบัญชีภ�ยนอก และผู้บริห�รที่รับผิดชอบจัดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงินทั้งร�ยไตรม�ส และประจำ�ปี

2. สอบท�นให้บริษัทฯ มีระบบก�รควบคุมภ�ยใน (Internal Control) ระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน และระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่
เหม�ะสมและมีประสิทธิผล และอ�จเสนอแนะให้มีก�รสอบท�นหรือตรวจสอบร�ยก�รใดที่เห็นว่�จำ�เป็น และเป็นสิ่งสำ�คัญ พร้อม
ทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัก�รปรบัปรงุแกไ้ขระบบก�รควบคมุภ�ยใน ระบบก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง และร�ยง�นผลก�รสอบท�นเสนอ
คณะกรรมก�รบริษัทฯ

3. สอบท�นใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติ�มกฎหม�ยว�่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัย ์ขอ้กำ�หนดของตล�ดหลกัทรพัย ์นโยบ�ย กฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับ และกฎหม�ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

4. สอบท�นหลักฐ�นห�กมีข้อสงสัยเกี่ยวกับก�รดำ�เนินก�รที่อ�จมีผลกระทบอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อฐ�นะก�รเงิน และผลก�รดำ�เนินง�น
ของบรษิทัฯ หรอืมคีว�มขดัแยง้ท�งผลประโยชน ์หรอืก�รฝ�่ฝนืกฎหม�ย และขอ้กำ�หนดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีอ่�จมผีลกระทบตอ่ก�รดำ�เนนิ
ง�นของ บริษัทฯ

5. พจิ�รณ�ก�รเปดิเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ ในกรณทีีเ่กดิร�ยก�รทีเ่กีย่วโยง หรอืร�ยก�รทีอ่�จมคีว�มขดัแยง้ท�งผลประโยชนเ์ปน็ไปต�ม
กฎหม�ย และข้อกำ�หนดของ ตล�ดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่�ร�ยก�รดังกล�่วสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. พิจ�รณ�คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคว�มเป็นอิสระเพื่อทำ�หน้�ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจ�รณ�เสนอค่�
ตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำ�นึงถึงคว�มน่�เชื่อถือ คว�มเพียงพอของทรัพย�กร และปริม�ณง�นตรวจสอบของสำ�นักง�นตรวจ
สอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบก�รณ์ของบุคล�กรที่ได้รับมอบหม�ยให้ทำ�ก�รตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้�ร่วมประชุมกับผู้
สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่�ยจัดก�รเข้�ร่วมประชุมด้วยอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง

7. จัดทำ�ร�ยง�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของคณะกรรมก�รตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ ซึ่งร�ยง�นดังกล่�ว
ต้องลงน�มโดยประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย�่งน้อยดังนี้

7.1  คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัท

7.2  คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเพียงพอของระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัท

7.3  คว�มเหน็เกีย่วกบัก�รปฏบิตัติ�มกฎหม�ยว�่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัย ์ขอ้กำ�หนดของตล�ดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหม�ย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

7.4  คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี

7.5  คว�มเห็นเกี่ยวกับร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์

7.6  จำ�นวนก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ ก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�รแต่ละท�่น

7.7  ร�ยก�รอื่นที่เห็นว่�ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทร�บ ภ�ยใต้ขอบเขตหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะ
กรรมก�รบริษัท

8. ส่งเสริมให้มีก�รพัฒน�ระบบร�ยง�นท�งก�รเงินให้ทัดเทียมกับม�ตรฐ�นบัญชีส�กล
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9. สอบท�นแผนง�นตรวจสอบภ�ยในของบริษัทฯ ต�มวิธีก�ร และม�ตรฐ�นที่ยอมรับโดยทั่วไป

10. พจิ�รณ�คว�มเปน็อสิระของหนว่ยง�นตรวจสอบภ�ยใน ตลอดจนใหค้ว�มเหน็ชอบในก�รพจิ�รณ�แตง่ตัง้ โยกย้�ย เลกิจ้�งหวัหน�้
หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน และประเมินผลก�รปฏิบัติง�นประจำ�ปีของหัวหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน

11. จัดทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ ลงน�มโดยประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของ 
บริษัทฯ ต�มหลักเกณฑ์ที่ตล�ดหลักทรัพย์กำ�หนด

12. ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทฯมอบหม�ย ด้วยคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ

13. คณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มรับผิดชอบในก�รปฏิบัติหน้�ที่ต่อคณะกรรมก�รของบริษัทโดยตรง

1.2 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค�่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมก�ร 4 ท่�นดังนี้

ชื่อ ตำาแหน่ง
1. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค�่ตอบแทน
2. ดร. ปรัชญ� เปี่ยมสมบูรณ์ กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน
3. น�ยตรีขวัญ บุนน�ค กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน
4. น�ยพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ� กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

โดยม	ีนายมนูญ	หนูเนตร	ดำารงตำาแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

1. พิจ�รณ�สรรห�และอนุมัติบุคคลเพื่อเข้�ม�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รและประธ�นเจ้�หน�้ที่บริห�รของบริษัทฯ

2. พิจ�รณ�หลักเกณฑ์ก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนของกรรมก�รและประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รโดยคำ�นึงถึงคว�มสมเหตุสมผล

3. พิจ�รณ�เห็นชอบก�รออกและเสนอข�ยหลักทรัพย์ให้แก่กรรมก�รและพนักง�นเพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท เพื่อพิจ�รณ�ต่อไป

1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงประกอบด้วยกรรมก�รจำ�นวน 5 ท�่นดังนี ้

ชื่อ ตำาแหน่ง
1. น�ยเรืองพจน์ ภัคดุรงค์ ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
2. น�ยมนูญ หนูเนตร กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
3. ดร. เรย์มอนด์ ร�เมียห์ กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
4. น�ยวิรัตน์ ผูกไทย กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
5. น�ยเวนย์ เคนเนธ เอลลิส กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

โดยม	ีดร.	ปรัชญา	เปี่ยมสมบูรณ์	(กรรมการอิสระ)	เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	และนาย	มนูญ	หนูเนตร	ดำารงตำาแหน่งเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ให้ก�รสนับสนุนคณะกรรมก�รบริษัทฯ ในก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และระดับคว�มเสี่ยงที่ส�ม�รถยอมรับได้

2. กำ�หนดกรอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และติดต�มก�รนำ�ไปปฏิบัติ สอบท�น
ประสิทธิผลของกรอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

3. สอบท�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยง รวมทั้งดำ�เนินก�รเพื่อให้มั่นใจได้ว่�ก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงของบริษัทฯ มีคว�มเพียงพอและเหม�ะสม 
ส�ม�รถจัดก�รคว�มเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และก�รบริห�รคว�มเสี่ยงได้ถูกนำ�ไปปฏิบัติอย่�งต่อเนื่อง

4. นำ�เสนอภ�พรวมคว�มเสี่ยงของบริษัทฯ วิธีก�รจัดก�ร และผลก�รติดต�มคว�มเสี่ยงต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ เป็นประจำ�ทุกไตรม�ส

5. คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงมีว�ระในก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 2 ปี และส�ม�รถได้รับก�รแต่งตั้งให้กลับม�ดำ�รงตำ�แหน่งได้ โดยจะต้อง
ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ
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1.4 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รประกอบด้วยกรรมก�รจำ�นวน 5 ท่�นดังนี้

ชื่อ ตำ�แหน่ง
1. น�ยพิเชษฐ กนกศิริม� ประธ�นคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
2. น�งพิศมัย ส�ยบัว กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
3. น�ยเวิร์น มันเดล กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
4. น�ยนริศ จันทร์แดง กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
5. น�ยเฉลิม ช�ติตระกูล กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

โดยมี	 นายตรีขวัญ	 บุนนาค	 (กรรมการอิสระ)	 เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการและนายนริศ	 จันทร์แดง	 ดำารงตำาแหน่งเลขานุการคณะ

กรรมการดูแลกิจการ

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

1. เสนอแนวปฏิบัติด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ต่อคณะกรรมก�รบริษัท

2. กำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ให้เป็นไปต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี สอดคล้องกับนโยบ�ยของบริษัทฯ และกฎหม�ยที่
เกี่ยวข้อง

3. กำ�หนดและทบทวนนโยบ�ย หลักเกณฑ์ และแนวท�งก�รปฏิบัติง�นที่ดีอย�่งสม่ำ�เสมอ

4. ร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ เกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทฯ พร้อมคว�มเห็น แนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข
ปรับปรุงต�มคว�มเหม�ะสม

5. คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รจะต้องจัดให้มีก�รประชุมอย�่งน้อยปีละ 2 ครั้ง ต�มคว�มจำ�เป็นและเหม�ะสม และร�ยง�นผลก�ร
ประชุมให้คณะกรรมก�รบริษัทรับทร�บ 

 คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 2 ปี และส�ม�รถได้รับก�รแต่งตั้งให้กลับม�ดำ�รงตำ�แหน่งได้ โดยจะต้องได้รับ
คว�มเห็นชอบของคณะกรรมก�รบริษัท

2 คณะผู้บริหาร

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 คณะผู้บริห�รประกอบด้วยผู้บริห�รจำ�นวน 11 ท่�น ดังนี้

ชื่อ ตำาแหน่ง
1. น�ยพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ� ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
2. น�ยเรืองพจน์ ภัคดุรงค์ รองประธ�นฝ�่ยพัฒน�ธุรกิจ
3. น�งพิศมัย ส�ยบัว รองประธ�นฝ�่ยก�รเงิน
4. น�ยค�ร์สเทน เบอร์เมอร์สคอฟ เคเซนต์ ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสฝ่�ยก�รตล�ดกลุ่มสแกนดิเนเวีย 
5. น�ยพิเชษฐ กนกศิริม� ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสฝ่�ยบริห�รวัตถุดิบ
6. น�ยวิรัตน์ ผูกไทย ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสฝ่�ยข�ย
7. ดร. น�ยเรย์มอนด์ ร�เมียห์ ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสฝ่�ยบริห�รคุณภ�พ
8. น�ยมนูญ หนูเนตร ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสฝ่�ยทรัพย�กรมนุษย์
9. น�ยเวย์น เคนเนธ เอลลิส ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสก�รฝ�่ยสรรห�วัตถุดิบ
10. น�ยเวิร์น มันเดล ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยพัฒน�ผลิตภัณฑ์
11. น�ยสตีเวน คริสโตเฟอร์ โพล�สกี้ ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสฝ่�ยปฏิบัติก�ร
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ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เป็นผู้รับมอบอำ�น�จของคณะกรรมก�รบริษัทในก�รบริห�รกิจก�รของบริษัทฯ ให้เป็นต�มวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบ�ย ระเบียบ ข้อ
กำ�หนด คำ�สั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท

2. ดำ�เนินก�รบริห�รง�นให้เป็นไปต�มวัตถุประสงค์นโยบ�ย แผนง�น ระเบียบข้อบังคับ ข้อกำ�หนด และงบประม�ณที่ได้รับอนุมัติจ�กคณะ
กรรมก�รบริษัท

3. ควบคุมดูแลก�รดำ�เนินกิจก�รและ/หรือบริห�รง�นประจำ�วันของบริษัทฯ

4. กำ�หนดภ�รกจิ วตัถปุระสงค ์แนวท�ง นโยบ�ยของบรษิทัฯ รวมถงึก�รสัง่ก�รและกำ�กบัดแูลก�รดำ�เนนิง�นโดยรวม เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์
สูงสุดในก�รบริห�รง�น เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทให้พิจ�รณ�ให้คว�มเห็น

5. ติดต�มและประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ อย�่งสม่ำ�เสมอ เพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงจ�กปัจจัยต่�งๆ ทั้งจ�กภ�ยในและภ�ยนอก 
บรษิทัฯ และมหีน�้ทีร่�ยง�นผลก�รดำ�เนนิง�น ก�รบรหิ�รจดัก�ร คว�มคบืหน�้ในก�รดำ�เนนิง�นตอ่คณะกรรมก�รบรหิ�ร คณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ และคณะกรรมก�รบริษัท

6. มอีำ�น�จในก�รเปลีย่นแปลงโครงสร้�งองคก์รของบรษิทัฯ ภ�ยใตก้�รดแูลของคณะกรรมก�รบรษิทั เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิ�พในก�รบรหิ�ร
ง�น รวมทั้งมีอำ�น�จพิจ�รณ�ว�่จ้�ง แต่งตั้ง โอน โยกย�้ย และถอดถอนพนักง�น กำ�หนดอัตร�ค่�จ้�ง ค�่ตอบแทน โบนัส รวมถึง
สวัสดิก�รต�่งๆ เกี่ยวกับพนักง�น

7. มีอำ�น�จ ออกคำ�สั่ง ระเบียบ ประก�ศ บันทึก เพื่อให้ก�รปฏิบัติง�นเป็นไปต�มนโยบ�ยของบริษัทฯ และเพื่อรักษ�ระเบียบ วินัย ก�ร
ทำ�ง�นภ�ยในองค์กร

8. มีอำ�น�จอนุมัติต�มระเบียบในก�รปฏิบัติง�นและอำ�น�จอนุมัติที่ได้อนุมัติจ�กที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท

9. มีอำ�น�จในก�รมอบอำ�น�จช่วง และ/หรือมอบหม�ยให้บุคคลอื่นปฏิบัติง�นเฉพ�ะอย่�งแทนได้ โดยก�รมอบอำ�น�จช่วง และ/หรือก�ร
มอบหม�ยดังกล�่วให้อยู่ภ�ยใต้ขอบเขตแห่งก�รมอบอำ�น�จต�มหนังสือมอบอำ�น�จ และ/หรือให้เป็นไปต�มระเบียบ ข้อกำ�หนด หรือคำ�
สั่งที่คณะกรรมก�รของบริษัท ได้กำ�หนดไว้

10. ปฏิบัติหน้�ที่อื่นๆ ต�มที่ได้รับมอบหม�ย จ�กคณะกรรมก�รบริษัทเป็นคร�วๆ ไป

 ทั้งนี้ ก�รมอบหม�ยอำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของประธ�นเจ้�หน�้ที่บริห�ร จะไม่มีลักษณะเป็นก�รมอบอำ�น�จ หรือมอบ
อำ�น�จช่วงที่ทำ�ให้ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รหรือผู้รับมอบอำ�น�จจ�กประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร ส�ม�รถอนุมัติร�ยก�รที่ตนหรือบุคคลที่อ�จ
มีคว�มขัดแย้ง (ต�มที่นิย�มไว้ในประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผล
ประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นก�รอนุมัติร�ยก�รที่เป็นไปต�มปกติธุรกิจที่มีก�รกำ�หนดขอบเขตชัดเจน

3. เลขานุการบริษัท

 เพื่อให้เป็นไปต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี คณะกรรมก�รบริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน) มีมติแต่งตั้ง น�งพิศมัย ส�ยบัว 
เป็นเลข�นุก�รบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมของคณะกรรมก�รบริษัท ในก�รดูแลบริห�รกิจก�รให้ดำ�เนินไปในทิศท�งที่ถูกต้อง โปร่งใส และมี
ประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น โดยกำ�หนดให้เลข�นุก�รบริษัทรับผิดชอบดำ�เนินก�รดังต่อไปนี้ในน�มของบริษัทหรือคณะกรรมก�ร

1. จัดทำ�และเก็บรักษ�เอกส�รดังต่อไปนี้

 -  ทะเบียนกรรมก�ร

 -   หนังสือนัดประชุมคณะกรรมก�ร ร�ยง�นก�รประชุมคณะกรรมก�ร และร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัท

 -   หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้น 

2. เก็บรักษ�ร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียที่ร�ยง�นโดยกรรมก�รหรือผู้บริห�ร

3. ดำ�เนินก�รอื่นๆ ต�มที่คณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนประก�ศกำ�หนด

4. จัดก�รประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมก�รให้เป็นไปต�มกฏหม�ย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต�่งๆ

5. ร่�งนโยบ�ยด้�นก�รบริห�รต่�งๆ

6. บันทึกร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้น และก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ รวมทั้งติดต�มผลให้มีก�รปฏิบัติต�มมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ

7. ดแูลใหม้กี�รเปดิเผยขอ้มลูและร�ยง�นส�รสนเทศในสว่นทีร่บัผดิชอบตอ่หนว่ยง�นทีก่ำ�กบับรษิทัฯต�มระเบยีบ และขอ้กำ�หนด
ของหน่วยง�นท�งก�ร
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8. ดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมก�รปฏิบัติต�มกฏหม�ยและกฏเกณฑ์ของสำ�นักคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. ส่งเสริมให้บริษัทฯมีม�ตรฐ�นด้�นบรรษัทภิบ�ลที่เหม�ะสม

10. ติดต่อสื่อส�รกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับสิทธิต่�งๆ ของผู้ถือหุ้น และข�่วส�รของบริษัทฯ

11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมก�รบริษัทฯ

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

 บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ก�รคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมก�รต�มคุณสมบัติที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยที่กรรมก�รบริษัทจะต้องเป็น
บุคคลที่ไม่ขัดต่อข้อกำ�หนดใดๆ ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บุคคลที่จะม�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท ควรเป็นผู้มีคว�มรู้คว�ม
ส�ม�รถในก�รจัดก�รและก�รบริห�รธุรกิจมีคว�มซื่อสัตย์สุจริต และมีคว�มพร้อมในก�รบริห�รง�นในหน้�ที่ของตน ก�รคัดเลือกบุคคลที่จะ
ม�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รของบริษัทฯ ม�จ�กมติของคณะกรรมก�รและที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมก�รของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมก�รจำ�นวนไม่น้อยกว่� 5 คน และกรรมก�รไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมก�ร
ทัง้หมดนัน้ตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นร�ชอ�ณ�จกัร และกรรมก�รของบรษิทัจะตอ้งเปน็ผูม้คีณุสมบตัคิรบถว้นต�มทีก่ฎหม�ยกำ�หนด โดยกรรมก�รแตล่ะ
ท่�นต้องดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ไม่เกิน 5 บริษัท

ข้อบังคับของบริษัท กำ�หนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมก�ร ต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่�กับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดต�มข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหล�ยคนเป็นกรรมก�รก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดม�กน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดต�มลำ�ดับลงม� เป็นผู้ได้รับก�รเลือกตั้งเป็นกรรมก�รเท่�จำ�นวนกรรมก�รที่จะพึงมีหรือพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับก�รเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงม�มีคะแนนเสียงเท่�กันเกินจำ�นวนกรรมก�รที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธ�นในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ข�ด 

 ในก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมก�รออกจ�กตำ�แหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตร� ถ�้จำ�นวนกรรมก�รที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็น 
3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

 กรรมก�รที่จะต้องออกจ�กตำ�แหน่งในปีแรก และปีที่สองภ�ยหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับฉล�กกันว่�ผู้ใดจะออก ส่วน
ปีต่อไปให้กรรมก�รคนที่อยู่ในตำ�แหน่งน�นที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจ�กตำ�แหน่ง กรรมก�รที่ออกต�มว�ระนั้นอ�จถูกเลือกเข้�ม�ดำ�รงตำ�แหน่งใหม่
ก็ได้ โดยไม่ได้จำ�กัดจำ�นวนครั้ง

การสรรหากรรมการอิสระ 

 บริษัทฯ คัดเลือกกรรมก�รอิสระ จ�กกรรมก�รที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รบริห�รง�น และไม่เป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ในบริษัทฯ ไม่
เป็นพนักง�นหรือที่ปรึกษ�ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจ�กนี้ กรรมก�รอิสระจะต้องไม่ถือหุ้นเกิน 1% ของทุนชำ�ระแล้วของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย โดยกรรมก�รแต่ละท่�นต้องดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ไม่เกิน 5 บริษัท

การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมก�รตรวจสอบ 3 ท่�นที่มีคว�มเป็นอิสระ มิได้เป็นผู้บริห�รของบริษัทฯ และ
มคีว�มรูค้ว�มเข�้ใจ รวมทัง้มปีระสบก�รณด์�้นกฎหม�ย บญัชแีละ/หรอืก�รเงนิ โดยกรรมก�รในคณะกรรมก�รตรวจสอบของบรษิทัฯ จะตอ้ง
เป็นผู้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถท�งก�รเงินอย่�งน้อยที่สุดหนึ่งท่�น

 คณะกรรมก�รตรวจสอบมีหน้�ที่แบ่งเบ�ภ�ระหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัท ในก�รดูแลให้บริษัทมีระบบก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งหน้�ที่ในก�รให้วิสัยทัศน์ และให้คว�มเห็นที่ตรงไปตรงม�ต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน และระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทฯ 
ตลอดจนดูแลให้มีก�รเปิดเผยร�ยง�นท�งก�รเงินอย่�งถูกต้องเพียงพอ เป็นไปต�มม�ตรฐ�นและข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้ร�ยง�น
ท�งก�รเงินมีคว�มน�่เชื่อถือ มีคุณภ�พที่ดี และมีมูลค�่เพิ่มต่อองค์กร ทั้งนี้ ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รตรวจสอบมีว�ระใน
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ก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 2 ปี

การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 บริษัทฯ คัดเลือก คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค�่ตอบแทน จ�กกรรมก�รที่มิคว�มรู้คว�มส�ม�รถ ประสบก�รณ์ และมีคว�ม
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และทรงคุณวุฒิ ในส�ยง�นต่�งๆ

การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 บริษัทฯ คัดเลือกจ�กพนักง�นระดับบริห�รที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ และเสนอให้คณะกรรมก�รบริษัทฯพิจ�รณ�อนุมัติ โดยมี       
กรรมก�รบริษัทฯเป็นที่ปรึกษ�

การสรรหาคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

 บริษัทฯ คัดเลือกจ�กพนักง�นระดับบริห�รที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ และเสนอให้คณะกรรมก�รบริษัทฯพิจ�รณ�อนุมัติ โดยมี           
กรรมก�รบริษัทฯเป็นที่ปรึกษ�

การสรรหาผู้บริหาร

 สำ�หรบัก�รคดัเลอืกผูบ้รหิ�รของบรษิทัฯ นัน้ คณะกรรมก�รบรษิทัไดใ้หอ้ำ�น�จประธ�นเจ�้หน�้ทีบ่รหิ�รเปน็ผูค้ดัเลอืกบคุคลผูม้คีว�ม
รู้ คว�มส�ม�รถ ประสบก�รณ์ และทรงคุณวุฒิที่เหม�ะสมเข้�ม�บริห�รง�นในบริษัทฯ

4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

 ในปี 2556 คณะกรรมก�รบริษัทได้รับค่�ตอบแทนรวมทั้งสิ้น เท่�กับ 5,366,667 บ�ท โดยมี�ยละเอียดดังนี้
       

กรรมการ
บำาเหน็จ
กรรมการ

ค่าตอบแทน 
รายไตรมาส

เบี้ยประชุม

รวมกรรมการ 
บริษัท

กรรมการ 
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหา 

และกำาหนด
ค่าตอบแทน

สามัญ
ผู้ถือหุ้น

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร 300,000 600,000 180,000 80,000 30,000 30,000 1,220,000
ดร. ปรัชญ� เปี่ยมสมบูรณ์ 250,000 600,000 120,000 100,000 20,000 20,000 1,110,000
น�ย ตรีขวัญ บุนน�ค 250,000 600,000 120,000 100,000 20,000 20,000 1,110,000
น�ย วีรพันธ์ พูลเกษ 250,000 400,000 120,000 - - 20,000 790,000
น�ย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ� 250,000 400,000 120,000 - 20,000 20,000 810,000
น�ย ชัชว�ลย์ เจียรวนนท์ - 266,667 60,000 - -  - 326,667
รวม 1,300,000 2,866,667 720,000 280,000 90,000 110,000 5,366,667

4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

 ในปี 2556 คณะผู้บริห�รได้รับค่�ตอบแทนรวมทั้งสิ้นเท่�กับ 54,461,028.90 บ�ท โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

ค่�ตอบแทน
ปี 2556

จำ�นวนผู้บริห�ร ค่�ตอบแทน (บ�ท)
เงินเดือนและโบนัสของผู้บริห�ร 15 53,058,305.90
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ 15 1,402,723.00

				*(มีลาออกระหว่างปี	3	ท่าน)
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4.3 ค่าตอบแทนอื่น

 กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ 

  กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ชื่อ “กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพสินเพิ่มพูน” ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยมีธน�ค�รกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน) เป็น
ผู้จัดก�รกองทุน ซึ่งพนักง�นและผู้บริห�รทุกคนส�ม�รถสมัครเป็นสม�ชิกได้ โดยสม�ชิกจะจ่�ยเงินสะสมเข้�กองทุนโดยให้น�ยจ้�งหักจ�กค่�
จ้�งแล้วนำ�ส่งเข�้กองทุนในอัตร�ร้อยละ 3 ของค่�จ้�ง และน�ยจ้�งมีพันธะที่จะจ่�ยเงินสมทบให้แก่กองทุน ในวันเดียวกับที่สม�ชิกจ่�ยเงิน
สะสมเข�้กองทุน ในอัตร�ร้อยละของค�่จ้�ง ดังต่อไปนี้

จำานวนปีที่ทำางาน อัตราเงินสมทบของนายจ้าง (ร้อยละ)
น้อยกว่� 5 ปี 3
ครบ 5 ปี แต่น้อยกว่� 10 ปี 4
ครบ 10 ปี ขึ้นไป 5

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

 ก�รถือครองหุ้นและใบสำ�คัญแสดงสิทธิของกรรมก�รและผู้บริห�รดังต่อไปนี้ ได้รวมก�รถือครองหุ้นและใบสำ�คัญแสดงสิทธิของคู่
สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะด้วย โดยคำ�นวณสัดส่วนก�รถือหุ้น (ร้อยละ) ในปี 2555 จ�กจำ�นวนหุ้นส�มัญทั้งหมด 1,961,099,986 
หุ้น และในปี 2556 จ�กจำ�นวนหุ้นส�มัญทั้งหมด 2,260,548,581 หุ้น 

รายชื่อ
หุ้นสามัญ (หุ้น)

31 ธันวาคม 
2556

สัดส่วนการถือหุ้น  
ร้อยละ

31 ธันวาคม 
2555

สัดส่วนการถือหุ้น 
ร้อยละ

กรรมการ     
1. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร 23,783,714  1�052 20,417,000 1�041
2. ดร. ปรัชญ� เปี่ยมสมบูรณ์ 3,082,142  0�136 1,812,500 0�092
3. น�ยตรีขวัญ บุนน�ค และ
  น�งอ�ทิวรรณ บุนน�ค (คู่สมรส)

4,255,000  0.188 3,075,000 0�157

4. น�ยวีรพันธ์ พูลเกษ
  น�งทิพย์วัลย์ พูลเกษ (คู่สมรส)

803,571 0�036 375,000 0�019

5. น�ยพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ� 983,594,523  43�511 125,925,000 6�421
6. น�ยชัชว�ลย์ เจียรวนนท์ -  - - -
ผู้บริหาร     
1. น�ยเรืองพจน์ ภัคดุรงค์
  ร.ต.หญิงรัตติย� ภัคดุรงค์ (คู่สมรส)

2,267,900  0�100 1,555,000 0�079

2. น�ง พิศมัย ส�ยบัว 1,525,000  0.068 685,000 0�035
3. น�ยค�ร์สเทน เบอร์เมอร์สคอฟ เคเซนต์  -  - - -
4. น�ยมนูญ หนูเนตร
   น�งโสภ� หนูเนตร (คู่สมรส)

2,853,485  0�126 1,000,000 0�051

5. น�ยพิเชษฐ กนกศิริม� 1,569,642  0�070 537,500 0�027
6. น�ยวิรัตน์ ผูกไทย 230,000  0�010 120,000 0�006
7. น�ยเรย์มอนด์ ร�เมียร์ -  - - -
8. น�ยเวย์น เคนเนธ เอลลิส -  - - -
9. น�ยเวิร์น มันเดล -  - - -
10.น�ยสตีเวนท์ คริสโตเฟอร์ โพล�สกี้ -  - - -
รวม 1,023,964,977  45.297 155,502,000 7.928
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5. บุคลากร 

 จำ�นวนพนักง�นทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 รวมทั้งสิ้น 2,709 คน ซึ่งแยกต�มส�ยง�นได้ดังนี้

สายงาน จำานวนคน
1. สำ�นักง�นประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร (CEO Office) 2
2. ฝ่�ยก�รตล�ด (Program Management) 99
3. ฝ่�ยบริห�รวัตถุดิบ (Material Management) 262
4. ฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจ (Business Development) 22
5. ฝ่�ยก�รผลิต (Manufacturing) 1,621
6. ฝ่�ยวิศวกรรม (Engineering) 266
7. ฝ่�ยควบคุมคุณภ�พ (Quality Assurance) 148
8. ฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล (Human Resources) 45
9. ฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน (Finance & Accounting) 41
10. ฝ่�ยเทคโนโลยีส�รสนเทศ (MIS) 17
11. ฝ่�ยคลังสินค้�และกระจ�ยสินค้� (Warehouse DC) 145
12. ฝ่�ยบำ�รุงรักษ�และอำ�นวยคว�มสะดวก (Facility) 41
รวมทั้งสิ้น 2,709

จำานวนพนักงานในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

ปี จำานวนคน เพิ่ม / (ลด) ร้อยละ
2554 2,308 (196) (7.83)
2555 2,664 356 15�42
2556 2,709 45 1�69

ผลตอบแทนรวมของพนักงานปี 2556

ลักษณะผลตอบแทน
พนักงาน
รายเดือน

พนักงาน
รายวัน

รวม

เงินเดือน (บ�ท) 110,804,720.65 147,653,636.65 258,458,357.30
โบนัสและอื่นๆ (บ�ท) 21,232,779.00 10,153,329.75 31,386,108.75
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ (บ�ท) 5,550,080.00 1,367,843.00 6,917,923.00

นโยบายการพัฒนาพนักงาน 

 บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�บุคคล�กร เพื่อให้บุคคล�กรทุกระดับ มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถสูง มีศักยภ�พ 
ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในก�รสร้�งผลตอบแทนท�งธุรกิจในระยะย�วอย่�งยั่งยืน สนับสนุนให้มีแผนก�รฝึกอบรมประจำ�ปีและแผน
พัฒน�พนักง�นร�ยบุคคล เพื่อเสริมสร้�งคว�มรู้และทักษะในก�รทำ�ง�นต�มคว�มต้องก�รและคว�มจำ�เป็นของตำ�แหน่งง�นต�่งๆ อย่�งต่อ
เนื่อง ซึ่งรวมถึงก�รปฐมนิเทศพนักง�นใหม่ ก�รแนะนำ�ให้พนักง�นได้เข้�ใจในวิสัยทัศน์ ภ�รกิจ วัฒนธรรมองค์กร เป�้หม�ย ตลอดจนก�ร
ฝึกอบรมให้คว�มรู้ขั้นพื้นฐ�นในก�รปฏิบัติง�น ก�รฝึกอบรมต�มส�ยง�น ก�รฝึกอบรมข้�มส�ยง�น ก�รฝึกอบรมเพื่อทบทวนคว�มรู้ พร้อม
ทั้งมีก�รติดต�มผลก�รปฏิบัติง�นอย่�งสม่ำ�เสมอ รวมทั้งก�รฝึกอบรมสำ�หรับผู้บริห�ร ก�รฝึกอบรมและพัฒน�พนักง�นของบริษัทจะประกอบ
ไปด้วยหลักสูตรพัฒน�ในหล�ยรูปแบบต�มคว�มเหม�ะสม อ�ทิ ก�รเรียนรู้ในง�น ก�รเรียนรู้จ�กผู้เชี่ยวช�ญ หรือก�รแบ่งปันและก�รเรียนรู้
รว่ม เพือ่ใหม้ัน่ใจว่�พนกัง�นของบรษิทัมคีว�มรูค้ว�มส�ม�รถและทกัษะในก�รบรหิ�รจดัก�รหรอืก�รทำ�ง�นไดอ้ย�่งมปีระสทิธภิ�พ สอดคลอ้ง
กับคว�มพึงพอใจของลูกค้� ในเรื่องคว�มเป็นเลิศท�งด้�นคุณภ�พ ก�รบริก�รที่ดี สะดวก และรวดเร็วตลอดไป และพร้อมรับมือกับก�ร
เปลี่ยนแปลงต่�งๆในอน�คต
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 ในสว่นของก�รพฒัน�พนกัง�น บรษิทัจดัใหม้กี�รฝกึอบรม เพือ่พฒัน�คว�มรู ้คว�มส�ม�รถแกพ่นกัง�นทกุระดบัโดยไดม้กี�รสำ�รวจ
คว�มต้องก�รฝึกอบรม (Training Need) เพื่อให้ทร�บและเข้�ใจถึงคว�มต้องก�รองค์คว�มรู้ ที่พนักง�นต้องก�รพัฒน�อย�่งแท้จริง โดย
พิจ�รณ�ร่วมกับส่วนของคว�มรู้ และทักษะ (Competency) พื้นฐ�นที่จำ�เป็นสำ�หรับก�รปฏิบัติง�นของพนักง�นในแต่ละตำ�แหน่ง เพื่อนำ�ม�
กำ�หนดเปน็แผนปฎบิตัใินก�รชว่ยเสรมิสร้�งใหพ้นกัง�นมคีว�มส�ม�รถในก�รปฏบิตัหิน้�ทีไ่ดอ้ย�่งมปีระสทิธภิ�พ ส�ม�รถสนองตอบตอ่คว�ม
ต้องก�รของลูกค�้ได้ ทันท่วงที โดยในก�รพัฒน�พนักง�น ประกอบด้วย

1. ก�รปฐมนิเทศพนักง�น:

 เพื่อให้พนักง�นได้รู้และเข้�ใจ ในข้อมูลพื้นฐ�นต�่ง ๆ ที่จำ�เป็นของบริษัทอ�ทิเช่น ลักษณะก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจของบริษัท ข้อบังคับเกี่ยวกับก�รทำ�ง�น ตลอดจนผลประโยชน์ต�่งๆ ซึ่งก�รปฐมนิเทศพนักง�นใหม่นี้ก็เพื่อสร้�งคว�ม
คุ้นเคยให้เกิดขึ้นกับพนักง�นใหม่ให้ส�ม�รถปรับตัวเข้�กับสภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�นใหม่ได้อย่�งรวดเร็วยิ่งขึ้น

2. ก�รฝึกอบรมหัวข้อพื้นฐ�น (Basic Training): 

 เพื่อให้พนักง�นมีคว�มรู้ และทักษะขั้นพื้นฐ�นที่จำ�เป็นต่อก�รทำ�ง�น เพื่อให้ส�ม�รถปฏิบัติง�นได้อย�่งมี ประสิทธิภ�พ นอกจ�ก
นี้ บริษัทยังทำ�ก�รติดต�ม และประเมินผลก�รทำ�ง�นของพนักง�นอย�่งต่อเนื่องเพื่อ ให้ผลก�รปฏิบัติง�นของพนักง�นนั้นเป็นไป
ต�มม�ตรฐ�น คว�มค�ดหวังทั้งของบริษัทและของลูกค�้ โดยได้จัดก�รฝึกอบรมซ้ำ� (Retraining) สำ�หรับพนักง�นที่อ�จมีผลง�น
ไม่เป็นไปต�มม�ตรฐ�นที่บริษัทกำ�หนดไว้

3. ก�รฝึกอบรมต�มส�ยง�น (Qualification Training):

 เป็นก�รฝึกอบรมเพื่อช่วยให้พนักง�นส�ม�รถทำ�ง�นที่บริษัทค�ดหวังไว้ได้อย�่งมีประสิทธิภ�พ 

4. ก�รฝึกอบรมข้�มส�ยง�น (Cross training):

 เป็นก�รฝึกอบรมเพื่อให้พนักง�นมีคว�มรู้เพิ่มเติม นอกเหนือจ�กคว�มรู้ที่เกี่ยวข้องกับง�นโดยตรงของพนักง�น ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
คว�มยืดหยุ่นในก�รปฏิบัติง�นของพนักง�น และเพื่อให้พนักง�นส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ในคว�มรับผิดชอบใหม่ที่อ�จได้รับมอบหม�ย
ในอน�คต หรือส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่แทนเพื่อนร่วมง�นได้ ซึ่งจะทำ�ให้ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่�งต่อเนื่อง

5. ก�รฝึกอบรมเพื่อทบทวนคว�มรู้ (Retraining):

 เป็นก�รฝึกอบรมสำ�หรับพนักง�นที่ยังปฏิบัติง�นไม่ได้ต�มม�ตรฐ�นของง�น หรือเพื่อให้คว�มรู้แก่พนักง�นในกรณีที่อ�จมีก�ร
เปลี่ยนแปลงด้�นเทคโนโลยี หรือคว�มรู้

6. ก�รฝึกอบรมสำ�หรับผู้บริห�ร:

 เป็นก�รอบรมเพื่อให้คว�มรู้แก่พนักง�นในระดับหัวหน้�ง�นขึ้นไป จนถึงระดับผู้บริห�รทั้งคว�มรู้ที่เกี่ยวข้อง กับง�นและคว�มรู้ใน
เชิงก�รบริห�รคน เพื่อให้ส�ม�รถบริห�รจัดก�รแผนก หรือหน่วยง�นในคว�มรับผิดชอบให้ส�ม�รถบรรลุเป�้หม�ยของบริษัทโดย
รวมได้
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ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
 คณะกรรมก�รบริษัทยังคงยึดมั่นและให้คว�มสำ�คัญเป็นอย่�งม�กในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี เพื่อให้บรรษัทภิบ�ลเกิดขึ้นทั่วองค์กร 
ตั้งแต่ระดับกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัทฯ อันเป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รเพิ่มมูลค่�และผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
ในระยะย�ว ในปีที่ผ่�นม� คณะกรรมก�รของบริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รขึ้น โดยมีหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ ในก�ร
กำ�หนดแนวท�งปฏบิตัแิละม�ตรก�รก�รตดิต�มเพือ่ใหม้กี�รปฏบิตัติ�มนโยบ�ยก�รกำ�กบัดแูลกจิก�ร และปรบัปรงุนโยบ�ยใหม้คีว�มเหม�ะสม 
สอดคล้องต�มแนวท�งกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีทั้งในและต�่งประเทศเพื่อมุ่งไปสู่ม�ตรฐ�นส�กล

 บริษัทฯ ได้ยึดถือแนวปฏิบัติก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ต�มที่ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด ซึ่งบริษัทฯได้รับก�รประเมิน
เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีระดับก�รกับดูแลกิจก�รดีม�ก (4 ด�ว) ในปี 2555 และมีระดับดีเลิศ (5 ด�ว) ในปี 2556 จ�กสม�คมส่งเสริม
สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) โดยได้รับก�รสนับสนุนจ�กสถ�บันกองทุนเพื่อพัฒน�ตล�ดทุน ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (กลต.) อีกทั้งผลก�รประเมินคุณภ�พก�รประชุมผู้ถือหุ้นส�มัญประจำ�ปี ได้รับ
ผลก�รประเมินดีเยี่ยม 4 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2556 

 บรษิทัฯ มุง่หวงัทีจ่ะปฏบิตัติ�มหลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่เีพือ่ใหค้ว�มขดัแยง้ท�งด�้นผลประโยชน ์ของผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีมนีอ้ยทีส่ดุ 
โดยใช้กระบวนก�รทำ�ง�น วิธีก�รทำ�ง�น นโยบ�ย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบประเพณี เข้�ม�ช่วยในก�รควบคุม องค์ประกอบที่สำ�คัญต่อ
คว�มสำ�เร็จ ของก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี คือคว�มรับผิดชอบของคนในองค์กร  

 นอกเหนือจ�กที่บริษัทฯ ใช้หลักบรรษัทภิบ�ล โดยกำ�หนดนโยบ�ยให้สอดคล้องกับแนวท�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของตล�ดหลัก
ทรัพย์ฯแล้ว บริษัทฯยังยึดถือและปฏิบัติต�มค่�นิยมหลัก (Core value) ของบริษัทฯอย่�งสม่ำ�เสมอ ซึ่งประกอบหลักคุณค�่ 6 ประก�รดังนี้

Mutual Support สนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยเน้นเป�้หม�ยรวมขององค์กรเป็นสำ�คัญ 
Respect  เค�รพให้เกียรติ และรับฟังคว�มคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
Accountability  รับผิดชอบต่อก�รกระทำ�ที่เกี่ยวข้องกับทั้งเป�้หม�ยส่วนตน และเป้�หม�ยส่วนรวม 
Commitment  มุ่งมั่นที่จะทำ�อย�่งเต็มคว�มส�ม�รถคว�มมุ่งมั่นตั้งใจที่จะกระทำ�จนสุดคว�มส�ม�รถ 
Trust   ไว้ว�งใจซึ่งกันและกันคว�มเชื่อถือได้ ว�งใจได้ ที่เกิดจ�กก�รกระทำ�อย�่งถูกต้อง 
Transparency  มีคว�มโปร่งใสในก�รบริห�รง�น ที่ส�ม�รถตรวจสอบได้คว�มโปร่งใส 

 ทั้งนี้บริษัทฯได้สื่อส�รค่�นิยมหลักนี้ไปยังพนักง�นทุกระดับในองค์กรผ�่นสื่อต่�งๆ ของบริษัทฯ และมีก�รจัดกิจกรรมภ�ยในเพื่อส่ง
เสริมคว�มเข�้ใจ และแนวท�งปฏิบัติ เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ เข้�ใจ และยึดถือเป็นแนวท�งในก�รทำ�ง�นร่วมกัน อันจะนำ�ม�ซึ่งประสิทธิภ�พ
ในก�รดำ�เนินธุรกิจ ก�รบริห�รจัดก�รที่ดี และคว�มสำ�เร็จของบริษัทฯ 

1. นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร แนวท�งปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยครอบคลุมเนื้อห� 5 หมวด อันได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย�่งเท่�เทียมกัน หมวดบทบ�ทของผู้มีส่วนได้
เสีย หมวดก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโป่รงใส และหมวดคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร โดยมีเนื้อห�ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ มีนโยบ�ยในก�รคำ�นึงถึงสิทธิผู้ถือหุ้นโดยส่งเสริมก�รใช้สิทธิและไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงก�รอำ�นวยคว�มสะดวก
ในก�รใช้สิทธิเข�้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียง และละเว้นก�รกระทำ�ที่อ�จจำ�กัดโอก�สดังกล่�ว ผู้ถือหุ้นส�ม�รถใช้สิทธิในก�รดูแลรักษ�
ผลประโยชน์ของตน โดยก�รซักถ�ม แสดงคว�มเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำ�คัญ
ต่�งๆ ที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น ก�รแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมก�ร ก�รเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมก�รอิสระ ก�รอนุมัติผู้สอบบัญชี 
ก�รจัดสรรเงินปันผล ก�รลดทุนหรือเพิ่มทุน ก�รกำ�หนดหรือก�รแก้ไขข้อบังคับ บริคณห์สนธิ และก�รอนุมัติร�ยก�รพิเศษ เป็นต้น บริษัทฯ 
จะประก�ศผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน�้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นส่งคำ�ถ�มล่วงหน้� และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้�
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัทฯ ได้ล่วงหน้� ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่�วส�รเพื่อก�รตัดสินใจในก�รลงมติอย�่งเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน 
โปร่งใส เปิดเผยทันเวล� และส�ม�รถตรวจสอบได้ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบว�ระก�รประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้�ไว้ในเว็บไซต์ก่อนจัดส่ง
เอกส�รให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดทำ�หนังสือเอกส�รเชิญประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น โดยระบุสถ�นที่ วัน เวล� ระเบียบว�ระก�รประชุมและ
เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยร�ยละเอียดต�มสมควร โดยระบุชัดเจนว�่เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทร�บ หรือเพื่อพิจ�รณ� แล้วแต่กรณี 
รวมทั้งคว�มเห็นของคณะกรรมก�รในเรื่องดังกล�่ว บริษัทฯ จะประก�ศผ่�นท�งเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ล่วงหน้�ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เปิด



บริษัท เอสวีไอ จำากัด (มหาชน) 47

โอก�สใหผู้ถ้อืหุน้ส�ม�รถเสนอว�ระก�รประชมุไดล้ว่งหน�้ ในกรณทีีม่กี�รเพิม่ว�ระก�รประชมุจะมกี�รแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทร�บ เอกส�รเชญิประชมุ
ส�มัญผู้ถือหุ้นจะถูกส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกร�ยและน�ยทะเบียนทร�บต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด คือไม่น้อยกว�่ 7 วัน หรือ 14 วันก่อนวันประชุมแล้ว
แต่กรณี และได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบว�ระก�รประชุมผู้ถือหุ้น ล่วงหน้�ไว้ในเว็บไซต์ก่อนจัดส่งเอกส�ร

โดยในปี 2556 บริษัทฯได้ดำ�เนินก�รในเรื่องต่อไปนี้

 1.1 เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นว�ระก�รประชุมผู้ถือหุ้นส�มัญประจำ�ปีและเสนอชื่อบุคคลเข้�รับเลือกตั้งเป็น
กรรมก�ร ล่วงหน้� ระหว่�งเดือนกันย�ยน ถึงเดือนธันว�คม 2556 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทร�บผ่�นระบบข่�วของตล�ดหลักทรัพย์ฯ พร้อมระบุ
หลักเกณฑ์และขั้นตอนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi.co.th) 

 1.2 จัดทำ�หนังสือเชิญประชุมและข้อมูลประกอบว�ระก�รประชุม เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi.co.th) ตั้งแต่วันที่ 5 
เมษ�ยน 2556 (หรือล่วงหน�้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประม�ณ 19 วัน) ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยในเรื่องใดก็ส�ม�รถส่งคำ�ถ�มถึงกรรมก�รได้ล่วง
หน้�ก่อนวันประชุม ผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 1.3 บริษัทฯจัดก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 เมษ�ยน 2556 โดยมีคณะกรรมก�รบริษัทฯเข้�ร่วมประชุมครบทุกคน และ
มีก�รดำ�เนินก�รภ�ยใต้หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและเป็นไปต�มที่กฏหม�ยกำ�หนดอย�่งเคร่งครัด ซึ่งในก�รประชุมผู้ถือหุ้น ประธ�นในที่
ประชุมได้เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นทุกคนอย�่งเท่�เทียม ในก�รซักถ�ม แสดงคว�มเห็น ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต�่งๆเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�น
ของกิจก�ร

 1.4 บริษัทได้เผยแพร่ร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งบันทึกประเด็นซักถ�มและข้อเสนอแนะที่สำ�คัญ ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ภ�ยใน 14 วัน นับจ�กวันประชุม 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 บรษิทัฯ ใหค้ว�มสำ�คญัตอ่ผูถ้อืหุน้ทกุฝ�่ย ทัง้ผูถ้อืหุน้ร�ยใหญแ่ละผูถ้อืหุน้ร�ยยอ่ย โดยไดป้ฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้ทกุกลุม่อย�่งเท�่เทยีมและ
เป็นธรรม เพื่อสร�้งคว�มมั่นใจในก�รลงทุนกับบริษัทฯ ในก�รประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นม�ประชุมและ
ออกเสียงลงมติแทนกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยแสดงร�ยละเอียดเงื่อนไขก�รมอบฉันทะในก�รเข้�ร่วมประชุม
ไว้ในเอกส�รเชิญประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ในก�รประชุมมีก�รจัดสรรเวล�อย�่งเพียงพอ พร้อมทั้งเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่�งเท่�เทียมกัน
ในก�รแสดงคว�มคิดเห็น และตั้งคำ�ถ�มในที่ประชุมและได้ใช้สิทธิในก�รแต่งตั้งกรรมก�รเป็นร�ยคน กรรมก�รและผู้บริห�รที่เกี่ยวข้องจะ
เข้�ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำ�ถ�มในที่ประชุม รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถ�มและข้อคิดเห็นที่สำ�คัญไว้ในร�ยง�นก�รประชุมเพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นส�ม�รถตรวจสอบ บริษัทฯ มีม�ตรก�รป้องกันกรรมก�รและผู้บริห�รในก�รใช้ประโยชน์จ�กข้อมูลภ�ยใน ต�มร�ยละเอียดที่กำ�หนดไว้ใน
หมวดที่ 4 “ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส” นอกจ�กนี้บริษัทยังได้รับร�งวัล SET Award ด�้นนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ติดต่อกัน 3 ปี
ซ้อน ตั้งแต่ปี 2554-2556 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 บรษิัทฯไดต้ระหนกัถงึสิทธแิละบทบ�ทของผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่�งๆ โดยไดก้ำ�หนดไวเ้ปน็ส่วนหนึ่งในจรรย�บรรณธรุกจิและเผยแพร่
ผ่�นสื่อต่�งๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้และถือปฏิบัติอย่�งเคร่งครัด ในปี 2556 นี้ บริษัทฯได้กำ�หนดนโยบ�ยก�ร
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย�่งชัดเจน รวมถึงก�รให้คว�มสำ�คัญกับกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งมีส�ระสำ�คัญสรุปได้ดังนี้

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

ผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯให้คว�มสำ�คัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่�งเท่�เทียม ทั้งผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่และผู้ถือหุ้นร�ยย่อย 
และกำ�หนดเป้�หม�ยในก�รตอบสนองคว�มตอ้งก�รของผูถ้อืหุน้ โดยมุง่มัน่ดำ�เนนิธรุกจิใหม้ผีลก�รดำ�เนนิก�รทีด่ ีมกี�รเตบิโตอย่�ง
ตอ่เนือ่งและยัง่ยนืและมศีกัยภ�พในก�รแขง่ขนั ทัง้นีบ้รษิทัยงัตอ้งคำ�นงึถงึคว�มเสีย่งต�่งๆ เพือ่ใหเ้กดิมลูค�่สงูสดุในระยะย�วสำ�หรบั
ผู้ถือหุ้น บริษัทฯยังเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญต�่งๆด้วยคว�มโปร่งใสและเป็นธรรม และดำ�เนินก�รทุกวิถีท�งที่จะปกป้องทรัพย์สินและ
รกัษ�ชือ่เสยีงของบรษิทัฯ นอกจ�กนัน้ บรษิทัฯยงัตระหนกัถงึคว�มสำ�คญัของก�รมสีว่นรว่มของผูถ้อืหุน้เปน็อย่�งม�ก โดยบรษิทัฯได้
จดัใหผู้ถ้อืหุน้ทีม่คีว�มสนใจเข�้เยีย่มชมกจิก�รของบรษิทัฯ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอก�สรบัทร�บขอ้มลูเกีย่วกบักจิก�รจ�กคณะผูบ้รหิ�ร
โดยตรง



รายงานประจำาปี 255648

ลูกค้า

 บรษิทัฯใหค้ว�มสำ�คญัตอ่ก�รตอบสนองคว�มตอ้งก�รของลกูค�้ โดยคำ�นงึถงึคณุภ�พของสนิค�้และก�รบรกิ�รทีด่ใีนร�ค�ทีเ่หม�ะสม 
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยพนักง�นที่มีคุณภ�พ โดยสัญญ�ระหว่�งบริษัทฯ กับลูกค�้ของบริษัทฯ เขียนด้วยภ�ษ�
ที่ชัดเจนและเข้�ใจง่�ย มีข้อมูล ข้อตกลงที่ถูกต้องและเพียงพอ ไม่กำ�หนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นก�รละเมิดสิทธิของลูกค้� 
รวมทั้งมีก�รปฏิบัติต�มสัญญ�หรือเงื่อนไขต�่งๆ ที่ตกลงกันไว้อย�่งเคร่งครัด นอกจ�กนี้บริษัทฯยังให้คว�มสำ�คัญในก�รสนับสนุน 
ส่งเสริม และสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดี ระหว่�งลูกค�้กับบริษัทฯให้ยั่งยืนตลอดไป

เจ้าหนี้และคู่ค้า

 บรษิทัฯใหค้ว�มสำ�คญัในก�รพงึปฏบิตัติอ่คูค่�้และเจ�้หนีท้กุกลุม่อย�่งเสมอภ�คและเปน็ธรรม พงึปฏบิตัติ�มสญัญ� หรอืเงือ่นไขต�่งๆ 
ทีต่กลงกนัไวอ้ย่�งเครง่ครดั ใหค้ว�มชว่ยเหลอืในลกัษณะเอือ้อำ�นวยผลประโยชนซ์ึง่กนัและกนั เพือ่ผลสำ�เรจ็ท�งธรุกจิโดยรวม รวม
ทั้งให้ข้อมูลที่เป็นจริงและบอกถึงคว�มเสี่ยงที่อ�จเป็นไปได้ นอกจ�กนี้ บริษัทฯยังได้เน้นถึงสิ่งที่พนักง�นพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับก�ร
ปฏิบัติตนต่อคู่ค้�และเจ้�หนี้ โดยเขียนเป็นล�ยลักษณ์อักษรในคู่มือข้อพึงปฏิบัติในก�รทำ�ง�น

 เกณฑ์ทั่วไปในก�รคัดเลือกคู่ค้� มีดังนี้
  1. สถ�นะท�งก�รเงิน
  2. คว�มส�ม�รถในก�รบริห�รธุรกิจ
  3. ก�รเติบโตขององค์กร
  4. ก�รพัฒน�ท�งด้�นเทคโนโลยี และคว�มสร้�งสรรค์

คู่แข่งทางการค้า

 บริษัทฯมีนโยบ�ยที่จะปฏิบัติภ�ยใต้กรอบกติก�ของก�รแข่งขันที่เป็นธรรม โดยไม่แสวงห�ข้อมูลที่เป็นคว�มลับของคู่แข่งท�งก�รค้�
ด้วยวิธีก�รที่ไม่เหม�ะสม เช่นก�รจ่�ยเงนิสินจ้�งใหแ้ก่พนักง�นของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำ�ล�ยชื่อเสียงของคู่แขง่ท�งก�รค้� ด้วย
ก�รกล�่วห�ในท�งร้�ย หรือให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง

พนักงาน

 บรษิทัฯใหค้ว�มสำ�คญัตอ่ก�รบรหิ�รทรพัย�กรบคุคล ซึง่เปน็ปจัจยัสำ�คญัทีผ่ลกัดนัใหบ้รษิทัฯส�ม�รถดำ�เนนิธรุกจิไดต้�มวตัถปุระสงค์
และบรรลุเป�้หม�ย โดยประสงค์ที่จะให้พนักง�นมีคว�มรู้สึกภ�คภูมิใจในก�รเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีบรรย�ก�ศก�รทำ�ง�นที่มี
ก�รเกื้อกูล พึ่งพ� ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และคำ�นึงถึงคว�มเป็นธรรมในก�รบริห�รจัดก�ร โดยที่ บริษัทฯจะปฏิบัติต่อพนักง�น
โดยคำ�นึงถึงก�รให้เกียรติและเค�รพในสิทธิของพนักง�นภ�ยใต้กฎหม�ย และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ จัดให้พนักง�นปฏิบัติ
หน้�ที่ในตำ�แหน่งต่�ง ๆ ด้วยคว�มเป็นธรรม ให้คว�มสำ�คัญเกี่ยวกับก�รสื่อส�รสองท�งระหว่�งพนักง�นกับบริษัทฯ กำ�หนดให้มี 
นโยบ�ย ตลอดจนระเบยีบปฏบิตัทิีเ่กีย่วกบัก�รบรหิ�รค�่จ�้งและผลประโยชนต์อบแทนพนกัง�นอย�่งชดัเจน ใหค้ว�มสำ�คญักบัก�ร
พฒัน�บคุล�กร และจดัใหม้กีจิกรรมนนัทน�ก�รเพือ่ใหพ้นกัง�นไดม้โีอก�สพกัผอ่น หยอ่นใจคล�ยคว�มตงึเครยีดจ�กก�รทำ�ง�น อกี
ทั้งยังเป็นก�รเสริมสร้�งคว�มรู้สึกที่ดีระหว่�งพนักง�นกับบริษัทฯอีกท�งหนึ่งด้วย

สังคมและส่วนรวม

 ดว้ยคว�มเชือ่ว�่ก�รดำ�เนนิธรุกจิใหป้ระสบคว�มสำ�เรจ็อย�่งมัน่คงในระยะย�วนัน้ ขึน้อยูก่บัคว�มส�ม�รถในก�รบรหิ�รองคก์ร และ
ก�รยึดมั่นในจริยธรรมท�งธุรกิจต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี คว�มรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญ 
โดยบริษัทฯ มีเจตน�รมณ์ที่แน่วแน่ ในก�รที่จะทำ�ง�นร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยคำ�นึงถึงผลกระทบที่อ�จเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้
เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักง�น ลูกค้� คู่ค้� ชุมชนรอบข�้งที่ตั้งบริษัท และหน่วยง�นภ�ครัฐ ตลอดจนสังคมและประเทศช�ติ 
พร้อมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมให้พนักง�นมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน
โดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย�่งต่อเนื่อง

 สำาหรับการบำาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม	ได้เปิดเผยในข้อ	ความรับผิดชอบต่อสังคม 

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

 บริษัทมีคว�มมุ่งมั่นอย�่งยิ่งในก�รพัฒน�ระบบก�รจัดก�รอ�ชีวอน�มัย คว�มปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่�งต่อเนื่อง ครอบคลุมถึง
สุขภ�พของพนักง�นและส่วนผลิตที่มีคว�มปลอดภัย เพื่อป้องกันก�รบ�ดเจ็บและเจ็บป่วยจ�กก�รทำ�ง�น พร้อมทั้งเสริมสร้�งคุณภ�พชีวิตที่ดี
ต่อชุมชน ประเทศช�ติ และสังคมโลก ดังนี้
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1. ปฏิบัติต�มกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหม�ย และข้อกำ�หนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับอ�ชีวอน�มัย คว�มปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

2. ใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติและวัสดุทดแทนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจัดห�ทรัพย�กรณ์ที่จำ�เป็น สนับสนุนส่วนผลิตเพื่อให้บรรลุ
เป้�หม�ย

3. กำ�หนดและทำ�ใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์และเป�้หม�ยระบบก�รจดัก�รอ�ชวีอน�มยั คว�มปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มบรษิทัสนบัสนนุ 
และสง่เสรมิใหพ้นกัง�นของบรษิทัทกุคนไดต้ระหนกัถงึก�รเสรมิสร�้งจติสำ�นกึในคว�มรบัผดิชอบอ�ชวีอน�มยั คว�มปลอดภยั
และสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอน�คต

การปฎิบัติต่อสิทธิมนุษยชน

 บรษิทัฯ เชือ่มัน่ และสง่เสรมิก�รเค�รพตอ่สทิธมินษุยชนและเสรภี�พขัน้พืน้ฐ�นของบคุคล และยดึหลกัสทิธมินษุยชนเปน็หลกัปฏบิตัิ
ร่วมกัน มีก�รปฏิบัติต่อพนักง�นทุกคนด้วยคว�มเสมอภ�ค ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่�จะเป็นเรื่องของเชื้อช�ติ สัญช�ติ ศ�สน� เพศ อ�ยุ ก�รศึกษ� 
พนกัง�นตอ้งปฏบิตัติอ่กนัดว้ยคว�มเค�รพ และประพฤตตินอย่�งเหม�ะสมต�มระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และต�มขนบธรรมเนยีมประเพณ ี
ให้โอก�สแก่พนักง�นในก�รแสดงคว�มส�ม�รถอย่�งเต็มที่ โดยกำ�หนดผลตอบแทนที่เหม�ะสม ต�มระเบียบของบริษัท

นโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์

 บริษัทฯมีนโยบ�ยในก�รปฏิบัติเกี่ยวกับก�รไม่ละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�หรือลิขสิทธิ์ โดยมีแนวท�งในก�รดำ�เนินก�ร อ�ทิ ก�ร
กำ�หนดนโยบ�ยของระบบส�รสนเทศเกี่ยวกับก�รจัดห� Software license ก�รตรวจสอบก�รใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ก�รทำ�ง�นของ
พนักง�น เพื่อป้องกันก�รละเมิดลิขสิทธิ์ หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับก�รทำ�ง�น

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโป่รงใส

 บรษิทัฯ ไดเ้ปดิเผยส�รสนเทศ ทีเ่ปน็ขอ้มลูสำ�คญัของบรษิทัฯ จดัใหม้กี�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิง�น รวมถงึร�ยง�นท�งก�รเงนิ และ
ส�รสนเทศเรื่องอื่นๆ ที่มีคว�มชัดเจน กะทัดรัด เข้�ใจง่�ย โปร่งใส ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และเป็นไปต�มกำ�หนดเวล� โดยร�ยง�น
ต่อตล�ดหลักทรัพย์อย�่งต่อเนื่อง และร�ยง�นไว้ในแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ร�ยง�นประจำ�ปี (แบบ 56-2) และใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป และให้ผู้ถือหุ้นได้รับส�รสนเทศอย่�งเท่�เทียมกัน 

 คณะกรรมก�รได้ให้คว�มสำ�คัญและรับผิดชอบต่อร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยรวมทั้งส�รสนเทศท�งก�รเงินใน
ร�ยง�นประจำ�ปี งบก�รเงินดังกล�่วได้จัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นและหลักก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบ�ยก�รบัญชีที่เหม�ะสมต�มหลัก
คว�มระมดัระวงั ถกูตอ้ง และครบถว้น และสะทอ้นผลก�รดำ�เนนิง�นต�มทีเ่ปน็จรงิ รวมทัง้มกี�รเปดิเผยขอ้มลูสำ�คญัอย�่งเพยีงพอในหม�ยเหตุ
ประกอบงบก�รเงนิ และผ�่นก�รตรวจสอบจ�กผูส้อบบญัชภี�ยนอกทีม่คีว�มเปน็อสิระ มคีณุสมบตัทิีไ่ดร้บัก�รยอมรบัและไดร้บัคว�มเหน็ชอบ
จ�ก ก.ล.ต. เพื่อคว�มน่�เชื่อถือของร�ยง�นท�งก�รเงิน

 นอกจ�กนี ้คณะกรรมก�รบรษิทัยงัไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมก�รตรวจสอบ เพือ่ทำ�หน้�ทีก่ำ�กบัดแูลสอบท�นคว�มน�่เชือ่ถอืและคว�มถกู
ต้องของร�ยง�นท�งก�รเงิน รวมทั้งระบบควบคุมภ�ยในให้มีคว�มเพียงพอและเหม�ะสม

 บรษิทัฯ กำ�หนดใหพ้นกัง�นทกุคนจะตอ้งปฏบิตัหิน�้ทีเ่พือ่ผลประโยชนส์งูสดุของบรษิทัฯ เท�่นัน้ ก�รกระทำ�และก�รตดัสนิใจใดๆ จะ
ตอ้งปร�ศจ�กอทิธพิลของคว�มตอ้งก�รสว่นตวั ครอบครวั ญ�ตพิีน่อ้ง หรอืบคุคลอืน่ทีรู่จ้กัสว่นตวัเปน็ก�รเฉพ�ะ โดยใหป้ฏบิตัติ�มระเบยีบวธิี
ของบริษัทฯ ด้วยม�ตรฐ�นเดียวกัน บริษัทฯ มีม�ตรก�รป้องกันก�รใช้ประโยชน์จ�กข้อมูลภ�ยใน โดยกำ�หนดให้พนักง�นทุกระดับของบริษัทฯ 
ต้องไม่นำ�ข้อมูลภ�ยในอันนำ�ไปสู่ก�รแสวงห�ผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในท�งมิชอบ และรักษ�ข้อมูลและเอกส�ร
ที่ไม่พึงเปิดเผยต่อบุคคลภ�ยนอก ตัวอย�่งเช่น ก�รให้ข้อมูลกิจกรรมก�รดำ�เนินง�น หรือแผนก�รในอน�คตของบริษัทฯ เป็นต้น

 บริษัทฯ มีม�ตรก�รในก�รดูแลก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน โดยถ�้กรรมก�รและผู้บริห�รได้รับทร�บข้อมูลภ�ยในที่เป็นส�ระสำ�คัญ อันจะ
มีผลต่อก�รเปลี่ยนแปลงร�ค�หลักทรัพย์ กรรมก�รและผู้บริห�รจะต้องระงับก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวล�ที่เหม�ะสม 
ก่อนที่ข้อมูลภ�ยในนั้นจะเปิดเผยต่อส�ธ�รณชน และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นส�ระนั้นต่อบุคคลอื่น

 บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้กรรมก�รและผู้บริห�รร�ยง�นก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อบริษัทฯ ต�มแบบฟอร์มที่กำ�หนด และจัด
สง่ร�ยง�นนีใ้หแ้กบ่รษิทัฯ ในวนัทำ�ก�รถดัจ�กวนัทีเ่กดิร�ยง�นซือ้ข�ย ในกรณทีีก่รรมก�รและผูบ้รหิ�รไดด้ำ�เนนิก�รร�ยง�นตอ่ตล�ดหลกัทรพัย์
ด้วยตนเอง ท�งบริษัทฯ ให้กรรมก�รและผู้บริห�รร�ยง�นให้ท�งบริษัทด้วยเช่นกัน ในกรณีที่มีข่�วส�รใดๆ ทั้งที่เป็นจริงและไม่เป็นจริงรั่วไหล
ออกสู่ส�ธ�รณชน บริษัทฯ จะชี้แจงต่อ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนผ่�นท�งตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทันที ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดคว�มไม่เป็น
ธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
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 นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ได้ให้คว�มสำ�คัญอย่�งสูงต่อก�รบริห�รคว�มสัมพันธ์กับนักลงทุน ซึ่งจะมุ่งเน้นถึงคว�มถูกต้อง ครบถ้วน เพียง
พอ ของข้อมูลส�รสนเทศของบริษัทฯ ที่เผยแพร่ให้แก่ผู้ลงทุนร�ยย่อย ผู้ลงทุนสถ�บัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคร�ะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน ผู้
จัดก�รกองทุนทั้งในและต่�งประเทศ และผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม อย�่งโปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และสม่ำ�เสมอ โดยจัดให้มีก�รประชุมเพื่อชี้แจง
ผลก�รดำ�เนินง�นร�ยไตรม�สและร�ยปี ก�รพบปะนักวิเคร�ะห์หลักทรัพย์และผู้จัดก�รกองทุนทั้งในและต่�งประเทศ ก�รให้สัมภ�ษณ์ของผู้
บริห�รระดับสูง ผ่�นสื่อต่�งๆ อ�ทิ สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ ก�รส่งข่�วประช�สัมพันธ์บริษัทไปยังสื่อมวลชน อีกทั้งได้จัดตั้ง
หนว่ยง�นนกัลงทนุสมัพนัธ ์(Investor Relations Section) เพือ่ทำ�หน้�ทีส่ือ่ส�รประช�สมัพนัธข์อ้มลูสำ�คญัทีเ่ปน็ประโยชนผ์่�นชอ่งท�งต�่งๆ 
รวมทั้งเปิดโอก�สให้นักลงทุนได้ซักถ�มตลอดจนรับทร�บข้อมูลของบริษัทฯผ่�นท�งเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ (http://investorrelations.svi.
co.th) ก�รสื่อส�รผ�่นโทรศัพท์ ตลอดจนอีเมล์ (ir@svi.co.th) ที่ส�ม�รถติดต่อสื่อส�รได้อย�่งฉับไว เพื่อชี้แจงและตอบคำ�ถ�มของนักลงทุน
ได้ทันเวล�

โดยในปี 2556 บริษัทมีก�รจัดกิจกรรมให้แก่นักวิเคร�ะห์ นักลงทุน เป็นระยะๆ ดังนี้

กิจกรรม ปี 2556 จำานวน (ครั้ง)
ก�รแถลงข�่วเกี่ยวกับผลก�รดำ�เนินง�น 3 ครั้ง
ก�รพบปะนักวิเคร�ะห์ 20 ครั้ง
ก�รพบปะผู้ลงทุนสถ�บัน ผู้ลงทุนทั่วไป 20 ครั้ง
โรดโชว์ (Road Show) 3 ครั้ง

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 บริษัทถือว่�ก�รทุจริตเป็นสิ่งผิดกฎหม�ยและทำ�ล�ยคว�มน่�เชื่อถือของก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท จึงถือเป็นนโยบ�ยที่จะต่อต้�น
ก�รทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อมิให้มีผลเสียห�ยเกิดขึ้นต่อบริษัทและสังคม บริษัทจึงมีแนวปฏิบัติสำ�หรับผู้บริห�รและพนักง�นดังนี้

- ห้�มผู้บริห�รและพนักง�นของบริษัทเรียก หรือรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินที่จะนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติ หรือก�รละเว้นก�รปฏิบัติหน้�ที่
ในคว�มรับผิดชอบของตัวเองในท�งมิชอบ หรืออ�จทำ�ให้บริษัทเสียผลประโยชน์นั้น ๆ ได้

- ห้�มผู้บริห�รและพนักง�นของบริษัทเสนอ หรือให้ผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ แก่บุคคลภ�ยนอกเพื่อจูงใจให้บุคคลผู้นั้นกระทำ�
สิ่งใดๆ หรือละเว้นก�รกระทำ�สิ่งใดๆ ผิดกฎหม�ยหรือโดยไม่ชอบในหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของตน

- ในกรณทีีม่กี�รกระทำ�อนัถอืเปน็ก�รทจุรติเกดิขึน้บรษิทัถอืว�่เปน็ก�รกระทำ�ทีร่�้ยแรง และจะพจิ�รณ�ดำ�เนนิก�รตอ่บคุคลผูน้ัน้ต�ม
ระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหม�ยอย�่งเคร่งครัด

มาตรการในการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

 บรษิทัฯ เชือ่มัน่ว�่ก�รปฏบิตัติ�มหลกัก�รกำ�กบัดแูลทีด่จีะทำ�ใหบ้รษิทัฯ บรรลเุป�้หม�ยก�รเตบิโตอย�่งยัง่ยนืไดใ้นระยะย�ว บรษิทัฯ 
จึงจัดให้มีช่องท�งสำ�หรับพนักง�น บุคคลภ�ยนอก และผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบ�ะแส หรือผู้มีส่วนได้เสีย ส�ม�รถส่งคว�มคิดเห็น หรือข้อเสนอ
แนะอันเป็นประโยชน์ หรือในก�รให้ข้อมูลเกี่ยวกับก�รกระทำ�ผิดหรือก�รกระทำ�ที่ฝ�่ฝืนกฎหม�ย หรือขัดแย้งกับหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 
ผ่�นท�ง email : audit.svi@gmail.com และเพื่อสร้�งคว�มมั่นใจให้กับบุคคลผู้แจ้งเบ�ะแสว่�จะได้รับก�รคุ้มครอง บริษัทฯจึงได้มีนโยบ�ย
เกี่ยวกับก�รรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งกำ�หนดให้ผ่�นกรรมก�รตรวจสอบของบริษัทฯ และก�รให้คว�มคุ้มครองต่อผู้ที่ร้องเรียน ไม่ให้ได้รับก�รกระ
ทำ�ทีไ่มเ่ปน็ธรรม และเกบ็รกัษ�ขอ้มลูของบคุคลดงักล�่วไวเ้ปน็คว�มลบั รวมถงึจดัใหม้กี�รตรวจสอบเรือ่งทีไ่ดร้บัก�รรอ้งเรยีนต�มกระบวนก�ร
ที่บริษัทฯกำ�หนดไว้ เพื่อให้คว�มเป็นธรรมกับบุคคลที่ถูกร้องเรียนก่อนดำ�เนินก�รท�งวินัย หรือท�งกฎหม�ย และร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รต่อ
ไป
 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 คณะกรรมก�รทำ�หน้�ที่กำ�หนดนโยบ�ย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในก�รดำ�เนินธุรกิจ เป้�หม�ย ภ�รกิจ แผนธุรกิจ และงบประม�ณขอ
งบริษัทฯ ตลอดจนกำ�กับดูแลให้ฝ่�ยจัดก�รบริห�รง�นให้เป็นไปต�มนโยบ�ยที่กำ�หนดไว้อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผลภ�ยใต้กรอบของ
กฎหม�ย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคว�มรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ต�มหลักก�รข้อพึง
ปฏบิตัทิีด่ ีนอกจ�กนัน้ คณะกรรมก�รยงัไดค้วบคมุและตรวจสอบก�รบรหิ�รของฝ�่ยจดัก�รใหเ้ปน็ไปอย่�งโปรง่ใส มจีรยิธรรม และเปน็ไปต�ม
จรรย�บรรณของผู้บริห�รและพนักง�น และดูแลก�รสื่อส�รและก�รเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯให้เป็นไปอย่�งเหม�ะสม ทั้งนี้ คณะกรรมก�ร
ของบริษัทฯ ภ�ยใต้ก�รนำ�ของประธ�นกรรมก�รที่มีภ�วะผู้นำ�และส�ม�รถควบคุม ก�รดำ�เนินก�รของผู้บริห�รได้อย�่งมีประสิทธิภ�พ เพื่อ
เพิ่มมูลค�่ท�งเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจก�ร และคว�มมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 
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2 คณะกรรมการชุดย่อย

 เพื่อให้ก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�รมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล คณะกรรมก�รได้จัดให้มีคณะอนุกรรมก�ร เพื่อช่วย
ศึกษ�และกลั่นกรองก�รดำ�เนินง�นต�มคว�มจำ�เป็น ในปัจจุบัน ณ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯ มีคณะอนุกรรมก�รเฉพ�ะเรื่องรวม 4 คณะ 
ประกอบด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต�มที่ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์ 
และตล�ดหลักทรัพย์กำ�หนด เพื่อทำ�หน้�ที่สอบท�นก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ร�ยก�รท�งก�รเงิน ระบบก�รควบคุมภ�ยใน คัดเลือกผู้ตรวจ
สอบบัญชี รวมทั้งพิจ�รณ�ร�ยก�รระหว่�งกัน โดยกรรมก�รตรวจสอบทุกท่�นเป็นผู้มีคว�มรู้และประสบก�รณ์เพียงพอที่จะส�ม�รถทำ�หน�้ที่
ในก�รสอบท�นคว�มน่�เชื่อถือของงบก�รเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 ประกอบด้วยกรรมก�รอิสระที่ไม่เป็นผู้บริห�รของบริษัทฯ จำ�นวน 3 ท่�น สำ�หรับร�ยชื่อคณะกรรม
ก�รบริษัทฯ ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมตรวจสอบ ได้กล�่วถึงแล้วในหมวดก�รบริห�รจัดก�ร

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมก�ร 4 ท่�น สำ�หรับร�ยชื่อคณะ
กรรมก�รบริษัทฯ ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน ได้กล่�วถึงแล้วในหมวดก�รบริห�รจัดก�ร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงประกอบด้วยกรรมก�รจำ�นวน 5 ท�่น 

 สำ�หรับร�ยชื่อคณะกรรมก�รบริษัทฯขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงได้กล่�วถึง แล้วในหมวดก�รบริห�ร
จัดก�ร
 
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รประกอบด้วยกรรมก�รจำ�นวน 5 ท่�น 

 สำ�หรบัร�ยชือ่คณะกรรมก�รบรษิัทฯขอบเขตอำ�น�จหน�้ทีข่องคณะกรรมก�รกำ�กบัดแูลกจิก�ร ไดก้ล่�วถงึ แลว้ในหมวดก�รบรหิ�ร
จัดก�ร

3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

 บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ก�รคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมก�รต�มคุณสมบัติที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยที่กรรมก�รบริษัทจะต้องเป็น
บุคคลที่ไม่ขัดต่อข้อกำ�หนดใดๆ ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บุคคลที่จะม�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท ควรเป็นผู้มีคว�มรู้คว�ม
ส�ม�รถในก�รจัดก�รและก�รบริห�รธุรกิจมีคว�มซื่อสัตย์สุจริต และมีคว�มพร้อมในก�รบริห�รง�นในหน้�ที่ของตน ก�รคัดเลือกบุคคลที่จะ
ม�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รของบริษัทฯ ม�จ�กมติของคณะกรรมก�รและที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมก�รของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมก�รจำ�นวนไม่น้อยกว่� 5 คน และกรรมก�รไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมก�ร
ทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในร�ชอ�ณ�จักร และกรรมก�รของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบ ถ้วนต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด โดยกรรมก�ร
แต่ละท่�นต้องดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ไม่เกิน 5 บริษัท
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 ข้อบังคับของบริษัท กำ�หนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมก�ร ต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่�กับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดต�มข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหล�ยคนเป็นกรรมก�รก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดม�กน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดต�มลำ�ดับลงม� เป็นผู้ได้รับก�รเลือกตั้งเป็นกรรมก�รเท่�จำ�นวนกรรมก�รที่จะพึงมีหรือพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับก�รเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงม�มีคะแนนเสียงเท่�กันเกินจำ�นวนกรรมก�รที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธ�นในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ข�ด 

 ในก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมก�รออกจ�กตำ�แหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตร� ถ�้จำ�นวนกรรมก�รที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็น 
3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

 กรรมก�รที่จะต้องออกจ�กตำ�แหน่งในปีแรก และปีที่สองภ�ยหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับฉล�กกันว่�ผู้ใดจะออก ส่วน
ปีต่อไปให้กรรมก�รคนที่อยู่ในตำ�แหน่งน�นที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจ�กตำ�แหน่ง กรรมก�รที่ออกต�มว�ระนั้นอ�จถูกเลือกเข้�ม�ดำ�รงตำ�แหน่งใหม่
ก็ได้ โดยไม่ได้จำ�กัดจำ�นวนครั้ง

การสรรหากรรมการอิสระ 

 บริษัทฯ คัดเลือกกรรมก�รอิสระ จ�กกรรมก�รที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รบริห�รง�น และไม่เป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ในบริษัทฯ ไม่
เป็นพนักง�นหรือที่ปรึกษ�ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจ�กนี้ กรรมก�รอิสระจะต้องไม่ถือหุ้นเกิน 1% ของทุนชำ�ระแล้วของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย โดยกรรมก�รแต่ละท�่นต้องดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ไม่เกิน 5 บริษัท

การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมก�รตรวจสอบ 3 ท่�นที่มีคว�มเป็นอิสระ มิได้เป็นผู้บริห�รของบริษัทฯ และ
มคีว�มรูค้ว�มเข�้ใจ รวมทัง้มปีระสบก�รณด์�้นกฎหม�ย บญัชแีละ/หรอืก�รเงนิ โดยกรรมก�รในคณะกรรมก�รตรวจสอบของบรษิทัฯ จะตอ้ง
เป็นผู้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถท�งก�รเงินอย่�งน้อยที่สุดหนึ่งท่�น

 คณะกรรมก�รตรวจสอบมีหน้�ที่แบ่งเบ�ภ�ระหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัท ในก�รดูแลให้บริษัทมีระบบก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งหน�้ที่ในก�รให้วิสัยทัศน์ และให้คว�มเห็นที่ตรงไปตรงม�ต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน และระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทฯ 
ตลอดจนดูแลให้มีก�รเปิดเผยร�ยง�นท�งก�รเงินอย่�งถูกต้องเพียงพอ เป็นไปต�มม�ตรฐ�นและข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้ร�ยง�น
ท�งก�รเงินมีคว�มน�่เชื่อถือ มีคุณภ�พที่ดี และมีมูลค�่เพิ่มต่อองค์กร ทั้งนี้ ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รตรวจสอบมีว�ระใน
ก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 2 ปี

การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 บริษัทฯ คัดเลือก คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค�่ตอบแทน จ�กกรรมก�รที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ ประสบก�รณ์ และมีคว�ม
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และทรงคุณวุฒิ ในส�ยง�นต่�งๆ

การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 บริษัทฯ คัดเลือกจ�กพนักง�นระดับบริห�รที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ และเสนอให้คณะกรรมก�รบริษัทฯพิจ�รณ�อนุมัติ โดยมีกรรม
ก�รบริษัทฯเป็นที่ปรึกษ�

การสรรหาคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

 บริษัทฯ คัดเลือกจ�กพนักง�นระดับบริห�รที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ และเสนอให้คณะกรรมก�รบริษัทฯพิจ�รณ�อนุมัติ โดยมีกรรม
ก�รบริษัทฯเป็นที่ปรึกษ�

การสรรหาผู้บริหาร

 สำ�หรบัก�รคดัเลอืกผูบ้รหิ�รของบรษิทัฯ นัน้ คณะกรรมก�รบรษิทัไดใ้หอ้ำ�น�จประธ�นเจ�้หน�้ทีบ่รหิ�รเปน็ผูค้ดัเลอืกบคุคลผูม้คีว�ม
รู้ คว�มส�ม�รถ ประสบก�รณ์ และทรงคุณวุฒิที่เหม�ะสมเข้�ม�บริห�รง�นในบริษัทฯ 
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

 บริษัทฯได้มีก�รแบ่งแยกบทบ�ทหน้�ที่คว�มรับผิดชอบระหว่�งคณะกรรมก�รและประธ�นกรรมก�รบริห�รไว้อย่�งชัดเจน โดย
คณะกรรมก�รมบีทบ�ทในก�รกำ�กบัดแูลก�รบรหิ�รง�นของฝ�่ยบรหิ�รใหเ้ปน็ไปต�มเป�้หม�ย และใหม้รีะบบง�นทีใ่หค้ว�มเชือ่มัน่ว�่กจิกรรม
ต่�งๆ ของบริษัทฯ ได้ดำ�เนินไปในลักษณะที่ถูกต้องต�มกฎหม�ยและจริยธรรม คณะกรรมก�รทุกท่�นมีคว�มเข้�ใจในหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ
ของกรรมก�รและลักษณะก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำ�นึงถึงประโยชน์
สงูสดุของบรษิทัฯ และเปน็ธรรมตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่�ย คณะกรรมก�รไดแ้สดงคว�มคดิเหน็ของตนอย�่งเปน็อสิระ และอทุศิเวล�เพือ่ปฏบิตัิ
หน้�ทีต่�มคว�มรบัผดิชอบอย่�งเตม็ที ่ทัง้นี ้ร�ยละเอยีดขอบเขตอำ�น�จหน�้ทีแ่ละคว�มรบัผดิชอบของคณะกรรมก�รบรษิัทฯและประธ�นเจ้�
หน้�ที่บริห�ร ได้แสดงไว้ในหมวดก�รบริห�รจัดก�ร 

ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์

 คณะกรรมก�รมีภ�วะผู้นำ� วิสัยทัศน์ และมีคว�มเป็นอิสระในก�รตัดสินใจ และรับผิดชอบต�มหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมก�รบริษัทได้มีส่วนในก�รกำ�หนดและให้คว�มเห็นชอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนธุรกิจ และ
งบประม�ณของบริษัท ตลอดจนกำ�กับดูแลให้ฝ่�ยจัดก�รดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มแผนธุรกิจ และงบประม�ณที่กำ�หนดไว้ เพื่อเพิ่มมูลค่�ท�ง
เศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจก�ร โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย 

ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการ ในปี 2556

 คณะกรรมก�รบรษิทัมคีว�มมุง่มัน่ทีจ่ะดำ�เนนิกจิก�รใหเ้จรญิก�้วหน�้และสร�้งมลูค�่แกผู่ถ้อืหุน้ต�มวสิยัทศันแ์ละพนัธกจิ โดยคำ�นงึ
ถึงจรรย�บรรณ สภ�วะคว�มเสี่ยง และหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี โดยคณะกรรมก�รใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระในก�รดำ�เนินกิจก�ร และมี
ก�รเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย�่งถูกต้อง ครบถ้วน เท่�เทียม และทันเวล�

ในปี 2556 คณะกรรมก�รได้ดำ�เนินกิจกรรมที่สำ�คัญ ดังนี้

กำ�หนดนโยบ�ยและทิศท�งก�รดำ�เนินธุรกิจ

 คณะกรรมก�รได้ร่วมกับฝ่�ยบริห�รในก�รกำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบ�ย เป้�หม�ย ภ�รกิจและทิศท�งก�รดำ�เนินง�น และ
ติดต�มดูแลให้ก�รบริห�รเป็นไปต�มเป�้หม�ยที่กำ�หนดไว้

วิสัยทัศน์

 เร�มุง่สูก่�รเปน็องคก์ร ระดบัส�กลในธรุกจิใหบ้รกิ�รแบบครบวงจรในก�รประกอบผลติภณัฑว์งจรไฟฟ�้และผลติภณัฑอ์เิลก็ทรอนกิส์
สำ�เร็จรูป เพื่อก่อให้เกิดก�รเติบโตด้�นธุรกิจ ก�รสร้�งผลกำ�ไร คว�มซื่อสัตย์ และก�รแสดงคว�มรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ

 เร�มุ่งมั่นในก�รเป็นผู้ประกอบก�รชั้นนำ�ระดับโลก ในก�รส่งมอบสินค้�สำ�เร็จรูปพร้อมใช้อย่�งเต็มรูปแบบในอุตส�หกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ นอกเหนือจ�กก�รบรรลุเป้�หม�ยขององค์กร เร�ยังเสริมสร้�งสัมพันธภ�พระยะย�วกับลูกค้�และผู้ส่งมอบ โดยใช้
กลยุทธ์ที่เหม�ะสม องค์กรของเร�ยังคงพัฒน� โดยคำ�นึงถึงคว�มค�ดหวังของลูกค�้ท�งด�้นคุณภ�พและบริก�ร

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมก�รมีเจตน�รมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินธุรกิจ ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร และก�ร
บริห�รจัดก�รที่ดี โดยมุ่งเน้นก�รสร้�งประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มซื่อสัตย์ 
โปรง่ใส มคีณุธรรม จงึไดก้ำ�หนดนโยบ�ยด�้นก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ ีเพือ่ใหค้ณะกรรมก�ร ผูบ้รหิ�ร และพนกัง�นทกุระดบั ยดึถอื
เป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติง�น

 นอกจ�กนี้ บริษัทฯได้ปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ต�มที่ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด บริษัทฯ เชื่อมั่นว่�
ระบบก�รบริห�รจัดก�รที่ดี ก�รมีคณะกรรมก�รและผู้บริห�รที่มีวิสัยทัศน์ มีคว�มรับผิดชอบต่อหน้�ที่ ก�รบริห�รง�นด้วยคว�ม
โปร่งใส ก�รเค�รพในสิทธิคว�มเท�่เทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีคว�มรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย จะเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ส่ง
เสริมให้กิจก�รเติบโต และพัฒน�อย�่งยั่งยืน
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 บรษิทัฯ มนีโยบ�ยทีจ่ะบรหิ�รคว�มเสีย่งต�่งๆทีม่ผีลกระทบตอ่บรษิทัอย�่งระมดัระวงัและมปีระสทิธภิ�พ ทัง้ปจัจยัภ�ยในและภ�ยนอก 
ซึ่งอ�จเปลี่ยนแปลงไปต�มภ�วะเศรษฐกิจ สังคมและก�รเมือง นโยบ�ยในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงดังกล่�ว ครอบคลุมถึงม�ตรก�รใน
ก�รป้องกันและแก้ไขคว�มเสี่ยง โดยคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงมีหน้�ที่คอยดูแล และติดต�มก�รดำ�เนินง�นต�มแผนที่ว�ง
ไว้ บริษัทฯ ได้กำ�หนดกลยุทธ์ก�รตอบสนองต่อคว�มเสี่ยงในแต่ละระดับ ซึ่งได้แก่ ก�รหลีกเลี่ยง ก�รลด ก�รโอนให้ผู้อื่น และก�ร
ยอมรับคว�มเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว�่บริษัทฯได้มีก�รพิจ�รณ�ท�งเลือกที่มีคว�มคุ้มค่�ม�กที่สุด และมีประสิทธิผลม�กที่สุด โดยเลือก
จัดก�รกับคว�มเสี่ยงระดับสูงที่อ�จมีผลกระทบต่อมูลค�่ของผู้ถือหุ้น เป็นลำ�ดับแรก

จริยธรรมธุรกิจ

 คณะกรรมก�รไดจ้ดัใหม้กี�รทบทวน ปรบัปรงุ จรยิธรรมธรุกจิใหม้คีว�มเหม�ะสมกบัสภ�พแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมทัง้กำ�หนด
แนวท�งปฏิบัติ ก�รติดต�ม ก�รประเมินผล ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร เพื่อเป็นแนวท�ง
และข้อพึงปฏิบัติที่ดีให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร ตลอดจนพนักง�นทุกๆคน ได้ยึดมั่นปฏิบัติ ดำ�เนินธุรกิจอย�่งซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม 

การกำากับดูแลคณะอนุกรรมการ

 ในปี 2556 คณะกรรมก�รคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รขึ้น เพื่อรวบรวม ปรับปรุง นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและแนวปฏิบัติ
ต่�งๆ รวมทั้งจรรย�บรรณ เพื่อเป็นแนวท�งและหลักปฏิบัติ ให้แก่ กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นทุกคน ได้รับทร�บ เข้�ใจ 
และยึดถือปฏิบัติอย่�งเคร่งครัด นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ยังมีหน้�ที่ เผยแพร่ และสื่อส�ร จรรย�บรรณและ
นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ผ่�นช่องท�งต่�งๆ ภ�ยในองค์กร รวมทั้งเปิดเผยข้อมูล ผ�่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

 บรษิทัฯ สนบัสนนุก�รปฏบิตัติ�มนโยบ�ยก�รกำ�กบัดแูลกจิก�ร ทีส่อดคลอ้งต�มแนวท�งของตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ
หลักก�รของ OECD ทั้ง 5 หมวด และยังมุ่งพัฒน�ปรับปรุงง�นด้�นบรรษัทภิบ�ล และง�นด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมอย่�งต่อ
เนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวท�งก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

 ในปทีีผ่่�นม� คณะกรรมก�รได้จัดตั้งคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ซึ่งมีผูบ้ริห�รระดับสูงปน็ประธ�นและมีกรรมก�รอิสระเป็นที่
ปรกึษ�คณะกรรมก�ร เพือ่ดำ�เนนิก�รประเมนิและสอบท�นผลก�รประเมนิคว�มเสีย่งจ�กหนว่ยง�นต�่งๆ รวมทัง้ทบทวนและเสนอ
นโยบ�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการ

 ก�รประชมุคณะกรรมก�รจะมกี�รกำ�หนดขึน้เปน็ก�รลว่งหน�้ และจะแจง้ใหก้รรมก�รแตล่ะคนทร�บถงึกำ�หนดก�รประชมุดงักล่�ว 
เพื่อให้กรรมก�รส�ม�รถจัดเวล�และเข�้ร่วมประชุมได้ ประธ�นกรรมก�รเป็นผู้ให้คว�มเห็นชอบในก�รจัดเรื่องที่จะเข้�ว�ระก�รประชุมคณะ
กรรมก�ร และพจิ�รณ�คำ�ขอของกรรมก�ร ทีจ่ะบรรจเุรือ่งอืน่ทีส่ำ�คญัเปน็ว�ระก�รพจิ�รณ�ในก�รประชมุครัง้ตอ่ไป กรรมก�รจะไดร้บัเอกส�ร
ประกอบก�รประชุมล่วงหน้� โดยมีเวล�เพียงพอที่จะศึกษ�พิจ�รณ�และตัดสินใจอย่�งถูกต้องในเรื่องต�่งๆ

 คณะกรรมก�รบริษัทมีก�รประชุมอย่�งสม่ำ�เสมอ ไตรม�สละ 1 ครั้งเป็นอย�่งน้อย โดยเลข�นุก�รคณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนด
วันประชุมและว�ระก�รประชุมประจำ�ล่วงหน้�ตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมก�รส�ม�รถจัดเวล�เข้�ร่วมประชุมได้ทุกครั้ง ซึ่งในก�รประชุมแต่ละ
ครั้ง ท�งฝ�่ยบริห�รได้จัดเตรียมข้อมูลและร�ยละเอียดเพื่อให้คณะกรรมก�รใช้ประกอบก�รพิจ�รณ� และในระหว่�งประชุม ประธ�นในที่
ประชุมได้ให้เวล�กับกรรมก�รในก�รพิจ�รณ�ว�ระต่�งๆ อย่�งรอบคอบ รวมถึงก�รให้แสดงคว�มคิดเห็นได้อย่�งเต็มที่ และมีก�รจดบันทึก
ก�รประชุมเป็นล�ยลักษณ์อักษร รวมทั้งมีก�รจัดเก็บร�ยง�นก�รประชุมที่ผ่�นก�รรับรองเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

 คณะกรรมก�รตรวจสอบมีก�รประชุมกันเองกับผู้จัดก�รตรวจสอบภ�ยใน เพื่อติดต�มและว�งแผนง�นตรวจสอบภ�ยในอย่�ง
สม่ำ�เสมอ ไตรม�สละ 1 ครั้งเป็นอย�่งน้อย และประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบไตรม�ส ละ 1 ครั้งเป็นอย�่งน้อย เช่นกัน ซึ่งในก�รประชุม
คณะกรรมก�รตรวจสอบ ได้พิจ�รณ�คัดเลือกและเสนอชื่อของผู้สอบบัญชีและค่�ตอบแทนผู้สอบบัญชี ใหค้ว�มเห็นในงบก�รเงนิระหว่�งก�ล
และงบก�รเงนิประจำ�ปทีีผู่ส้อบบญัชไีดส้อบท�นหรอืตรวจสอบ พจิ�รณ�ก�รปฏบิตัติ�มม�ตรฐ�นท�งบญัช ีและก�รเปดิเผยขอ้มลูในงบก�รเงนิ
กอ่นนำ�เสนอใหค้ณะกรรมก�รบรษิทัพจิ�รณ� สอบท�นก�รเปดิเผยร�ยก�รระหว�่งกนัหรอืร�ยก�รทีเ่กีย่วโยงกนั ก�รพจิ�รณ�คว�มเหม�ะสม
ของแผนก�รกำ�กับดูแลและตรวจสอบภ�ยใน 
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จำ�นวนครั้งก�รประชุมของกรรมก�รแต่ละท�่นในปี 2556 สรุปดังนี้

รายนามคณะกรรมการบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2556
การประชุม

คณะกรรมการ

การประชุมคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
พิจารณา

ค่าตอบแทน
1. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร 1/1 6/6 4/4 1/1
2. ดร. ปรัชญ� เปี่ยมสมบูรณ์ 1/1 6/6 4/4 1/1
3. น�ยตรีขวัญ บุนน�ค 1/1 6/6 4/4 1/1
4. น�ยวีรพันธ์ พูลเกษ 1/1 6/6 - -
5. น�ยพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ� 1/1 6/6 - 1/1
6. น�ยชัชว�ลย์ เจียรวนนท์* - 3/4 - -

*คุณชัชวาลย์	เจียรวนนท์	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	ฯ	จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่	24	เมษายน	2556

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และการประเมินประธานกรรมการบริหาร

 คณะกรรมก�รได้จัดให้มีก�รประเมินผลตนเอง ในก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รบริษัทฯทั้งคณะ เพื่อให้ก�ร
ประเมินผลส�ม�รถสะท้อนถึงประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�นต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และใช้เป็นกรอบในก�รตรวจสอบก�รปฏิบัติ
ง�นในหน้�ที่ของคณะกรรมก�รโดยสม่ำ�เสมอ และให้มีบรรทัดฐ�นก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รอย่�งมีหลักเกณฑ์ และทำ�ก�รประเมิน
ผลก�รปฏิบัติง�นโดยมีประธ�นกรรมก�รเป็นผู้รับผิดชอบดำ�เนินก�ร เปรียบเทียบกับบรรทัดฐ�น ปีละ 1 ครั้ง

 ในปี 2556 ได้จัดให้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รทั้งคณะ โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมก�ร ของ
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต�่งๆ ดังนี้

• โครงสร้�งและคุณสมบัติของคณะกรรมก�ร
• บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร
• ก�รประชุมคณะกรรมก�ร
• ก�รทำ�หน้�ที่ของกรรมก�ร
• คว�มสัมพันธ์กับฝ�่ยจัดก�ร
• ก�รพัฒน�ตนเองของกรรมก�รและก�รพัฒน�ผู้บริห�ร

 ผลก�รประเมินก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รบริษัท โดยก�รประเมินทั้งคณะ ในรอบปี 2556 ในภ�พรวมทุกหัวข้อ อยู่ในระดับ 
ดีม�ก ด้วยได้คะแนนรวมเกินกว�่ร้อยละ 90 

การประเมินผลการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 ก�รประเมินผลก�รบริห�รง�นของประธ�นเจ�้หน้�ที่บริห�ร โดยใช้แบบประเมินผลที่ครอบคลุมหัวข้อต�่งๆ ดังนี้

 หมวดที่ 1 คว�มคืบหน้�ของก�รว�งแผน

 หมวดที่ 2 ก�รวัดผลก�รปฏิบัติง�น
1. คว�มเป็นผู้นำ�
2. ก�รกำ�หนดกลยุทธ์
3. ก�รปฏิบัติต�มกลยุทธ์
4. ก�รว�งแผนและก�รปฏิบัติท�งก�รเงิน
5. คว�มสัมพันธ์กับคณะกรรมก�ร
6. คว�มสัมพันธ์กับภ�ยนอก
7. ก�รบริห�รง�นและสัมพันธ์กับบุคคล�กร
8. ก�รสืบทอดตำ�แหน่ง
9. คว�มรู้ด้�นผลิตภัณฑ์และบริก�ร
10. คุณลักษณะส่วนตัว
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 หมวดที่ 3 ก�รพัฒน�ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

 ก�รประเมนิผลก�รปฏบิตังิ�นของประธ�นเจ�้หน�้ทีบ่รหิ�รป ี2556 ซึง่กรรมก�รไดแ้ยกกนัทำ�ก�รประเมนิม� โดยนำ�ผลก�รประเมนิ
ม�ลงมติในที่ประชุม ซึ่งผลก�รลงมติก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รปี 2556 ในภ�พรวมทุกหัวข้อ อยู่ในระดับ ดี
ม�ก ด้วยได้คะแนนรวมเกินกว่�ร้อยละ 90 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

 บริษัทฯ มีนโยบ�ยที่จะกำ�หนดค่�ตอบแทนของกรรมก�ร ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร และผู้บริห�รให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่
ปฏบิตัใินอตุส�หกรรมเดยีวกนั และอยูใ่นระดบัทีส่�ม�รถจงูใจได ้รวมทัง้จดัค�่ตอบแทนในลกัษณะทีเ่ชือ่มโยงกบัผลก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทัฯ 
เพื่อส�ม�รถรักษ�กรรมก�ร และผู้บริห�ร ที่มีคุณภ�พต�มที่ต้องก�รได้ โดยมีคณะกรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนเป็นผู้กำ�หนดหลักเกณฑ์ก�ร
พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน กำ�หนดวิธีปฏิบัติก�รจ่�ยค่�ตอบแทน และร�ยง�นผลก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ เพื่อพิจ�รณ�
ขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำ�หรับเนื้อห�ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนให้แก่กรรมก�รและผู้บริห�รในปี 2556 ได้กล�่วถึงแล้วในหมวดก�รบริห�ร
จัดก�ร

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

 คณะกรรมก�รได้ส่งเสริมและอำ�นวยคว�มสะดวกให้มีก�รฝึกอบรม ก�รเข้�ร่วมสัมมน�ในหลักสูตรต่�งๆ และก�รให้คว�มรู้แก่ผู้
เกี่ยวข้องในระบบก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทฯอย�่งต่อเนื่อง เช่น กรรมก�ร กรรมก�รตรวจสอบ ผู้บริห�ร เลข�นุก�รบริษัท เป็นต้น 
เพื่อช่วยให้กรรมก�รส�ม�รถทำ�หน�้ที่และกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทอย�่งมีประสิทธิภ�พ นอกจ�กนี้ เมื่อมีก�รเปลี่ยนแปลงกรรมก�รใหม่ 
บริษัทฯจะจัดให้มีก�รปฐมนิเทศ มีเอกส�รและข้อมูลของบริษัทที่เป็นประโยชน์ต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่ให้แก่กรรมก�รใหม่อย่�งเพียงพอ รวมถึง
ก�รจัดให้มีก�รแนะนำ�ลักษณะธุรกิจ โครงสร้�งธุรกิจ นโยบ�ยในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ กฎระเบียบต่�งๆ ตลอดจนแนวท�งปฏิบัติใน
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร และจะจัดให้กรรมก�รใหม่เข้�เยี่ยมชมกิจก�รด้วย

ในปี 2556 กรรมก�รบริษัทได้เข้�ร่วมอบรมสัมมน�ในหลักสูตรต่อไปนี้

1.  ดร. ปรัชญ� เปี่ยมสมบูรณ์

 อบรมหลักสูตร

- ประก�ศนียบัตรสำ�หรับกรรมก�รบริษัทไทย หลักสูตร Director Certification Program และ  หลักสูตร Role of the Chairman 
Program (RCP) สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

- The updated COSO’s 2013 Integrated Internal Control : What the Board and Managements Should do         
(CG Forum 4/2013), ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.   คุณ ตรีขวัญ บุนน�ค

 อบรมหลักสูตร

- The updated COSO’s 2013 Integrated Internal Control : What the Board and Managements Should do              
(CG Forum 4/2013), ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขานุการบริษัท

 บริษัทฯ มีนโยบ�ยแต่งตั้งเลข�นุก�รของคณะกรรมก�รบริษัท รวมทั้งเลข�นุก�รบริษัทเพื่อให้เป็นไปต�ม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ
ตล�ดหลักทรัพย์ และหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี โดยมีหน้�ที่รับผิดชอบต�มร�ยละเอียดในหมวดก�รบริห�รจัดก�ร

การจัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่ง

 บริษัทฯ มีก�รจัดทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่ง ในตำ�แหน่งที่สำ�คัญในแต่ละกลุ่มง�น ได้แก่ ประธ�นกรรมก�รบริห�ร กรรมก�รผู้อำ�นวย
ก�ร และผู้อำ�นวยก�รทุกส�ยง�น เพื่อให้มั่นใจว�่บริษัทฯมีผู้บริห�รที่คว�มรู้ คว�มเข้�ใจในธุรกิจ มีคว�มส�ม�รถเพียงพอในก�รส�นต่อก�ร
ปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มร�บรื่นและมีประสิทธิภ�พ นอกจ�กนั้น บริษัทฯยังคัดสรรพนักง�นที่มีศักยภ�พ เพื่อพัฒน�ให้เป็นผู้บริห�รรุ่นใหม่และ
เป็นร�กฐ�นในก�รขย�ยธุรกิจ รวมทั้งป้องกันปัญห�ก�รข�ดแคลนบุคคล�กรในอน�คต เพื่อรักษ�คว�มเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอด
จนพนักง�น
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 คณะกรรมก�รมอบหม�ยใหค้ณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค�่ตอบแทนทำ�หน�้ทีพ่จิ�รณ� กำ�หนดหลกัเกณฑ ์และแผนก�รสบืทอด
ตำ�แหน่ง รวมทั้งจัดให้มีก�รทบทวนแผนก�รสืบทอดตำ�แหน่งผู้บริห�รระดับสูงเป็นประจำ�ทุกปี 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 บริษัทฯ มีนโยบ�ยในก�รป้องกันมิให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร หรือพนักง�นนำ�ข้อมูลภ�ยในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เพื่อป้องกันคว�ม
ขดัแยง้ท�งผลประโยชน ์และกำ�หนดใหม้กี�รร�ยง�นร�ยก�รทีอ่�จมคีว�มขดัแยง้ท�งผลประโยชนต์อ่คณะกรรมก�รบรษิทัทร�บและพจิ�รณ�
คว�มเหม�ะสม รวมทั้งมีก�รปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ของตล�ดหลักทรัพย์ และเปิดเผยร�ยละเอียดไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี นอกจ�กนี้ คณะ
กรรมก�รยังดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน โดยกำ�หนดให้กรรมก�รและผู้บริห�ร ร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. และ
กำ�หนดจรรย�บรรณท�งธุรกิจของบริษัทฯ ห้�มไม่ให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร ที่ได้รับทร�บข้อมูลภ�ยใน ให้ข้อมูลดังกล่�วแก่บุคคลภ�ยนอก

4 การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย

 ดูหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน ข้อที่ 7. ร�ยก�รธุรกิจกับกิจก�รที่เกี่ยวข้อง 

5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทฯ มีม�ตรก�รในก�รดูแลก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน โดยถ�้กรรมก�รและผู้บริห�รได้รับทร�บข้อมูลภ�ยในที่เป็นส�ระสำ�คัญ อันจะ
มีผลต่อก�รเปลี่ยนแปลงร�ค�หลักทรัพย์ กรรมก�รและผู้บริห�รจะต้องระงับก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวล�ที่เหม�ะสม 
ก่อนที่ข้อมูลภ�ยในนั้นจะเปิดเผยต่อส�ธ�รณชน และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นส�ระนั้นต่อบุคคลอื่น

 บริษัทฯ ได้ให้คว�มรู้แก่กรรมก�รและผู้บริห�ร เกี่ยวกับหน้�ที่ที่ต้องร�ยง�นก�รถือหลักทรัพย์ และก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหลัก
ทรัพย์ของบริษัทฯ ต�มม�ตร� 59 แห่ง พระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบทกำ�หนดโทษต�มพระร�ชบัญญัติ
ดังกล่�ว

 บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้กรรมก�รและผู้บริห�รร�ยง�นก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อบริษัทฯ ต�มแบบฟอร์มที่กำ�หนดและจัด
สง่ร�ยง�นนีใ้หแ้กบ่รษิทัฯ ในวนัทำ�ก�รถดัจ�กวนัทีเ่กดิร�ยง�นซือ้ข�ยในกรณทีีก่รรมก�รและผูบ้รหิ�รไดด้ำ�เนนิก�รร�ยง�นตอ่ตล�ดหลกัทรพัย์
ด้วยตนเอง ท�งบริษัทฯ ให้กรรมก�รและผู้บริห�รร�ยง�นให้ท�งบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ในกรณีที่มีข�่วส�รใดๆ ทั้งที่เป็นจริงและไม่เป็นจริงรั่ว
ไหลออกสู่ส�ธ�รณชน บริษัทฯ จะชี้แจงต่อ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ผ�่นท�งตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทันที ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดคว�ม
ไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 ในรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย ได้จ�่ยค�่ตอบแทนผู้สอบบัญชี
ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ปี 2556

บมจ. 

เอสวีไอ

Globe 

Vision 

Co., Ltd

SVI 

China 

Ltd.

SVI 

Electronics 

(Tianjin) 

Co. Ltd

Shi Wei 

Electronics

(Hong 

Kong)

SVI A/S
Northec 

Co., Ltd

ค่�สอบบัญชี 1,170,000 50,000 103,007 751,095 130,739 517,422 428,213

ค่�ตรวจสอบโครงก�รที่ได้รับ

ก�รส่งเสริมก�รลงทุน

250,000 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่�บริก�รอื่นๆ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่�บริก�รอื่นที่ต้องจ่�ยในอน�คต ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

7. การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

 คณะกรรมก�รทำ�หน้�ที่กำ�หนดนโยบ�ย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในก�รดำ�เนินธุรกิจ เป้�หม�ย ภ�รกิจ แผนธุรกิจ และงบประม�ณขอ
งบริษัทฯ ตลอดจนกำ�กับดูแลให้ฝ่�ยจัดก�รบริห�รง�นให้เป็นไปต�มนโยบ�ยที่กำ�หนดไว้อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผลภ�ยใต้กรอบของ
กฎหม�ย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคว�มรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ต�มหลักก�รข้อพึง
ปฏิบัติที่ดีสำ�หรับกรรมก�รบริษัทจดทะเบียนของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจ�กนั้น คณะกรรมก�รยังได้ควบคุมและตรวจสอบก�ร
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บริห�รของฝ่�ยจัดก�รให้เป็นไปอย่�งโปร่งใส มีจริยธรรม และเป็นไปต�มจรรย�บรรณของผู้บริห�รและพนักง�น และดูแลก�รสื่อส�รและ
ก�รเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯให้เป็นไปอย�่งเหม�ะสม ทั้งนี้ คณะกรรมก�รของบริษัทฯ ภ�ยใต้ก�รนำ�ของประธ�นกรรมก�รที่มีภ�วะผู้นำ�และ
ส�ม�รถควบคุม ก�รดำ�เนินก�รของผู้บริห�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ เพื่อเพิ่มมูลค�่ท�งเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจก�ร และคว�มมั่นคงสูงสุดให้
แก่ผู้ถือหุ้น 

 อนึง่บรษิทัฯ มปีระธ�นคณะกรรมก�รบรษิทั และประธ�นเจ�้หน�้ทีบ่รหิ�รเปน็บคุคลคนละคนกนั โดยประธ�นคณะกรรมก�รบรษิทั
มีคว�มเป็นอิสระจ�กผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่และจ�กฝ่�ยจัดก�ร โดยไม่มีตำ�แหน่งเป็นผู้บริห�รหรือพนักง�นประจำ�ของบริษัท ไม่มีผลประโยชน์หรือ
สว่นไดเ้สยีไมว่่�ท�งตรงหรอืท�งออ้มทัง้ในด�้นก�รเงนิและก�รบรหิ�รง�นของบรษิทัฯ โดยประธ�นคณะกรรมก�รบรษิทัถกูเลอืกจ�กกรรมก�ร
อิสระ

 คณะกรรมก�รได้ปฏิบัติง�นให้เป็นไปต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของ สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อพึงปฏิบัติสำ�หรับกรรมก�รบริษัทจดทะเบียนของ
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

 
นักลงทุนสัมพันธ์

 แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ทำ�หน้�ที่เป็นสื่อกล�งในก�รสื่อส�รข้อมูลสำ�คัญที่ถูกต้องเกี่ยวกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทั่วไป และ
ข้อมูลท�งก�รเงิน เช่น ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ ก�รจัดก�ร กิจกรรมต�่งๆ ร�ยละเอียดทั่วไป รวมถึงข้อมูลผลประกอบก�ร (ที่เปิดเผยต่อ
ส�ธ�รณะแล้ว) โดยมีจุดประสงค์ที่สะท้อนมูลค่�ที่แท้จริงของบริษัทไปยังตล�ดหลักทรัพย์ อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถ�บัน 
นักวิเคร�ะห์หลักทรัพย์ หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และประช�ชนทั่วไป กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ถือเป็นกิจกรรมที่สำ�คัญที่จะช่วยส่ง
เสริมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทต�มหลักบรรษัทภิบ�ลที่ดี 

แนวทางการเปิดเผยข้อมูล 

 บริษัทให้คว�มสำ�คัญต่อก�รเปิดเผยข้อมูลที่มีคว�มถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสให้กับผู้ถือหุ้นทุกร�ยและผู้ลงทุนทั่วไป อย่�งเสมอ
ภ�คและเป็นไปต�มม�ตรฐ�นและกฎเกณฑ์ที่กำ�หนดโดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย บริษัทฯ มีม�ตรก�รในก�รดูแลก�รใช้และเปิดเผยข้อมูลภ�ยใน โดยถ�้กรรมก�รและผู้บริห�รได้รับทร�บข้อมูลภ�ยในที่เป็น
ส�ระสำ�คญั อนัจะมผีลตอ่ก�รเปลีย่นแปลงร�ค�หลกัทรพัย ์กรรมก�รและผูบ้รหิ�รจะตอ้งระงบัก�รซือ้ข�ยหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในชว่งระยะ
เวล�ที่เหม�ะสม ก่อนที่ข้อมูลภ�ยในนั้นจะถูกเปิดเผยต่อส�ธ�รณชน และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นก�รประม�ณก�รงบก�รเงินร�ยปี/ร�ย
ไตรม�ส ในกรณียังไม่ได้เปิดเผยผ่�นระบบตล�ดหลักทรัพย์ฯ 

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และพบสื่อ

 เอสวีไอได้ให้คว�มสำ�คัญอย�่งยิ่งในองค์ประกอบต�่งๆ ของก�รประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้เกิดคว�มเท่�เทียมกันในระหว่�ง ผู้ถือหุ้น อัน
ได้แก่ ก�รกำ�หนดวัน เวล� และสถ�นที่ประชุมที่ไม่เป็นอุปสรรคในก�รเข้�ร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ก�รส่งหนังสือเชิญประชุมเสนอให้แก่ผู้ถือ
หุ้นก่อนก�รประชุมล่วงหน้�ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด โดยมักกำ�หนดให้มีก�รประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปีในช่วงเดือนเมษ�ยน นอกจ�กนี้ยังให้คว�ม
สำ�คัญกับก�รจัดประชุมนักวิเคร�ะห์หลักทรัพย์รวมถึงก�รเปิดโอก�สให้นักวิเคร�ะห์ทั้งไทยและต่�งประเทศ และสื่อมวลชนเข้�พบผู้บริห�ร
ระดับสูง เพื่อสัมภ�ษณ์ แลกเปลี่ยน และรับทร�บข้อมูลที่เป็นจริงของบริษัทที่ส�ม�รถเปิดเผยได้ ในช่วงเวล�ที่เหม�ะสมเป็นระยะๆ 

การรายงานผลประกอบการปี 2556

 นกัลงทนุส�ม�รถคน้ห�ขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทัฯ ร�ยง�นประจำ�ป ีและผลประกอบก�รระหว�่งก�ลทัง้ภ�ษ�ไทยและองักฤษไดท้ีเ่วบ็ไซต์
นักลงทุนสัมพันธ์ http://investorrelations.svi.co.th 

ติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่: 141-142 หมู่ที่ 5 ถนนติว�นนท์ ตำ�บลบ�งกะดี อำ�เภอเมืองปทุมธ�นี จังหวัดปทุมธ�นี 12000
โทรศัพท์: (66) 2963-9101 ต่อ 1813
โทรส�ร: (66) 2963-9109
อีเมล์: ir@svi.co.th 
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์: http://investorrelations.svi.co.th
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คว�มรับผิดชอบต่อสังคม
 ด้วยคว�มเชื่อว่�ก�รดำ�เนินธุรกิจให้ประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งมั่นคงในระยะย�วนั้น ขึ้นอยู่กับคว�มส�ม�รถในก�รบริห�รองค์กร 
และก�รยึดมั่นในจริยธรรมท�งธุรกิจต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี คว�มรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญ โดย
บริษัทฯ มีเจตน�รมณ์ที่แน่วแน่ ในก�รที่จะทำ�ง�นร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยคำ�นึงถึงผลกระทบที่อ�จเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้
ถือหุ้น พนักง�น ลูกค้� คู่ค้� ชุมชนรอบข้�งที่ตั้งบริษัท และหน่วยง�นภ�ครัฐ ตลอดจนสังคมและประเทศช�ติ พร้อมทั้งปลูกฝังและส่งเสริม
ให้พนักง�นมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม
อย�่งต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดแนวท�งต�มตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภ�ยใต้หลักก�ร 8 ข้อดังนี้

1. ก�รประกอบก�รด้วยคว�มเป็นธรรม

  บริษัทฯ ห้�มมิให้พนักง�นของบริษัทใช้ข้อได้เปรียบอันไม่เป็นธรรมกับบุคคลใดๆ ด้วยก�รชักจูงหว่�นล้อม ปิดบัง ใช้ข้อมูลลับ
ในท�งที่ผิด แสดงข้อเท็จจริงที่สำ�คัญอย่�งผิดๆ หรือใช้ก�รปฏิบัติท�งก�รค้�อันไม่เป็นธรรมอื่นๆ โดยกำ�หนดผ่�นท�งม�ตรฐ�นคว�ม
ประพฤติและจริยธรรมท�งธุรกิจ

2. ก�รต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่น

  บริษัทฯ มีคว�มมุ่งมั่นที่จะต่อต้�นก�รทุจริต คอร์รัปชั่น โดยได้กำ�หนดให้คว�มโปร่งใสเป็นหนึ่งในค่�นิยมขององค์กร เพื่อให้
พนักง�นของบริษัทได้ปฏิบัติต�ม จนกล�ยเป็นค�่นิยมขององค์กรในที่สุด

3. ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน

  บริษัทฯ ยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน พนักง�นทุกคนจะต้องไม่กระทำ�ใดๆ หรือส่งเสริมให้มีก�รละเมิดสิทธิ
มนษุยชนโดยเครง่ครดั ปฏบิตัติอ่พนกัง�นทกุคนดว้ยคว�มเสมอภ�คไมเ่ลอืกปฏบิตัไิมว่�่จะเปน็ในเรือ่งของเชือ้ช�ต ิสญัช�ต ิภ�ษ� ศ�สน� 
เพศ อ�ยุก�รศึกษ� พนักง�นต้องปฏิบัติต่อกันด้วยคว�มเค�รพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ประพฤติตนเหม�ะกับหน้�ที่ก�รง�นต�มระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัทฯ และต�มขนบธรรมเนียมประเพณี โดยไม่สร�้งคว�มเสื่อมเสียต่อภ�พลักษณ์บริษัท บริษัทฯ ให้โอก�สแก่พนักง�น
ในก�รแสดงคว�มส�ม�รถอย่�งเต็มที่ โดยกำ�หนดผลตอบแทนที่เหม�ะสมต�มระเบียบของบริษัทฯ

4. ก�รปฏิบัติต่อแรงง�นอย�่งเป็นธรรม 

  บริษัทฯ เชื่อว่�พนักง�นเป็นหัวใจสำ�คัญของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีนโยบ�ยที่จะปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รจ้�ง
แรงง�น รวมถึงกฎหม�ยว�่ด้วยสภ�พก�รทำ�ง�น ค่�แรง ชั่วโมงก�รทำ�ง�น สิทธิประโยชน์ และอ�ยุขั้นต่ำ�ในก�รจ�้งแรงง�น และก�ร
ปฏิบัติต่อแรงง�นอย่�งเป็นธรรมต�มม�ตรฐ�นของส�กล พนักง�นของบริษัทฯ ส�ม�รถมั่นใจได้ว่�นโยบ�ยและแนวปฏิบัติต่�ง ๆ ต�ม
ที่ได้กล่�วข�้งต้นนี้ ได้ถูกนำ�ไปบังคับใช้กับพนักง�นอย่�งเท่�เทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติ หรือพิจ�รณ�บนพื้นฐ�นของก�รแบ่งแยกเพศ เชื้อ
ช�ติ สีผิว ศ�สน� อ�ยุ สถ�นภ�พก�รสมรส ผู้มีครรภ์ คว�มคิดเห็นท�งก�รเมือง หรือผู้พิก�ร เป็นต้น

5. ก�รรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

  เพื่อให้แน่ใจว่�สินค้�ที่ผลิตจ�กบริษัทฯ นั้นจะส�ม�รถนำ�ไปใช้ง�นได้ต�มคุณสมบัติของสินค้�แต่ละชนิด และไม่ก่อให้เกิด
อันตร�ยใด ๆ กับผู้บริโภคขั้นสุด บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดคุณภ�พระดับโลกต�่ง ๆ อ�ทิเช่น ISO 9001, ISO/TS 
16949, ISO 13485, IPC and RoHs 

6. ก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม

  บรษิทัมนีโยบ�ยทีจ่ะปฏบิตัติ�มกฎหม�ยและขอ้บงัคบัทัง้หล�ยทีใ่ชบ้งัคบัเพือ่ปกปอ้งสิง่แวดลอ้ม พนกัง�นทกุคนตอ้งปฏบิตัติ�ม
กฎหม�ยเหล่�นี้ รวมถึงนโยบ�ยและวิธีปฏิบัติในด�้นสิ่งแวดล้อม กระบวนก�รผลิตของบริษัทจะเป็นกระบวนก�รปลอดส�รตะกั๋ว และ 
มีวิธีควบคุมก�รกำ�จัดน้ำ�เสียเพื่อไม่ให้ปล่อยออกม�ทำ�ล�ยสิ่งแวดล้อมอย่�งเข้มงวดรัดกุม
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7. ก�รร่วมพัฒน�ชุมชนและสังคม

  ด้วยเจตน�รมณ์ที่มุ่งหวังจะเป็นส่วนหนึ่งในก�รนำ�สังคมไทยไปสู่สังคมแห่งก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน เพื่อเสริมสร้�งทัศนคติที่ดี และ
ก�รยอมรบัในฐ�นะทีเ่ปน็สว่นหนึง่ของชมุชน บรษิทัฯ ไดด้ำ�เนนิกจิกรรมเพือ่สงัคมอย่�งตอ่เนือ่ง โดยไดจ้ดัโครงก�ร “แวน่ต�เพือ่เย�วชน
ไทย”เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญห�ด้�นส�ยต�ทั่วประเทศ ให้มีโอก�สท�งก�รศึกษ�ม�กขึ้น รวมทั้งช่วยเหลือและ
บรรเท�คว�มเดอืดรอ้นของครอบครวันกัเรยีนทีข่�ดแคลนในก�รจัดซือ้ จัดห�แวน่ต� เพือ่เพิม่โอก�สในก�รมองเหน็ โดยโครงก�รนีไ้ดจ้ดั
ขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2553 และได้รับก�รตอบรับ และคว�มชื่นชมจ�กผู้ปกครองของนักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย�่งดี โดยในปี 2556 
บริษัทฯ ได้ดำ�เนินก�รแจกแว่นต�ให้แก่นักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดปร�จีนบุรี จังหวัดร�ชบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดชัยภูมิ รวม
เปน็จำ�นวนนกัเรยีนทีไ่ดร้บัแจกแวน่ต�ในปนีี ้1,354 คน ซึง่นบัจ�กปแีรกทีบ่รษิทัไดแ้จกแวน่ต�จนถงึป ี2556 มนีกัเรยีนไดร้บัแจกแวน่ต�
ไปแล้วทั้งหมดเป็นจำ�นวน 3,648 คน

  บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับสภ�ก�ช�ดไทย จัดกิจกรรม “บริจ�คโลหิต” ขึ้นเป็นประจำ�ทุก ๆ 3 เดือน เพื่อเปิดโอก�สให้พนักง�น
ของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในก�รช่วยเหลือสังคม โดยในปี 2556 ที่ผ่�นม�นั้น บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมบริจ�คโลหิต 3 ครั้ง มีพนักง�น
ร่วมบริจ�คโลหิตจำ�นวน 487 คน และได้บริจ�คโลหิตไปเป็นจำ�นวน 170,450 ซี.ซี.

  นอกจ�กนี ้บรษิทัฯ ยงัไดจ้ดักจิกรรมวนัเดก็ มอบอปุกรณก์�รเรยีน อปุกรณก์ฬี� ของเลน่ และเลีย้งอ�ห�ร แกน่กัเรยีนโรงเรยีน
วัดบ�งน�ใน จังหวัดปทุมธ�นี 

8. ก�รมีนวัตกรรมและก�รเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จ�กก�รดำ�เนินง�นที่มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทฯ ได้มอบคอมพิวเตอร์ และมีโครงก�รจัดทำ�โปรแกรมเพื่อใช้ในก�รเก็บข้อมูลเกี่ยวกับก�รศึกษ�ให้ต�มสถ�บันก�รศึกษ�
ต่�งๆ ทั้งระดับประถมศึกษ� และระดับมัธยมศึกษ�ในเขตจังหวัดปทุมธ�นี เพื่อใช้ประโยชน์ในก�รพัฒน�ศักยภ�พท�งก�รศึกษ�ด้�นสื่อ
ก�รเรียนก�รสอนให้แก่สถ�บันก�รศึกษ�

  อกีทัง้บรษิทัฯไดม้โีครงก�รสนบัสนนุ มกี�รประกวดคว�มคดิรเิริม่ภ�ยในองคก์รเกีย่วกบัก�รรกัษ�สิง่แวดลอ้ม และก�รประหยดั
พลังง�น เช่นโครงก�รลดก�รใช้กระด�ษ โครงก�รลดจำ�นวนรถยนต์ที่ขับม�ทำ�ง�น (Car Pool) และ อื่นๆ ซึ่งโครงก�รที่ได้รับร�งวัล
ชนะเลิศคือโครงก�รที่ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมคว�มชื้นในพื้นที่ที่ใช้ก�รผลิต เมื่อ มีก�รลดอุณหภูมิลงในระดับที่ประหยัดพลังง�น
ไฟฟ้� ทำ�ให้ประหยัดไฟฟ้� และ ควบคุมคุณภ�พสินค้�ที่ผลิตไม่ให้มีผลกระทบจ�กคว�มชื้นได้
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ก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
การควบคุมภายใน

 คณะกรรมก�รบริษัท ใหค้ว�มสำ�คัญต่อระบบก�รควบคุมภ�ยใน จึงได้จัดให้มีระบบก�รควบคุมภ�ยในที่ครอบคลุมทั้งในด้�นก�รเงนิ 
ก�รบริห�ร ก�รดำ�เนินง�นให้มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล เป็นไปต�มกฎหม�ย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นให้มีก�รพัฒน�
อย�่งต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปต�มแนวท�งของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Tread Way Commission) 
และกรอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) ม�ประยุกต์ใช้ให้ก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รคว�ม
เสี่ยงมีคว�มสมบูรณ์ม�กยิ่งขึ้น เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นด้�นต�่งๆ ของบริษัทมีประสิทธิภ�พ และประสิทธิผลม�กที่สุด

 บริษัทฯ เชื่อมั่นว�่ระบบก�รควบคุมภ�ยในที่ดีจะช่วยสร�้งคว�มมั่นใจแก่ผู้บริห�รขององค์กร ว�่ก�รบริห�รและก�รปฏิบัติง�นจะ
ส�ม�รถบรรลุเป�้หม�ย และก่อให้เกิดผลลัพธ์ของก�รดำ�เนินง�นที่มีประสิทธิภ�พและ ประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ให้คว�มสำ�คัญ
กับระบบก�รควบคุมภ�ยใน โดยมุ่งเน้นให้มีระบบก�รควบคุมภ�ยในอย่�งเพียงพอและเหม�ะสมกับก�รดำ�เนินธุรกิจเพื่อป้องกันคว�มเสียห�ย
ที่อ�จจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยรวมครอบคลุมทั้งด�้นก�รเงิน ก�รดำ�เนินก�ร ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และสอดคล้องกับหลักก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รที่ดี โดยมีคณะกรรมก�รตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมก�รอิสระทำ�หน้�ที่สอบท�นระบบก�รควบคุมภ�ยในให้มีคว�มเพียงพอและเหม�ะสม
มีประสิทธิผลและประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�น ทั้งในด้�นก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งประหยัด และคุ้มค่� ลดขั้นตอนก�รปฏิบัติง�นที่ซำ้�ซ้อน ลด
คว�มเสี่ยงหรือผลเสียห�ยในด้�นต่�ง ๆ ที่อ�จเกิดขึ้น มีข้อมูลและร�ยง�นท�งก�รเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมทั้งก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ย 
กฎหม�ย ระเบียบ และข้อบังคับบริษัทฯ 

 นอกจ�กนี้คณะกรรมก�รบริษัทได้มีก�รประเมินคว�มเพียงพอของระบบก�รควบคุมภ�ยในเป็นประจำ�ทุกปี ต�มแนวท�งของ 
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (กลต.)

 โดยในปี 2556 บริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญต่อระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัท ดังนี้

องค์กร และสภาพแวดล้อม

 บรษิทัไดก้ำ�หนดใหม้สีภ�พแวดลอ้มของก�รควบคมุภ�ยในทีด่ ีโดยจดัโครงสร้�งองคก์รและ ส�ยง�นก�รบงัคบับญัช�ทีช่ดัเจนเหม�ะ
สม รวมทั้งกำ�หนดเป�้หม�ยท�งธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลสำ�เร็จ (Key Performance Indicators : KPI) เพื่อใช้ในก�รประเมินประสิทธิภ�พใน
ก�รปฏบิตังิ�นสอดคลอ้งกบัเป�้หม�ยขององคก์ร โดยทีก่�รกำ�หนดเป�้หม�ยท�งธรุกจิ และดชันชีีว้ดัผลสำ�เรจ็ไดท้ำ�ขึน้บนพืน้ฐ�นทีร่ะมดัระวงั 
กำ�หนดให้มีคู่มือก�รปฏิบัติ ง�นของทุกระบบอย�่งเป็นล�ยลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติง�น นอกจ�กนี้บริษัทยังปลูกฝังให้ผู้
บริห�รและพนักง�นทุกคนของบริษัท และบริษัทในเครือตระหนักถึงก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีโดยกำ�หนดให้มีนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่
ดี จริยธรรมท�งธุรกิจ และจรรย�บรรณของกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัท รวมทั้งส่งเสริมให้มีกิจกรรมอย่�งต่อเนื่อง โดยก�ร
อบรมให้คว�มรู้ แก่พนักง�นเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้ก�รปฏิบัติง�นมีคว�มโปร่งใส เป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

 บริษัทฯ ได้ยึดถือแนวปฏิบัติก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ต�มที่ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด ซึ่งบริษัทฯได้รับก�รประเมิน
เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีระดับก�รกับดูแลกิจก�รระดับดีเลิศ ในปี 2556 จ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) โดยได้รับ
ก�รสนับสนุนจ�กสถ�บันกองทุนเพื่อพัฒน�ตล�ดทุน ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตล�ดหลักทรัพย์ (กลต.) อีกทั้งผลก�รประเมินคุณภ�พก�รประชุมผู้ถือหุ้นส�มัญประจำ�ปี ได้รับผลก�รประเมินดีเยี่ยม 4 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 
2553 ถึงปี 2556

การบริหารความเสี่ยง

 บริษัทกำ�หนดให้มีนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง โดยมีคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) 
กำ�กับดูแลก�รดำ�เนินก�ร ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปต�มเป้�หม�ย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ครอบคลุมคว�มเสี่ยงด้�น 
กลยุทธ์ ก�รดำ�เนินง�น ก�รเงิน ก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบ และคว�มปลอดภัย มีก�รว�งแผนและกำ�หนดม�ตรก�รบริห�รคว�มเสี่ยง มีก�ร
ประเมินปัจจัยคว�มเสี่ยง ซึ่งอ�จส่งผลกระทบต่อก�รดำ�เนินธุรกิจและเป้�หม�ยของบริษัทฯ มีก�รวิเคร�ะห์ว่�เหตุก�รณ์ใดที่จะเป็นปัจจัยให้มี
คว�มเสีย่งเกดิขึน้ จดัใหม้กี�รตดิต�มก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งของหนว่ยง�นต�่งๆ ภ�ยในองคก์ร โดยเนน้ใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์องบรษิทัฯ 
และร�ยง�นผลให้ คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง นอกจ�กนี้มีก�รทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่อ�จส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นประจำ�ทุกปี

 นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน	ดูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ข้อ	32.1



รายงานประจำาปี 255662

ก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยบริห�ร

 บรษิทัไดม้กี�รแบง่แยกหน�้ทีค่ว�มรบัผดิชอบและวงเงนิอำ�น�จอนมุตัขิองแตล่ะตำ�แหนง่ง�นอย�่งชดัเจน และมกี�รทบทวน ขัน้ตอน
ก�รปฏบิตังิ�นใหเ้หม�ะสมกบัโครงสร้�งองคก์ร และก�รปฏบิตังิ�นในปจัจบุนั มรีะบบสอบยนัคว�มถกูตอ้งเพือ่ปอ้งกนัไมใ่หม้กี�รทำ�ร�ยก�รได้
ลำ�พงัตัง้แตต่น้จนจบ รวมทัง้มกี�รสอบท�นผลก�รปฏบิตังิ�นใหเ้ปน็ไปต�มกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั คูม่อือำ�น�จดำ�เนนิก�รและคูม่อืก�รปฏบิตังิ�น
ต่�งๆ อย่�งสม่ำ�เสมอ เพื่อให้มั่นใจว�่ก�รปฏิบัติง�นมีระบบก�รควบคุมภ�ยในที่เพียงพอเหม�ะสม และก�รปฏิบัติง�นมีประสิทธิภ�พ

 นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รตรวจสอบ ได้พิจ�รณ�ทบทวนและอนุมัติแผนก�รตรวจสอบประจำ�ปีเพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนก�ร
ปฏิบัติง�นที่มีคว�มเสี่ยงสูง รวมทั้งครอบคลุมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทำ�ให้บริษัทฯ มั่นใจว่�หน่วยง�นต่�งๆมีก�รควบคุม ก�ร
ปฏิบัติง�นที่เพียงพอ ทั้งด้�นก�รเงิน ก�รปฏิบัติก�ร ก�รปฏิบัติต�มกฏหม�ย ข้อบังคับ ระเบียบ กฏเกณฑ์ต�่งๆ ทั้งนี้ คณะกรรมก�รตรวจ
สอบ ได้พิจ�รณ�ประเด็นสำ�คัญและปัญห�ที่ตรวจพบจ�กก�รตรวจสอบโดยได้เสนอแนะให้ฝ่�ยบริห�รดำ�เนินก�รแก้ไข และให้มีก�รร�ยง�น
ผลก�รแก้ไข ม�ตรก�รป้องกันมิให้เกิดปัญห�เดิมขึ้นอีก มีม�ตร�ก�รที่รัดกุมและชัดเจนในกรณีที่บริษัทมีก�รทำ�ธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ 
กรรมก�ร ผู้บริห�ร หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล�่ว

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

 ในก�รเสนอเรื่อง ให้คณะกรรมก�รพิจ�รณ� บริษัทฯได้จัดให้มีข้อมูลที่สำ�คัญต่�ง ๆ  อย�่งเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมก�รใช้ประกอบ
ก�รตดัสนิใจโดยก�รจดัทำ�ร�ยง�นเชงิวเิคร�ะหเ์ปรยีบเทยีบหลกัก�รและเหตผุลพรอ้มเอกส�รประกอบขอ้เทจ็จรงิ จดัสง่ขอ้มลูเพือ่ศกึษ�ประกอบ
ก�รตัดสินใจเป็นก�รล่วงหน�้ 7 วันโดยมีเลข�นุก�รบริษัทฯ ซึ่งมีหน�้ที่ให้คำ�แนะนำ�ด้�นข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่�งๆ ดูแลกิจกรรมของคณะ
กรรมก�รบรษิทัฯ ตลอดจนประส�นง�นใหม้กี�รปฏบิตัติ�มมตคิณะกรรมก�รบรษิทัฯ รวมทัง้เปน็หนว่ยง�นทีเ่ปน็ศนูยก์ล�งในก�รจดัทำ�และจดั 
เก็บเอกส�รสำ�คัญ ได้แก่ ทะเบียนกรรมก�ร หนังสือนัดประชุม คณะกรรมก�รบริษัทฯ ร�ยง�นก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ หนังสือนัด
ประชุม ผู้ถือหุ้น และร�ยง�นก�รประชุม ผู้ถือหุ้น ไว้อย�่งเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถตรวจสอบคว�มเหม�ะสมในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของ
กรรมก�รได้ 

 คณะกรรมก�รตรวจสอบฯได้พิจ�รณ�ร่วมกับ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภ�ยใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับก�รจัดทำ�งบก�รเงินของ 
บริษัทฯทุกไตรม�ส เพื่อให้มีคว�มมั่นใจว�่ บริษัทฯมีก�รใช้นโยบ�ยบัญชีต�มหลักก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหม�ะสมกับลักษณะธุรกิจของ 
บริษัทฯ รวมทั้งก�รเปิดเผยข้อมูลอย�่งเหม�ะสม ตลอดจนก�รพัฒน�ระบบส�รสนเทศอย่�งต่อเนื่อง และทำ�ก�รประเมินระบบ SAP หลัง
จ�กนำ�ม�ใช้ง�น รวมถึงมีระบบรักษ�คว�มปลอดภัยของระบบส�รสนเทศ และข้อมูลที่มีประสิทธิภ�พเพียงพอ มีก�รจัดทำ�ก�รสำ�รองข้อมูล
ของระบบส�รสนเทศทั้งหมด เพื่อให้ระบบส�รสนเทศของบริษัทมีเสถียรภ�พ ส�ม�รถนำ�ข้อมูลม�ใช้ง�นได้อย�่งต่อเนื่อง และเพิ่มคว�มน�่
เชื่อถือให้กับระบบส�รสนเทศของบริษัท

ระบบการติดตาม

 บริษัทฯได้มีก�รติดต�มผลก�รปฏิบัติง�นว�่ เป็นไปต�มเป้�หม�ยที่ว�งไว้ โดยมีก�รประชุม คณะกรรมก�รบริษัทฯ ในปี 2556 รวม 
6 ครั้ง และมีระบบก�รติดต�มก�รปฏิบัติง�นเป็นลำ�ดับชั้น ตั้งแต่ คณะกรรมก�รบริษัทฯ คณะกรรมก�รบริห�ร และคณะผู้บริห�ร เพื่อ
ตดิต�มเป�้หม�ยและกำ�กบัก�รดำ�เนนิก�รต�มแผนกลยทุธ ์แผนง�น และโครงก�ร ทีอ่ยูใ่นแผนธรุกจิประจำ�ป ีทีไ่ดร้บัอนมุตัจิ�กคณะกรรมก�ร 
บริษัทฯ เป็นประจำ�ทุกเดือน พร้อมทั้งแก้ไขปัญห�ที่อ�จเกิดขึ้นและปรับแผนก�รดำ�เนินง�นให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและ
เมือ่พบว�่ผลก�รดำ�เนนิก�รมคีว�มแตกต�่งจ�กเป�้หม�ยทีก่ำ�หนดไว ้ไดก้ำ�หนดใหผู้ร้บัผดิชอบนำ�เสนอร�ยง�นเพือ่ทบทวนก�รปฏบิตังิ�นและ
ก�รวิเคร�ะห์ส�เหตุตลอดจนร่วมพิจ�รณ�เพื่ออนุมัติแผนก�รแก้ไขปัญห� และให้ร�ยง�นก�รปฏิบัติอย่�งต่อเนื่อง และ เจ�้หน้�ที่ตรวจสอบ
ภ�ยในของบริษัททำ�หน้�ที่ตรวจสอบและสอบท�นก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�นต่�งๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่�หน่วยง�นเหล่�นั้นมีระบบก�รควบคุม
ภ�ยในทีเ่พยีงพอและเหม�ะสม โดยมุง่เนน้ก�รตรวจสอบในเชงิปอ้งกนัและใหเ้กดิประโยชนก์บัทกุหนว่ยง�น โดยฝ�่ยตรวจสอบภ�ยในส�ม�รถ
ปฏบิตังิ�นไดอ้ย�่งมอีสิระ ตลอดจนเสนอร�ยง�นและแนวท�งก�รแกไ้ขไดอ้ย�่งตรงไปตรงม�ตอ่คณะกรรมก�รตรวจสอบและคณะจดัก�ร ทัง้นี้
กรณทีีพ่บขอ้สงัเกตเกีย่วกบัขอ้บกพรอ่งของระบบควบคมุภ�ยในทีเ่ปน็ส�ระสำ�คญัจะมกี�รสรปุขอ้สงัเกตดงักล�่วใหห้นว่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้งรบัทร�บ
เพื่อให้ทำ�ก�รป้องกันและลดคว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดขึ้น โดยให้ทำ�ก�รแก้ไขให้แล้วเสร็จภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนดไว้ และเพื่อให้ผู้บริห�รมีคว�ม
มั่นใจได้อย�่งสมเหตุสมผลว�่บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยในที่เพียงพอและเหม�ะสม
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ร�ยก�รระหว่�งกัน
 บริษัทฯ มีร�ยก�รระหว่�งกันกับบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 โดยร�ยก�รดังกล�่วเป็นร�ยก�รต�มธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย โดยได้เปิดเผยร�ยก�รดังกล�่วไว้ในงบก�รเงินของบริษัทฯ และหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินของบริษัทฯ ข้อ 6 แล้ว ซึ่งคณะ
กรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�รตรวจสอบได้สอบท�นแล้วเห็นว่�มีคว�มสมเหตุสมผล

1 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน

 กรณทีีม่กี�รทำ�ร�ยก�รระหว�่งกนั ก�รอนมุตัริ�ยก�รระหว�่งกนัจะตอ้งไดร้บัอนมุตัจิ�กทีป่ระชมุคณะกรรมก�รบรษิทั และนำ�เสนอ
เรื่องดังกล�่วให้กับคณะกรรมก�รตรวจสอบเป็นร�ยไตรม�สเพื่อทำ�ก�รพิจ�รณ�และอนุมัติก�รทำ�ร�ยก�รระหว�่งกันดังกล�่วให้เกิดประโยชน์
สงูสดุตอ่กจิก�ร และเพือ่เปน็ก�รคุม้ครองผูล้งทนุรวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั ร�ยก�รระหว�่งกนัดงักล่�วจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ปน็ไปต�มกฎหม�ย
ว�่ดว้ยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และข้อบังคบั ประก�ศ คำ�สั่ง หรือขอ้กำ�หนดของตล�ดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยเรื่องร�ยก�รทีเ่กีย่ว
โยงกนัและก�รไดม้�หรอืจำ�หน�่ยไปซึง่สนิทรพัย ์ทัง้นีก้รรมก�รท�่นใดมสีว่นไดส้ว่นเสยีในเรือ่งทีจ่ะพจิ�รณ�จะตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมก�รทร�บ
และงดแสดงคว�มคิดเห็น และงดออกเสียงลงคะแนนในร�ยก�รดังกล�่ว

2 นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

 ในกรณีที่มีก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันในอน�คต บริษัทฯ จะดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�รก�รอนุมัติร�ยก�รระหว่�งกันดังที่กล่�วไว้แล้ว
ข�้งตน้ ทัง้นี ้ห�กมรี�ยก�รระหว�่งกนัทีจ่ำ�เปน็ตอ้งไดร้บัคว�มเหน็จ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบต�มกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของตล�ดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยเรือ่งร�ยก�รทีเ่กีย่วโยงกนั บรษิทัฯ จะดำ�เนนิก�รใหค้ณะกรรมก�รตรวจสอบใหค้ว�มเหน็เกีย่วกบัคว�มจำ�เปน็และคว�มเหม�ะ
สมของร�ยก�รระหว�่งกนันัน้ ในกรณทีีค่ณะกรรมก�รตรวจสอบไมม่คีว�มชำ�น�ญในก�รพจิ�รณ�ร�ยก�รระหว�่งกนัทีอ่�จเกดิขึน้ บรษิทัฯ จะ
ใหผู้เ้ชีย่วช�ญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯเปน็ผูใ้หค้ว�มเหน็เกีย่วกบัร�ยก�รระหว�่งกนัดงักล�่วเพือ่นำ�ไปใชป้ระกอบก�รตดัสนิใจของคณะ
กรรมก�รบริษัท คณะกรรมก�รตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทต�มแต่กรณี เพื่อให้มีคว�มมั่นใจว่�ก�รเข้�ทำ�ร�ยก�รดังกล�่วจะไม่เป็นก�ร
โยกย�้ยหรอืถ�่ยเทผลประโยชนร์ะหว่�งบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย แตเ่ปน็ก�รทำ�ร�ยก�รทีบ่รษิทัฯ ไดค้ำ�นงึถงึประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหุน้ทกุร�ย
โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ผูถ้อืหุน้ร�ยยอ่ยเปน็สำ�คญั ทัง้นี ้บรษิทัจะเปดิเผยร�ยก�รระหว�่งกนัไวใ้นหม�ยเหตปุระกอบงบก�รเงนิทีไ่ดร้บัก�รตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
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ผลก�รดำ�เนินง�น ก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะท�งก�รเงิน
ผลการดำาเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

 ปี 2556 นับว�่เป็นปีที่มีผลประกอบก�รที่แข็งแกร่ง ทำ�ให้มั่นใจได้ว่�บริษัทฯจะส�ม�รถเติบโตได้อย�่งต่อเนื่องในปี 2557 บริษัทฯ 
พรอ้มทีจ่ะก�้วไปสูค่ว�มสำ�เรจ็ โดยมผีลประกอบก�รทีเ่ตบิโตและยัง่ยนืในอน�คต ถงึแมว้�่จะมสีิง่ท�้ท�ยต�่งๆเพิม่ขึน้ อกีทัง้คว�มผนัผวนของ
เศรษฐกิจโลกที่มีม�ย�วน�นก็ต�ม

 ยอดข�ยรวมทั้งหมดในปี 2556 มีจำ�นวน 8,006 ล้�นบ�ท (261 ล�้นเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน ซึ่งมียอดข�ยรวม 7,704 
ล้�นบ�ท (249 ล้�นเหรียญสหรัฐ) หรือในอัตร�ร้อยละ 4 สืบเนื่องจ�กแนวโน้มของตล�ดที่ดีขึ้น ประกอบกับเริ่มมีก�รผลิตผลิตภัณฑ์ของ
ลูกค�้ร�ยใหม่ๆ ในช่วงปล�ยปี ผลิตภัณฑ์ที่มียอดข�ยเติบโตในปีนี้ได้แก่ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบวีดิโอเครือข�่ยระบบดิจิตอล ผลิตภัณฑ์
ท�งโสตวีดีทัศน์ และผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ 

 เมื่อเทียบกับยอดข�ยปี 2554 ที่มียอดข�ยรวม 8,445 ล้�นบ�ท (279 ล�้นเหรียญสหรัฐ) ยอดข�ยปี 2556 ลดลงเป็นจำ�นวน 439 
ล้�นบ�ท เนื่องจ�กบริษัทฯ อยู่ในระยะเริ่มฟื้นตัวจ�กอุทกภัย 

 กำ�ไรเบื้องต้นรวมของทั้งปี 2556 มีจำ�นวน 774 ล�้นบ�ท หรือร้อยละ 10 ของร�ยได้ เมื่อเปรียบเทียบกับกำ�ไรเบื้องต้นรวมของ
ปีก่อน ซึ่งมีจำ�นวน 751 ล้�นบ�ท กำ�ไรเบื้องต้นรวมของบริษัทฯ ในปีนี้ เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนในอัตร�ร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับกำ�ไรเบื้อง
ต้นรวมของปี2554 ซึ่งมีจำ�นวน 1,083 ล้�นบ�ท ลดลงเป็นจำ�นวน 309 ล้�นบ�ท สืบเนื่องจ�กก�รเสียลูกค้�ร�ยใหญ่ 1 ร�ย เนื่องจ�กผล 
กระทบจ�กอุทกภัย บริษัทฯ ได้ลูกค้�ร�ยใหม่ม�เพิ่มในปี 2556 หล�ยร�ย แต่อยู่ในช่วงเริ่มก�รผลิต ประกอบกับค�่เสื่อมร�ค�ที่เพิ่มขึ้นด้วย
มีเครื่องจักรใหม่เข�้ม�แทนเครื่องจักรเดิม

 ค่�ใช้จ�่ยในก�รข�ยและก�รบริห�รเฉพ�ะของบริษัทฯ และงบก�รเงินรวมปี 2556 มีจำ�นวน 271 ล้�นบ�ท และ 347 ล�้นบ�ท 
หรือในอัตร�ร้อยละ 3.5 และ 4.3 ของร�ยได้ ต�มลำ�ดับ ค�่ใช้จ่�ยในก�รข�ยและก�รบริห�รจ�กงบก�รเงินรวมของบริษัทฯ ปี 2556 เมื่อ
เทียบกับปี 2555 และปี 2554 เพิ่มขึ้น 25 ล้�นบ�ท และ 43 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ สืบเนื่องจ�กค่�เสื่อมร�ค� และค�่ที่ปรึกษ�เกี่ยวกับก�ร
ดำ�เนินก�รขอเงินทดแทนคว�มเสียห�ยจ�กอุทกภัย 

 กำ�ไรสทุธขิองบรษิทัฯ ต�มงบก�รเงนิรวม และงบก�รเงนิเฉพ�ะกจิก�รป ี2556 มจีำ�นวน 1,623 ล�้นบ�ท และ 1,617ล�้นบ�ทต�มลำ�ดบั 
กำ�ไรสทุธติ�มงบก�รเงนิรวมจ�กก�รดำ�เนนิง�นปกต ิ(โดยไมร่วมร�ยรบัค�่สนิไหมทดแทนชดเชยคว�มเสยีห�ยจ�กอทุกภยัจ�กบรษิทัประกนัภยั
จำ�นวน 1,063 ล้�นบ�ท และร�ยจ่�ยจ�กก�รด้อยค่�จ�กเงินลงทุนในประเทศจีนจำ�นวน 97 ล้�นบ�ท ) มีจำ�นวน 657 ล�้นบ�ท เป็นร้อย
ละ 8 ของยอดข�ย เมื่อเทียบกับกำ�ไรสุทธิต�มงบก�รเงินรวมปี 2555 มีจำ�นวน 1,250 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวน 373 ล้�นบ�ท หรือคิด
เปน็รอ้ยละ 30 สว่นทีท่ำ�ใหก้ำ�ไรสทุธเิพิม่ขึน้อย�่งมนียัสำ�คญัคอืเงนิทีไ่ดร้บัจ�กค�่สนิไหมทดแทนชดเชยคว�มเสยีห�ยจ�กอทุกภยั เมือ่เทยีบกบั
งบก�รเงินรวมปี 2554 ซึ่งมีผลข�ดทุนสุทธิจำ�นวน 1,275 ล้�นบ�ท ในกรณีที่กำ�ไรสุทธิไม่รวมค่�เสียห�ยจ�กเหตุก�รณ์อุทกภัยจำ�นวน 1,974 
ล้�นบ�ท บริษัทฯ จะมีกำ�ไรสุทธิรวมจ�กก�รดำ�เนินง�นในปี 2554 เป็นจำ�นวน 699 ล้�นบ�ท หรือในอัตร�ร้อยละ 8 ของยอดข�ย ซึ่งเป็น
อัตร�เดียวกับผลประกอบก�รปี 2556

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

 ฐ�นะท�งก�รเงินของบริษัทฯ จ�กงบก�รเงินรวม ณ สิ้นปี 2556 มียอดสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 6,492 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�ก
สิ้นปีก่อนร้อยละ 31 สืบเนื่องจ�กก�รเพิ่มขึ้นของเงินสด และลูกหนี้ก�รค�้ เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปีมียอดสูงกว่�เงินสดคงเหลือปีก่อนๆ 
โดยมีเป็นจำ�นวน 1,949 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มจ�กปี 2555 ร้อยละ 151 ส่วนลูกหนี้ก�รค้�มีจำ�นวน 1,960 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนร้อยละ 
30 สำ�หรับสินค้�คงคลัง มีจำ�นวน 1,191 ล้�นบ�ท มีจำ�นวนใกล้เคียงกับปีก่อน สำ�หรับฐ�นะท�งก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร มียอดสินทรัพย์รวม
ทั้งสิ้นจำ�นวน 6,433 ล้�นบ�ท เปรียบเทียบกับปีก่อนมีจำ�นวน 4,840 ล�้นบ�ท 

 ฐ�นะท�งก�รเงินเฉพ�ะของบริษัทฯ และงบก�รเงินรวม ณ 31 ธันว�คม 2556 เมื่อเทียบกับปี 2554 เพิ่มขึ้นจ�กสิ้นปี 2554 เป็น
จำ�นวน 2,465 ล้�นบ�ท และ 2,538 ล�้นบ�ท ต�มลำ�ดับ ยอดสินทรัพย์ของงบก�รเฉพ�ะของบริษัทเพิ่มขึ้นในอัตร�ร้อยละ 62 สืบเนื่องจ�ก
ก�รเพิ่มขึ้นของเงินสดและร�ยก�รเทียบเท�่เงินสดเป็นจำ�นวน 782 ล้�นบ�ท ลูกหนี้ก�รค�้เพิ่มขึ้นจำ�นวน 1,373 ล้�นบ�ท ด้วยในปี 2554 
ลูกค�้ชำ�ระค่�สินค้�บริษัทฯ ก่อนกำ�หนด เพื่อช่วยเหลือบริษัทฯ กรณีประสบอุทกภัย 
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สภาพคล่อง

 ในปี 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�นของงบก�รเงินเฉพ�ะบริษัทฯ และงบก�รเงินรวม จำ�นวน 1,594 
ล�้นบ�ท และ 1,624 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี 2555 เป็นจำ�นวน 1,381 ล้�นบ�ท และ 1,461 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ เนื่องจ�กได้รับค�่สินไหม
ทดแทนชดเชยคว�มเสียห�ยจ�กอุทกภัยจ�กบริษัทประกันภัยจำ�นวน 1,063 ล้�นบ�ท และจ�กก�รที่ส�ม�รถขย�ยระยะเวล�ก�รชำ�ระเงินค่�
สินค้�เพิ่มขึ้นอีก 17 วัน ทำ�ให้เงินสดคงเหลือเพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวน 371 ล�้นบ�ท

 เมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�นของงบก�รเงินเฉพ�ะบริษัทฯ และงบก�รเงินรวมปี 2554 ซึ่งมีจำ�นวน 997 
ล�้นบ�ท และ 1,036 ล้�นบ�ท ปี 2556 เพิ่มขึ้นจ�กปี 2554 เป็นจำ�นวน 597 ล้�นบ�ท และ 588 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ ส่วนแตกต่�งที่มี
นัยสำ�คัญคือปี 2556 ก�รบริห�รสินค้�คงคลัง และเจ้�หนี้ก�รค�้มีประสิทธิภ�พเพิ่มขึ้น

หนี้สิน

 ยอดหนี้สินรวมจ�กงบก�รเงินรวมของบริษัทฯปี 2556 มีจำ�นวน 2,243 ล้�นบ�ท ลดลงจ�กจำ�นวนหนี้สินรวมของสิ้นปีก่อนเป็น
จำ�นวน 172 ล้�นบ�ท เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้ชำ�ระเงินกู้ระยะสั้นและระยะย�วเป็นจำ�นวนเงิน 646 ล้�นบ�ท แต่มีเจ้�หนี้ก�รค้�เพิ่มขึ้นเป็น
จำ�นวน 249 ล้�นบ�ท และสำ�รองเงินปันผลที่จ�่ย มกร�คม 2557 จำ�นวน 158 ล้�นบ�ท บริษัทฯแสดงฐ�นะท�งก�รเงินที่แข็งแกร่ง โดย
ไม่มีภ�ระหนี้สินท�งก�รเงิน ณ วันสิ้นปีนี้ 

 เมื่อเทียบกับยอดหนี้สินรวมของงบก�รเงินเฉพ�ะบริษัทฯ และงบก�รเงินรวมปี 2554 ซึ่งมีจำ�นวน 2,630 ล้�นบ�ท และ 2,704 
ล�้นบ�ท ยอดหนี้สินงบก�รเงินรวมปี 2556 ลดลงจ�กจำ�นวนหนี้สินรวมของปี 2554 จำ�นวน 408 ล้�นบ�ทและ 461 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ 
เนื่องด้วยชำ�ระเงินกู้ในปี 2556 ต�มที่กล่�วข�้งต้น 

ส่วนของเจ้าของ

 ส่วนของผู้ถือหุ้นจ�กงบก�รเงินรวม ณ 31 ธันว�คม 2556 มีจำ�นวน 4,249 ล้�นบ�ท เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อนที่มีส่วนของผู้ถือหุ้น
เป็นจำ�นวน 2,525 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวน 1,724 ล้�นบ�ท หรือในอัตร�ร้อยละ 68 สืบเนื่องจ�กก�รเพิ่มขึ้นของกำ�ไรสุทธิจ�กผลก�ร
ดำ�เนินง�นในปีนี้จำ�นวน 1,623 ล้�นบ�ท และก�รใช้สิทธิซื้อหุ้นส�มัญของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (ESOP-5) จำ�นวน 38 ล้�นบ�ท

 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2554 ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้นงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รและงบก�รเงินรวม จำ�นวน 1,337 ล้�นบ�ท และ 
1,250 ล้�นบ�ท ปี 2556 เพิ่มขึ้นจ�กสิ้นปี 2554 เป็นจำ�นวน 2,874 ล้�นบ�ท และ 2,999 ล้�นบ�ทต�มลำ�ดับ ซึ่งก�รเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้น
ของงบก�รเงินรวม สืบเนื่องจ�กผลประกอบก�รสุทธิในปี 2555 และ ปี 2556 จำ�นวน 1,250 ล้�นบ�ท และ 1,623 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ
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ร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ
 คณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน) ประกอบด้วยกรรมก�รอิสระ จำ�นวน 3 ท่�น ดังนี้

 ดร.ปรชัญ� เปีย่มสมบรูณ ์ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ ดร.สวุรรณ วลยัเสถยีร และ น�ยตรขีวญั บนุน�ค เปน็ กรรมก�รตรวจ
สอบ คณะกรรมก�รตรวจสอบทุกท�่นมีคุณสมบัติครบถ้วนต�มที่กำ�หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมก�รตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำ�หนดและ
แนวท�งปฏิบัติที่ดีสำ�หรับคณะกรรมก�รตรวจสอบของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้�ที่ต�มขอบเขต
คว�มรบัผดิชอบในภ�รกจิทีไ่ดร้บัมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบรษิทัฯอย�่งเปน็อสิระ ในก�รชว่ยคณะกรรมก�รกำ�กบัดแูลใหก้�รดำ�เนนิง�นของ 
บริษัทฯ เป็นไปโดยปร�ศจ�กก�รขัดแย้งท�งผลประโยชน์ มีระบบก�รควบคุมภ�ยในที่เพียงพอ และผู้บริห�รได้ปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มซื่อสัตย์
สุจริต คว�มรับผิดชอบ และเป็นไปต�มนโยบ�ยของบริษัท ในรอบปี 2556 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้มีก�รประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดย 
ดร.ปรัชญ� เปี่ยมสมบูรณ์ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร และ น�ยตรีขวัญ บุนน�ค เข้�ร่วมประชุมครบทั้ง 4 ครั้ง และ มีก�รประชุมเพื่อติดต�ม
ง�นอีก 4 ครั้ง คณะกรรมก�รตรวจสอบได้มีก�รห�รือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริห�รระดับสูง ผู้ตรวจสอบภ�ยใน และผู้สอบบัญชีใน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปส�ระสำ�คัญในก�รปฏิบัติหน้�ที่ได้ดังนี้

1.  คณะกรรมก�รตรวจสอบได้สอบท�นงบก�รเงินของบริษัทฯประจำ�ร�ยไตรม�สและประจำ�ปี 2556 ซึ่งผ่�นก�รสอบท�นและตรวจ
สอบจ�กผูส้อบบญัชแีลว้ และนำ�เสนอตอ่คณะกรรมก�รบรษิทัเพือ่พจิ�รณ�อนมุตั ิโดยไดเ้ชญิผูบ้รหิ�รระดบัสงูและผูส้อบบญัช ีเข�้
รว่มประชมุกอ่นทีจ่ะใหค้ว�มเหน็ชอบงบก�รเงนิ เพือ่สอบท�นคว�มถกูตอ้งครบถว้นของงบก�รเงนิร�ยก�รปรบัปรงุบญัชทีีม่ผีลกระ
ทบต่องบก�รเงินอย่�งมีนัยสำ�คัญ และคว�มเพียงพอในก�รเปิดเผยข้อมูล รวมถึงสอบท�นก�รเตรียมคว�มพร้อมในก�รจัดทำ�งบ
ก�รเงินต�มม�ตรฐ�นบัญชีซึ่งอิงต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีส�กล (International Financial Reporting Standards: IFRS) คณะ
กรรมก�รตรวจสอบมคีว�มเหน็ว�่ กระบวนก�รจดัทำ�ร�ยง�นท�งบญัช ีและก�รเงนิ ของบรษิทัฯ มรีะบบก�รควบคมุภ�ยในทีด่เีพยีง
พอที่ทำ�ให้มั่นใจได้ว่� ร�ยง�นท�งก�รเงินแสดงฐ�นะท�งก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯอย่�งถูกต้องต�มที่ควรในส�ระ
สำ�คัญต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่กฎหม�ยกำ�หนด มีก�รเปิดเผยข้อมูลในงบก�รเงินอย่�งเพียงพอ และทันเวล� เพื่อเป็นประโยชน์
กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบก�รเงินในก�รตัดสินใจลงทุน รวมทั้งมีคว�มพร้อมในก�รจัดทำ�งบก�รเงินต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี
ส�กล

2.  คณะกรรมก�รตรวจสอบไดส้อบท�นและใหค้ว�มเหน็ตอ่ร�ยก�รทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืร�ยก�รทีอ่�จมคีว�มขดัแยง้ท�งผลประโยชนร์วม
ถงึก�รเปดิเผยขอ้มลูดงักล�่ว ต�มขอ้กำ�หนดของตล�ดหลกัทรพัย ์และสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัย ์
ซึ่งผู้สอบบัญชีมีคว�มเห็นว่�ร�ยก�รค้�กับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่มีส�ระสำ�คัญ(ถ้�มี)ได้เปิดเผย และแสดงร�ยก�รในงบก�รเงิน และ
หม�ยเหตปุระกอบงบแลว้ และคณะกรรมก�รตรวจสอบมคีว�มเหน็สอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัช ีรวมทัง้มคีว�มเหน็ว�่ ร�ยก�รดงักล�่ว 
เป็นร�ยก�รที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน หรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�ม
ขัดแย้งท�งผลประโยชน์ดังกล่�ว เป็นร�ยก�รที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยของบริษัทที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

3.  คณะกรรมก�รตรวจสอบได้สอบท�นก�รปฏิบัติง�นให้เป็นไปต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์ และตล�ดหลักทรัพย์ กฎระเบียบ ของ
สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัย ์ขอ้กำ�หนดของตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย คณะกรรมก�รกำ�กบั
ตล�ดทุน และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่�ไม่พบประเด็นที่เป็นส�ระสำ�คัญใน
เรื่องก�รไม่ปฏิบัติต�มกฎหม�ย ข้อกำ�หนด

4.  คณะกรรมก�รตรวจสอบไดส้อบท�นขอ้มลูก�รดำ�เนนิง�นและก�รควบคมุภ�ยใน เพือ่ประเมนิคว�มเพยีงพอเหม�ะสมและประสทิธผิล
ของระบบก�รควบคุมภ�ยในซึ่งครอบคลุมระบบง�นที่สำ�คัญของบริษัท ทั้งนี้ ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นส�ระสำ�คัญ บริษัท
มีก�รดูแลรักษ�ทรัพย์สินที่เหม�ะสม และมีก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ และคณะกรรมก�รตรวจสอบ
มีคว�มเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว�่ บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยในที่พอเพียง และระบบก�รติดต�มควบคุมดูแลก�ร ดำ�เนิน
ง�นอย่�งเพียงพอ เหม�ะสม และมีประสิทธิผล

5.  คณะกรรมก�รตรวจสอบได้กำ�กับดูแลง�นตรวจสอบภ�ยใน โดยพิจ�รณ�กำ�หนดเป้�หม�ยในก�รวัดผลก�รปฏิบัติง�นของผู้ตรวจ
สอบภ�ยในประจำ�ปี 2556 และอนุมัติแผนก�รตรวจสอบภ�ยใน ซึ่งกำ�หนดให้มีก�รทบทวนแผนฯ และเป้�หม�ยอย่�งน้อยทุก 
6 เดือน และรับทร�บผลก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต โดยในปี 2556 ได้มีก�ร
ตรวจสอบด้�นก�รปฏิบัติก�ร และด้�นก�รเงิน ดังนี้ ก�รตรวจนับสินค้�คงคลัง ก�รบริห�รก�รจัดซื้อวัตถุดิบ ก�รบริห�รระบบง�น
คอมพิวเตอร์ ก�รบริห�รก�รตล�ด ก�รบริห�รก�รผลิตและวัตถุดิบ ซึ่งคณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่�ระบบก�รตรวจสอบ
ภ�ยในของบริษัทฯ เป็นไปอย�่งอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล (อ�ทิเช่น ช่วยลดก�รเบิกใช้วัตถุดิบเพิ่มเติมในกระบวนก�รผลิต
ให้ต่ำ�ลงจ�ก 41.8 ล้�นบ�ท ในปี 2555 เหลือ 23.8 ล�้นบ�ท ในปี 2556) 
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6.  คณะกรรมก�รตรวจสอบได้พิจ�รณ�คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค�่ตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำ�ปี 2557 เพื่อนำ�เสนอต่อคณะ
กรรมก�รบริษัทฯ ให้ขออนุมัติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557 ซึ่งคณะกรรมก�รตรวจสอบได้พิจ�รณ�ผลก�รปฏิบัติง�น คว�ม
เป็นอิสระ และคว�มเหม�ะสมของค�่ตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอ

  น�ยโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต เลขที่ 3182 หรือ 

  น�งส�วรุ้งนภ� เลิศสุวรรณกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต เลขที่ 3516 หรือ 

  น�งส�วพิมพ์ใจ ม�นิตขจรกิจ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต เลขที่ 4521 

 จ�ก บริษัท สำ�นักง�น อีว�ย จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำ�หรับปี 2557 โดยให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำ�ก�รตรวจสอบและ
แสดงคว�มเห็นงบก�รเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตดังกล�่วข้�งต้นไม่ส�ม�รถปฏิบัติง�นได้ ให้บริษัท สำ�นักง�น อีว�ย 
จำ�กัด จัดห�ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตอื่นของบริษัทแทนได้ คณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นเกี่ยวกับก�รเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีว่�ในรอบปี
บัญชีที่ผ�่นม� ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติง�นด้วยคว�มรู้คว�มส�ม�รถในวิช�ชีพ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบก�รควบคุมภ�ยในและคว�ม
เสี่ยงต�่งๆ รวมทั้งมีคว�มเป็นอิสระในก�รปฏิบัติง�น 

  คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ปฏิบัติง�นต�มหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่ได้รับมอบหม�ย โดยใช้คว�มรู้ คว�มส�ม�รถประกอบกับ
คว�มระมัดระวังรอบคอบและมีคว�มเป็นอิสระอย�่งเพียงพอ โดยไม่มีข้อจำ�กัดในก�รได้รับข้อมูลทั้งจ�กผู้บริห�ร พนักง�นและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนได้ให้คว�มเห็นและข้อเสนอแนะต่�งๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ยอย่�งเท่�เทียมกัน 

 โดยสรุปภ�พรวมแล้ว คณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นว่� คณะกรรมก�รบริษัท ตลอดจนผู้บริห�รและกรรมก�รบริห�รของบริษัทฯ มี
จรยิธรรมและคว�มมุง่มัน่ในก�รปฏบิตัหิน�้ทีเ่พือ่ใหบ้รรลเุป�้หม�ยของบรษิทัฯอย�่งมคีณุภ�พ และไดใ้หค้ว�มสำ�คญัอย�่งยิง่ตอ่ก�รดำ�เนนิง�น
ภ�ยใต้ระบบก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่มีประสิทธิผล โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและระบบก�รควบคุมภ�ยในที่
รัดกุมเหม�ะสมเพียงพอ

 ในน�มคณะกรรมก�รตรวจสอบ 

 (ดร.ปรัชญ� เปี่ยมสมบูรณ์)
 ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ
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ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน
 คณะกรรมก�รของบริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่อก�รเปิดเผยงบก�รเงิน และงบก�รเงินรวมของบริษัทฯ และ
บรษิทัยอ่ย รวมทัง้ขอ้มลูส�รสนเทศท�งก�รเงนิทีป่ร�กฏในร�ยง�นประจำ�ป ีงบก�รเงนิดงักล�่วซึง่ไดจ้ดัทำ�ขึน้ต�มม�ตรฐ�นบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
โดยเลอืกใชน้โยบ�ยก�รบญัชทีีเ่หม�ะสมและถอืปฏบิตัอิย�่งสม่ำ�เสมอ มกี�รเปดิเผยขอ้มลูทีเ่ปน็ส�ระสำ�คญัอย�่งเพยีงพอในหม�ยเหตปุระกอบ
งบก�รเงิน รวมทั้งผ�่นก�รตรวจสอบและให้คว�มเห็นอย่�งไม่มีเงื่อนไขจ�กผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตที่เป็นอิสระ จึงสะท้อนฐ�นะก�รเงินที่เป็น
จริง สมเหตุสมผล และโปร่งใส อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

 คณะกรรมก�รบริษัทสนับสนุนให้บริษัทฯ มีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี เพื่อให้มีก�รดำ�เนินง�นและระบบควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสม
และมีประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้มั่นใจได้อย�่งมีเหตุผลว่� ก�รบันทึกข้อมูลท�งบัญชีมีคว�มถูกต้องและเพียงพอที่จะดำ�รงรักษ�ไว้ซึ่งทรัพย์สิน 
ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดก�รทุจริตหรือก�รดำ�เนินก�รที่ผิดปกติอย่�งมีส�ระสำ�คัญ 

 ทัง้นีค้ณะกรรมก�รบรษิทัไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมก�รตรวจสอบ เปน็ผูด้แูลรบัผดิชอบเกีย่วกบัคณุภ�พของร�ยง�นท�งก�รเงนิและระบบ
ควบคุมภ�ยใน และคว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบได้ปร�กฏในร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีนี้

 คณะกรรมก�รบริษัทมีคว�มเห็นว่�งบก�รเงินรวมประจำ�ปี 2556 ของบริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย ที่คณะ
กรรมก�รตรวจสอบได้สอบท�นร่วมกับฝ่�ยบริห�รและผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แสดงฐ�นะท�งก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นอย่�งถูกต้อง 
รวมทั้งระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่�พอใจ ส�ม�รถสร�้งคว�มเชื่อถือในระบบก�รเงินของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยได้เป็นอย่�งดี

         

         คณะกรรมก�รบริษัท



บริษัท เอสวีไอ จำากัด (มหาชน) 69

ร�ยง�นของผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน)

ข�้พเจ�้ได้ตรวจสอบงบก�รเงินรวมของบริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐ�นะก�รเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 งบกำ�ไรข�ดทุนรวม งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ

งบกระแสเงนิสดรวมสำ�หรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนั รวมถงึหม�ยเหตสุรปุนโยบ�ยก�รบญัชทีีส่ำ�คญัและหม�ยเหตเุรือ่งอืน่ๆ และไดต้รวจ

สอบงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รของบริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริห�รเป็นผู้รับผิดชอบในก�รจัดทำ�และก�รนำ�เสนองบก�รเงินเหล�่นี้โดยถูกต้องต�มที่ควรต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

และรับผิดชอบเกี่ยวกับก�รควบคุมภ�ยในที่ผู้บริห�รพิจ�รณ�ว่�จำ�เป็นเพื่อให้ส�ม�รถจัดทำ�งบก�รเงินที่ปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้�พเจ้�เป็นผู้รับผิดชอบในก�รแสดงคว�มเห็นต่องบก�รเงินดังกล่�วจ�กผลก�รตรวจสอบของข้�พเจ้� ข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติง�นตรวจ

สอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชี ซึ่งกำ�หนดให้ข�้พเจ้�ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดด้�นจรรย�บรรณ รวมถึงว�งแผนและปฏิบัติง�นตรวจ

สอบเพื่อให้ได้คว�มเชื่อมั่นอย�่งสมเหตุสมผลว�่งบก�รเงินปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญหรือไม่

ก�รตรวจสอบรวมถึงก�รใช้วิธีก�รตรวจสอบเพื่อให้ได้ม�ซึ่งหลักฐ�นก�รสอบบัญชีเกี่ยวกับจำ�นวนเงินและก�รเปิดเผยข้อมูลในงบ

ก�รเงิน วิธีก�รตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงก�รประเมินคว�มเสี่ยงจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญของงบก�รเงินไม่ว�่จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด ในก�รประเมินคว�มเสี่ยงดังกล�่ว ผู้สอบ

บัญชีพิจ�รณ�ก�รควบคุมภ�ยในที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดทำ�และก�รนำ�เสนองบก�รเงินโดยถูกต้องต�มที่ควรของกิจก�ร เพื่อออกแบบ

วิธีก�รตรวจสอบที่เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รแสดงคว�มเห็นต่อประสิทธิผลของก�รควบคุมภ�ยใน

ของกจิก�ร ก�รตรวจสอบรวมถงึก�รประเมนิคว�มเหม�ะสมของนโยบ�ยก�รบญัชทีีผู่บ้รหิ�รใชแ้ละคว�มสมเหตสุมผลของประม�ณ

ก�รท�งบัญชีที่จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริห�ร รวมทั้งก�รประเมินก�รนำ�เสนองบก�รเงินโดยรวม  

ข�้พเจ�้เชื่อว่�หลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่ข�้พเจ้�ได้รับเพียงพอและเหม�ะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้�

ความเห็น

ข�้พเจ�้เห็นว่�งบก�รเงินข้�งต้นนี้แสดงฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 ผลก�รดำ�เนินง�นและกระแสเงินสด สำ�หรับปี

สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย และเฉพ�ะของบริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน) โดยถูกต้อง

ต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน  

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข�้พเจ�้ขอให้สังเกตหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 4 เกี่ยวกับก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยบัญชีเนื่องจ�กก�รนำ�ม�ตรฐ�นก�รบัญชี

ฉบับที่ 12 เรื่อง ภ�ษีเงินได้ม�ถือปฏิบัติ บริษัทฯได้ปรับย้อนหลังงบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันว�คม 2555 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อสะท้อนร�ยก�รปรับปรุงจ�กก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยก�รบัญชีดังกล�่ว และนำ�

เสนองบแสดงฐ�นะก�รเงินรวมและงบแสดงฐ�นะก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร ณ วันที่ 1 มกร�คม 2555 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ

โดยใช้นโยบ�ยก�รบัญชีเกี่ยวกับภ�ษีเงินได้ดังกล�่วด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ข้�พเจ้�มิได้แสดงคว�มเห็นอย่�งมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่�งใด

 โสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต เลขทะเบียน 3182

บริษัท สำ�นักง�น เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด

กรุงเทพฯ: 27 กุมภ�พันธ์ 2557



รายงานประจำาปี 255670

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน        

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 8  858,528,940   567,279,924   374,390,488   805,894,426   528,610,109   315,074,112 

เงินลงทุนชั่วคร�ว 9  1,090,365,344   210,000,000   795,107,531   1,090,365,344   210,000,000   795,107,531 

ลูกหนี้ก�รค้� 7, 10  1,960,036,283   1,511,245,307   587,456,981   1,904,574,995   1,442,172,545   574,236,900 

สินค้�คงเหลือ 11  1,190,651,846   1,216,278,776   1,117,271,423   1,142,691,156   1,132,487,702   1,051,464,328 

เงินจ่�ยล่วงหน้�ค่�ซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์   10,826,560   2,055,257   13,165,305   10,826,560   2,055,257   13,165,305 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   31,029,639   28,259,580   27,768,438   24,528,540   21,009,810   17,645,010 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  5,141,438,612  3,535,118,844  2,915,160,166  4,978,881,021  3,336,335,423  2,766,693,186 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        

ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย 7  -   -   -  29,661,556  57,196,225  96,516,920 

เงินให้กู้ยืมระยะย�วแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้�งรับ  -   -   -   -   -  36,508,366 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12  -   -   -  3,269,055  3,269,050  3,269,050 

ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์  13 1,291,923,906  1,386,552,596  1,022,554,283  1,362,861,620  1,426,332,882  1,049,977,769 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14 23,360,205  7,948,088  10,372,517  23,360,205  7,948,088  10,372,517 

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอตัดบัญชี 24 25,771,110  9,249,401  5,455,204  25,762,578  8,007,781  4,229,813 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  9,555,503  666,699  4,726,282  9,555,504  445,169  4,506,371 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,350,610,724  1,404,416,784  1,043,108,286  1,454,470,518  1,503,199,195  1,205,380,806 

รวมสินทรัพย ์  6,492,049,336  4,939,535,628  3,958,268,452  6,433,351,539  4,839,534,618  3,972,073,992 

       

 

      

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี ้       

       

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน
บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: บ�ท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หม�ยเหตุ 31 ธันว�คม 31 ธันว�คม 1 มกร�คม 31 ธันว�คม 31 ธันว�คม 1 มกร�คม  

  2556 2555 2555 2556 2555 2555 

   (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
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บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: บ�ท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หม�ยเหตุ 31 ธันว�คม 31 ธันว�คม 1 มกร�คม 31 ธันว�คม 31 ธันว�คม 1 มกร�คม  

  2556 2555 2555 2556 2555 2555 

   (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น        

หนี้สินหมุนเวียน        

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กธน�ค�ร 15  -   95,005,755   7,549,200   -   -   - 

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น 7, 16  1,866,736,186   1,617,843,726   1,881,010,377   1,850,104,148   1,577,275,584   1,837,609,696 

เงินกู้ยืมระยะย�วจ�กธน�ค�รที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ        

  ภ�ยในหนึ่งป ี 17  -   449,043,694   273,754,340   -   449,043,694   273,754,340 

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ        

  ภ�ยในหนึ่งป ี 18  979,841   953,504   2,417,246   979,841   953,504   2,417,246 

ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลค้�งจ่�ย   2,261,457   1,809,349   2,772,756   2,261,457   1,809,349   2,772,756 

เงินรับล่วงหน�้ค่�สินค้�และอุปกรณ์สำ�หรับก�รผลิต  71,862,399   64,257,756   65,050,995   71,862,399   64,257,756   65,050,995 

เงินปันผลค�้งจ่�ย 30  158,238,401   -   -   158,238,401   -   - 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น   85,569,899   26,558,026   92,045,604   80,806,977   22,240,886   69,921,750 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  2,185,648,183  2,255,471,810  2,324,600,518  2,164,253,223  2,115,580,773  2,251,526,783 

หนี้สินไม่หมุนเวียน        

เงินกู้ยืมระยะย�วจ�กธน�ค�ร - สุทธิจ�กส่วนที่ถึง        

  กำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งป ี 17  -  102,489,106  343,784,520   -  102,489,106  343,784,520 

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน - สุทธิจ�กส่วนที่ถึง        

  กำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งป ี 18 1,516,658  2,496,499  1,727,863  1,516,658  2,496,499  1,727,863 

สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น 19 56,099,661  54,205,753  33,499,958  56,099,661  54,205,753  33,499,958 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  57,616,319  159,191,358  379,012,341  57,616,319  159,191,358  379,012,341 

รวมหนี้สิน  2,243,264,502  2,414,663,168  2,703,612,859  2,221,869,542  2,274,772,131  2,630,539,124 

        

      

        

      

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี ้      
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ส่วนของผู้ถือหุ้น        

ทุนเรือนหุ้น 20       

ทุนจดทะเบียน        

  หุ้นส�มัญ 2,265,754,448 หุ้น มูลค�่หุ้นละ 1 บ�ท        

   (31 ธันว�คม 2555 และ 1 มกร�คม 2555: 

   หุ้นส�มัญ 1,985,178,736 หุ้น มูลค�่หุ้นละ 1 บ�ท) 2,265,754,448  1,985,178,736  1,985,178,736  2,265,754,448  1,985,178,736  1,985,178,736 

 ทุนท่ีออกและชำ�ระแล้ว        

  หุ้นส�มัญ 2,260,548,581 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท         

  (31 ธันว�คม 2555: หุ้นส�มัญ 1,961,099,986 หุ้น        

  มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท)        

   (1 มกร�คม 2555: หุ้นส�มัญ 1,950,469,236 หุ้น        

  มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท)  2,260,548,581  1,961,099,986  1,950,469,236  2,260,548,581  1,961,099,986  1,950,469,236 

ส่วนเกินมูลค่�หุ้นส�มัญ  81,563,059  26,400,527  15,769,777  81,563,059  26,400,527  15,769,777 

หุ้นส�มัญซื้อคืน 22  -  (113,520,282) (113,520,282)  -  (113,520,282) (113,520,282)

กำ�ไรสะสม         

   จัดสรรแล้ว        

          สำ�รองต�มกฎหม�ย 23 226,575,445  223,123,344  203,514,770  226,575,445  223,123,344  203,514,770 

          สำ�รองสำ�หรับหุ้นที่บริษัทฯซื้อคืน 22  -  113,520,282  113,520,282   -  113,520,282  113,520,282    

ยังไม่ได้จัดสรร   1,629,677,192  335,333,768  (895,306,927) 1,642,430,774  354,138,630  (828,326,445)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  50,420,557  (21,085,165) (19,791,263)  364,138   -   107,530 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  4,248,784,834  2,524,872,460  1,254,655,593  4,211,481,997  2,564,762,487  1,341,534,868 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  6,492,049,336  4,939,535,628  3,958,268,452  6,433,351,539  4,839,534,618  3,972,073,992 

     

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)
บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: บ�ท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หม�ยเหตุ 31 ธันว�คม 31 ธันว�คม 1 มกร�คม 31 ธันว�คม 31 ธันว�คม 1 มกร�คม  

  2556 2555 2555 2556 2555 2555 

   (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
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รายได ้      

ร�ยได้จ�กก�รข�ย 7  8,006,481,328   7,704,376,287   7,738,839,599   7,392,489,792 

กำ�ไรจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน   28,258,003   134,590,367   22,611,393   130,654,149 

เงินค่�สินไหมทดแทนจ�กเหตุก�รณ์อุทกภัย 13  1,063,015,909   744,069,747   1,063,015,909   744,069,747 

ร�ยได้อื่น 7  67,357,966   36,361,566   66,014,746   34,235,460 

รวมรายได ้   9,165,113,206   8,619,397,967   8,890,481,647   8,301,449,148 

ค่าใช้จ่าย      

ต้นทุนข�ย 7  7,232,580,993   6,973,959,279   7,036,489,204   6,725,541,941 

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย   101,368,059   118,006,231   98,131,687   115,371,783 

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร   245,607,783   189,737,103   172,890,451   135,001,204 

ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของเงินลงทุน   97,133,400   13,990,050   97,133,400   13,990,050 

ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)   (139,891,507)  3,864,768   (129,813,110)  44,627,041 

ค่�เสียห�ยจ�กเหตุก�รณ์อุทกภัย   -   33,835,693   -   33,835,693 

รวมค่าใช้จ่าย   7,536,798,728   7,333,393,124   7,274,831,632   7,068,367,712 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   1,628,314,478   1,286,004,843   1,615,650,015   1,233,081,436 

ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงิน   (18,735,881)  (37,740,423)  (13,373,883)  (32,976,406)

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้   1,609,578,597   1,248,264,420   1,602,276,132   1,200,105,030 

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได ้ 24  13,510,759   1,984,849   14,761,944   1,968,619 

กำาไรสำาหรับปี   1,623,089,356   1,250,249,269   1,617,038,076   1,202,073,649 

กำาไรต่อหุ้น  27     

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น       

   กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  0�72  0�65  0�72  0�62 

กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด      

   กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  0�72  0�64  0�72  0�62 

         

 

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้      

    

งบกำ�ไรข�ดทุน
บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย  

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556

         (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

   (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)
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งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย  

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556

         (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2556 2555 2556 2555

   (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

กำาไรสำาหรับปี   1,623,089,356   1,250,249,269   1,617,038,076   1,202,073,649 

         

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:      

ผลต�่งของอัตร�แลกเปลี่ยนจ�กก�รแปลงค่�งบก�รเงิน      

   ที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศ   71,141,584   (21,085,165)  -   - 

ผลกำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รวัดมูลค่�เงินลงทุนใน      

   หลักทรัพย์เผื่อข�ย   365,344   (107,530)  365,344   (107,530)

ผลกระทบภ�ษีเงินได ้   (1,206)  -   (1,206)  - 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี   71,505,722   (21,192,695)  364,138   (107,530)

         

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี   1,694,595,078   1,229,056,574   1,617,402,214   1,201,966,119 

         

 

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้      
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งบกระแสเงินสด
บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย  

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556

         (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2556 2555 2556 2555

   (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน      

กำ�ไรก่อนภ�ษี   1,609,578,597   1,248,264,420   1,602,276,132   1,200,105,030 

ร�ยก�รปรับกระทบยอดกำ�ไรก่อนภ�ษีเป็นเงินสดรับ (จ่�ย)      

   จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น      

   ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย   296,416,750   163,800,456   184,311,150   153,105,945 

   ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับร�ยก�ร)   (134,791,022)  (4,002,272)  (130,861,647)  36,760,000 

   ค่�เผื่อก�รลดลงของมูลค่�สินค้�คงเหลือเพิ่มขึ้น   24,268,326   26,912,912   14,593,778   20,299,155 

   สำ�รองค่�ใช้จ่�ยก�รรับประกัน   (1,358,422)  956,350   (1,358,422)  956,350 

   สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น    8,054,158   24,758,727   8,054,158   24,758,727 

   ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค�่ของเงินลงทุน   -   -   97,133,400   13,990,050 

   ข�ดทุน (กำ�ไร) จ�กก�รจำ�หน่�ย/ตัดจำ�หน่�ยอุปกรณ์   (573,197)  341,846,137   (573,197)  341,846,137 

   กลับร�ยก�รข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของอุปกรณ์    (121,975,828)  (353,974,947)  (130,929,370)  (353,974,947)

   ข�ดทุน (กำ�ไร) จ�กอัตร�แลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง   31,156,070   (14,356,736)  22,268,907   (8,249,620)

   กำ�ไรจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย   (2,816,752)  -   (2,816,752)  - 

   ดอกเบี้ยรับ   (14,938,313)  (9,719,476)  (14,611,506)  (8,946,260)

   ค่�ใช้จ่�ยดอกเบี้ย   13,257,320   34,022,197   8,635,866   30,243,874 

กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนก�รเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย ์      

   และหนี้สินดำ�เนินง�น   1,706,277,687   1,458,507,768   1,656,122,497   1,450,894,441 

สินทรัพย์ดำ�เนินง�น (เพิ่มขึ้น) ลดลง      

   ลูกหนี้ก�รค�้   (280,796,170)  (926,367,120)  (283,502,550)  (914,066,023)

   สินค้�คงเหลือ   (2,940,895)  (114,721,450)  (29,096,731)  (90,123,714)

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   (33,003,032)  19,663,526   (32,749,113)  16,789,868 

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   (8,886,482)  4,095,986   18,117,285   4,207,124 

หนี้สินดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้น (ลดลง)      

   เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น   201,198,297   (169,729,957)  218,499,535   (168,643,351)

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น   60,369,686   (66,426,446)  59,924,029   (48,606,204)

   เงินสดจ่�ยผลประโยชน์เงินบำ�เหน็จพนักง�น   (3,343,498)  (4,052,932)  (3,343,498)  (4,052,932)

เงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น   1,638,875,593   200,969,375   1,603,971,454   246,399,209 

   จ่�ยดอกเบี้ย   (13,815,487)  (35,075,812)  (9,194,033)  (31,297,489)

   จ่�ยภ�ษีเงินได ้   (1,197,509)  (2,772,756)  (1,197,509)  (2,772,756)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน   1,623,862,597   163,120,807   1,593,579,912   212,328,964 

         

 

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี ้      
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย  

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556

         (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2556 2555 2556 2555

   (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      
เงินลงทุนชั่วคร�วลดลง   (430,000,000)  85,000,001   (430,000,000)  85,000,001 
เงินสดจ�่ยจ�กก�รเพิ่มทุนในบริษัทย่อย   -   -   (97,133,405)  (13,990,050)
เงินให้กู้ยืมระยะย�วแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค�้งรับลดลง   -   -   -   32,985,797 
ดอกเบี้ยรับ   14,974,824   10,030,375   14,615,761   11,059,976 
เงินสดจ�่ยซื้อที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ ์   (63,281,635)  (598,519,989)  9,812,011   (592,297,804)
เงินสดรับจ�กก�รจำ�หน่�ยอุปกรณ์   654,206   13,744,805   654,206   53,090,336 
เงินสดจ�่ยซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร ์   (11,873,848)  (1,656,482)  (11,873,848)  (1,656,482)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน   (489,526,453)  (491,401,290)  (513,925,275)  (425,808,226)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      
เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กธน�ค�รลดลง   (95,005,755)  87,456,555   -   - 
เงินสดรับจ�กเงินกู้ยืมระยะย�วจ�กธน�ค�ร   -   915,550,000   -   915,550,000 
ชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะย�วจ�กธน�ค�ร   (550,721,912)  (1,005,368,796)  (550,721,912)  (1,005,368,796)
หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ท�งก�รเงินลดลง   (1,082,124)  (695,461)  (1,082,124)  (695,461)
จ่�ยเงินปันผล   (2,567)  -   (2,567)  - 
เงินสดรับจ�กก�รแปลงสภ�พสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญ   37,750,900   21,261,500   37,750,900   21,261,500 
เงินสดรับจ�กก�รจำ�หน่�ยหุ้นทุนซื้อคืน   149,807,365   -   149,807,365   - 
เงินสดสุทธิจ�ก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดห�เงิน   (459,254,093)  18,203,798   (364,248,338)  (69,252,757)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น   54,288,949   6,698,102   -   - 
ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงอัตร�แลกเปลี่ยนต่อเงินสด      
   และร�ยก�รเทียบเท�่เงินสด   11,878,018   (3,731,984)  11,878,018   (3,731,984)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ   741,249,018   (307,110,567)  727,284,317   (286,464,003)
เงินสดและร�ยก�รเทียบเท�่เงินสดต้นปี   617,279,924   924,390,491   578,610,109   865,074,112 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)   1,358,528,942   617,279,924   1,305,894,426   578,610,109 
         
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม      
ร�ยก�รที่ไม่ใช่เงินสด      
   กำ�ไร (ข�ดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กก�รเปลี่ยนแปลง
   มูลค่�ของเงินลงทุน   365,344   (107,530)  365,344   (107,530)
   ร�ยก�รซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ�่ยชำ�ระ   18,069,606   24,408,588   18,069,606   24,408,588 
   ข�ยเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้บริษัทย่อยโดยยังมิได้รับชำ�ระเงิน  -   61,122,320   -   61,122,320 
   เจ�้หนี้ค่�สินค้�และอุปกรณ์ที่ฝ�กไว้เพื่อก�รผลิต   169,719,523   281,275,636   169,719,523   281,275,636 
   จ่�ยหุ้นปันผล   280,573,145   -   280,573,145   - 
   เงินปันผลค้�งจ่�ย   158,238,400   -   158,238,400   - 
         
 

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้     
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งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย  

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556
(หน่วย: บ�ท)

งบก�รเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำ�ไรสะสม

ผลต่�งจ�ก
ก�รแปลงค่�

งบก�รเงินที่เป็น
เงินตร�ต่�งประเทศ

ส่วนเกินทุน
จ�กก�รวัดมูลค่�
เงินลงทุนใน

หลักทรัพย์เผื่อข�ย

จัดสรรแล้ว รวม
องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ

ผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และชำ�ระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค�่หุ้นส�มัญ

สำ�รองสำ�หรับ
หุ้นที่บริษัทฯซื้อคืน

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้นหุ้นส�มัญซื้อคืน สำ�รองต�มกฎหม�ย ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

   - ตามที่เคยรายงานไว้  1,950,469,236  15,769,777  (113,520,282)  203,514,770  113,520,282  (899,536,740)  (19,898,793)  107,530  (19,791,263)  1,250,425,780 
ผลสะสมจ�กก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ย
   ก�รบัญชีเกี่ยวกับภ�ษีเงินได้  -  -  -  -  -  4,229,813  -  -  -  4,229,813 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
   - หลังการปรับปรุง  1,950,469,236  15,769,777  (113,520,282)  203,514,770  113,520,282  (895,306,927)  (19,898,793)  107,530  (19,791,263)  1,254,655,593 
ส่วนเกินมูลค่�หุ้นส�มัญ  -  10,630,750  -  -  -  -  -  -  -  10,630,750 
เพิ่มทุนหุ้นส�มัญจ�กก�รแปลงสภ�พ

   สิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญ (หม�ยเหตุ 21)  10,630,750  -  -  -  -  -  -  -  -  10,630,750 
กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี  -  -  -  -  -  1,250,249,269  (1,186,372)  (107,530)  (1,293,902)  1,248,955,367 
โอนกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น
   สำ�รองต�มกฎหม�ย  -  -  -  19,608,574  -  (19,608,574)  -  -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  1,961,099,986  26,400,527  (113,520,282)  223,123,344  113,520,282  335,333,768  (21,085,165)  -  (21,085,165)  2,524,872,460 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
   - ตามที่เคยรายงานไว้  1,961,099,986  26,400,527  (113,520,282)  223,123,344  113,520,282  327,325,987  (21,085,165)  -  (21,085,165)  2,516,864,679 
ผลสะสมจ�กก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ย
   ก�รบัญชีเกี่ยวกับภ�ษีเงินได้  -  -  -  -  -  8,007,781  -  -  -  8,007,781 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
   - หลังการปรับปรุง  1,961,099,986  26,400,527  (113,520,282)  223,123,344  113,520,282  335,333,768  (21,085,165)  -  (21,085,165)  2,524,872,460 

ส่วนเกินมูลค่�หุ้นส�มัญ  -  55,162,532  -  -  -  -  -  -  -  55,162,532 
เพิ่มทุนหุ้นส�มัญจ�กก�รแปลงสภ�พ
   สิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญ (หม�ยเหตุ 21)  18,875,450  -  -  -  -  -  -  -  -  18,875,450 
หุ้นส�มัญซื้อคืนระหว่�งปี (หม�ยเหตุ 22)  -  -  113,520,282  -  (113,520,282)  113,520,282  -  -  -  113,520,282 
เพิ่มทุนหุ้นส�มัญเพื่อจ่�ยหุ้นปันผล (หม�ยเหตุ 30)  280,573,145  -  -  -  -  (280,573,145)  -  -  -  - 
เงินปันผลจ่�ย (หม�ยเหตุ 30)  -  -  -  -  -  (158,240,968)  -  -  -  (158,240,968)
กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี  -  -  -  -  -  1,623,089,356  71,141,584  364,138  71,505,722  1,694,595,078 
โอนกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น
   สำ�รองต�มกฎหม�ย  -  -  -  3,452,101  -  (3,452,101)  -  -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  2,260,548,581  81,563,059  -  226,575,445  -  1,629,677,192  50,056,419  364,138  50,420,557  4,248,784,834 

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย  

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556
(หน่วย: บ�ท)

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรข�ดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

รวม
องค์ประกอบอื่น

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

กำ�ไรสะสม ส่วนเกินทุน
จ�กก�รวัดมูลค่�
เงินลงทุนใน

หลักทรัพย์เผื่อข�ย

จัดสรรแล้ว

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และชำ�ระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค�่หุ้นส�มัญ

สำ�รองสำ�หรับ
หุ้นที่บริษัทฯซื้อคืน

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้นหุ้นส�มัญซื้อคืน สำ�รองต�มกฎหม�ย ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

   - ตามที่เคยรายงานไว้  1,950,469,236  15,769,777  (113,520,282)  203,514,770  113,520,282  (832,556,258)  107,530  107,530  1,337,305,055 
ผลสะสมจ�กก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ย
   ก�รบัญชีเกี่ยวกับภ�ษีเงินได้  -  -  -  -  -  4,229,813  -  -  4,229,813 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
   - หลังการปรับปรุง  1,950,469,236  15,769,777  (113,520,282)  203,514,770  113,520,282  (828,326,445)  107,530  107,530  1,341,534,868 
ส่วนเกินมูลค่�หุ้นส�มัญ  -  10,630,750  -  -  -  -  -  -  10,630,750 
เพิ่มทุนหุ้นส�มัญจ�กก�รแปลงสภ�พ
   สิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญ (หม�ยเหตุ 21)  10,630,750  -  -  -  -  -  -  -  10,630,750 
กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี  -  -  -  -  -  1,202,073,649  (107,530)  (107,530)  1,201,966,119 
โอนกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น
   สำ�รองต�มกฎหม�ย  -  -  -  19,608,574  -  (19,608,574)  -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  1,961,099,986  26,400,527  (113,520,282)  223,123,344  113,520,282  354,138,630  -  -  2,564,762,487 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
   - ตามที่เคยรายงานไว้  1,961,099,986  26,400,527  (113,520,282)  223,123,344  113,520,282  346,130,849  -  -  2,556,754,706 
ผลสะสมจ�กก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ย
   ก�รบัญชีเกี่ยวกับภ�ษีเงินได้  -  -  -  -  -  8,007,781  -  -  8,007,781 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
   - หลังการปรับปรุง  1,961,099,986  26,400,527  (113,520,282)  223,123,344  113,520,282  354,138,630  -  -  2,564,762,487 
ส่วนเกินมูลค่�หุ้นส�มัญ  -  55,162,532  -  -  -  -  -  -  55,162,532 
เพิ่มทุนหุ้นส�มัญจ�กก�รแปลงสภ�พ
   สิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญ (หม�ยเหตุ 21)  18,875,450  -  -  -  -  -  -  -  18,875,450 
หุ้นส�มัญซื้อคืนระหว่�งปี (หม�ยเหตุ 22)  -  -  113,520,282  -  (113,520,282)  113,520,282  -  -  113,520,282 
เพิ่มทุนหุ้นส�มัญเพื่อจ่�ยหุ้นปันผล (หม�ยเหตุ 30)  280,573,145  -  -  -  -  (280,573,145)  -  -  - 
เงินปันผลจ่�ย (หม�ยเหตุ 30)  -  -  -  -  -  (158,240,968)  -  -  (158,240,968)
กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี  -  -  -  -  -  1,617,038,076  364,138  364,138  1,617,402,214 
โอนกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น
   สำ�รองต�มกฎหม�ย  -  -  -  3,452,101  -  (3,452,101)  -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  2,260,548,581  81,563,059  -  226,575,445  -  1,642,430,774  364,138  364,138  4,211,481,997 

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม 

บริษัท เอสวีไอ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

 บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมห�ชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำ�เน�ในประเทศไทย บริษัทฯ จดทะเบียนใน

ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 พฤษภ�คม 2537 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือก�รผลิตและจำ�หน�่ยสินค้�ประเภทแผง

วงจรไฟฟ�้สำ�เร็จรูปและผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิคส์ ที่อยู่ต�มที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ 141-142 หมู่ที่ 5 นิคมอุตส�หกรรมบ�ง

กะดี ถนนติว�นนท์ ตำ�บลบ�งกะดี อำ�เภอเมือง จังหวัดปทุมธ�นี และโรงง�นอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่เลขที่ 33/10 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ 

ตำ�บลบ�งตล�ด อำ�เภอป�กเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

2.1 งบก�รเงินนี้จัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่กำ�หนดในพระร�ชบัญญัติวิช�ชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงร�ยก�รใน

งบก�รเงินต�มข้อกำ�หนดในประก�ศกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค�้ลงวันที่ 28 กันย�ยน 2554 ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติก�รบัญชี 

พ.ศ. 2543

 งบก�รเงินฉบับภ�ษ�ไทยเป็นงบก�รเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นท�งก�รต�มกฎหม�ย งบก�รเงินฉบับภ�ษ�อังกฤษแปลจ�กงบก�รเงิน

ฉบับภ�ษ�ไทยนี้

 งบก�รเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ร�ค�ทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่�งอื่นในนโยบ�ยก�รบัญชี

2.2 เกณฑ์ในก�รจัดทำ�งบก�รเงินรวม

ก) งบก�รเงินรวมนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยรวมงบก�รเงินของบริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่� “บริษัทฯ”) และ              

บริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว�่ “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้
จัดตั้งขึ้นใน อัตร�ร้อยละ

ของก�รถือหุ้นชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ

2556 2555
ร้อยละ ร้อยละ

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ
Globe Vision Corp. ถือเงินลงทุน บริติช เวอร์จิ้น 

ไอส์แลนด์

100 100

SVI A/S จัดห�วัตถุดิบ เดนม�ร์ก 100 100
SVI China Limited ถือเงินลงทุนและจัดห�

วัตถุดิบ

ฮ่องกง 100 -

จัดตั้งขึ้นใน อัตร�ร้อยละของ

ก�รถือหุ้น (โดยท�งอ้อม)ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ

2556 2555
ร้อยละ ร้อยละ

ถือหุ้นโดย Globe Vision Corp.
Shi Wei Electronics (HK)    จัดห�วัตถุดิบ ฮ่องกง 100 100
   Company Limited
Northtec Co., Ltd. จัดห�วัตถุดิบ ไต้หวัน 100 100
SVI China Limited ถือเงินลงทุนและจัดห�

วัตถุดิบ

ฮ่องกง - 100

ถือหุ้นโดย SVI China Limited
SVI Electronics (Tianjin) Co., Ltd. ผลิตอุปกรณ์

 อิเล็กทรอนิกส์

จีน 100 100
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ข) บริษัทฯ นำ�งบก�รเงินของบริษัทย่อยม�รวมในก�รจัดทำ�งบก�รเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำ�น�จในก�รควบคุมบริษัทย่อย

จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดก�รควบคุมบริษัทย่อยนั้น  

ค) งบก�รเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้นโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

ง) สินทรัพย์และหนี้สินต�มงบก�รเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต�่งประเทศแปลงค่�เป็นเงินบ�ทโดยใช้อัตร�แลกเปลี่ยน ณ วัน

สิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�น ส่วนร�ยได้และค่�ใช้จ�่ยแปลงค่�เป็นเงินบ�ทโดยใช้อัตร�แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยร�ยเดือน ผลต่�งซึ่ง

เกิดขึ้นจ�กก�รแปลงค�่ดังกล่�วได้แสดงไว้เป็นร�ยก�ร “ผลต�่งจ�กก�รแปลงค�่งบก�รเงินที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศ” ในงบ

แสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

จ) ยอดคงค้�งระหว่�งบริษัทฯ และบริษัทย่อย ร�ยก�รค้�ระหว่�งกันที่มีส�ระสำ�คัญ เงินลงทุนในบริษัทย่อยได้ถูกตัดออกจ�กงบ

ก�รเงินรวมนี้แล้ว

2.3 บริษัทฯ จัดทำ�งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รเพื่อประโยชน์ต่อส�ธ�รณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยต�มวิธีร�ค�ทุน

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอน�คตมีร�ยละเอียดดังนี้

 ก.  มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี

 ฉบับที่ 12  ภ�ษีเงินได้

 ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) ก�รบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจ�กรัฐบ�ล และก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคว�มช่วยเหลือ

จ�กรัฐบ�ล

 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต�่งประเทศ

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

 ฉบับที่ 8 ส่วนง�นดำ�เนินง�น

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี 

 ฉบับที่ 10 คว�มช่วยเหลือจ�กรัฐบ�ล - กรณีที่ไม่มีคว�มเกี่ยวข้องอย่�งเฉพ�ะเจ�ะจงกับกิจกรรม

ดำ�เนินง�น

 ฉบับที่ 21 ภ�ษีเงินได้ - ก�รได้รับประโยชน์จ�กสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค�่เสื่อมร�ค�ที่ตีร�ค�ใหม่

 ฉบับที่ 25 ภ�ษีเงินได้ - ก�รเปลี่ยนแปลงสถ�นภ�พท�งภ�ษีของกิจก�รหรือของผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติท�งบัญชีเกี่ยวกับก�รโอนและก�รรับโอนสินทรัพย์ท�งก�รเงิน

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีและแนวปฏิบัติท�งบัญชีข้�งต้นไม่มีผลกระทบ

อย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงินนี้ ยกเว้นม�ตรฐ�นก�รบัญชีดังต่อไปนี้ 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ 

 ม�ตรฐ�นฉบบันีก้ำ�หนดใหก้จิก�รระบผุลแตกต�่งชัว่คร�วทีเ่กดิจ�กคว�มแตกต�่งระหว�่งมลูค�่สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทีแ่สดงในงบแสดง

ฐ�นะก�รเงนิกบัฐ�นภ�ษ ีและรบัรูผ้ลกระทบท�งภ�ษเีปน็สนิทรพัยห์รอืหนีส้นิภ�ษเีงนิไดร้อก�รตดับญัชตี�มหลกัเกณฑท์ีก่ำ�หนด บรษิทัฯ

และบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบ�ยก�รบัญชีดังกล่�วในปีปัจจุบันและปรับย้อนหลังงบก�รเงินของปีก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบ

เทียบเสมือนหนึ่งว�่บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ผลกระทบท�งภ�ษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีม�โดยตลอด ผล

สะสมจ�กก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยบัญชีดังกล่�วแสดงอยู่ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 4
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 ข.   มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต

   วันที่มีผลบังคับใช้

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี 

 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) ก�รนำ�เสนองบก�รเงิน 1 มกร�คม 2557

 ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกร�คม 2557

 ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภ�ษีเงินได้ 1 มกร�คม 2557

 ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญ�เช่� 1 มกร�คม 2557

 ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) ร�ยได้ 1 มกร�คม 2557

 ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักง�น 1 มกร�คม 2557

 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของอัตร�แลกเปลี่ยน 1 มกร�คม 2557

    เงินตร�ต�่งประเทศ 

 ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) ก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 1 มกร�คม 2557

 ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1 มกร�คม 2557

 ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในก�รร่วมค�้ 1 มกร�คม 2557

 ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบก�รเงินระหว�่งก�ล 1 มกร�คม 2557

 ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1 มกร�คม 2557

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน 

 ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) ก�รจ่�ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1 มกร�คม 2557

 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) ก�รรวมธุรกิจ 1 มกร�คม 2557

 ฉบับที่ 4 สัญญ�ประกันภัย 1 มกร�คม 2559

 ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อข�ยและ 1 มกร�คม 2557

    ก�รดำ�เนินง�นที่ยกเลิก

 ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนง�นดำ�เนินง�น 1 มกร�คม 2557

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี  

 ฉบับที่ 15 สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น - สิ่งจูงใจที่ให้แก่  ผู้เช�่ 1 มกร�คม 2557

 ฉบับที่ 27 ก�รประเมินเนื้อห�สัญญ�เช่�ที่ทำ�ขึ้นต�มรูปแบบกฎหม�ย 1 มกร�คม 2557

 ฉบับที่ 29 ก�รเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปท�นบริก�ร 1 มกร�คม 2557

 ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 1 มกร�คม 2557

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน 

 ฉบับที่ 1 ก�รเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจ�กก�รรื้อถอน 1 มกร�คม 2557

    ก�รบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้�ยคลึงกัน

 ฉบับที่ 4 ก�รประเมินว่�ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญ�เช่�หรือไม่ 1 มกร�คม 2557

 ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจ�กกองทุนก�ร รื้อถอน 1 มกร�คม 2557

    ก�รบูรณะและก�รปรับปรุงสภ�พแวดล้อม

 ฉบับที่ 7 ก�รปรับปรุงย้อนหลังภ�ยใต้ม�ตรฐ�น 1 มกร�คม 2557

    ก�รบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง ก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

    ในสภ�พเศรษฐกิจที่มีภ�วะเงินเฟ้อรุนแรง 

 ฉบับที่ 10 งบก�รเงินระหว�่งก�ลและก�รด้อยค�่ 1 มกร�คม 2557

 ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปท�นบริก�ร 1 มกร�คม 2557

 ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้� 1 มกร�คม 2557

 ฉบับที่ 17 ก�รจ่�ยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้�ของ 1 มกร�คม 2557

 ฉบับที่ 18 ก�รโอนสินทรัพย์จ�กลูกค�้ 1 มกร�คม 2557

 ฝ่�ยบริห�รของบริษัทฯ เชื่อว�่ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีและก�รตีคว�ม

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินข�้งต้นจะไม่มีผลกระทบอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงินเมื่อนำ�ม�ถือปฏิบัติ 



รายงานประจำาปี 255682

4.  ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ 

 ในระหว่�งปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญต�มที่กล่�วในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 3 เนื่องจ�ก 

บริษัทฯ นำ�ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภ�ษีเงินได้ ม�ถือปฏิบัติ ผลสะสมของก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยก�รบัญชีดังกล่�ว

แสดงเป็นร�ยก�รแยกต่�งห�กในงบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

 จำ�นวนเงินของร�ยก�รปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อร�ยก�รในงบแสดงฐ�นะก�รเงินและงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้ 

  
(หน่วย: พันบ�ท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
ณ วันที่                    

31 ธันว�คม 

2556

ณ วันที่                    

31 ธันว�คม 

2555

ณ วันที่                             

1 มกร�คม 

2555   

ณ วันที่                    

31 ธันว�คม 

2556

ณ วันที่                    

31 ธันว�คม 

2555

ณ วันที่                             

1 มกร�คม 

2555  

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน 

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 25,763 8,008 4,230 25,763 8,008 4,230

กำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น 25,763 8,008 4,230 25,763 8,008 4,230

  

(หน่วย: พันบ�ท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

2556      2555 2556      2555

งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

กำ�ไรหรือข�ดทุน:

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ลดลง (18,076) (5,562) (19,327) (5,546)

กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 18,076 5,562 19,327 5,546

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�นเพิ่มขึ้น (บ�ท) 0.008 0�003 0.008 0�003

กำ�ไรต่อหุ้นปรับลดเพิ่มขึ้น (บ�ท) 0.008 0�003 0.008 0�003

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลกำ�ไรจ�กก�รวัดมูลค่�เงินลงทุนในหลักทรัพย์     

  เผื่อข�ย (1) - (1) -

 

5. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

5.1 การรับรู้รายได้

 ขายสินค้า

 ร�ยไดจ้�กก�รข�ยสนิค�้รบัรูเ้มือ่บรษิทัฯ ไดโ้อนคว�มเสีย่งและผลตอบแทนทีม่นียัสำ�คญัของคว�มเปน็เจ�้ของสนิค�้ใหก้บัผูซ้ือ้แลว้ ร�ย

ได้จ�กก�รข�ยแสดงมูลค่�ต�มร�ค�ในใบกำ�กับสินค�้โดยไม่รวมภ�ษีมูลค่�เพิ่ม สำ�หรับสินค้�ที่ได้ส่งมอบหลังจ�กหักส่วนลดแล้ว 

	 ดอกเบี้ยรับ

 ดอกเบี้ยรับถือเป็นร�ยได้ต�มเกณฑ์คงค้�งโดยคำ�นึงถึงอัตร�ผลตอบแทนที่แท้จริง

	 เงินปันผลรับ

 เงินปันผลรับถือเป็นร�ยได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในก�รรับเงินปันผล
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5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท�่เงินสด หม�ยถึง เงินสดและเงินฝ�กธน�ค�ร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภ�พคล่องสูง ซึ่งถึงกำ�หนดจ�่ย

คืนภ�ยในระยะเวล�ไม่เกิน 3 เดือนนับจ�กวันที่ได้ม�และไม่มีข้อจำ�กัดในก�รเบิกใช้

5.3 ลูกหนี้การค้า

 ลูกหนี้ก�รค�้แสดงมูลค�่ต�มจำ�นวนมูลค่�สุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับผลข�ดทุนโดย

ประม�ณที่อ�จเกิดขึ้นจ�กก�รเก็บเงินจ�กลูกหนี้ไม่ได้  ซึ่งโดยทั่วไปพิจ�รณ�จ�กประสบก�รณ์ก�รเก็บเงินและก�รวิเคร�ะห์อ�ยุหนี้

5.4 สินค้าคงเหลือ

 สินค้�สำ�เร็จรูปและสินค้�ระหว่�งผลิตแสดงต�มร�ค�ทุนม�ตรฐ�น (ซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง) หรือมูลค�่สุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ร�ค�

ใดจะต่ำ�กว่� ร�ค�ทุนดังกล�่วหม�ยถึงต้นทุนในก�รผลิตทั้งหมดรวมทั้งค�่โสหุ้ยโรงง�นด้วย

 วตัถดุบิ วสัดสุิ้นเปลอืงและอะไหล่แสดงมลูค่�ต�มร�ค�ทนุถวัเฉลีย่ถว่งน้ำ�หนกัหรอืมลูค่�สทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แตร่�ค�ใดจะต่ำ�กว่� และ

จะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนก�รผลิตเมื่อมีก�รเบิกใช้

5.5 เงินลงทุน

ก) เงนิลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผือ่ข�ยแสดงต�มมลูค�่ยตุธิรรม ก�รเปลีย่นแปลงในมลูค�่ยตุธิรรมของหลกัทรพัยด์งักล�่วบนัทกึในกำ�ไร

ข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุนเมื่อได้จำ�หน่�ยหลักทรัพย์นั้นออกไป

ข) เงินลงทุนในตร�ส�รหนี้ที่จะครบกำ�หนดชำ�ระในหนึ่งปีรวมทั้งที่จะถือจนครบกำ�หนดแสดงมูลค่�ต�มวิธีร�ค�ทุนตัดจำ�หน่�ย 

บรษิทัฯ ตดับญัชสีว่นเกนิ/รบัรูส้ว่นต่ำ�กว่�มลูค�่ตร�ส�รหนีต้�มอตัร�ดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ซึง่จำ�นวนทีต่ดัจำ�หน่�ย/รบัรูน้ีจ้ะแสดง

เป็นร�ยก�รปรับกับดอกเบี้ยรับ

ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รแสดงมูลค่�ต�มวิธีร�ค�ทุน

 มูลค่�ยุติธรรมของหน่วยลงทุนคำ�นวณจ�กมูลค�่สินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

 บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักในก�รคำ�นวณต้นทุนของเงินลงทุน 

 เมื่อมีก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุน ผลต�่งระหว่�งสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่�ต�มบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของ

กำ�ไรหรือข�ดทุน

5.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

 ที่ดินแสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุน อ�ค�รและอุปกรณ์แสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสมและค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ 

(ถ้�มี)

 ค่�เสื่อมร�ค�ของอ�ค�รและอุปกรณ์คำ�นวณจ�กร�ค�ทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงต�มอ�ยุก�รให้ประโยชน์โดยประม�ณดังนี้

 อ�ค�ร   20 ปี

 ส่วนปรับปรุงอ�ค�รและที่ดิน 5 ปี

 เครื่องจักรและอุปกรณ ์ 3 - 10 ปี 

 เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำ�นักง�น 5 - 10 ปี

 ย�นพ�หนะ  5 ปี

 ค่�เสื่อมร�ค�รวมอยู่ในก�รคำ�นวณผลก�รดำ�เนินง�น

 ไม่มีก�รคิดค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับที่ดิน ง�นระหว่�งก่อสร้�งและเครื่องจักรระหว่�งติดตั้ง

 บริษัทฯ ตัดร�ยก�รที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์ ออกจ�กบัญชี เมื่อจำ�หน่�ยสินทรัพย์หรือค�ดว่�จะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อน�คตจ�กก�รใชห้รอืก�รจำ�หน�่ยสนิทรพัย ์ร�ยก�รผลกำ�ไรหรอืข�ดทนุจ�กก�รจำ�หน�่ยสนิทรพัย ์จะรบัรูใ้นสว่นของกำ�ไรหรอืข�ดทนุ

เมื่อบริษัทฯ ตัดร�ยก�รสินทรัพย์นั้นออกจ�กบัญชี
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5.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 บริษัทฯ บันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนต�มร�ค�ทุน ภ�ยหลังก�รรับรู้ร�ยก�รเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่�

ต�มร�ค�ทุนหักค่�ตัดจำ�หน่�ยสะสมและค่�เผื่อก�รด้อยค�่สะสม (ถ้�มี) ของสินทรัพย์นั้น บริษัทฯ ตัดจำ�หน�่ยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ที่มีอ�ยุก�รให้ประโยชน์จำ�กัดอย่�งมีระบบตลอดอ�ยุก�รให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินก�รด้อยค่�ของ

สนิทรพัยด์งักล�่วเมือ่มขีอ้บง่ชีว้�่สนิทรพัยน์ัน้เกดิก�รดอ้ยค�่ บรษิทัฯ จะทบทวนระยะเวล�ก�รตดัจำ�หน่�ยและวธิกี�รตดัจำ�หน่�ยของ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล�่วทุกสิ้นปีเป็นอย�่งน้อย ค่�ตัดจำ�หน�่ยรับรู้เป็นค่�ใช้จ่�ยในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุน

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอ�ยุก�รให้ประโยชน์จำ�กัดมีดังนี้

       อ�ยุก�รให้ประโยชน์

  คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร ์             5 - 10   ปี

5.8  รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หม�ยถึง บุคคลหรือกิจก�รที่มีอำ�น�จควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่�จะเป็น

โดยท�งตรงหรือท�งอ้อม หรืออยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

 นอกจ�กนี้บุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันยังหม�ยรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยท�งตรงหรือท�งอ้อมซึ่งทำ�ให้มีอิทธิพลอย่�งเป็น

ส�ระสำ�คัญต่อบริษัทฯ ผู้บริห�รสำ�คัญ กรรมก�รหรือพนักง�นของบริษัทฯ ที่มีอำ�น�จในก�รว�งแผนและควบคุมก�รดำ�เนินง�นของ 

บริษัทฯ

5.9 สัญญาเช่าระยะยาว

 สัญญ�เช่�อุปกรณ์ที่คว�มเสี่ยงและผลตอบแทนของคว�มเป็นเจ้�ของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่�ถือเป็นสัญญ�เช่�ก�รเงิน สัญญ�

เช่�ก�รเงินจะบันทึกเป็นร�ยจ่�ยฝ่�ยทุนด้วยมูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่�หรือมูลค่�ปัจจุบันสุทธิของจำ�นวนเงินที่ต้องจ่�ยต�ม

สัญญ�เช่�แล้วแต่มูลค่�ใดจะต่ำ�กว่� ภ�ระผูกพันต�มสัญญ�เช่�หักค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะย�ว ส่วนดอกเบี้ย

จ่�ยจะบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุนตลอดอ�ยุของสัญญ�เช่� สินทรัพย์ที่ได้ม�ต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินจะคิดค�่เสื่อมร�ค�ตลอด

อ�ยุก�รใช้ง�นของสินทรัพย์ที่เช�่ หรืออ�ยุของสัญญ�เช่� แล้วแต่ระยะเวล�ใดจะต่ำ�กว่�

 สัญญ�เช่�ที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์ที่คว�มเสี่ยงและผลตอบแทนของคว�มเป็นเจ้�ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่�ถือเป็นสัญญ�

เช�่ดำ�เนนิง�น จำ�นวนเงนิทีจ่�่ยต�มสญัญ�เช�่ดำ�เนนิง�นรบัรูเ้ปน็ค�่ใชจ้่�ยในสว่นของกำ�ไรหรอืข�ดทนุต�มวธิเีสน้ตรงตลอดอ�ยขุอง

สัญญ�เช่�

5.10 เงินตราต่างประเทศ

 บริษัทฯ แสดงงบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รเป็นสกุลเงินบ�ท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ร�ยก�ร

ต่�งๆของแต่ละกิจก�รที่รวมอยู่ในงบก�รเงินรวมวัดมูลค�่ด้วยสกุลเงินที่ใช้ในก�รดำ�เนินง�นของแต่ละกิจก�รนั้น

 ร�ยก�รที่เป็นเงินตร�ต�่งประเทศแปลงค�่เป็นเงินบ�ทโดยใช้อัตร�แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดร�ยก�ร สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน

ซึง่อยูใ่นสกลุเงนิตร�ต�่งประเทศไดแ้ปลงค�่เปน็เงนิบ�ทโดยใชอ้ตัร�แลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวล�ร�ยง�น หรอืห�กเปน็ร�ยก�ร

ที่ได้มีก�รทำ�สัญญ�ตกลงอัตร�แลกเปลี่ยนล่วงหน�้ไว้ ก็จะแปลงค่�โดยใช้อัตร�แลกเปลี่ยนที่ตกลงล่วงหน้�นั้น

 กำ�ไรและข�ดทุนที่เกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลงในอัตร�แลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในก�รคำ�นวณผลก�รดำ�เนินง�น

5.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�น บริษัทฯ จะทำ�ก�รประเมินก�รด้อยค�่ของที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของ 

บริษัทฯ ห�กมีข้อบ่งชี้ว�่สินทรัพย์ดังกล่�วอ�จด้อยค่� บริษัทฯ รับรู้ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค�่เมื่อมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนของสินทรัพย์

มมีลูค�่ต่ำ�กว�่มลูค�่ต�มบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้ ทัง้นีม้ลูค�่ทีค่�ดว�่จะไดร้บัคนืหม�ยถงึมลูค�่ยตุธิรรมหกัตน้ทนุในก�รข�ยของสนิทรพัย์

หรือมูลค่�จ�กก�รใช้สินทรัพย์แล้วแต่ร�ค�ใดจะสูงกว่� ในก�รประเมินมูลค่�จ�กก�รใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ ประม�ณก�รกระแสเงนิสด

ในอน�คตทีก่จิก�รค�ดว�่จะไดร้บัจ�กสนิทรพัยแ์ละคำ�นวณคดิลดเปน็มลูค�่ปจัจบุนัโดยใชอ้ตัร�คดิลดกอ่นภ�ษทีีส่ะทอ้นถงึก�รประเมนิ

คว�มเสีย่งในสภ�พตล�ดปจัจบุนัของเงนิสดต�มระยะเวล�และคว�มเสีย่งซึง่เปน็ลกัษณะเฉพ�ะของสนิทรพัยท์ีก่ำ�ลงัพจิ�รณ�อยู ่ในก�ร

ประเมินมูลค�่ยุติธรรมหักต้นทุนในก�รข�ย บริษัทฯ ใช้แบบจำ�ลองก�รประเมินมูลค่�ที่ดีที่สุดซึ่งเหม�ะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึง
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จำ�นวนเงินที่กิจก�รส�ม�รถจะได้ม�จ�กก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในก�รจำ�หน่�ย โดยก�รจำ�หน่�ยนั้นผู้ซื้อกับผู้ข�ยมีคว�ม

รอบรู้และเต็มใจในก�รแลกเปลี่ยนและส�ม�รถต่อรองร�ค�กันได้อย่�งเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีคว�มเกี่ยวข้องกัน

 บริษัทฯ จะรับรู้ร�ยก�รข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุน 

5.12 หุ้นสามัญซื้อคืน

 หุน้ส�มญัซือ้คนืแสดงมลูค�่ในงบแสดงฐ�นะก�รเงนิดว้ยร�ค�ทนุและแสดงเปน็ร�ยก�รหกัจ�กสว่นของผูถ้อืหุน้ทัง้หมด ห�กร�ค�ข�ย

ของหุ้นทุนซื้อคืนสูงกว่�ร�ค�ซื้อหุ้นทุนซื้อคืน บริษัทฯ จะรับรู้ผลต�่งเข้�บัญชีส่วนเกินมูลค่�หุ้นทุนซื้อคืนและห�กร�ค�ข�ยของหุ้นทุน

ซื้อคืนต่ำ�กว่�ร�ค�ซื้อหุ้นทุนซื้อคืน บริษัทฯ จะนำ�ผลต�่งหักจ�กส่วนเกินมูลค่�หุ้นทุนซื้อคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงนำ�ผลต่�งที่เหลืออยู่

ไปหักจ�กบัญชีกำ�ไรสะสม 

 บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักในก�รคำ�นวณต้นทุนต่อหน่วย

5.13 ผลประโยชน์พนักงาน

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

 บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่�จ้�ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่�ใช้จ่�ยเมื่อเกิดร�ยก�ร

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

 โครงการสมทบเงิน

 บริษัทฯ และพนักง�นได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักง�นจ่�ยสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่�ยสมทบให้

เป็นร�ยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้แยกออกจ�กสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่�ยสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยง

ชีพบันทึกเป็นค่�ใช้จ่�ยในปีที่เกิดร�ยก�ร

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน	

 บรษิทัฯ มภี�ระสำ�หรบัเงนิชดเชยทีต่อ้งจ่�ยใหแ้กพ่นกัง�นเมือ่ออกจ�กง�นต�มกฎหม�ยแรงง�น  ซึง่บรษิทัฯ ถอืว่�เงนิชดเชยดงักล่�ว

เป็นโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นสำ�หรับพนักง�น 

 บรษิทัฯ คำ�นวณหนีส้นิต�มโครงก�รผลประโยชนห์ลงัออกจ�กง�นของ โดยใชว้ธิคีดิลดแตล่ะหนว่ยทีป่ระม�ณก�รไว ้(Projected Unit 

Credit Method) โดยผู้เชี่ยวช�ญอิสระได้ทำ�ก�รประเมินภ�ระผูกพันดังกล�่วต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย 

 ผลกำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย สำ�หรับโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�น

จะบันทึกรับรู้ทันทีในกำ�ไรหรือข�ดทุน 

5.14 ประมาณการหนี้สิน

 บริษัทฯ บันทึกประม�ณก�รหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อมีภ�ระผูกพันซึ่งเป็นผลม�จ�กเหตุก�รณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีคว�มเป็นไปได้

ค่อนข้�งแน่นอนว่�บริษัทฯ จะเสียทรัพย�กรเชิงเศรษฐกิจเพื่อปลดเปลื้องชำ�ระภ�ระผูกพันนั้น และบริษัทฯ ส�ม�รถประม�ณมูลค่�

ภ�ระผูกพันนั้นได้อย่�งน�่เชื่อถือ 

5.15 ภาษีเงินได้

 ภ�ษีเงินได้ประกอบด้วยภ�ษีเงินได้ปัจจุบันและภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

 บรษิทัฯ บนัทกึภ�ษเีงนิไดป้จัจบุนัต�มจำ�นวนทีค่�ดว�่จะจ่�ยใหก้บัหนว่ยง�นจดัเกบ็ภ�ษขีองรฐั โดยคำ�นวณจ�กกำ�ไรท�งภ�ษตี�มหลกั

เกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหม�ยภ�ษีอ�กร

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯ บันทึกภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีของผลแตกต่�งชั่วคร�วระหว่�งร�ค�ต�มบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะ

เวล�ร�ยง�นกับฐ�นภ�ษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตร�ภ�ษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�น 
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 บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีของผลแตกต่�งชั่วคร�วที่ต้องเสียภ�ษีทุกร�ยก�ร แต่รับรู้สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัด

บญัชสีำ�หรบัผลแตกต�่งชัว่คร�วทีใ่ชห้กัภ�ษ ีรวมทัง้ผลข�ดทนุท�งภ�ษทีีย่งัไมไ่ดใ้ชใ้นจำ�นวนเท�่ทีม่คีว�มเปน็ไปไดค้อ่นข�้งแนท่ีบ่รษิทัฯ 

จะมีกำ�ไรท�งภ�ษีในอน�คตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จ�กผลแตกต�่งชั่วคร�วที่ใช้หักภ�ษีและผลข�ดทุนท�งภ�ษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

 บรษิทัฯ จะทบทวนมลูค�่ต�มบญัชขีองสนิทรพัยภ์�ษเีงนิไดร้อก�รตดับญัชทีกุสิน้รอบระยะเวล�ร�ยง�นและจะทำ�ก�รปรบัลดมลูค�่ต�ม

บัญชีดังกล่�ว ห�กมีคว�มเป็นไปได้ค่อนข�้งแน่ว�่บริษัทฯ จะไม่มีกำ�ไรท�งภ�ษีเพียงพอต่อก�รนำ�สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

ทั้งหมดหรือบ�งส่วนม�ใช้ประโยชน์

 บรษิทัฯ จะบนัทกึภ�ษเีงนิไดร้อก�รตดับญัชโีดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ห�กภ�ษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วขอ้งกบัร�ยก�รทีไ่ดบ้นัทกึโดยตรงไปยงั

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

5.16 ตราสารอนุพันธ์

 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

 ลกูหนีแ้ละเจ�้หนีต้�มสญัญ�ซือ้ข�ยเงนิตร�ต�่งประเทศลว่งหน�้จะถกูแปลงค�่ต�มอตัร�แลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวล�ร�ยง�น 

กำ�ไรข�ดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กก�รแปลงค่�เงินตร�ต�่งประเทศดังกล่�วจะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลด

ที่เกิดขึ้นจ�กก�รทำ�สัญญ�จะถูกตัดจำ�หน่�ยด้วยวิธีเส้นตรงต�มอ�ยุของสัญญ�

 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

 บรษิทัฯ รบัรูจ้ำ�นวนสทุธขิองดอกเบีย้ทีไ่ดร้บัจ�ก/จ�่ยใหแ้กคู่ส่ญัญ�ต�มสญัญ�แลกเปลีย่นอตัร�ดอกเบีย้เปน็ร�ยได/้ค�่ใชจ้�่ยต�มเกณฑ์

คงค้�ง 

 สัญญาใช้สิทธิเลือกซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

 จำ�นวนเงนิทีบ่รษิทัฯ ทำ�สญัญ�ใชส้ทิธเิลอืกซือ้ข�ยเงนิตร�ต�่งประเทศเพือ่ปอ้งกนัคว�มเสีย่งทีเ่กดิจ�กก�รผนัผวนของอตัร�แลกเปลีย่น

ในตล�ด ไม่ไดร้บัรู้เป็นสินทรัพยห์รอืหนีส้ิน ณ วนัทำ�สญัญ� อย�่งไรกต็�ม ค�่ธรรมเนียมทีบ่รษิัทฯ จะไดรัับหรอืจ่�ยจ�กก�รทำ�สญัญ�

ดังกล่�วจะทยอยตัดจำ�หน่�ยโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอ�ยุของสัญญ�นั้น

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

 ในก�รจดัทำ�งบก�รเงนิต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิ ฝ�่ยบรหิ�รจำ�เปน็ตอ้งใชด้ลุยพนิจิและก�รประม�ณก�รในเรือ่งทีม่คีว�ม

ไม่แน่นอนเสมอ ก�รใช้ดุลยพินิจและก�รประม�ณก�รดังกล�่วนี้ส่งผลกระทบต่อจำ�นวนเงินที่แสดงในงบก�รเงินและต่อข้อมูลที่แสดง

ในหม�ยเหตปุระกอบงบก�รเงนิ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอ�จแตกต�่งไปจ�กจำ�นวนทีป่ระม�ณก�รไว ้ก�รใชด้ลุยพนิจิและก�รประม�ณก�รท�ง

บัญชีที่สำ�คัญมีดังนี้

 สัญญาเช่า 

 ในก�รพจิ�รณ�ประเภทของสญัญ�เช�่ว�่เปน็สญัญ�เช�่ดำ�เนนิง�นหรอืสญัญ�เช�่ท�งก�รเงนิ  ฝ�่ยบรหิ�รไดใ้ชด้ลุยพนิจิในก�รประเมนิ

เงือ่นไขและร�ยละเอยีดของสญัญ�เพือ่พจิ�รณ�ว�่   บรษิทัฯ ไดโ้อนหรอืรบัโอนคว�มเสีย่งและผลประโยชนใ์นสนิทรพัยท์ีเ่ช่�ดงักล�่ว

แล้วหรือไม่

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

 ในก�รประม�ณค�่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝ�่ยบรหิ�รจำ�เปน็ตอ้งใชด้ลุยพนิจิในก�รประม�ณก�รผลข�ดทนุทีค่�ดว�่จะเกดิขึน้จ�ก

ลูกหนี้แต่ละร�ย โดยคำ�นึงถึงประสบก�รณ์ก�รเก็บเงินในอดีต อ�ยุของหนี้ที่คงค�้งและสภ�วะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 ในก�รประเมินมูลค�่ยุติธรรมของเครื่องมือท�งก�รเงินที่ไม่มีก�รซื้อข�ยในตล�ดและไม่ส�ม�รถห�ร�ค�ได้ในตล�ดซื้อข�ยคล่อง ฝ่�ย

บริห�รต้องใช้ดุลยพินิจในก�รประม�ณมูลค่�ยุติธรรมของเครื่องมือท�งก�รเงินดังกล่�ว โดยใช้เทคนิคและแบบจำ�ลองก�รประเมิน

มูลค�่ ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำ�ลองม�จ�กก�รเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตล�ด โดยคำ�นึงถึงสภ�พคล่อง ข้อมูลคว�มสัมพันธ์ และ

ก�รเปลี่ยนแปลงของมูลค่�ของเครื่องมือท�งก�รเงินในระยะย�ว
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 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

 บริษัทฯ จะตั้งค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อข�ยและเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลค่�ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล�่วได้ลด

ลงอย�่งมสี�ระสำ�คญัและเปน็ระยะเวล�น�นหรอืเมือ่มขีอ้บง่ชีข้องก�รดอ้ยค�่  ก�รทีจ่ะสรปุว่�เงนิลงทนุดงักล�่วไดล้ดลงอย�่งมสี�ระ

สำ�คัญหรือเป็นระยะเวล�น�นหรือไม่นั้นจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ�่ยบริห�ร

 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

 ในก�รประม�ณค่�เผื่อก�รลดลงของมูลค่�สินค้�คงเหลือ ฝ�่ยบริห�รได้ใช้ดุลยพินิจในก�รประม�ณก�ร ผลข�ดทุนที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้น

จ�กสินค้�คงเหลือ โดยค่�เผื่อก�รลดลงของมูลค่�สุทธิที่จะได้รับ พิจ�รณ�จ�กร�ค�ที่ค�ดว่�จะข�ยได้ต�มปกติของธุรกิจหักด้วยค่�ใช้

จ�่ยในก�รข�ยสนิค�้นัน้และ  ค�่เผือ่สำ�หรบัสนิค�้เก�่ล�้สมยั เคลือ่นไหวช�้หรอืเสือ่มคณุภ�พพจิ�รณ�จ�กอ�ยโุดยประม�ณของสนิค�้

แต่ละชนิดและก�รเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

 ในก�รคำ�นวณค่�เสือ่มร�ค�ของอ�ค�รและอปุกรณ ์ฝ่�ยบรหิ�รจำ�เปน็ตอ้งทำ�ก�รประม�ณอ�ยกุ�รใหป้ระโยชนแ์ละมลูค่�คงเหลอืเมือ่

เลิกใช้ง�นของอ�ค�รและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอ�ยุก�รให้ประโยชน์และมูลค่�คงเหลือใหม่ห�กมีก�รเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

 นอกจ�กนีฝ้่�ยบรหิ�รจำ�เปน็ตอ้งสอบท�นก�รดอ้ยค่�ของทีด่นิ อ�ค�รและอุปกรณ์ในแตล่ะชว่งเวล�และบนัทกึข�ดทนุจ�กก�รดอ้ยค่�

ห�กค�ดว่�มูลค่�ที่ค�ดว�่จะได้รับคืนต่ำ�กว่�มูลค�่ต�มบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในก�รนี้ฝ�่ยบริห�รจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับ

ก�รค�ดก�รณ์ร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยในอน�คตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะรับรู้สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต�่งชั่วคร�วที่ใช้หักภ�ษีและข�ดทุนท�งภ�ษีที่ไม่ได้

ใชเ้มือ่มคีว�มเปน็ไปไดค้อ่นข�้งแนว่�่บรษิทัฯ จะมกีำ�ไรท�งภ�ษใีนอน�คตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชนจ์�กผลแตกต�่งชัว่คร�วและข�ดทนุ

นั้น ในก�รนี้ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องประม�ณก�รว่�บริษัทฯ ควรรับรู้จำ�นวนสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีเป็นจำ�นวนเท่�ใด โดย

พิจ�รณ�ถึงจำ�นวนกำ�ไรท�งภ�ษีที่ค�ดว่�จะเกิดในอน�คตในแต่ละช่วงเวล�

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หนีส้นิต�มโครงก�รผลประโยชนห์ลงัออกจ�กง�นของพนกัง�น ประม�ณขึน้ต�มหลกัคณติศ�สตรป์ระกนัภยั ซึง่ตอ้งอ�ศยัขอ้สมมตฐิ�น

ต่�ง ๆในก�รประม�ณก�รนั้น เช่น อัตร�คิดลด อัตร�ก�รขึ้นเงินเดือนในอน�คต อัตร�มรณะ และอัตร�ก�รเปลี่ยนแปลงในจำ�นวน

พนักง�น เป็นต้น

 คดีฟ้องร้อง

 บริษัทฯ มีหนี้สินที่อ�จจะเกิดขึ้นจ�กก�รถูกฟ้องร้องเรียกค่�เสียห�ย ซึ่งฝ่�ยบริห�รได้ใช้ดุลยพินิจในก�รประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้อง

ร้องแล้วและเชื่อว�่จะไม่มีคว�มเสียห�ยเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประม�ณก�รหนี้สินดังกล่�ว ณ วันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�น

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ในระหว�่งป ีบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมรี�ยก�รธรุกจิทีส่ำ�คญักบับคุคลหรอืกจิก�รทีเ่กีย่วขอ้งกนั ร�ยก�รธรุกจิดงักล�่วเปน็ไปต�มเงือ่นไข

ท�งก�รค�้และเกณฑต์�มทีต่กลงกนัระหว�่งบรษิทัฯ และบคุคลหรอืกจิก�รทีเ่กีย่วขอ้งกนัเหล�่นัน้ ซึง่เปน็ไปต�มปกตธิรุกจิโดยส�ม�รถ

สรุปได้ดังนี้ 
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(หน่วย: ล้�นบ�ท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร นโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค�

2556 2555 2556 2555

ร�ยก�รธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจ�กงบก�รเงินรวมแล้ว)

ข�ยสินค้�และวัตถุดิบ - - 1 16 ตน้ทนุบวกกำ�ไรสว่นเพิม่รอ้ยละ 0.5

ซื้อวัตถุดิบ - - 525 525 ต้นทุนจริง 

ค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดห�วัตถุดิบ - - 75 69 ต�มค่�ใช้จ�่ยที่เกิดขึ้นจริง

ดอกเบี้ยรับ - - - 1 ร้อยละ 2.00 ต่อปี 

ยอดคงค้�งระหว่�งบริษัทฯ และกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 มีร�ยละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบ�ท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2556 2555 2556 2555

ลูกหนี้การค้า - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 10)

   บริษัทย่อย - - 113,380 103,892

   หัก: ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (113,380) (103,606)

รวมลูกหนี้ก�รค้�บริษัทย่อย - สุทธิ - - - 286

ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย

   บริษัทย่อย - - 34,200 61,430

   หัก: ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (4,538) (4,234)

รวมลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย - สุทธิ - - 29,662 57,196

เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 16)

   บริษัทย่อย - - 189,316 143,422

   รวมเจ้�หนี้ก�รค้� - บริษัทย่อย - - 189,316 143,422

 ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร

 ในระหว่�งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่�ใช้จ�่ยผลประโยชน์พนักง�นที่ให้แก่กรรมก�ร

และผู้บริห�ร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล�้นบ�ท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2556 2555 2556 2555

ผลประโยชน์ระยะสั้น 54 39 54 39

ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�น 2 6 2 6

รวม 56 45 56 45
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8. งบกระแสเงินสด

 เพือ่วตัถปุระสงคใ์นก�รจดัทำ�งบกระแสเงนิสด เงนิสดและร�ยก�รเทยีบเท�่เงนิสดหม�ยคว�มรวมถงึ เงนิสดและเงนิฝ�กธน�ค�รและ

เงินลงทุนชั่วคร�วซึ่งถึงกำ�หนดจ�่ยคืนในระยะเวล�ไม่เกิน 3 เดือน

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท�่เงินสดต�มที่แสดงอยู่ในงบกระแสเงินสด ประกอบด้วยร�ยก�รดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบ�ท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2556 2555 2556 2555

เงินสด 1,165 2,059 451 1,106

เงินฝ�กธน�ค�ร 857,363 565,221 805,444 527,504

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท�่เงินสด 858,528 567,280 805,895 528,610

เงินลงทุนชั่วคร�ว - ตั๋วแลกเงินซึ่งถึง

   กำ�หนดจ่�ยคืนในระยะเวล�

   ไม่เกิน 3 เดือน 500,000 50,000 500,000 50,000

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท�่เงินสด

ในงบกระแสเงินสด 1,358,528 617,280 1,305,895 578,610

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 เงินฝ�กออมทรัพย์ เงินฝ�กประจำ� และตั๋วแลกเงินมีอัตร�ดอกเบี้ยระหว่�งร้อยละ 0.1 ถึง 2.8 ต่อปี 

(2555: ร้อยละ 0.1 ถึง 2.1 ต่อปี)

9. เงินลงทุนชั่วคราว

(หน่วย: พันบ�ท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2556 2555 2556 2555

เงินฝากประจำา 80,000 60,000 80,000 60,000

หลักทรัพย์เผื่อขาย

หน่วยลงทุน 510,000 100,000 510,000 100,000

บวก: กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กก�ร

   เปลี่ยนแปลงมูลค่�เงินลงทุน 365 - 365 -

หน่วยลงทุนสุทธิ 510,365 100,000 510,365 100,000

ตั๋วแลกเงิน 500,000 50,000 500,000 50,000

รวมเงินลงทุนชั่วคร�ว 1,090,365 210,000 1,090,365 210,000
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10. ลูกหนี้การค้า

(หน่วย: พันบ�ท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2556 2555 2556 2555

ลูกหนี้ก�รค้� - กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

อ�ยุหนี้คงค้�งนับจ�กวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ

ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ - - 737 113

ค้�งชำ�ระ

  ไม่เกิน 3 เดือน - - 401 173

  3 - 6 เดือน - - 217 533

  6 - 12 เดือน - - 784 31,839

  ม�กกว�่ 12 เดือน - - 111,241 71,234

รวม - - 113,380 103,892

หัก: ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (113,380) (103,606)

รวมลูกหนี้ก�รค้� - กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ - - - 286

ลูกหนี้ก�รค�้ - กิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อ�ยุหนี้คงค้�งนับจ�กวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ

ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ 1,582,201 1,084,311 1,530,168 1,043,193

ค�้งชำ�ระ

ไม่เกิน 3 เดือน 359,221 387,998 356,966 368,965

  3 - 6 เดือน 13,291 11,910 12,931 8,424

  6 - 12 เดือน 8,094 8,309 3,187 1,181

  ม�กกว่� 12 เดือน 13,373 159,169 13,373 159,169

รวม 1,976,180 1,651,697 1,916,625 1,580,932

หัก: ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (16,144) (140,452) (12,050) (139,046)

รวมลูกหนี้ก�รค้� - กิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 1,960,036 1,511,245 1,904,575 1,441,886

รวมลูกหนี้ก�รค้� - สุทธิ 1,960,036 1,511,245 1,904,575 1,442,172

 ในเดือนธันว�คม 2554 บริษัทฯ ได้รับจดหม�ยจ�กลูกค้�ร�ยหนึ่งเพื่อเรียกค�่ชดเชยคว�มเสียห�ยของสินค�้และอุปกรณ์ที่ฝ�กเก็บไว้

ที่บริษัทฯ ซึ่งเสียห�ยจ�กเหตุก�รณ์อุทกภัยจำ�นวน 4 ล�้นเหรียญสหรัฐอเมริก� บริษัทฯ ได้พิจ�รณ�ตั้งค�่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับ

ลูกหนี้ก�รค้�ร�ยนี้เต็มจำ�นวน 122 ล้�นบ�ท สืบเนื่องจ�กข้อโต้งแย้งระหว่�งบริษัทฯ กับลูกค�้ร�ยดังกล่�ว ในระหว่�งปี บริษัทฯ มี

ก�รทำ�บันทึกข้อตกลงกับลูกค�้ร�ยดังกล่�วโดยบริษัทฯ ได้รับชำ�ระหนี้บ�งส่วนและตัดจำ�หน่�ยหนี้สูญส่วนที่เหลือทั้งจำ�นวน
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11. สินค้าคงเหลือ

 (หน่วย: พันบ�ท)

งบก�รเงินรวม

ร�ค�ทุน

ร�ยก�รปรับลดร�ค�ทุนให้เป็น

มูลค่�สุทธิที่จะได้รับ สินค้�คงเหลือ-สุทธิ

2556 2555 2556 2555 2556 2555

สินค้�สำ�เร็จรูป 145,623 175,455 (17) (10) 145,606 175,445

สินค้�ระหว�่งผลิต 127,248 129,092 - - 127,248 129,092

วัตถุดิบ 976,063 945,419 (114,295) (90,034) 861,768 855,385

วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ 1,876 1,979 (60) (60) 1,816 1,919

วัตถุดิบระหว่�งท�ง 54,214 54,437 - - 54,214 54,437

รวม 1,305,024 1,306,382 (114,372) (90,104) 1,190,652 1,216,278

 (หน่วย: พันบ�ท)

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

ร�ค�ทุน

ร�ยก�รปรับลดร�ค�ทุนให้เป็น

มูลค�่สุทธิที่จะได้รับ สินค้�คงเหลือ-สุทธิ

2556 2555 2556 2555 2556 2555

สินค้�สำ�เร็จรูป 142,318 169,040 (17) (10) 142,301 169,030

สินค้�ระหว�่งผลิต 107,301 102,535 - - 107,301 102,535

วัตถุดิบ 932,779 885,699 (95,720) (81,133) 837,059 804,566

วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ 1,876 1,979 (60) (60) 1,816 1,919

วัตถุดิบระหว่�งท�ง 54,214 54,437 - - 54,214 54,437

รวม 1,238,488 1,213,690 (95,797) (81,203) 1,142,691 1,132,487
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยต�มที่แสดงอยู่ในงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร มีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบ�ท)

บริษัท ทุนเรียกชำ�ระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ร�ค�ทุน

2556 2555 2556 2555 2556 2555

ร้อยละ ร้อยละ

Globe Vision Corp. 0.7 ล้�นเหรียญ 

  สหรัฐอเมริก�

0.7 ล้�นเหรียญ 

  สหรัฐอเมริก�

100 100 22,828 22,828

SVI  A/S 0.5 ล้�นโครน 

  เดนม�ร์ก

0.5 ล้�นโครน 

  เดนม�ร์ก

100 100 3,269 3,269

SVI China 25.35 ล�้นเหรียญ 

  ฮ่องกง

1.95 ล้�นเหรียญ 

  ฮ่องกง

100 - 97,133 -

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย 123,230 26,097

หัก: ค่�เผื่อก�รด้อยค�่ของเงินลงทุน (119,961) (22,828)

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 3,269 3,269

 

  งบก�รเงินของบริษัทย่อยที่รวมอยู่ในงบก�รเงินรวมนี้ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัทย่อยในต่�งประเทศแล้ว โดยมียอด

สินทรัพย์รวมและร�ยได้รวมดังนี้

 (หน่วย: ล้�นบ�ท)

สินทรัพย์รวม 

ณ วันที่ 31 ธันว�คม

ร�ยได้รวมสำ�หรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

2556 2555 2556 2555

Globe Vision Corp. 3 13 - -

SVI Electronics (Tianjin) Co., Ltd. 79 140 275 330

SVI A/S 3 6 1 3

Northtec Co., Ltd. 4 9 - 1

SVI China Limited 2 2 - -

Shi Wei Electronics (HK) Company Limited - - - -

รวม 91 170 276 334

 

 เมื่อวันที่ 30 ตุล�คม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2556 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำ�เนินก�รดังนี้

1. ซื้อหุ้นของบริษัท SVI China Limited จ�กบริษัทย่อย (Globe Vision Corp) จำ�นวน 1,950,000 หุ้น ร�ค�ต�มมูลค่�หุ้น

ละ 1 เหรียญฮ่องกง โดยจ่�ยซื้อในร�ค� 1 เหรียญฮ่องกง  

2. เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัทย่อย (SVI China Limited) จำ�นวน 23,400,000 เหรียญฮ่องกง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำ�ไป

ใช้ในก�รเพิ่มทุนของบริษัท SVI Electronics (Tianjin) Company Limited โดยทุนจดทะเบียนของ SVI China Limited 

จะเพิ่มจ�กเดิมจำ�นวน  1,950,000 เหรียญฮ่องกง เป็นทุนจดทะเบียนจำ�นวน 25,350,000 ล้�นเหรียญฮ่องกง โดยแบ่งเป็น

จำ�นวน 25,350,000 หุ้นในร�ค�หุ้นละ 1 เหรียญฮ่องกง ในระหว�่งปีปัจจุบัน บริษัทย่อยดังกล่�วได้ดำ�เนินก�รจดทะเบียน

เพิ่มทุนเรียบร้อยแล้ว

3. บริษัทฯ มีแผนก�รในก�รปิดบริษัทย่อยรวม 4 บริษัทดังนี้ Globe Vision Corp, SVI Electronics (Tianjin) Company 

Limited, Shi Wei Electronics (Hong Kong) Limited และ Northtec Company Limited ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในระหว�่ง

ก�รดำ�เนินก�รต�มขั้นตอนในก�รปิดบริษัทย่อยดังกล�่ว 
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13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบ�ท)
งบก�รเงินรวม

ที่ดิน

อ�ค�รและ

ส่วนปรับปรุง 

อ�ค�รและ

ที่ดิน

เครื่องจักร 

และอุปกรณ์

เครื่อง

ตกแต่งติดตั้ง

และเครื่องใช้

สำ�นักง�น ย�นพ�หนะ

ง�นระหว่�ง

ก่อสร้�งและ

เครื่องจักร

ระหว่�ง

ติดตั้ง รวม
ราคาทุน 
ณ วันที่ 1 มกร�คม 2555 547,991 376,707 1,025,272 216,492 11,366 353,696 2,531,524
ซื้อเพิ่ม - 1,437 17,668 4,758 8,343 500,920 533,126
จำ�หน่�ย/ตัดจำ�หน่�ย - (15,949) (767,173) (137,512) (1,563) (47,040) (969,237)
โอนเข้� (ออก) - 133,792 496,413 20,375 - (651,486) (906)
ผลต่�งจ�กก�รแปลงค่�
   งบก�รเงิน - (453) (10,323) (204) - - (10,980)
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 547,991 495,534 761,857 103,909 18,146 156,090 2,083,527
ซื้อเพิ่ม - 15 8,104 1,226 - 107,343 116,688
จำ�หน่�ย/ตัดจำ�หน่�ย - - (2,307) (3,778) (2,842) (51) (8,978)
โอนเข้� (ออก) - 22,838 35,431 4,321 - (63,388) (798)
ผลต่�งจ�กก�รแปลงค่�
   งบก�รเงิน - 956 (18,904) 2,643 - - (15,305)
ปรับปรุง - (44,087) (26,747) - - (100,254) (171,088)
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 547,991 475,256 757,434 108,321 15,304 99,740 2,004,046
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกร�คม 2555 - 34,846 111,065 11,264 2,477 - 159,652
ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี
ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับส่วนที่

จำ�หน่�ย/ตัดจำ�หน่�ย

- (15,433) (500,075) (97,979) (1,064) - (614,551)

ผลต่�งจ�กก�รแปลงค่�
   งบก�รเงิน - (451) (2,460) (210) - - (3,121)
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 - 173,810 314,107 70,248 7,880 - 566,045
ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี - 45,301 124,271 10,179 2,812 - 182,563
ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับส่วน
   ที่จำ�หน่�ย/ตัดจำ�หน่�ย - (542) (2,307) (2,319) (2,842) - (8,010)
ปรับปรุง - (33,440) (6,719) - - - (40,159)
ผลต่�งจ�กก�รแปลงค่�
   งบก�รเงิน - 350 2,213 177 - - 2,740
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 - 185,479 431,565 78,285 7,850 - 703,179
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกร�คม 2555 - 10,647 286,946 39,519 498 147,294 484,904
เพิ่มขึ้นระหว่�งปี - - (266,918) (39,519) (498) (47,040) (353,975)
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 - 10,647 20,028 - - 100,254 130,929
ลดลงระหว่�งปี - (10,647) (12,957) 1,872 - (100,254) (121,986)
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 - - 7,071 1,872 - - 8,943
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 547,991 311,077 427,722 33,661 10,266 55,836 1,386,553
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 547,991 289,777 318,798 28,164 7,454 99,740 1,291,924
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี
2555 (จำ�นวน 147 ล้�นบ�ท รวมอยู่ในต้นทุนก�รผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร) 159,652
2556 (จำ�นวน 166 ล้�นบ�ท รวมอยู่ในต้นทุนก�รผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร) 182,563
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(หน่วย: พันบ�ท)
งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

ที่ดิน

อ�ค�รและ              

ส่วนปรับปรุง

อ�ค�รและ

ที่ดิน

เครื่องจักร

และอุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง

ติดตั้งและ

เครื่องใช้

สำ�นักง�น ย�นพ�หนะ

ง�นระหว่�ง

ก่อสร้�งและ

เครื่องจักร

ระหว่�งติดตั้ง รวม
ราคาทุน 
ณ วันที่ 1 มกร�คม 2555 547,991 355,846 948,641 204,378 11,366 353,696 2,421,918
ซื้อเพิ่ม - 1,451 14,258 2,024 8,343 500,920 526,996
จำ�หน่�ย/ตัดจำ�หน่�ย - (15,949) (767,173) (137,512) (1,563) (47,040) (969,237)
โอนเข้� (ออก) - 133,792 496,413 20,375 - (651,486) (906)
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 547,991 475,140 692,139 89,265 18,146 156,090 1,978,771
ซื้อเพิ่ม - - 8,104 940 - 107,343 116,387
จำ�หน่�ย/ตัดจำ�หน่�ย - - (2,307) (2,130) (2,842) (51) (7,329)
โอนเข้� (ออก) - 22,838 35,431 4,321 - (63,388) (798)
ปรับปรุง - (44,087) (26,747) - - (100,254) (171,088)
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 547,991 453,891 706,620 92,396 15,304 99,740 1,915,942
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกร�คม 2555 - 135,063 597,336 148,170 6,467 - 887,036
ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี - 34,456 102,471 9,620 2,477 - 149,024
ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับ
   ส่วนที่จำ�หน่�ย/
   ตัดจำ�หน่�ย - (15,433) (500,075) (97,979) (1,064) - (614,551)
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 - 154,086 199,732 59,811 7,880 - 421,509
ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี - 45,065 122,303 8,827 2,812 - 179,007
ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับ
   ส่วนที่จำ�หน่�ย/
   ตัดจำ�หน่�ย - - (2,307) (2,128) (2,842) - (7,277)
ปรับปรุง - (33,440) (6,719) - - - (40,159)
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 - 165,711 313,009 66,510 7,850 - 553,080
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกร�คม 2555 - 10,647 286,946 39,519 498 147,294 484,904
เพิ่มขึ้นระหว่�งปี - - (266,918) (39,519) (498) (47,040) (353,975)
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 - 10,647 20,028 - - 100,254 130,929
ลดลงระหว่�งปี - (10,647) (20,028) - - (100,254) (130,929)
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 - - - - - - -
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 547,991 310,406 472,379 29,454 10,267 55,836 1,426,333
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 547,991 288,180 393,611 25,886 7,454 99,740 1,362,862
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี
2555 (จำ�นวน 144 ล้�นบ�ท รวมอยู่ในต้นทุนก�รผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร) 149,024
2556 (จำ�นวน 165 ล้�นบ�ท รวมอยู่ในต้นทุนก�รผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร) 179,007
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 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯ มีย�นพ�หนะและอุปกรณ์ซึ่งได้ม�ภ�ยใต้สัญญ�เช่�ท�งก�รเงิน โดยมีมูลค�่สุทธิต�มบัญชีเป็น

จำ�นวนประม�ณ 2.5 ล้�นบ�ท (2555: 3 ล้�นบ�ท)

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯ มีอ�ค�รและอุปกรณ์จำ�นวนหนึ่งซึ่งตัดค่�เสื่อมร�ค�หมดแล้ว แต่ยังใช้ง�นอยู่ มูลค�่ต�มบัญชี

ก่อนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสมและค�่เผื่อก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ดังกล�่วมีจำ�นวนเงินประม�ณ 168 ล้�นบ�ท (2555: 124 ล้�นบ�ท) 

 จ�กเหตุก�รณ์อุทกภัยอย�่งรุนแรงในเขตจังหวัดปทุมธ�นี เป็นผลให้โรงง�นของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในสวนอุตส�หกรรมบ�งกะดีมีปัญห�

น้ำ�ท่วม ตั้งแต่วันที่ 21 ตุล�คม 2554 ถึงวันที่ 5 ธันว�คม 2554 สืบเนื่องจ�กน้ำ�ท่วมม�กเกินกว่�ที่บริษัทฯ ค�ดก�รณ์ไว้ ทำ�ให้น้ำ�

ไหลเข�้ทว่มตวัอ�ค�รโรงง�นอย�่งม�ก เปน็เหตใุหท้รพัยส์นิของบรษิทัฯ เสยีห�ยทัง้สนิค�้คงเหลอื ระบบอปุกรณภ์�ยในตวัอ�ค�รและ

เครื่องจักร บริษัทฯ ได้ประเมินคว�มเสียห�ยของทรัพย์สิน และบันทึกผลข�ดทุนจ�กเหตุก�รณ์อุทกภัยดังกล�่วเป็นจำ�นวนรวม 1,974 

ล้�นบ�ทในปี 2554

 อย่�งไรก็ต�ม บริษัทฯ ทำ�ประกันภัยคุ้มครองคว�มเสียห�ยต่อทรัพย์สินที่เกิดจ�กเหตุก�รณ์น้ำ�ท่วมไว้แล้วโดยได้ทำ�ประกันภัยคว�ม

เส่ียงภัยสำ�หรับทรัพย์สิน (Accidental Damage (Property) Insurance Policy) ในลักษณะมูลค่�ทดแทนทรัพย์สิน (Replacement 

value) สำ�หรับทรัพย์สิน รวมถึง ก�รประกันก�รหยุดชะงักของธุรกิจ (Business Interruption) บริษัทฯ ได้ดำ�เนินก�รเรียกเงินค่�

สินไหมทดแทนจ�กบริษัทประกันภัย ซึ่งบริษัทประกันภัยได้เข้�ม�สำ�รวจและประเมินคว�มเสียห�ยแล้ว และอยู่ระหว่�งดำ�เนินก�ร

สรุปค่�สินไหมทดแทนที่จะจ่�ยคืนให้กับบริษัทฯ ในระหว่�งปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับเงินค่�สินไหมทดแทนเพิ่มจำ�นวน 1,063 ล้�น

บ�ท (2555: 744 ล้�นบ�ท) และบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุนสำ�หรับปีปัจจุบัน

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 มูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบ�ท)

งบก�รเงินรวมและ

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2556 2555

ร�ค�ทุน 72,404 82,508

หัก: ค่�ตัดจำ�หน่�ยสะสม (49,044) (74,560)

มูลค่�ต�มบัญชี - สุทธิ 23,360 7,948

 

 ก�รกระทบยอดมูลค�่ต�มบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำ�หรับปี 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบ�ท)

งบก�รเงินรวมและ

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2556 2555

มูลค่�ต�มบัญชีต้นปี 7,948 10,373

ซื้อเพิ่ม 20,745 1,656

โอนเข�้ - 1,813

โอนออก (29) (1,813)

ค�่ตัดจำ�หน่�ย (5,304) (4,081)

มูลค�่ต�มบัญชีปล�ยปี 23,360 7,948
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15. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กธน�ค�รของบริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมจ�กธน�ค�รต่�งประเทศแห่งหนึ่งส�ข�ประเทศ

จีนเป็นสกุลเงินตร�ต่�งประเทศ โดยมีอัตร�ดอกเบี้ยร้อยละ 5.10 ถึง 7.57 ต่อปี และมีกำ�หนดชำ�ระคืนในเดือนมีน�คม 2556 ใน

ระหว่�งปีปัจจุบันบริษัทย่อยได้ชำ�ระคืนเงินกู้ยืมดังกล�่วครบทั้งจำ�นวนแล้ว 

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบ�ท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2556 2555 2556 2555

เจ�้หนี้ก�รค้� - กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน - - 189,316 143,422

เจ�้หนี้ก�รค้� - กิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 1,571,369 1,200,033 1,376,289 1,032,168

เจ�้หนี้ค่�ซื้อเครื่องจักร 37,472 24,409 37,472 24,409

ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย 88,176 112,126 77,308 96,001

เจ�้หนี้ค่�สินค้�และอุปกรณ์ที่ฝ�กไว้   

   เพื่อก�รผลิต 169,719 281,276 169,719 281,276

รวมเจ�้หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น 1,866,736 1,617,844 1,850,104 1,577,276

 เจ�้หนี้ค่�สินค้�และอุปกรณ์ที่ฝ�กไว้เพื่อก�รผลิต คือสินค้�และอุปกรณ์ของลูกค�้ที่เก็บไว้ที่บริษัทฯ ซึ่งได้รับคว�มเสียห�ยเนื่องจ�กน้ำ�

ท่วมและอยู่ระหว่�งก�รเรียกเงินค่�สินไหมทดแทนคืนจ�กบริษัทประกันภัย

17. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

(หน่วย: พันบ�ท)

งบก�รเงินรวมและ

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2556 2555

เงินกู้ยืมระยะย�วจ�กธน�ค�ร - 551,533

หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี - (449,044)

เงินกู้ยืมระยะย�ว - สุทธิจ�กส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี - 102,489

17.1  เมื่อวันที่ 12 พฤษภ�คม 2553 บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญ�กู้เงินจำ�นวน 12 ล�้นเหรียญสหรัฐอเมริก�กับธน�ค�รพ�ณิชย์ เพื่อใช้เป็นร�ย

จ่�ยฝ�่ยทุน เงินกู้ยืมดังกล่�วมีอัตร�ดอกเบี้ย อัตร�ไลบอร์ (LIBOR) บวกอัตร�ส่วนเพิ่มต่อปี โดยจ่�ยดอกเบี้ยเป็นร�ยไตรม�ส และ

บริษัทฯ จะต้องชำ�ระคืนเงินต้นทั้งหมดภ�ยใน 3 ปี นับแต่วันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก 

 เมื่อวันที่ 10 มกร�คม 2555 บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญ�แก้ไขเพิ่มเติมสัญญ�เงินกู้โดยเปลี่ยนแปลงวันครบกำ�หนดก�รชำ�ระคืนเงินกู้จ�ก

ชำ�ระคืนเงินต้นทั้งหมดภ�ยใน 3 ปี (36 งวด) นับแต่วันที่เบิกเงินกู้ขย�ยเป็น 42 งวด นับแต่วันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก และผ่อนผัน

ก�รจ�่ยชำ�ระคืนเงินต้นงวดที่ 4 เดือนธันว�คม 2554 และงวดที่ 5 เดือนมีน�คม 2555 และเริ่มจ่�ยชำ�ระคืนเงินต้นงวดที่ 4 ตั้งแต่

เดือนมิถุน�ยน 2555 เป็นต้นไป และจะชำ�ระเสร็จสิ้นในปี 2556 ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 มีจำ�นวน 

4.8 ล้�นเหรียญสหรัฐอเมริก�หรือเท่�กับ 148 ล้�นบ�ท) ในระหว่�งปี 2556 บริษัทฯ ได้จ�่ยชำ�ระคืนเงินกู้ยืมดังกล�่วครบทั้งจำ�นวน

แล้ว
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17.2 เมื่อวันที่ 28 มิถุน�ยน 2553 บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญ�กู้เงินกับธน�ค�รพ�ณิชย์ดังต่อไปนี้

ก) สัญญ�กู้เบิกเงินเกินบัญชีจำ�นวน 20 ล้�นบ�ท มีอัตร�ดอกเบี้ย อัตร� MOR ต่อปี 

ข) สญัญ�กูเ้งนิจำ�นวน 12 ล�้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิ� เพือ่เปน็เงนิทนุในก�รสนบัสนนุก�รหมนุเวยีนของสนิทรพัยท์ีใ่ชใ้นก�รดำ�เนนิ

ธุรกิจหลัก หรือเพื่อลงทุนในเครื่องจักรและปรับปรุงโรงง�น เงินกู้ยืมนี้มีอัตร�ดอกเบี้ย อัตร�ไลบอร์ 3 เดือน (LIBOR3M) 

บวกอัตร�ร้อยละคงที่ต่อปี ซึ่งจะจ่�ยดอกเบี้ยเป็นร�ยไตรม�ส และชำ�ระคืนเงินต้นเป็นร�ยไตรม�ส จำ�นวนรวม 10 งวดๆ 

ละ 1.2 ล้�นเหรียญสหรัฐอเมริก� โดยเริ่มจ่�ยชำ�ระงวดแรกในเดือนที่ 9 นับจ�กเดือนแรกที่มีก�รเบิกเงินกู้งวดแรก โดยจะ

ต้องชำ�ระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภ�ยใน 3 ปีนับจ�กวันที่มีก�รเบิกเงินกู้งวดแรก บริษัทฯ เริ่มจ่�ยชำ�ระคืนเงินต้น

ในเดือนกรกฎ�คม 2554 และจะชำ�ระเสร็จสิ้นในปี 2557 

 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิก�ยน 2554 บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญ�เงินกู้ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก�รผ่อนชำ�ระคืนเงินกู้ โดย

บริษัทฯ ขอพักก�รผ่อนชำ�ระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตั้งแต่งวดเดือนธันว�คม 2554 และงวดเดือนมีน�คม 2555 (รวม 2 งวด) และ

เมื่อครบกำ�หนดระยะเวล�ผ่อนผันแล้ว บริษัทฯ ตกลงจะจ�่ยชำ�ระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยต�มเงื่อนไขเดิมที่ระบุในสัญญ�เงินกู้ ตั้งแต่

งวดเดือนมิถุน�ยน 2555 เป็นต้นไป และให้ขย�ยระยะเวล�ก�รชำ�ระหนี้ต�มสัญญ�เงินกู้ออกไปอีก 6 เดือน เป็นสิ้นสุดในเดือน

มีน�คม 2557 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมจำ�นวน 6 ล�้นเหรียญสหรัฐอเมริก�หรือเท่�กับ 185 

ล้�นบ�ท ในระหว่�งปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่�ยชำ�ระคืนเงินกู้ยืมดังกล�่วครบทั้งจำ�นวนแล้ว

17.3 เมื่อวันที่ 29 ธันว�คม 2554 บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญ�กู้เงินจำ�นวน 10 ล้�นเหรียญสหรัฐอเมริก�กับธน�ค�รพ�ณิชย์แห่งหนึ่ง เพื่อก�รจัด

ซื้อ จัดห�อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และฟื้นฟูสภ�พโรงง�นที่เสียห�ยจ�กก�รถูกน้ำ�ท่วม เงินกู้ยืมนี้มีอัตร�ดอกเบี้ย อัตร�ไลบอร์ 

3 เดือน (LIBOR3M) บวกอัตร�ร้อยละคงที่ต่อปี ซึ่งจะจ�่ยดอกเบี้ยเป็นร�ยไตรม�ส และชำ�ระคืนเงินต้นเป็นร�ยไตรม�ส จำ�นวนรวม 

12 งวด โดยเริ่มจ่�ยชำ�ระงวดแรกในเดือนที่ 15 นับจ�กเดือนแรกที่มีก�รเบิกเงินกู้งวดแรก โดยจะต้องชำ�ระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย

ให้เสร็จสิ้นภ�ยใน 48 เดือน นับจ�กวันที่มีก�รเบิกเงินกู้งวดแรก ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของเงินกู้ยืม

จำ�นวน 3.7 ล้�นเหรียญสหรัฐอเมริก�หรือเท่�กับ 114 ล้�นบ�ท  ในระหว่�งปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่�ยชำ�ระคืนเงินกู้ยืมดังกล�่วทั้ง

จำ�นวนแล้ว

17.4 เมื่อวันที่ 17 มกร�คม 2555 บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญ�กู้เงินใหม่จำ�นวนเงิน 10 ล้�นเหรียญสหรัฐอเมริก�กับธน�ค�รพ�ณิชย์แห่งหนึ่ง 

เพื่อใช้ซื้ออุปกรณ์ เครื่องจักร และฟื้นฟูสภ�พโรงง�นที่เสียห�ยจ�กก�รถูกน้ำ�ท่วม เงินกู้ยืมนี้มีอัตร�ดอกเบี้ย อัตร�ไลบอร์ 3 เดือน 

(LIBOR3M) บวกอัตร�ร้อยละคงที่ต่อปี ซึ่งจะจ่�ยดอกเบี้ยเป็นร�ยไตรม�ส และชำ�ระคืนเงินต้นเป็นร�ยไตรม�ส จำ�นวนรวม 12 งวด 

โดยเริ่มจ�่ยชำ�ระงวดแรกในเดือนที่ 15 นับจ�กเดือนแรกที่มีก�รเบิกเงินกู้งวดแรก โดยจะต้องชำ�ระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้น

ภ�ยใน 48 เดือน นับจ�กวันที่มีก�รเบิกเงินกู้งวดแรก ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมจำ�นวน 3.4 

ล้�นเหรียญสหรัฐอเมริก�หรือเท่�กับ 105 ล้�นบ�ท  ในระหว�่งปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่�ยชำ�ระคืนเงินกู้ยืมดังกล�่วครบทั้งจำ�นวนแล้ว

 เงื่อนไขก�รกู้ยืมเป็นแบบ Negative pledge โดยบริษัทฯ ไม่ต้องว�งประกันแต่ต้องรับรองว�่จะไม่ข�ย จำ�หน่�ย จ�่ยโอน จำ�นอง 

จำ�นำ� ว�งประกันหรือก่อให้เกิดภ�ระผูกพันต่อทรัพย์สินถ�วร  สัญญ�กู้ยืมเงินข้�งต้นได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจำ�กัดบ�งประก�ร เช่น 

ก�รรวมกิจก�ร ก�รเปลี่ยนธุรกิจ ก�รซื้อธุรกิจ ก�รกู้ยืมและก�รค้ำ�ประกัน ก�รจ่�ยเงินปันผล ก�รดำ�รงสัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ 

ของประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รของบริษัทฯ และก�รดำ�รงอัตร�ส่วนท�งก�รเงินบ�งประก�ร เป็นต้น  

18. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย: พันบ�ท)

งบก�รเงินรวมและ

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2556 2555

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน 2,701 3,809

หัก: ดอกเบี้ยรอก�รตัดจำ�หน่�ย (204) (359)

รวม 2,497 3,450

หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี (980) (954)

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน - สุทธิจ�กส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี 1,517 2,496
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 บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญ�เช่�ก�รเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช�่ย�นพ�หนะและอุปกรณ์ใช้ในก�รดำ�เนินง�นของกิจก�รโดยมีกำ�หนดก�รชำ�ระ

ค่�เช่�เป็นร�ยเดือน อ�ยุของสัญญ�มีระยะเวล�โดยเฉลี่ยประม�ณ 1 ถึง 5 ปี 

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯ มีภ�ระผูกพันที่จะต้องจ่�ยค�่เช่�ขั้นต่ำ�ต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินดังนี้

(หน่วย: ล้�นบ�ท)

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่�ยทั้งสิ้นต�มสัญญ�เช่� 1�1 1�6 2�7

ดอกเบี้ยต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินรอก�รตัดบัญชี                          (0.1) (0.1) (0.2)

มูลค�่ปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่�ยทั้งสิ้นต�มสัญญ�เช่� 1�0 1�5 2�5

19. สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จำ�นวนเงินสำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักง�นเมื่อออกจ�กง�นแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบ�ท) 

งบก�รเงินรวมและ

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2556 2555

สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นต้นปี 54,206 33,500

ต้นทุนบริก�รในปัจจุบัน 6,085 22,995

ต้นทุนดอกเบี้ย 1,969 1,764

ผลประโยชน์ที่จ่�ยพนักง�นในระหว่�งปี (3,343) (4,053)

กำ�ไรจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัยที่รับรู้ในปี (2,817) -

สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นปล�ยปี 56,100 54,206

 ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นรวมอยู่ในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุนแสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบ�ท)

งบก�รเงินรวมและ

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2556 2555

ต้นทุนบริก�รในปัจจุบัน 6,085 22,995

ต้นทุนดอกเบี้ย 1,969 1,764

ผลกำ�ไรจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัยที่รับรู้ในปี (2,817) -

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน 5,237 24,759

 สมมติฐ�นที่สำ�คัญในก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

งบก�รเงินรวมและ

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2556 2555

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อัตร�คิดลด 4�1 3.8

อัตร�ก�รขึ้นเงินเดือนในอน�คต 4�0 4�0

อัตร�ก�รเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักง�น (ขึ้นกับอ�ยุ) 3.0 - 20.0 3.0 - 15.0
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20. ทุนเรือนหุ้น

 ร�ยก�รกระทบยอดจำ�นวนหุ้นส�มัญ

(หน่วย: หุ้น)

2556 2555

หุ้นส�มัญจดทะเบียน

จำ�นวนหุ้นส�มัญ ณ วันต้นปี 1,985,178,736 1,985,178,736

เพิ่มหุ้นส�มัญจ�กก�รจ่�ยหุ้นปันผล 280,575,712 -

จำ�นวนหุ้นส�มัญ ณ วันปล�ยปี 2,265,754,448 1,985,178,736

หุ้นส�มัญที่ออกและชำ�ระแล้ว

จำ�นวนหุ้นส�มัญ ณ วันต้นปี 1,961,099,986 1,950,469,236

เพิ่มทุนหุ้นส�มัญจ�กก�รแปลงสภ�พสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญ 18,875,450 10,630,750

เพิ่มทุนหุ้นส�มัญเพื่อจ่�ยหุ้นปันผล 280,573,145 -

จำ�นวนหุ้นส�มัญ ณ วันปล�ยปี 2,260,548,581 1,961,099,986

 หุน้ส�มญัจดทะเบยีนทีย่งัไมไ่ดเ้รยีกชำ�ระเปน็หุน้ส�มญัทีส่ำ�รองไวเ้พือ่ออกใหต้�มก�รใชส้ทิธติ�มสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ส�มญัต�มทีก่ล�่วไวใ้น

หม�ยเหตุ 21

 ในระหว่�งปีปัจจุบัน ผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญที่ออกให้แก่กรรมก�รและพนักง�น (ESOP-5) ใช้สิทธิซื้อหุ้นส�มัญของ 

บริษัทฯ จำ�นวน 18,875,450 หน่วย ในร�ค�ใช้สิทธิหุ้นละ 2 บ�ท คิดเป็นจำ�นวน 37,750,900 บ�ท โดยแปลงเป็นหุ้นส�มัญจำ�นวน 

18,875,450 หุ้น มูลค่�ตร�ไว้หุ้นละ 1 บ�ท คิดเป็นจำ�นวนเงิน 18,875,450 บ�ท ทำ�ให้บริษัทฯ มีส่วนเกินมูลค่�หุ้นส�มัญจ�กก�ร

ใช้สิทธิต�มใบสำ�คัญแสดงสิทธิดังกล�่วจำ�นวน 18,875,450 บ�ท

 บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทนุชำ�ระแลว้ดงักล่�วกบักระทรวงพ�ณชิย ์และตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไดร้บัหุน้ส�มญัข�้งตน้ของ 

บริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว

 เมื่อวันที่ 24 เมษ�ยน 2556 ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ได้มีมติอนุมัติเรื่องต่�งๆ ที่สำ�คัญดังนี้

1)  อนุมัติให้บริษัทฯ จ่�ยหุ้นปันผลเป็นหุ้นส�มัญของบริษัทฯ จ�กผลก�รดำ�เนินง�นสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2555 ให้

แก่ผู้ถือหุ้นในอัตร�ส่วน 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ รวมจำ�นวนไม่เกิน 280,575,712 หุ้น มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 1 บ�ท รวม

มูลค่�ทั้งสิ้นไม่เกินจำ�นวน 280.58 ล้�นบ�ท ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร�ยใดมีเศษของหุ้นเดิม หลังจ�กก�รจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว

ให้จ่�ยปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตร�หุ้นละ 0.1429 บ�ท 

2)  อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ�กทุนจดทะเบียนเดิม 1,985.18 ล้�นบ�ท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,265.75 ล้�นบ�ท 

โดยก�รออกหุ้นส�มัญเพิ่มทุนจำ�นวน 280.58 ล้�นหุ้น มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 1 บ�ท เพื่อรองรับก�รจ่�ยหุ้นปันผล 

 เมื่อวันที่ 17 พฤษภ�คม 2556 บริษัทฯ ได้ร�ยง�นผลจำ�นวนหุ้นส�มัญที่จัดสรรเป็นหุ้นปันผลจริงจำ�นวน 280.57 ล�้นหุ้น แก่

ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 เมื่อวันที่ 22 พฤษภ�คม 2556 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพ�ณิชย์เป็นทุนจดทะเบียน 2,265.75 ล้�นบ�ท โดยมีทุน

ออกจำ�หน่�ยและชำ�ระแล้ว 2,244.60 ล้�นบ�ท

 เมื่อวันที่ 25 กรกฎ�คม 2556 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำ�ระแล้วกับกระทรวงพ�ณิชย์โดยมีทุนออกจำ�หน�่ยและชำ�ระแล้วจ�ก

เดิมจำ�นวน 2,244.60 ล้�นบ�ทเป็นจำ�นวน 2,260.55 ล้�นบ�ท
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21. สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

 เมื่อวันที่ 28 เมษ�ยน 2553 ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอข�ยใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ส�มัญ ให้แก่กรรมก�รและพนักง�นของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (ESOP-5) จำ�นวน 55,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค�่มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เป็นก�รตอบแทนกรรมก�รและพนักง�น และเป็นก�รสร้�งแรงจูงใจให้ปฏิบัติง�นกับบริษัทฯ ต่อไป

 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิมีอ�ยุ 4 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย  จะให้สิทธิในก�รซื้อหุ้นส�มัญได้  

1 หุ้น ในร�ค�ก�รใช้สิทธิ 2 บ�ทต่อหุ้น โดยส�ม�รถใช้สิทธิได้  ปีละสองครั้งและในแต่ละปีไม่เกินร้อยละ 25 ของจำ�นวนใบสำ�คัญ

แสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับก�รจัดสรร ห�กไม่ได้ใช้สิทธิในงวดใดส�ม�รถนำ�ไปใช้สิทธิในงวดถัดไปได้ 

 ก�รเสนอข�ยใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (ESOP-5) ได้แจ้งต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์เมื่อวันที่          

6 กรกฎ�คม 2553

 ร�ยก�รเปลี่ยนแปลงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญในระหว่�งปี 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

ESOP-5 (หน่วย)

2556 2555

ยอดยกม�/จำ�นวนที่ยังไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 1 มกร�คม 24,078,750 34,709,500

ใช้สิทธิในระหว่�งปี (18,875,450) (10,630,750)

จำ�นวนที่ยังไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 5,203,300 24,078,750

22. หุ้นสามัญซื้อคืน

 เมือ่วนัที ่2 กนัย�ยน 2554 ทีป่ระชมุคณะกรรมก�รของบรษิทัฯ มมีตอินมุตัโิครงก�รซือ้หุน้คนื เพือ่บรหิ�รท�งก�รเงนิและสภ�พคลอ่ง

ส่วนเกินของบริษัทฯ โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

ก) วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในก�รซื้อหุ้นคืน 275 ล้�นบ�ท

ข) จำ�นวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 55 ล้�นหุ้น มูลค�่ที่ตร�ไว้หุ้นละ 1 บ�ท จำ�นวนหุ้นที่จะซื้อคืน คิดเป็นร้อยละ 2.82 ของหุ้น

ส�มัญที่จำ�หน่�ยได้แล้วทั้งหมด ณ วันที่ 2 กันย�ยน 2554

ค)  บริษัทฯ ซื้อหุ้นดังกล่�วในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร�ค�หุ้นที่ซื้อคืนแต่ละครั้งต้องไม่เกินร้อยละ 115 ของร�ค�ปิด

ของหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก 5 วันทำ�ก�รซื้อข�ยก่อนหน้�วันที่ทำ�ร�ยก�รซื้อหุ้นคืนแต่ละครั้ง 

ง) ระยะเวล�ที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 19 กันย�ยน 2554 ถึงวันที่ 16 มีน�คม 2555

จ) ระยะเวล�จำ�หน่�ยหุ้นที่ซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 17 กันย�ยน 2555 ถึงวันที่ 16 มีน�คม 2558 (ภ�ยหลัง 6 เดือนนับแต่วันที่ซื้อหุ้น

คืนเสร็จสิ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี) บริษัทฯ จะจำ�หน่�ยหุ้นทุนที่ซื้อคืนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ มีนโยบ�ยใน

ก�รจำ�หน่�ยหุ้นที่ซื้อคืน ก�รตัดหุ้นที่ซ้ือคืนและก�รลดทุน โดยให้เป็นไปต�มกฎกระทรวง เรื่อง กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีก�ร

ว่�ด้วยก�รซื้อหุ้นคืน ก�รจำ�หน่�ยหุ้นคืนและก�รตัดหุ้นที่ซื้อคืน พ.ศ. 2544 บริษัทฯ กำ�หนดร�ค�จำ�หน่�ยหุ้นที่ซื้อคืนต้องไม่

น้อยกว่�ร้อยละ 85 ของร�ค�ปิดของหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก 5 วัน ทำ�ก�รซื้อข�ยก่อนหน้�วันที่ทำ�ร�ยก�รจำ�หน่�ยหุ้นที่ซื้อคืน

แต่ละครั้ง

ฉ) หุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนจะไม่มีสิทธิในก�รรับเงินปันผล

งบก�รเงินรวมและ

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2556 2555

จำ�นวนหุ้นทุน (หุ้น) - 30,081,800

ร�ค�เฉลี่ยหุ้นละ (บ�ท) - 3�77
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 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 บริษัทฯ มีหุ้นส�มัญซื้อคืนจำ�นวน 114 ล้�นบ�ท ซึ่งจำ�นวนดังกล่�วแสดงเป็นส่วนหักในส่วนของผู้

ถือหุ้นต�มวิธีร�ค�ทุน ร�ค�ตล�ดของหุ้นส�มัญซื้อคืนดังกล�่วซึ่งคำ�นวณจ�กร�ค�ปิดของหุ้นในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ 

วันทำ�ก�รสุดท�้ยของปีมีมูลค�่ประม�ณ 124 ล้�นบ�ท ในระหว่�งปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จำ�หน่�ยหุ้นซื้อคืนทั้งหมดแล้วในร�ค�หุ้นละ 

4.98 บ�ท และบันทึกผลต่�งของร�ค�ข�ยกับร�ค�ทุนของหุ้นซื้อคืนจำ�นวน 36.3 ล�้นบ�ทเป็นส่วนหนึ่งในบัญชี “ส่วนเกินมูลค่�หุ้น

ส�มัญ” ในส่วนของผู้ถือหุ้น 

23. สำารองตามกฎหมาย

 ภ�ยใต้บทบัญญัติของม�ตร� 116 แห่งพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีส่วนหนึ่ง

ไว้เป็นทุนสำ�รองไม่น้อยกว�่ร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหักด้วยยอดข�ดทุนสะสมยกม� (ถ้�มี) จนกว่�ทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่

น้อยกว่�ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำ�รองต�มกฎหม�ยดังกล�่วไม่ส�ม�รถนำ�ไปจ่�ยเงินปันผลได้

24. ภาษีเงินได้ 

 ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบ�ท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปี (3,017) (1,809) (2,994) (1,809)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีจ�กก�รเกิดผลแตกต่�งชั่วคร�ว

  และก�รกลับร�ยก�รผลแตกต่�งชั่วคร�ว 16,528 3,794 17,755 3,778

ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุน 13,511 1,985 14,761 1,969

 จำ�นวนภ�ษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 

2555 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบ�ท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำ�ไรจ�ก

 ก�รวัดมูลค�่เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อข�ย 1 - 1 -
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 ร�ยก�รกระทบยอดจำ�นวนเงนิระหว�่งค�่ใชจ้�่ยภ�ษเีงนิไดก้บัผลคณูของกำ�ไรท�งบญัชกีบัอตัร�ภ�ษทีีใ่ชส้ำ�หรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัว�คม 

2556 และ 2555 ส�ม�รถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบ�ท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กำ�ไรท�งบัญชีก่อนภ�ษีเงินได้นิติบุคคล 1,609,579 1,248,264 1,602,276 1,200,105

อัตร�ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล 20% 23% 20% 23%

กำ�ไรท�งบัญชีก่อนภ�ษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตร�ภ�ษี 321,916 287,101 320,455 276,024

ผลกระทบท�งภ�ษีสำ�หรับ:

ก�รส่งเสริมก�รลงทุน (หม�ยเหตุ 26) (108,904) (130,695) (108,904) (130,695)

ค่�ใช้จ่�ยต้องห้�ม (ร�ยได้ที่รับยกเว้น) (17,428) 15,748 (17,428) 15,748

ค่�ใช้จ่�ยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (613) (530) (613) (350)

อื่นๆ (208,482) (173,609) (208,271) (162,696)

รวม (335,427) (289,086) (335,216) (277,993)

ภ�ษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรข�ดทุน 13,511 1,985 14,761 1,969

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีและหนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี ประกอบด้วยร�ยก�รดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบ�ท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

ณ วันที่

31 ธันว�คม 

2556

ณ วันที่

31 ธันว�คม 

2555

ณ วันที่

31 ธันว�คม 

2556

ณ วันที่

31 ธันว�คม 

2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 413 964 413 964

ค่�เผื่อก�รลดลงของมูลค่�สินค้�คงเหลือ 316 307 316 307

ค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของเงินลงทุน 23,992 4,566 23,992 4,566

ค�่เผื่อก�รด้อยค่�ของอ�ค�รและอุปกรณ์ - 495 - 495

สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น 185 205 185 205

ค�่เผื่อก�รรับคืนสินค้� 28 38 28 38

อุปกรณ์ก�รผลิต 560 1,062 560 1,062

สำ�รองค่�ใช้จ่�ยที่เกี่ยวกับน้ำ�ท่วม 194 285 194 285

อื่นๆ 76 1,327 - 86

รวม 25,772 9,249 25,763 8,008

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กก�รเปลี่ยนแปลง

   มูลค่�เงินลงทุน 1 - 1 -

รวม 1 - 1 -
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 ในเดือนตุล�คม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตร�ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลจ�กอัตร�ร้อยละ 30 เป็น ร้อยละ 23 ในปี 2555 

และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันว�คม 2554 ได้มีพระร�ชกฤษฎีก�ประก�ศลดอัตร�ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล

เพื่อให้เป็นไปต�มมติคณะรัฐมนตรีดังกล่�วสำ�หรับปี 2555 - 2557 บริษัทฯ ได้สะท้อนผลกระทบของก�รเปลี่ยนแปลงอัตร�ภ�ษีดัง

กล่�วในก�รคำ�นวณภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีต�มที่แสดงไว้ข้�งต้นแล้ว 

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

 ร�ยก�รค�่ใช้จ่�ยแบ่งต�มลักษณะประกอบด้วยร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยที่สำ�คัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบ�ท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2556 2555 2556 2555

เงินเดือนและค่�แรงและผลประโยชน์อื่น ของพนักง�น 723,980 660,443 659,317 589,100

ค่�เสื่อมร�ค� 182,563 159,652 179,007 149,024

ค่�เสียห�ยจ�กเหตุก�รณ์อุทกภัย - 33,836 - 33,836

ค่�ตัดจำ�หน่�ยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5,304 4,081 5,304 4,081

โอนกลับข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของอุปกรณ์ (130,929) (354,123) (130,929) (354,123)

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 6,231,121 6,207,448 5,966,564 5,790,426

ก�รเปลี่ยนแปลงในสินค้�สำ�เร็จรูปและสินค้�ระหว�่งผลิต (31,683) 108,301 (21,963) 87,835

26. การส่งเสริมการลงทุน

 บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษท�งด้�นภ�ษีจ�กคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุนต�มพระร�ชบัญญัติส่งเสริมก�รลงทุน พ.ศ. 2520 โดยก�ร

อนุมัติของคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุนภ�ยใต้เงื่อนไขต�่งๆ ที่กำ�หนดไว้ บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ท�งด�้นภ�ษีอ�กรที่มีส�ระ

สำ�คัญดังต่อไปนี้
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ร�ยละเอียด

1� บัตรส่งเสริมเลขที่ 1069(2)/2547 1065(2)/2550 1686(2)/2550 1296(2)/2554 2724(2)/2555 5152(2)/2556

2� เพื่อส่งเสริมก�รลงทุนในกิจก�ร ผลิต PCBA,

ELECTRONIC 

PRODUCTS

ผลิต PCBA, 

ELECTRONIC 

PRODUCTS

ผลิต PCBA, 

ELECTRONIC 

PRODUCTS 

ผลิต PCBA, 

ELECTRONIC 

PRODUCTS และ 

HANDMICROPHONE

ผลิต PCBA, 

Electronic 

Produccts

ผลิต PCBA 

Electronic 

Products

3� สิทธิประโยชน์สำ�คัญที่ได้รับ

3�1 ได้รับยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับกำ�ไร

สุทธิที่ได้จ�กก�รประกอบกิจก�รที่ได้รับก�รส่ง

เสริมและได้รับยกเว้นไม่ต้องนำ�เงินปันผลจ�ก

กิจก�รที่ได้รับก�รส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภ�ษี

เงินได้นิติบุคคลไปรวมคำ�นวณเพื่อเสียภ�ษี

3 ปี

(สิ้นสุดแล้ว)

5 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี 8 ปี

3�2 ได้รับอนุญ�ตให้หักเงินได้พึงประเมินเป็นจำ�นวน

เท่�กับร้อยละห้�ของร�ยได้ที่เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน

จ�กก�รส่งออกเป็นระยะเวล� 10 ปี ทั้งนี้ ร�ย

ได้จ�กก�รส่งออกของปีนั้น ๆ จะต้องไม่ต่ำ�

กว่�ร�ยได้จ�กก�รส่งออกเฉลี่ยส�มปีย้อนหลัง 

ยกเว้นสองปีแรก

ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ

3�3 ได้รับยกเว้นอ�กรข�เข้�สำ�หรับเครื่องจักรต�มที่

คณะกรรมก�รพิจ�รณ�อนุมัติ

ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ

3�4 ได้รับยกเว้นอ�กรข�เข้�สำ�หรับวัตถุดิบและวัสดุ

จำ�เป็นที่ต้องนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศเพื่อใช้ใน

ก�รผลิตเพื่อก�รส่งออกเป็นระยะเวล�1  ปี นับ

ตั้งแต่วันนำ�เข้�วันแรก

ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ

4� วันที่เริ่มใช้สิทธิต�มบัตรส่งเสริม

-  วัตถุดิบ 20 ก.ค. 2547 24 เม.ย. 2551 30 ส.ค. 2550 1 พ.ค. 2554

-  เครื่องจักร 24 ธ.ค. 2546 27 ธ.ค. 2549 6 มิ.ย. 2550 25 ม.ค. 2554

-  ภ�ษีเงินได้ 7 ต.ค. 2547 14 พ.ค. 2551 18 ต.ค. 2550 13 พ.ค. 2554 ยังไม่ได้ใช้สิทธิ 17 ก.ย. 2556

 ร�ยได้ของบริษัทฯ สำ�หรับปีจำ�แนกต�มกิจก�รที่ได้รับก�รส่งเสริมและไม่ได้รับก�รส่งเสริมส�ม�รถสรุปได้ดังต่อไปนี้

 (หน่วย: พันบ�ท)

กิจก�รรวมที่ได้

รับก�รส่งเสริม

กิจก�รรวมที่ไม่ได้

รับก�รส่งเสริม รวม

2556 2555 2556 2555 2556 2555

ร�ยได้จ�กก�รข�ย

   ในต่�งประเทศ 7,611,174 7,203,060 127,666 189,429 7,738,840 7,392,489

ร�ยได้อื่น 1,143,546 908,742 8,096 218 1,151,642 908,960

รวมร�ยได้ 8,754,720 8,111,802 135,762 189,647 8,890,482 8,301,449

27. กำาไรต่อหุ้น

 กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�นคำ�นวณโดยห�รกำ�ไรสำ�หรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  (ไม่รวมกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำ�นวนถัว

เฉลีย่ถว่งน้ำ�หนกัของหุน้ส�มญัทีอ่อกอยูใ่นระหว�่งป ี(โดยสทุธจิ�กหุน้ส�มญัซือ้คนืทีถ่อืโดยบรษิทัฯ ต�มทีก่ล�่วไวใ้นหม�ยเหตปุระกอบ

งบก�รเงนิขอ้ 22) โดยไดป้รบัจำ�นวนหุน้ต�มสดัสว่นทีเ่ปลีย่นไปของจำ�นวนหุน้ส�มญัทีเ่ปลีย่นแปลงโดยก�รออกหุน้ปนัผล ณ วนัที ่24 

เมษ�ยน 2556 จำ�นวน 280.58 ล้�นหุ้น ต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 20 และได้ปรับปรุงจำ�นวนหุ้นส�มัญที่ใช้

ในก�รคำ�นวณกำ�ไรต่อหุ้นของปีก่อนที่นำ�ม�เปรียบเทียบ (ปรับจำ�นวนหุ้นต�มสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจำ�นวนหุ้นส�มัญที่เปลี่ยนแปลง

โดยก�รออกหุน้ปนัผลต�มทีก่ล�่วไวใ้นหม�ยเหต ุ20 โดยถอืเสมอืนว่�ก�รออกหุน้ปนัผลไดเ้กดิขึน้ตัง้แตว่นัทีเ่ริม่ตน้ของงวดแรกทีเ่สนอ

ร�ยง�น)
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 กำ�ไรตอ่หุน้ปรบัลดคำ�นวณโดยห�รกำ�ไรสำ�หรบัปทีีเ่ปน็ของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (ไมร่วมกำ�ไรข�ดทนุเบด็เสรจ็อืน่) ดว้ยผลรวมของจำ�นวน

หุน้ส�มญัถวัเฉลีย่ถว่งน้ำ�หนกัทีอ่อกอยูใ่นระหว�่งป ี (โดยสทุธจิ�กหุน้ส�มญัซือ้คนืทีถ่อืโดยบรษิทัฯ) กบัจำ�นวนถวัเฉลีย่ถว่งน้ำ�หนกัของ

หุ้นส�มัญที่บริษัทฯ อ�จต้องออกเพื่อแปลงหุ้นส�มัญเทียบเท่�ปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นส�มัญ โดยสมมติว่�ได้มีก�รแปลงเป็นหุ้นส�มัญ 

ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นส�มัญเทียบเท�่

 กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�นและกำ�ไรต่อหุ้นปรับลด แสดงก�รคำ�นวณได้ดังนี้

งบก�รเงินรวม

กำ�ไรสำ�หรับปี

จำ�นวนหุ้นส�มัญ

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก* กำ�ไรต่อหุ้น

2556 2555 2556 2555 2556 2555

พันบ�ท พันบ�ท พันหุ้น พันหุ้น บ�ท บ�ท

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

  กำ�ไรส่วนที่เป็นของ

    ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,623,089 1,250,249 2,245,889 1,925,580 0�72 0�65

ผลกระทบของหุ้นสามัญ

  เทียบเท่าปรับลด

    ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ - - 7,448 13,605

กำาไรต่อหุ้นปรับลด

  กำ�ไรที่เป็นของผู้ถือหุ้น

    ส�มัญสมมติว่�มีก�ร

    แปลงเป็นหุ้นส�มัญ 1,623,089 1,250,249 2,253,337 1,939,185 0�72 0�64

 *  จำ�นวนหุ้นส�มัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก (สุทธิจ�กหุ้นส�มัญซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทฯ)

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

กำ�ไรสำ�หรับปี

จำ�นวนหุ้นส�มัญ

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก* กำ�ไรต่อหุ้น

2556 2555 2556 2555 2556 2555

พันบ�ท พันบ�ท พันหุ้น พันหุ้น บ�ท บ�ท

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

  กำ�ไรส่วนที่เป็นของ

    ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,617,038 1,202,074 2,245,889 1,925,580 0�72 0�62

ผลกระทบของหุ้นสามัญ

  เทียบเท่าปรับลด

    ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ - - 7,448 13,605

กำาไรต่อหุ้นปรับลด

  กำ�ไรที่เป็นของผู้ถือหุ้น

    ส�มัญสมมติว่�มีก�ร

    แปลงเป็นหุ้นส�มัญ 1,617,038 1,202,074 2,253,337 1,939,185 0�72 0�62

 *  จำ�นวนหุ้นส�มัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก (สุทธิจ�กหุ้นส�มัญซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทฯ)
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28. ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

 ขอ้มลูสว่นง�นดำ�เนนิง�นทีน่ำ�เสนอนีส้อดคลอ้งกบัร�ยง�นภ�ยในของบรษิทัฯ ทีผู่ม้อีำ�น�จตดัสนิใจสงูสดุด�้นก�รดำ�เนนิง�นไดร้บัและ

สอบท�นอย่�งสม่ำ�เสมอเพื่อใช้ในก�รตัดสินใจในก�รจัดสรรทรัพย�กรให้กับส่วนง�นและประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของส่วนง�น ทั้งนี้

ผู้มีอำ�น�จตัดสินใจสูงสุดด้�นก�รดำ�เนินง�นของบริษัทคือ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

 เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รบริห�รง�น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดโครงสร�้งองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจต�มประเภทของผลิตภัณฑ์และบริก�ร 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนง�นที่ร�ยง�นทั้งสิ้น 2 ส่วนง�น ดังนี้ 

 • ระบบควบคุมอุตส�หกรรม

 • ผลิตภัณฑ์เฉพ�ะกลุ่ม

 ผูม้อีำ�น�จตดัสนิใจสงูสดุสอบท�นผลก�รดำ�เนนิง�นของแตล่ะหนว่ยธรุกจิแยกจ�กกนัเพือ่วตัถปุระสงคใ์นก�รตดัสนิใจเกีย่วกบัก�รจดัสรร

ทรพัย�กรและก�รประเมนิผลก�รปฏบิตังิ�น บรษิทัฯ ประเมนิผลก�รปฏบิตังิ�นของสว่นง�นโดยพจิ�รณ�จ�กกำ�ไรหรอืข�ดทนุจ�กก�ร

ดำ�เนนิง�นและสนิทรพัยร์วมซึง่วดัมลูค�่โดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัทีใ่ชใ้นก�รวดักำ�ไรหรอืข�ดทนุจ�กก�รดำ�เนนิง�นและสนิทรพัยร์วมในงบ

ก�รเงิน 

 ก�รบันทึกบัญชีสำ�หรับร�ยก�รระหว่�งส่วนง�นที่ร�ยง�นเป็นไปในลักษณะเดียวกับก�รบันทึกบัญชีสำ�หรับร�ยก�รธุรกิจกับบุคคล

ภ�ยนอก

 ข้อมูลร�ยได้ กำ�ไร และสินทรัพย์รวมของส่วนง�นของบริษัทฯ  และบริษัทย่อยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 

มีดังต่อไปนี้ 

 
(หน่วย: ล�้นบ�ท)

ระบบควบคุม

อุตส�หกรรม

ผลิตภัณฑ์

เฉพ�ะกลุ่ม อื่นๆ

รวมส่วนง�นที่

ร�ยง�น ร�ยก�รระหว�่งกัน งบก�รเงินรวม

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)

ร�ยได้จ�กภ�ยนอก 2,706 2,801 4,913 4,678 387 225 8,006 7,704 - - 8,006 7,704

ร�ยได้ระหว่�งส่วนง�น 1 16 - - - - 1 16 (1) (16) - -

ร�ยได้รวม 2,707 2,817 4,913 4,678 387 225 8,007 7,720 (1) (16) 8,006 7,704

กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น

   ต�มส่วนง�น 296 317 401 372 77 63 774 752 - - 774 752

ร�ยไดแ้ละค�่ใชจ้�่ยทีไ่มไ่ดป้นัสว่น:

   กำ�ไรจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน 28 134

   เงินค่�สินไหมทดแทนจ�ก

      เหตุก�รณ์อุทกภัย 1,063 744

   ร�ยได้อื่น 68 36

   ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย (101) (118)

   ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร (246) (210)

   ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของ

      เงินลงทุน (97) (14)

   โอนกลับค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 140 (4)

   ค�่เสยีห�ยจ�กเหตกุ�รณอ์ทุกภยั - (34)

   ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงิน (19) (38)

   ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล 13 2

กำ�ไรสำ�หรับปี 1,623 1,250
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 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนง�นภูมิศ�สตร์คือประเทศไทย ประเทศส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน ประเทศไต้หวันและประเทศเดนม�ร์ก 

ข้อมูลท�งก�รเงินจำ�แนกต�มส่วนง�นภูมิศ�สตร์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 มี

ดังนี้

(หน่วย: ล้�นบ�ท)

                                

ไทย

                                  

จีน/ไต้หวัน

                                  

เดนม�ร์ก

ร�ยก�รตัดบัญชี       

ระหว�่งกัน

                                     

งบก�รเงินรวม

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)

ร�ยได้จ�กภ�ยนอก 7,737 7,376 269 328 - - - - 8,006 7,704

ร�ยได้ระหว�่งส่วนง�น 1 16 41 96 484 429 (526) (541) - -

ร�ยได้รวม 7,738 7,392 310 424 484 429 (526) (541) 8,006 7,704

ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ 1,362 1,426 4 20 - - (75) (60) 1,291 1,386

สินทรัพย์ส่วนกล�ง 5,201 3,554

รวมสินทรัพย์ 6,492 4,940

 ร�ยได้จ�กลูกค�้ภ�ยนอกกำ�หนดขึ้นต�มสถ�นที่ตั้งของลูกค�้ดังนี้

 (หน่วย: พันบ�ท)

 2556 2555

กลุ่มตล�ดสแกนดิเนเวีย 4,999,569 4,949,790

กลุ่มตล�ดสหรัฐอเมริก� 709,088 574,047

กลุ่มตล�ดยุโรป 354,074 521,102

กลุ่มตล�ดที่มีบริษัทในเครือในหล�ยประเทศ 1,565,453 1,279,338

กลุ่มตล�ดในประเทศและตล�ดอื่นๆ 378,297 380,157

รวม 8,006,481 7,704,434

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค�้ร�ยใหญ่

 ในปี 2556 บริษัทฯ มีร�ยได้จ�กลูกค้�ร�ยใหญ่จำ�นวนสองร�ย เป็นจำ�นวนเงินประม�ณ 2,950 ล�้นบ�ท และจำ�นวนเงิน 970 ล้�น

บ�ท ซึ่งม�จ�กส่วนง�นผลิตภัณฑ์เฉพ�ะกลุ่มและระบบควบคุมอุตส�หกรรม (ปี 2555 มีร�ยได้จ�กลูกค้�ร�ยใหญ่จำ�นวนสองร�ย   

ดังกล�่วเป็นจำ�นวนเงิน 2,480 ล้�นบ�ท และจำ�นวนเงิน 712 ล้�นบ�ท)

29. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

 บริษัทฯ และพนักง�นบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพขึ้นต�มพระร�ชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ง

ประกอบด้วยเงินที่พนักง�นจ่�ยสะสมเป็นร�ยเดือนในอัตร�ร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักง�นและเงินที่บริษัทฯ จ่�ยสมทบให้ในอัตร�

ร้อยละ 3 ถึง 5 และจะจ่�ยให้แก่พนักง�นเมื่อพนักง�นนั้นออกจ�กง�นต�มระเบียบว่�ด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว�่งปี 2556 

บริษัทฯ ได้จ่�ยเงินสมทบกองทุนเป็นจำ�นวนเงิน 8 ล�้นบ�ท (2555: 8 ล�้นบ�ท)
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30. เงินปันผล

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่�ย เงินปันผลต่อหุ้น

(พันบ�ท) (บ�ท)

เงินสดปันผลประจำ�ปี 2555 ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น

     เมื่อวันที่ 24 เมษ�ยน 2556 3 0�1429

หุ้นปันผลประจำ�ปี 2555 ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น

  เมื่อวันที่ 24 เมษ�ยน 2556 280,573 0�1429

280,576

เงินปันผลระหว่�งก�ล   ที่ประชุมคณะกรรมก�ร

  สำ�หรับปี 2556   บริษัทฯ เมื่อวันที่

  17 ธันว�คม 2556 158,238 0�070

 

 เมื่อวันที่ 17 ธันว�คม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมก�รของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติจ่�ยเงินปันผล  ระหว�่งก�ลจ�กกำ�ไรของปี 2556 

โดยบริษัทฯ จ่�ยเงินปันผลดังกล�่วในวันที่ 15 มกร�คม 2557

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

31.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ก) ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯ มีร�ยจ่�ยฝ่�ยทุนที่เกี่ยวข้องกับก�รติดตั้งอุปกรณ์จำ�นวนเงิน 0.2 ล�้นบ�ท (2555: 19 

ล้�นบ�ท) 

ข) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกชำ�ระดังต่อไปนี้

         จำ�นวนเงิน

  บริษัทย่อยในต่�งประเทศ 

  -  Globe Vision Corp.    9,300,000  เหรียญสหรัฐอเมริก�

  -  Shi Wei Electronics (HK)       9,999  เหรียญฮ่องกง

31.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงาน

ก) บริษัทฯ ได้เข้�ทำ�สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รเช่�รถยนต์และอุปกรณ์และสัญญ�บริก�ร อ�ยุของสัญญ�มีระยะ

เวล�ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯ มีจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่�ยในอน�คตทั้งสิ้นภ�ยใต้สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นที่บอกเลิกไม่

ได้ดังนี้

             ล้�นบ�ท

  จ่�ยชำ�ระภ�ยใน

     ภ�ยใน 1 ปี     33

     1 - 3 ปี      3

ข) บริษัทย่อยในประเทศจีนมีสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นที่บอกเลิกไม่ได้โดยมีค�่เช่�ขั้นต่ำ� 4.0 ล้�นหยวนเรนมินบิ สัญญ�สิ้นสุดวันที่ 

31 สิงห�คม 2559 โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

         ล้�นหยวนเรนมินบิ

  จ่�ยชำ�ระภ�ยใน 

       ภ�ยใน 1 ปี     1.2

ค) บริษัทย่อยมีสัญญ�เช่�ที่ดินและอ�ค�รในส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน สัญญ�ดังกล�่วมีกำ�หนดระยะเวล� 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 

10 มิถุน�ยน 2556 โดยเสียค่�เช่�เดือนละ 17,859 หยวนเรนมินบิ
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31.3 การค้ำาประกัน

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำ�ประกันซึ่งออกโดยธน�ค�รในน�มบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำ�นวน 26 ล้�นบ�ท (2555: 

27 ล้�นบ�ท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภ�ระผูกพันท�งปฏิบัติบ�งประก�รต�มปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค้ำ�ประกันให้กับ

หน่วยง�นร�ชก�ร รัฐวิส�หกิจและบริษัทอื่น 

31.4 การเรียกค่าชดเชยความเสียหายจากลูกค้า

 ในปี 2555 บริษัทฯ มีคดีคว�มที่ถูกฟ้องร้องให้ชำ�ระค�่เสียห�ยโดยมีทุนทรัพย์คิดเป็นจำ�นวนเงินรวมประม�ณ 2 ล�้นบ�ท ซึ่งบริษัทฯ 

ได้บันทึกหนี้สินดังกล�่วไว้แล้ว อย�่งไรก็ต�ม ในระหว่�งปีศ�ลได้พิจ�รณ�คดีให้บริษัทฯ ชำ�ระค�่เสียห�ยเป็นจำ�นวนเงิน 1.9 ล้�น

บ�ทให้แก่โจทย์ และบริษัทฯ ได้จ่�ยชำ�ระเงินดังกล่�วแล้ว คดีนี้จึงเป็นอันสิ้นสุด

31.5 ภาระผูกพันอื่น

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯ มีสินค้�ของลูกค�้ที่เก็บไว้ที่บริษัทฯ แต่ยังไม่ได้นำ�ไปใช้ในก�รผลิตคิดเป็นจำ�นวนเงิน 126 ล้�น

บ�ท (2555: 94 ล้�นบ�ท)

32. เครื่องมือทางการเงิน

32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 เครื่องมือท�งก�รเงินที่สำ�คัญของบริษัทฯ ต�มที่นิย�มอยู่ในม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 107 “ก�รแสดงร�ยก�รและก�รเปิดเผยข้อมูล

สำ�หรับเครื่องมือท�งก�รเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด เงินลงทุนชั่วคร�ว ลูกหนี้ก�รค้� เจ้�หนี้ก�รค้�และ

เจ้�หนี้อื่น บริษัทฯ มีคว�มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือท�งก�รเงินดังกล�่ว และมีนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยงดังนี้

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 บรษิทัฯ มคีว�มเสีย่งด�้นก�รใหส้นิเชือ่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้�รค�้ ฝ�่ยบรหิ�รควบคมุคว�มเสีย่งนีโ้ดยก�รกำ�หนดใหม้นีโยบ�ยและวธิี

ก�รในก�รควบคุมสินเชื่อที่เหม�ะสม ดังนั้น  บริษัทฯ จึงไม่ค�ดว่�จะได้รับคว�มเสียห�ยที่เป็นส�ระสำ�คัญจ�กก�รให้สินเชื่อ นอกจ�ก

นี้ก�รให้สินเชื่อของบริษัทฯ ไม่มีก�รกระจุกตัว เนื่องจ�กบริษัทฯ มีฐ�นของลูกค�้ที่หล�กหล�ยและมีอยู่จำ�นวนม�กร�ย จำ�นวนเงิน

สูงสุดที่บริษัทฯ อ�จต้องสูญเสียจ�กก�รให้สินเชื่อคือมูลค�่ต�มบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 บริษัทฯ มีคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ยที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝ�กธน�ค�รและเงินลงทุนชั่วคร�วที่มีดอกเบี้ย อย่�งไรก็ต�ม 

เนื่องจ�กสินทรัพย์และหนี้สินท�งก�รเงิน ส่วนใหญ่มีอัตร�ดอกเบี้ยที่ปรับข้ึนลงต�มอัตร�ตล�ด หรือมีอัตร�ดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียง

กับอัตร�ตล�ดในปัจจุบัน คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ยของบริษัทฯ จึงอยู่ในระดับต่ำ� 

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 สินทรัพย์และหนี้สินท�งก�รเงินที่สำ�คัญส�ม�รถจัดต�มประเภทอัตร�ดอกเบี้ยและสำ�หรับสินทรัพย์และ

หนี้สินท�งก�รเงินที่มีอัตร�ดอกเบี้ยคงที่ส�ม�รถแยกต�มวันที่ครบกำ�หนดหรือวันที่มีก�รกำ�หนดอัตร�ดอกเบี้ยใหม่ (ห�กวันที่มีก�ร

กำ�หนดอัตร�ดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้      

 (หน่วย: ล้�นบ�ท)

งบก�รเงินรวม

อัตร�ดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ต�ม

อัตร�ตล�ด

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีอัตร�

ดอกเบี้ย รวม

อัตร�ดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย

(ร้อยละต่อปี)               

น้อยกว่�

1 ปี 1 - 5 ปี

อัตร�

ลอยตัว อัตร�คงที่

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท�่เงินสด 679 180 - - 859 0.125 - 0.65 1.85 - 3.35

เงินลงทุนชั่วคร�ว - 580 - 510 1,090 - 2.98 - 3.23

ลูกหนี้ก�รค้� - - - 1,960 1,960 - -

หนี้สินทางการเงิน

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น - - - 1,867 1,867 - -

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน - 1 2 - 3 - 2.4 - 6.3
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 (หน่วย: ล้�นบ�ท)

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

อัตร�ดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ต�ม

อัตร�ตล�ด

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีอัตร�

ดอกเบี้ย รวม

อัตร�ดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย

(ร้อยละต่อปี)               

น้อยกว่�

1 ปี 1 - 5 ปี

อัตร�

ลอยตัว อัตร�คงที่

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท�่เงินสด 626 180 - - 806 0.125 - 0.65 1.85 - 3.35

เงินลงทุนชั่วคร�ว - 580 - 510 1,090 - 2.98 - 3.23

ลูกหนี้ก�รค้� - - - 1,905 1,905 - -

หนี้สินทางการเงิน

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น - - - 1,850 1,850 - -

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน - 1 2 - 3 - 2.4 - 6.3

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 บรษิทัฯ มคีว�มเสีย่งจ�กอตัร�แลกเปลีย่นทีส่ำ�คญัอนัเกีย่วเนือ่งจ�กก�รซือ้หรอืข�ยสนิค�้ และก�รใหกู้ย้มืเงนิเปน็เงนิตร�ต�่งประเทศ 

บริษัทฯ ได้ตกลงทำ�สัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้� และสัญญ�ใช้สิทธิเลือกซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศซึ่งส่วนใหญ่มีอ�ยุ

สัญญ�ไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินท�งก�รเงินที่เป็นสกุลเงินตร�ต�่งประเทศดังนี้

สกุลเงิน

สินทรัพย์

ท�งก�รเงิน

หนี้สิน

ท�งก�รเงิน

อัตร�แลกเปลี่ยนเฉลี่ย 

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556

(ล้�น) (ล้�น) (บ�ทต่อหน่วยเงินตร�ต่�งประเทศ)

ครบกำ�หนดภ�ยในหนึ่งปี

เหรียญสหรัฐอเมริก� 65�4 61�3 32.81

ยูโร 5�5 6�5 45�02

เยน 0�4 69.8 31�30

โครนเดนม�ร์ก - 2�5 6�04

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯ มีสัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้�คงเหลือดังนี้

   

อัตร�แลกเปลี่ยนต�มสัญญ�ของ

สกุลเงิน จำ�นวนที่ซื้อ จำ�นวนที่ข�ย จำ�นวนที่ซื้อ จำ�นวนที่ข�ย

(ล้�น) (ล�้น) (บ�ทต่อหน่วยเงินตร�ต�่งประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริก� 2 24 32�24 29.31 - 32.98

ยูโร - 3 - 39.29 - 44.36

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯ มีสัญญ�ใช้สิทธิเลือกซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศคงเหลือดังนี้
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อัตร�แลกเปลี่ยนต�มสัญญ�ของ

สกุลเงิน จำ�นวนที่ซื้อ จำ�นวนที่ข�ย จำ�นวนที่ซื้อ จำ�นวนที่ข�ย

(ล้�น) (ล้�น) (บ�ทต่อหน่วยเงินตร�ต่�งประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริก� 3 91 31.50 - 32.00 29.35 - 32.70

ยูโร - 8 - 40.00 - 43.60

สัญญ�ดังกล�่วมีวันครบกำ�หนดสัญญ�ระหว่�งวันที่ 6 มกร�คม 2557 ถึงวันที่ 26 มิถุน�ยน 2557 บริษัทฯ มีผลข�ดทุนที่ยังไม่เกิด

ขึ้นของสัญญ�ข�้งต้น ห�กบริษัทฯ บันทึกต�มมูลค่�ยุติธรรมเป็นจำ�นวนเงินประม�ณ 224 ล�้นบ�ท

32.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 เนื่องจ�กสินทรัพย์และหนี้สินท�งก�รเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินลงทุนชั่วคร�วมีอัตร�ดอกเบี้ยใกล้เคียง

กับอัตร�ดอกเบี้ยในตล�ด บริษัทฯ จึงประม�ณมูลค�่ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินท�งก�รเงินใกล้เคียงกับมูลค่�ต�มบัญชีที่แสดง

ในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน

 มูลค่�ยุติธรรม หม�ยถึง จำ�นวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ข�ยตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่�ยชำ�ระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่�ยมีคว�ม

รอบรู้ และเต็มใจในก�รแลกเปลี่ยนและส�ม�รถต่อรองร�ค�กันได้อย่�งเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีคว�มเกี่ยวข้องกัน วิธีก�รกำ�หนด

มูลค่�ยุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือท�งก�รเงิน มูลค่�ยุติธรรมจะกำ�หนดจ�กร�ค�ตล�ดล่�สุด หรือกำ�หนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์

ก�รวัดมูลค�่ที่เหม�ะสม 

33. การบริหารจัดการทุน

 วตัถปุระสงคใ์นก�รบรหิ�รจดัก�รทนุทีส่ำ�คญัของบรษิทัฯ คอืก�รจดัใหม้ซีึง่โครงสร้�งทนุทีเ่หม�ะสมเพือ่สนบัสนนุก�รดำ�เนนิธรุกจิของ 

บริษัทฯ และเสริมสร้�งมูลค่�ก�รถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 กลุ่มบริษัทมีอัตร�ส่วนหนี้สินต่อทุนเท่�กับ 

0.53:1 (2555: 0.96:1) และเฉพ�ะบริษัทมีอัตร�ส่วนหนี้สินต่อทุนเท่�กับ 0.53:1 (2555: 0.89:1)

34. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

 บริษัทฯ ได้มีก�รจัดประเภทร�ยก�รบัญชีบ�งร�ยก�รในงบก�รเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2555 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ

ก�รจัดประเภทร�ยก�รบัญชีในปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำ�ไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้น ก�รจัดประเภทร�ยก�รใหม่ที่สำ�คัญมีดัง

ต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบ�ท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2555

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

ต�มที่

จัดประเภทใหม่

ต�มที่

เคยร�ยง�นไว้

ต�มที่

จัดประเภทใหม่

ต�มที่

เคยร�ยง�นไว้

ต้นทุนข�ย 6,973,959 6,984,501 6,725,542 6,736,084

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย 118,006 118,882 115,372 116,247

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร 189,737 192,294 135,001 137,574

35. การอนุมัติงบการเงิน

 งบก�รเงินรวมนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมก�รบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภ�พันธ์ 2557



บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มห�ชน)



•	Mutual	Support

•	Respect

•	Accountability

•	Commitment

•	Trust

•	Transparency
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