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สรุปข้อมูลสำ�คัญทางการเงินจากงบการเงินรวม

รายได้จากการขาย กำ�ไรเบื้องต้น

อัตรากำ�ไรเบื้องต้นและกำ�ไรสุทธิต่อรายได้

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : เปอร์เซ็นต์)

รายได้จากการขาย
1,200
1,000

8,079

7,143

800

7,704

889

821

600

9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000

8,006

1,083

6,486

961

8,445

774

751

400
200
2008

2009

2010

2011

กำ�ไรเบื้องต้น

25%

กำ�ไรเบื้องต้น

2012

2013

กำ�ไรสุทธิ

20%

16.20%

15%

9.10%

9.00%

9.10%

13.30%
2008

12.70%
2009

11.00%
2010

10%
5%
0%
-5%

12.80%
2011

9.70%
2012

20.30%

9.70%
2013

-10%
-15%

-15.10%

-20%

งบดุล
สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

7,000
6,000
5,000
4,000

0.49

1,000

1,500
3,056
2008

0

1.50

3,954
1.02

2,000

2.00

4,940

3,985

3,000

2.50

6,492

2.16

5,613
4,556
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สารจากประธานคณะกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปี 2556 บริษัทฯ ประสบความสำ�เร็จอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยสามารถส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีและ
ตามกำ�หนดทีต่ อ้ งการให้กบั ลูกค้า เรามีความเชือ่ มัน่ ว่า บริษทั ฯ สามารถทีจ่ ะผลิตและให้บริการลูกค้าได้เกินความคาดหมายของลูกค้า
ได้อย่างต่อเนื่องต่อไป ซึง่ จะทำ�ให้บริษัทฯได้รับความไว้วางใจ และมั่นใจในศักยภาพของบริษัทฯ ที่สร้างขึ้นมาจากค่านิยมขององค์กร
ความมุ่งมั่นในการทำ�งาน และความเป็นผู้นำ�ในธุรกิจประเภทนี้
ยอดขายรวมของบริษัทฯ ในปี 2556 มีจำ�นวน 8,006 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 4 บริษัท เอสวีไอ
จำ�กัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นนำ�ทางด้านธุรกิจรับจ้างประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯให้ความสำ�คัญทางด้านการทำ�ธุรกิจ
ที่มีประสิทธิภาพ ได้ผลตอบแทนสูง ทั้งทางด้านการผลิตและการบริหารจัดการที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆ อย่างต่อเนื่อง โดยกำ�ไรสุทธิใน
ปี 2556 มีจำ�นวน 1,623 ล้านบาท ถ้าไม่รวมรายการพิเศษจากเงินชดเชยความเสียหายจากอุทกภัย ยอดกำ�ไรสุทธิมีจำ�นวน 560
ล้านบาท หรือในอัตราร้อยละ 7 ของรายได้
นอกเหนือจากความสามารถในการสร้างกำ�ไรแล้ว บริษัทฯ ยังสามารถบริหารเงินสด ซึ่งทุกๆ ไตรมาสในปีนี้ บริษัทฯ
สามารถสร้างเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงานเพียงพอสำ�หรับการลงทุนในงบลงทุน จ่ายคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และมีเงินสด
สะสมคงเหลือมากพอที่จะขยายธุรกิจต่อไปได้ ณ สิ้นปีนี้ บริษัทฯ มีสถานะเงินสดคงเหลือที่แข็งแกร่งที่สุดโดยไม่มีหนี้สินเงินกู้เลย
ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่พัฒนาอย่างมีนัยสำ�คัญ หลังจากประสบภัยภิบัติอย่างรุนแรงในประวัติศาสตร์ของบริษัทฯ จากอุทกภัย เมื่อ 2
ปีที่แล้ว
สำ�หรับปีข้างหน้า ด้วยภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัว ประกอบกับประสบการณ์ความชำ�นาญเฉพาะทางธุรกิจนี้ ความ
สามารถในการทำ�งานของพนักงาน และความสามารถในการบริหารงานของฝ่ายบริหาร เรามีความมั่นใจว่า บริษัทฯ จะสามารถ
เติบโตและมีกำ�ไรที่สูงขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยให้ความสำ�คัญสูงสุดต่อลูกค้า รวบยอดแห่งความเป็นผู้นำ�ทางด้านการตลาดใน
ภูมิภาคที่มีประสบการณ์ และวางกลยุทธ์ที่รอบคอบเข้าสู่ตลาดในภูมิภาคใหม่ๆ การมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่มีมูลค่าเพิ่มสูงในธุรกิจ
ประเภทนี้ เป็นปัจจัยสำ�คัญที่ลดความเสี่ยงทางด้านการแข่งขันในปัจจุบัน
นวัตกรรมใหม่ๆ การมุ่งมั่นในการทำ�งาน การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การวางแผนทางด้านกลยุทธ์ตา่ งๆ เป็นตัวขับเคลื่อนการ
ตัดสินใจและบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว บริษัทเอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่เป็นที่ยอมรับจากลูกค้า
จึงมีโอกาสเข้าไปแข่งขันในระดับสากลได้ ซึ่งเป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ทำ�ให้บริษัทฯ ประสบความสำ�เร็จ
เหมือนกับทุกๆ ปีที่ผ่านมา ปีนี้ก็เช่นกัน บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกท่าน สำ�หรับการทุ่มเทความ
สามารถอย่างเต็มทีใ่ นการทำ�งานตลอดทัง้ ปีและร่วมกันสร้างความสำ�เร็จให้กบั บริษทั ฯ รวมทัง้ ลูกค้าทีม่ อบความไว้วางใจและสนับสนุน
บริษัทฯ และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มั่นใจในบริษัทฯ และให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมาอย่างต่อเนื่อง

					
ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร
นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ�
ประธานคณะกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ไป สารบัญ

บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการ

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร
ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

การศึกษา
• นิติศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต George Washington University,
Washington, D.C ประเทศสหรัฐอเมริกา
• นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต Harvard University
		 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย
		 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การศึกษา
• ปริญญาโทและปริญญาเอก Operations Research, Texas
A&M University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Professional Engineer, Industrial Engineering,
		 State of Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 12)
• ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		 หลักสูตร Director Certification Program
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำ�งาน
• ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศให้กับภาครัฐและเอกชน
		 มากกว่า 70 แห่ง ทั้งในประเทศไทย และสหรัฐอเมริกา
• ผู้เชี่ยวชาญประจำ�ประธานกรรมการการเลือกตั้ง สำ�นักงาน
		 คณะกรรมการการเลือกตั้ง
• คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 และการสื่อสารด้าน e-Industry
• คณะอนุกรรมการการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 และการพลังงานวุฒิสภา
• ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
		 การสื่อสารโทรคมนาคม หอการค้าไทย
• คณะทำ�งานจัดทำ�แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
		 การสื่อสารแห่งชาติ ฉบับที่ 1 สวทช.
• ตัวแทนภาคเอกชนในคณะกรรมการ e-ASEAN Task Force
กระทรวงพาณิชย์
• คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ
• รองเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
		 พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
สำ�นักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ สภาวิศวกร
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนบริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิม ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำ�กัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปกิณ พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
• กรรมการบริษัท คาซาวดี จำ�กัด
• ประธานกรรมการ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษทั เพรสซิเด้นท์ ออโต้โมบิล อินดัสทรีส์ จำ�กัด
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันรหัสสากล
		 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• คณะกรรมการกิจการ APEC และคณะกรรมการกิจการ
		 องค์การระหว่างประเทศ สภาหอการค้าไทย

ประสบการณ์ทำ�งาน
• เลขานุการขององค์การสหประชาชาติ UN-ESCAP
• ทนายความ สำ�นักงานทนายความ เคิร์ควู้ด
• ทนายความ สำ�นักงาน Hale and Dorr เมืองบอสตัน
สหรัฐอเมริกา
• ทนายความและผู้จัดการ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล
จำ�กัด
• หัวหน้าฝ่ายภาษีอากรของสำ�นักงาน เอส-จี-วี ณ ถลาง
• ที่ปรึกษากฎหมายของธนาคารโลก ประจำ�กรุงวอชิงตัน
สหรัฐอเมริกา
• รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
• รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สำ�นักงานกฎหมาย ดร.สุวรรณ
• กรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์ จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำ�กัด
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นายตรีขวัญ บุนนาค
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

นายวีรพันธ์ พูลเกษ
กรรมการ

การศึกษา
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University
		 of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director
		 Certification Program รุ่นที่ 12/2001 สมาคมส่งเสริม
		 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การศึกษา		
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า University of Colorado
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director
Certification Program (สมาชิก ผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส)
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
		 บริษัทไทย ปี 2545
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
		 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ปี 2553

ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทนบริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
		 บริษัท ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำ�งาน
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช แอนด์ คิว (ประเทศไทย) จำ�กัด
• ผู้ช่วยกรรมการบริษัท ไทยเสรีห้องเย็น จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำ�กัด (มหาชน)
• นายกสมาคม สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน
• กรรมการ และ เหรัญญิก สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท อีโค อินดัสเตรียล
		 เซอร์วิสเซส จำ�กัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทคอน
		 อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์พาร์ค จำ�กัด
• กรรมการ และ กรรมการสรรหา
		 บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
		 และกรรมการตรวจสอบ
		 บริษัท ฟาบริเนท จำ�กัด
• เหรัญญิกและกรรมการ สมาคมไทย
		 ผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน
• กรรมการ หอการค้าสิงคโปร์-ไทย

ไป สารบัญ

บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
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นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ�
กรรมการ กรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
กรรมการอิสระ

การศึกษา
• Bachelor of Science in Electrical Engineering and Computer Science, University of California at Berkeley, USA
• ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director
		 Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
		 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ปี 2554

การศึกษา
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ University of Southern
		 California
• Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 9
		 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ทำ�งาน
• กรรมการผู้จัดการ
		 Universal Instrument Corporation, Asia Operation
• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการทั่วไป
		 บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำ�กัด
• ประธานบริหาร Multichip
		 Technologies Incorporated

ประสบการณ์ทำ�งาน
• กรรมการอิสระ บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท ไฮโปร อิเล็กทรอนิกส์ จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
(มหาชน)
• กรรมการบริษัท เจียไต๋ เอ็นเตอร์ไพรส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จำ�กัด
• ที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
• กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• กรรมการ Thailand Management Association

ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• กรรมการบริษัท. กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริษัทเอ็มเอฟจี โซลูชั่น จำ�กัด

ตำ�แหน่งปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
• กรรมการ และผู้อำ�นวยการบริหาร
		 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท ซีพีพีซี จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
		 บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(มหาชน)
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
• กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร
		 บริษัท เทเลคอม โฮลดิ้ง จำ�กัด
• ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จำ�กัด
• Board of Associate Director
		 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด
• กรรมการ, คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
โทรคมนาคม หอการค้าไทย
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คณะผู้บริหาร
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1. นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ�
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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2. นายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์
รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

7. ดร.เรย์มอนด์ ราเมียห์
ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายบริหารคุณภาพ

3. นางพิศมัย สายบัว
รองประธานฝ่ายการเงิน

8. นายมนูญ หนูเนตร
ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

4. นายคาร์สเทน เบอร์เมอร์สคอฟ เคเซนต์
ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส – ฝ่ายขายกลุ่มสแกนดิเนเวีย

9. นายเวย์น เคนเนธ เอลลิส
ผู้อ�ำ นวยการอาวุโสฝ่ายสรรหาวัตถุดิบ

5. นายพิเชษฐ กนกศิริมา
ผู้อ�ำ นวยการอาวุโสฝ่ายบริหารวัตถุดิบ

10. นายเวิร์น มันเดล
ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

6. นายวิรัตน์ ผูกไทย
ผู้อ�ำ นวยการอาวุโสฝ่ายขาย

11. นายสตีเวนท์ คริสโตเฟอร์ โพลาสกี้
ผู้อ�ำ นวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ
ไป สารบัญ

บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
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รายละเอียดคณะผู้บริหาร
นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ�
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การศึกษา
• Bachelor of Science in Electrical Engineering and Computer Science, University of California at Berkeley, USA
• ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน ปี 2554
ประสบการณ์ทำ�งาน		
• กรรมการผู้จัดการ Universal Instrument Corporation, Asia Operation
• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำ�กัด
• ประธานบริหาร Multichip Technologies Incorporated
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• กรรมการบริษัท. กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริษัทเอ็มเอฟจี โซลูชั่น จำ�กัด
นายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์
รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
การศึกษา/การอบรม		
• วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายเทคนิค บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
นางพิศมัย สายบัว
รองประธานฝ่ายการเงิน
การศึกษา/การอบรม
• บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Certified in Production and Inventory Management (CPIM) from American Production and Inventory Control
		 Society (APICS)
• ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Certification Program
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ประสบการณ์ท�ำ งาน
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหาร บัญชี การเงิน และ สารสนเทศ บริษัท สตาร์ปริ้นส์ จำ�กัด (มหาชน)
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายโลจิสติกส์ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัท Alphatec Semiconductor Packaging
จำ�กัด และ บริษัท Alphatec Holding จำ�กัด
• ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท Read-Rite (ประเทศไทย) จำ�กัด
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชี การเงิน บริหาร และ กรรมการบริษัท Micropolis Corporation (ประเทศไทย) จำ�กัด
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชี การเงิน สารสนเทศ และ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท National Semiconductor (กรุงเทพ) จำ�กัด
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• รองประธานฝ่ายการเงิน บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
นายคาร์สเทน เบอร์เมอร์สคอฟ เคเซนต์
ผู้อำ�นวยการอาวุโส - ฝ่ายขาย-กลุ่มสแกนดิเนเวีย
การศึกษา/การอบรม		
• Bachelor in Organization, Neils Brock - Copenhagen Business College, Denmark
• Bachelor of Electronics Engineer, Frederiksberg Technical School, Denmark
ประสบการณ์ท�ำ งาน
• ผู้จัดการฝ่ายขาย, Anker Consulting A/S
• ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการด้านการตลาด, Phase One A/S
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายขาย - กลุ่มสแกนดิเนเวีย บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
นายพิเชษฐ กนกศิริมา
ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายบริหารวัตถุดิบ
การศึกษา/การอบรม		
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
เกียรติบัตรวิชาชีพ
• ด้านการบริหารการผลิตและวางแผนสินค้าคงคลัง
• ด้านการบริหารการจัดซื้อ การจัดหาและการจัดส่ง
• ด้านการบริหารการจัดการซัพพลายเชน
ประสบการณ์ท�ำ งาน
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารวัตถุดิบ-สรรหาและจัดซื้อ บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายสรรหาวัตถุดิบ บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายสรรหาวัตถุดิบ บริษัท ACT จำ�กัด
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายบริหารวัตถุดิบ บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)

ไป สารบัญ

บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
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นายวิรัตน์ ผูกไทย
ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายขาย
การศึกษา/การอบรม		
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
• วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารโครงการด้านการตลาด บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
• ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการด้านการตลาด บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายขาย บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
ดร.เรย์มอนด์ ราเมียห์
ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายบริหารคุณภาพ
การศึกษา/การอบรม		
• Master of Science and Ph.D. in Quality Management, Lacrosse University, USA
• Bachelor of Science in Electrical Engineering, Mankato State University, USA
ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายประกันคุณภาพ, บริษัท Innovex ประเทศไทย
• ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท Innovex ประเทศไทย
• ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมทดสอบผลิตภัณฑ์ บริษัท Innovex ประเทศไทย
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายบริหารคุณภาพ บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
นายมนูญ หนูเนตร
ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
การศึกษา/การอบรม		
• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต Human Potential and Leadership Development, Murray State University, รัฐเคนทักกี้ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
• พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ประกาศนียบัตร เนติบัณฑิตไทย
• นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำ�งาน
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท แมทเทล กรุงเทพ จำ�กัด
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำ�กัด
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
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นายเวย์น เคนเนธ เอลลิส
ผู้อ�ำ นวยการอาวุโสฝ่ายสรรหาวัตถุดิบ
การศึกษา/การอบรม		
• BS In Business Admin, Bowling Green State University, With Some Courses Toward MBA, San Diego State
		 University
ประสบการณ์ท�ำ งาน
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายสรรหาและจัดซื้อวัตถุดิบ บริษัท Fender Musical Instruments Corp. Scottsdale, Arizona
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทาน บริษัท Jabil Circuit, Inc., St. Petersburg, Florida
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
•ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายสรรหาวัตถุดิบ บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
นายเวิร์น มันเดล
ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
การศึกษา/การอบรม		
• BS Business Management, Daniel Webster University, Merrimack NH, USA
ประสบการณ์ท�ำ งาน
• 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.
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
นายสตีเวนท์ คริสโตเฟอร์ โพลาสกี้
ผู้อ�ำ นวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ
การศึกษา/การอบรม		
• Bachelor Degree of Engineering, Major in Electronics Engineering, University of Lowell, Massachusetts
ประสบการณ์การทำ�งาน
• CEO, Venger Wind
• Director Operations, Endwave Corporation
• VP Operations, Signal Technology Corporation
• COO, Raycom
• Director Operations, Raytheon Company
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด(มหาชน)

ไป สารบัญ
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1. วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
วิสัยทัศน์
เรามุง่ สูก่ ารเป็นองค์กรระดับสากลในธุรกิจให้บริการแบบครบวงจร ในการประกอบผลิตภัณฑ์วงจรไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์
สำ�เร็จรูป เพื่อก่อให้เกิดการเติบโตด้านธุรกิจ การสร้างผลกำ�ไร ความซื่อสัตย์ และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ
เรามุ่งมั่นในการเป็นผู้ประกอบการชั้นนำ�ระดับโลก ในการส่งมอบสินค้าสำ�เร็จรูปพร้อมใช้อย่างเต็มรูปแบบในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ นอกเหนือจากการบรรลุเป้าหมายขององค์กร เรายังเสริมสร้างสัมพันธภาพระยะยาวกับลูกค้าและผู้ส่งมอบ โดยใช้กลยุทธ์ที่
เหมาะสม องค์กรของเรายังคงพัฒนา โดยคำ�นึงถึงความคาดหวังของลูกค้าทางด้านคุณภาพและบริการ

เป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ�ในการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร โดยมีเป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจ ดังนี้
1. มุ่งเน้นผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าส่วนเพิ่มสูงได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภทระบบควบคุมอุตสาหกรรม และระบบสำ�นักงาน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ผลิตภัณฑ์ทมี่ มี ลู ค่าเพิม่ ด้านแรงงานสูง กล่าวคือผลิตภัณฑ์ทตี่ อ้ งใช้การประกอบด้วยแรงงานคนและยังต้องใช้เทคโนโลยีขนั้ สูงประกอบ
ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีวงจรอายุของสินค้ายาว บริษัทฯ ไม่มุ่งเน้นผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภค และผลิตภัณฑ์ประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่
ซึ่งมีมูลค่าส่วนเพิ่มต่ำ�และมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ประเภทที่มีมูลค่าส่วนเพิ่มสูงดังกล่าวจะมี
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์สูง แต่วา่ จะมีคำ�สั่งซื้อในแต่ละครั้งไม่มาก ซึ่งผู้ผลิตในธุรกิจเดียวกันที่มีขนาดใหญ่กว่าบริษัทฯ จะไม่นิยมผลิต
ผลิตภัณฑ์ในลักษณะนี้ เนื่องจากการผลิตในปริมาณน้อยจะไม่คุ้มกับต้นทุนในการผลิต สำ�หรับผู้ผลิตที่มีขนาดใกล้เคียงกันหรือเล็กกว่าบริษัทฯ
จะไม่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการด้านวัตถุดิบ และเทคโนโลยีหรือประสบการณ์ด้านการผลิตเทียบเท่ากับบริษัทฯ
2. สำ�หรับกลุ่มลูกค้า บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะให้รายได้จากการขายประมาณร้อยละ 70 มาจากลูกค้าทางด้านประเทศในกลุ่มสแกน
ดิเนเวียและยุโรป อีกร้อยละ 30 จะมาจากลูกค้าทางด้านประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น
3. นอกจากความมุ่งมั่นด้านผลิตภัณฑ์แล้ว บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มกำ�ลังการผลิตอย่างเหมาะสมควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพและ
ความสามารถในการผลิต เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทันกับเทคโนโลยีรวมถึงงานที่มีความซับซ้อนใน
กระบวนการผลิตระดับสูงของผลิตภัณฑ์เชิงระบบ (High-End System -Build) บริษัทได้ทำ�การปรับปรุงพื้นที่การผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
เกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
		
ทัง้ นี้ จากเป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจดังกล่าว จะทำ�ให้รายได้ของบริษทั ฯ มีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำ�เสมอไม่ผันผวนมากตามสภาวะเศรษฐกิจโลก

12

รายงานประจำ�ปี 2556

ไป สารบัญ

บริษัทฯประกอบธุรกิจให้บริก ารแบบ
ครบวงจรในการประกอบผลิตภัณฑ์ประเภท
วงจรไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์
สำ�เร็จรูป (Electronics Manufacturing
Service–EMS) ให้แก่ลูกค้าที่เป็นเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Original Equipment
Manufacturer: OEM) และลูกค้าทีเ่ ป็นผูร้ บั
จ้างออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design House)
โดยบริษัทฯ เริ่มดำ�เนินงานจากการรับจ้าง
ประกอบแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ต่อมา
เมือ่ มีความเชีย่ วชาญมากขึน้ จึงได้ปรับเปลีย่ นกลยุทธ์
โดยมุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำ�เร็จรูป
(Turnkey Box-Build) และการผลิตผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูปประเภท
งานระบบ (System-Build)

2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำ คัญ
บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน) เดิมชื่อบริษัท เซมิคอนดัคเตอร์ เวนเจอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จำ�กัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2528 เพื่อดำ�เนินธุรกิจให้บริการผลิตสินค้า
ประเภทวงจรไฟฟ้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สำ � เร็ จ รู ป โดยมี ป ระวั ติ ค วามเป็ น มาและ
พัฒนาการที่สำ�คัญดังนี้
2532
2537

2540

2543
2546
2547
2548

2549
2550

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนชื่อ บริษัท เซมิคอนดัคเตอร์ เวนเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จำ�กัด (มหาชน) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2537 มุ่งเน้นเป้าหมายเป็นผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงประเภท ผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูป (Box-Build)
Asia Pacific Electronic Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ H&Q Asia Pacific ได้ประมูลซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ
จากธนาคารกรุงเทพพาณิชยการจำ�กัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 94.5 ของหุน้ ทีช่ �ำ ระแล้วทัง้ หมด และได้กลายเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ
บริษัทฯ
พัฒนาสายการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี Micro-BGA และFlip Chips ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2546
จัดตั้งโรงงานแห่งที่ 2 ขึ้นที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี
เริ่มนำ�ระบบ ERP ของ SAP เข้ามาใช้ในการวางแผนบริหารการดำ�เนินงานและวัตถุดิบ
ขยายกำ�ลังการผลิตที่โรงงาน 2 รวมทั้งวางแผนปรับเปลี่ยนสายการผลิตที่โรงงาน 1 เพื่อให้สามารถรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์
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
เริ่มเปิดดำ�เนินงานโรงงาน ที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน
สร้างคลังสินค้า (Warehouse) เพิ่มที่โรงงาน 1 (ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี) สำ�หรับจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้า โดยใช้พื้นที่ 600
ตารางเมตร เพื่อรองรับการผลิตที่มีขึ้น
ติดตั้งเครื่องล้างแผงวงจรสำ�เร็จระบบ “อินไลน์ไฮโดรคลีนนิ่ง” ที่โรงงาน 1 เพิ่มเติม ซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัยกว่าเดิม เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
ไป สารบัญ
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2551

2552

2553

2554

2555
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ขยายพื้นที่การผลิตเพิ่มขึ้นที่โรงงาน 2 และเพิ่มเครื่องจักรในการผลิตที่มีเทคโนโลยีและประสิทธิภาพสูง เพื่อเพิ่มกำ�ลังการผลิต
สำ�หรับตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น SVI ที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาท และเริ่มมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยตามมูลค่าที่ตราไว้ใหม่ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม เป็นต้นไป
จัดตั้งบริษัทย่อย ในประเทศเดนมาร์ก SVI A/S โดยลงทุนร้อยละ 100
Globe Vision Corp จัดตั้งบริษัทย่อย Shi Wei Electronics (HK) โดยลงทุนร้อยละ 100
โรงงาน 1 แจ้งวัฒนะ: ปรับปรุงอาคารโรงงานซึ่งมีพื้นที่การผลิตขนาด 3,300 ตารางเมตร ใหม่ทั้งหมด เพื่อรองรับการผลิตระบบ
ใหม่ และช่วยประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ยังมีการขยายเพิ่มพื้นที่คลังสินค้า อีก 750 ตารางเมตร เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าที่จะลงทุนในส่วนศูนย์กระจายสินค้า
โรงงาน 2 บางกะดี: ติดตั้งเครื่องจักรหลักในการผลิตที่ทันสมัย และความเร็วสูงเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น 5 สายการผลิต และยังได้
ก่อสร้างเพิ่มเติมในส่วนของพื้นที่สำ�นักงานอีก กว่า 800 ตารางเมตร เพื่อรองรับการขยายตัวของการผลิต
จัดซื้อโรงงานในประเทศไทยแห่งที่ 3 ขึ้นที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี โดยมีพื้นที่ดินทั้งหมด 70,400 ตารางเมตร
เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
โรงงานแห่งที่ 3 บางกะดี ประเทศไทย: รวมศูนย์กระจายสินค้าจากโรงงาน 1 แจ้งวัฒนะ และโรงงาน 2 บางกะดี เข้ามาไว้ที่
โรงงาน 3 บางกะดี โดยการปรับปรุงอาคารและขยายเพิม่ พืน้ ทีค่ ลังสินค้าขนาด 2,800 ตารางเมตร และจัดตัง้ เป็นรูปแบบเขตปลอด
อากร (Free Zone) จากการอนุมัติของกรมศุลกากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของศูนย์กระจายสินค้าให้กับลูกค้า รวม
ทั้งการบริหารจัดการวัตถุดิบของผู้จำ�หน่ายสินค้า
เริ่มดำ�เนินโครงการวิจัยพัฒนาและออกแบบเซลล์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ภายใต้นาโนเทคโนโลยี ในโครงการร่วม
มือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ซึ่งเป็นโครงการที่จะนำ�เทคโนโลยีจากการวิจัยค้นคว้าเข้าสู่กระบวนการผลิตในอนาคต
ได้รับการคัดเลือกเป็นบริษัทในกลุ่ม SET 100 Index จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้รบั การคัดเลือกให้อยูใ่ นกลุม่ เข้าประกวด The Best Performance Awards และThe Best CEO Awards จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
จัดซื้อโรงงานในประเทศไทย เป็นโรงงานแห่งที่ 5 ที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี โดยมีพื้นที่ดินทั้งหมด 65,340
ตารางเมตร เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
ปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้ในการผลิต (23,000 ตารางเมตร) และส่วนสำ�นักงาน ระยะที่ 1 และ 2 ของโรงงานแห่งที่ 3
ได้รับการประเมินเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีระดับการกำ�กับดูแลกิจการดีเลิศ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
โดยได้รบั การสนับสนุนจากสถาบันกองทุนเพือ่ พัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ได้รับรางวัลเป็นคู่คา้ ยอดเยี่ยมจากลูกค้าอันดับหนึ่งของบริษัทฯ
ได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดโดยรวมของหลัก
ทรัพย์ที่จดทะเบียน 10,000 ล้านบาท หรือน้อยกว่า
เกิดอุทกภัยที่โรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี ระหว่าง 21 ตุลาคม ถึง 5 ธันวาคม 2554 ระดับน้ำ�สูงประมาณ 4 เมตร
จากระดับน้ำ�ทะเล บริษัทฯได้ย้ายฐานการผลิตไปที่โรงงานถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี และเริ่มการผลิตเมื่อ 8 พฤศจิกายน
2554
เริ่มปรับปรุงพื้นที่ ที่โรงงานที่บางกะดีเมื่อ 8 ธ้นวาคม 2554 และเริ่มทำ�การผลิตได้กลางเดือน มกราคม 2555
ได้รับรางวัล นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดโดยรวมของหลัก
ทรัพย์ที่จดทะเบียน 10,000 ล้านบาท หรือน้อยกว่า เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
เริ่มทำ�การผลิตที่โรงงานบางกะดี หลังจากประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่16 มกราคม 2555 และปลายปี 2555 มีกำ�ลังการผลิตใกล้
เคียงกับกำ�ลังผลิตก่อนเกิดอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554

รายงานประจำ�ปี 2556

ไป สารบัญ

2556

ได้รับรางวัล นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดโดยรวมของหลัก
ทรัพย์ที่จดทะเบียน 10,000 ล้านบาท หรือน้อยกว่า เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
เสร็จสิ้นโครงการติดตั้งสายการผลิตเต็มพื้นที่ทั้งอาคารในโรงงาน ณ สำ�นักงานใหญ่ บางกะดี ซึ่งทำ�ให้บริษัทมีกำ�ลังในการผลิตใกล้
เคียงกับปี 2554 ก่อนเกิดอุทกภัย
เริ่มโครงการผลิตแนวดิ่ง (Vertical Integration) โดยเริ่มผลิตผลิตภัณฑ์โลหะเพื่อใช้บรรจุสินค้าสำ�เร็จรูปที่ผลิตให้ลูกค้า

3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 2,265 ล้านบาท
ทุนเรียกชำ�ระแล้ว 2,260 ล้านบาท
100%
Holding Company
Globe Vision Corp. (BVI)**
ทุนจดทะเบียน 10 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ
ทุนเรียกชำ�ระแล้ว 700,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
100%

Holding Company

Trading Company
SVI A/S (Denmark)
ทุนจดทะเบียน 500,000 โครนเดนมาร์ค
ทุนเรียกชำ�ระแล้ว 500,000 โครนเดนมาร์ค

SVI China (Hong Kong)**
ทุนจดทะเบียน 25.35 ล้านดอลล่าร์ฮ่องกง
ทุนเรียกชำ�ระแล้ว 25.35 ล้านดอลล่าร์ฮ่องกง

Sourcing Company

IPO Company

Northtec Company Limited**
ทุนจดทะเบียน NTD 10,000,000
ทุนเรียกชำ�ระแล้ว NTD 10,000,000

SVI China Limited (Shenzhen)
สำ�นักงานตัวแทนจัดหาวัตถุดิบ

Sourcing Company

100%

Manufacturing

Shi Wei Electronics (Hong Kong)
ทุนจดทะเบียน 10,000 ดอลล่าร์ฮ่องกง
ทุนเรียกชำ�ระแล้ว 1.00 ดอลล่าร์ฮ่องกง

SVI Electronics (Tianjin) Ltd.**
ทุนจดทะเบียน 8.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ
ทุนเรียกชำ�ระแล้ว 8.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

(IPO = International Purchasing Office สำ�นักงานจัดหาและจัดซื้อระหว่างประเทศ)
หมายเหตุ : ** อยู่ระหว่างดำ�เนินการปิดบริษัท
1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้น
- ไม่มี-

ไป สารบัญ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯประกอบธุรกิจให้บริการแบบครบวงจรในการประกอบผลิตภัณฑ์ประเภทวงจรไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำ�เร็จรูป
(Electronics Manufacturing Service–EMS) ให้แก่ลูกค้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer: OEM)
และลูกค้าทีเ่ ป็นผูร้ บั จ้างออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design House) โดยบริษทั ฯ เริม่ ดำ�เนินงานจากการรับจ้างประกอบแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
ต่อมาเมือ่ มีความเชีย่ วชาญมากขึน้ จึงได้ปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ โดยมุง่ เน้นการผลิตผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์ส�ำ เร็จรูป (Turnkey Box-Build) และ
การผลิตผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูปประเภทงานระบบ (System-Build) ปัจจุบันลูกค้า ให้บริษัทผลิตสินค้า ตามกระบวนการผลิต โดยจะให้ผลิตตาม
กระบวนการผลิตเฉพาะขั้นตอนที่ 1 หรือ 2 ขั้นตอน หรือทั้ง 3 ขั้นตอน ก็ได้ ตามรายละเอียดดังนี้

1. การผลิตแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA)
เป็นฐานธุรกิจเดิมของบริษัทฯ สร้างรายได้ในปี 2556 ประมาณร้อยละ 36 ของรายได้ทั้งหมด

2. การผลิตสินค้าสำ�เร็จรูป (Turnkey Box-Build)
นอกเหนือจากการผลิตในข้อ 1 บริษัทฯได้ผลิตจนเป็นสินค้าสำ�เร็จรูป นอกจากนี้บริษัทฯยังให้บริการคำ� แนะนำ�ต่างๆ แก่ลูกค้าใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิต การทดสอบและการเลือกใช้วัตถุดิบที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการแข่งขัน
ในตลาด การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีคุณภาพสูง รวมทั้งความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนสายการผลิต และการส่งมอบสินค้าที่รวดเร็วกว่า
คู่แข่งขัน อีกทั้งมีต้นทุนการผลิตที่ สามารถแข่งขันได้ในตลาด ซึ่งเป็นการสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันของบริษัทฯ สินค้าสำ�เร็จรูป
ในกลุ่มนี้ได้แก่ อุปกรณ์วิทยุสื่อสารความถี่สูง, อุปกรณ์ดาวเทียมสื่อสาร, อุปกรณ์ควบคุมระบบเสียงในระบบดิจิตอล ที่ใช้ในสถานีส่งวิทยุและ
โทรทัศน์รวมถึงห้องบันทึกเสียง (Digital Signal Processing Audio) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีในระบบ
ดิจิตอล อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยในการฟัง เป็นต้น โดยมีอัตรารายได้ในปี 2556 ประมาณร้อยละ 62 ของรายได้ทั้งหมด

3. การผลิตสินค้าสำ�เร็จรูปประเภทระบบ (System-Build)
บริษัทฯ ได้เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้า จากการผลิตที่กล่าวในข้อ 2 โดยพัฒนาการ การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่
ประกอบกันเป็นระบบ และมีระดับการผลิตที่ซับซ้อนกว่าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำ�เร็จรูปโดยทั่วไปเพื่อเป็นการสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มให้สูง
ขึ้นสินค้าสำ�เร็จรูปที่ประกอบกันเป็นระบบในกลุ่มนี้จึงมีขนาดใหญ่ สำ�หรับใช้ในระบบควบคุมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรือเครื่องมือแพทย์ที่ใช้
ในระบบตรวจวัด และวิเคราะห์ที่ใช้ในห้องแล็บหรือโรงพยาบาล เป็นต้น โดยมีอัตรารายได้ในปี 2556 ประมาณร้อยละ 2 ของรายได้ทั้งหมด

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
สินค้าที่ผลิตโดยจัดกลุ่มตามกระบวนการผลิตด้งกล่าวข้างต้น สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานในธุรกิจต่างๆ หรือแบ่งตามกลุ่ม
ลูกค้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้ 3 กลุ่ม ดังนี้
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1. ระบบควบคุมอุตสาหกรรม (Industrial Control System) เป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ โดยมีรายได้ในปี 2556 ประมาณ
ร้อยละ 32 ของยอดขายทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับระบบควบคุณอุณหภูมิความเย็น ระบบควบคุมกระแสไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์
บางผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงในข้อ 2 ข้างต้น
2. ผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่ม (Niche System) ได้แก่ผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีสูง ได้แก่ผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้
		 2.1 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับระบบสำ�นักงาน มีเทคโนโลยีสูง (Hi-End Office Automation) เช่น อุปกรณ์ที่ใช้กับระบบสำ�นักงาน
ชนิดเครือข่ายไร้สายสำ�หรับการสื่อสาร หรือเครื่องใช้สำ�นักงานชนิดเครือข่ายไร้สาย โดยสามารถทำ�งานหลายลักษณะงานบนเครื่องเดียวกัน
เช่น สามารถถ่ายเอกสาร พิมพ์งาน สแกนเนอร์ เป็นต้น โดยมียอดรายได้ในปี 2556 ประมาณร้อยละ 44 ของยอดขายทั้งหมด
		 2.2 อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม (Hi-End Telecommunications) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สื่อสารผ่านดาวเทียม เพื่อใช้สำ�หรับ
เรือเดินสมุทร หรือใช้ในการส่งภาพและเสียงผ่านดาวเทียม โดยมียอดรายได้ในปี 2556 ประมาณร้อยละ 6 ของยอดขายทั้งหมด
		 2.3 อุปกรณ์โสตวีดีทัศน์ (Professional Audio and Video) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องบันทึกเสียงในวงการภาพยนต์ขนาด
ใหญ่ ระบบเสียงในห้องประชุมระดับนานาชาติ หรือระบบเสียงสำ�หรับการแสดงคอนเสิร์ต ระดับสากลโดยมียอดรายได้ในปี 2556 ประมาณ
ร้อยละ 10 ของยอดขายทั้งหมด
		 2.4 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ (Automotive Electronics) เป็นอุปกรณ์ระบบเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการควบคุมยางรถยนต์
หรือพวงมาลัยเป็นต้น โดยมียอดรายได้ในปี 2556 ประมาณร้อยละ1 ของยอดขายทั้งหมด
3. อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ (Medical Laboratory Equipment)เป็นกลุ่มอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เป็นกลุ่ม ธุรกิจใหม่ที่ทางบริษัทฯ
ได้รบั มาตรฐานการรับรองคุณภาพ ISO 13485 แล้ว เป็นตลาดใหม่ของบริษทั ทีม่ โี อกาสเติบโตเป็นผลิตภัณฑ์ทตี่ อ้ งผลิตในพืน้ ทีท่ มี่ รี ะบบควบคุม
ฝุ่นและความสะอาดในห้อง clean room ซึ่งระบบการผลิตของบริษัทฯได้รับการยอมรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี โดยกลุ่มลูกค้าปัจจุบันถือว่าเป็น
ลูกค้าที่มีส่วนแบ่งการตลาด ในธุรกิจนี้ในระดับแนวหน้าของตลาดโลก โดยมียอดรายได้ในปี 2556 ประมาณร้อยละ 5 ของยอดขายทั้งหมด
4. ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ระบบสื่อสาร (Communication Component Products) เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางด้านการสื่อสาร ใช้เป็น
อุปกรณ์สง่ และรับข้อมูลผ่านเส้นใยแก้วนำ�แสงทีม่ เี ทคโนโลยีสงู มาก เป็นกลุม่ ธุรกิจใหม่ของบริษทั ฯ ตลาดทีใ่ หญ่มากอยูท่ ปี่ ระเทศสหรัฐอเมริกา
และญี่ปุ่น โดยมียอดรายได้ในปี 2556 ประมาณร้อยละ 1 ของยอดขายทั้งหมด
บริษัทฯ มีโรงงานผลิต 5 แห่ง ตั้งอยู่ในประเทศไทย 4 แห่ง และอยู่ที่ประเทศจีนอีก 1 แห่ง โดยโรงงานแห่งแรก ตั้งอยู่ที่ถนน
แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่ดินทั้งหมด 22,472 ตารางเมตร เนื้อที่ในอาคาร 7,800 ตารางเมตร ในปี 2556 เน้นการผลิตสินค้า
ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับระบบสำ�นักงานที่มีเทคโนโลยีสูง โรงงานแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่ดิน
ทั้งหมด 17,215 ตารางเมตร เนื้อที่ในอาคาร 12,000 ตารางเมตร หยุดทำ�การผลิตหลังจากเกิดอุทกภัยปลายปี 2554 โรงงานแห่งที่ 3 ซึ่ง
ปัจจุบนั เป็นสำ�นักงานใหญ่ ตัง้ อยูท่ สี่ วนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี มีเนือ้ ทีด่ นิ ทัง้ หมด 70,400 ตารางเมตร เนือ้ ทีใ่ นอาคาร 38,000
ตารางเมตร เป็นโรงงานหลักที่ใช้ผลิตสินค้าทุกกลุ่ม โรงงานที่ 4 ตั้งอยู่ที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน เริ่มเปิดดำ�เนินงานเมื่อต้นปี 2549 มีพื้นที่
ทั้งหมด 7,787 ตารางเมตร พื้นที่ใช้สอย 5,812 ตารางเมตร โดยเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์สำ�หรับลูกค้าที่มีโรงงานอยู่ในประเทศจีน โรงงาน
แห่งที่ 5 ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี เป็นโรงงานที่ซื้อต้นปี 2554 มีพื้นที่ทั้งหมด 65,340 ตารางเมตร พื้นที่ใช้สอย
30,000 ตารางเมตร
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทมีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ให้ดำ�เนินการปิดโรงงานที่ 4 ที่ตั้งอยู่ที่เมืองเทียน จิน
ประเทศจีน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการปิดโรงงานและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2557

สิทธิประโยชน์จากบีโอไอ
บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำ�หรับโรงงานทั้ง 3 โรงงาน โดย
โรงงานแห่งที่ 1 ที่ตั้งที่ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี และอีก 2 โรงงาน ตั้งที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี ได้รับยกเว้น
อากรขาเข้าสำ�หรับ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ วัสดุจำ�เป็น และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
รายละเอียดการส่งเสริมการลงทุน ดูได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 26

ไป สารบัญ

บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้างรายได้
รายได้ของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่จะมาจากการผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทแผงวงจรไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์เพียงอย่าง
เดียวเท่านัน้ เพือ่ ให้สามารถมองภาพโครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ ได้อย่างชัดเจน จึงแบ่งรายได้จากการขายของบริษทั ฯ ออกตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ทำ�การผลิตในช่วงปี 2553 – 2556 โดยสามารถจำ�แนกได้ดังนี้
โครงสร้างรายได้

2553
2554
2555
2556
(งบการเงินรวม)
(งบการเงินรวม)
(งบการเงินรวม)
(งบการเงินรวม)
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขาย
1. ระบบควบคุมอุตสาหกรรม

4,076

50

3,951

47

2,756

36

2,603

32

2. ผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่ม (Niche System)
2.1. ระบบสำ�นักงาน
2.2 อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
2.3 อุปกรณ์โสตวีดีทัศน์
2.4 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์

2,640
615
440
18

33
8
5
0.2

3,188
483
369
126

38
6
4
1

3,198
741
610
129

41
9
8
2

3,505
516
817
75

44
7
10
1

290

4

328

4

225

3

387

5

0

0

0

0

45

1

103

1

8,079
84
91
8,254

100

8,445
11
50
8,506

100

7,704
135
780
8,619

100

8,006
28
1,131
9,165

100

3. อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
4. อุปกรณ์ระบบสื่อสาร
รวมรายได้จากการขาย
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น*
รวมรายได้

หมายเหตู : (*) รายได้อื่นได้แก่ บริการให้เช่าคลังศูนย์กระจายสินค้า ให้เช่าคลังสินค้าในเขตปลอดภาษี และขายเศษซากวัสดุที่สูญเสียจาก
การผลิต และในปี 2556 รวมเงินรับค่าสินไหมทดแทนบางส่วนจำ�นวน 1,063 ล้านบาทจากเหตุการณ์อุทกภัย เป็นต้น

2. กลยุทธ์การตลาด และการแข่งขัน
การตลาด
บริษัทฯ มีลูกค้าทั้งที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้นแบบและที่เป็นผู้รับจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับ
บริษัทฯมาเป็นเวลานาน ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าขนาดกลางและเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกที่อยู่ในประเทศแถบ
สแกนดิเนเวียและยุโรปเป็นหลัก รองลงมาได้แก่ลกู ค้าในกลุม่ ทีม่ บี ริษทั ในเครือหลายประเทศซึง่ การมีลกู ค้ากลุม่ นีใ้ นสัดส่วนทีส่ งู จะช่วยลดความ
เสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ เพราะว่าบริษัทในเครือของแต่ละประเทศนั้นจะมีคำ�สั่งซื้อที่แยกออกจากกัน ซึ่งถ้าหากคำ�สั่ง
ซื้อจากบริษัทในประเทศใดประเทศหนึ่งลดลงไป เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศนั้นหดตัว บริษัทฯ ก็จะยังมีคำ�สั่งซื้อจากบริษัทในเครือที่อยู่ใน
ประเทศอื่นอยู่ บริษัทฯ มีรายได้และสัดส่วนการขายให้กลุ่มลูกค้าในประเทศต่างๆ ดังนี้
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บริษัทฯ มีรายได้และสัดส่วนการขายให้กลุ่มลูกค้าในประเทศต่างๆ ดังนี้
รายได้จากการขายแบ่งตามกลุ่มลูกค้า
กลุ่มตลาดสแกนดิเนเวีย
กลุ่มตลาดสหรัฐอเมริกา
กลุ่มตลาดยุโรป
กลุ่มที่มีบริษัทในเครือหลายประเทศ
รวมตลาดต่างประเทศ
ตลาดในประเทศและตลาดอื่นๆ
รวมรายได้จากการขาย*

2553
2554
2555
2556
(งบการเงินรวม)
(งบการเงินรวม)
(งบการเงินรวม)
(งบการเงินรวม)
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
5,001
62 5,235
62 4,950
64 5,000
62
518
6
519
6
578
8
709
9
291
4
398
5
521
7
354
4
2,001
25 2,045
24 1,275
16 1,565
20
7,811
97 8,197
97 7,324
95 7,628
95
268
3
248
3
380
5
378
5
8,079
100 8,445
100 7,704
100 8,006
100

หมายเหตุ: (*) ไม่รวมรายได้จากการขายอื่น

การแข่งขัน
บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์การแข่งขันที่ครอบคลุมทั้งในด้านการดำ�เนินงาน การผลิตผลิตภัณฑ์ และคุณภาพมาตรฐาน ดังนี้

การดำ�เนินงาน
บริษัทฯ เน้นความคล่องตัวในการให้บริการที่ครบวงจรแก่ลูกค้า ซึ่งสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการให้บริษัทฯ เป็น
ผู้จัดหาวัตถุดิบให้ และมีทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อให้บริการปรับปรุงแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการดำ�เนินการผลิตจริงแก่
ลูกค้าเพื่อลดต้นทุนการผลิตสำ�หรับลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้แก่บริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯยังมีความสามารถในการออกแบบ
อุปกรณ์ตรวจสอบเพื่อใช้ในการทดสอบ ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วตามความต้องการของลูกค้าก่อนส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าเพื่อ
ให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังได้จดั ตัง้ ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์รว่ มกับลูกค้าเพือ่ ให้บริการเกีย่ วกับสินค้าต้นแบบ (quick
turn service) แก่ลูกค้าซึ่งทำ�ให้บริษัทฯได้เปรียบคู่แข่งทั้งในด้านเวลาการเข้าสู่ตลาดและการออกแบบจากจุดเริ่มต้นวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

การผลิต
เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มกำ�ลังการผลิตอย่างเหมาะสมควบคู่ไปกับการพัฒนา
คุณภาพและความสามารถในการผลิต และเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยี รวมถึงงานที่มีความซับซ้อนในกระบวนการผลิตระดับสูงของผลิตภัณฑ์
เชิงระบบ (High-End System-Build) บริษัทได้ทำ�การปรับปรุงพื้นที่การผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นทั้งโรงงานที่
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี และที่ถนนแจ้งวัฒนะ นอกจากนี้แล้ว บริษัทยังได้ทำ�การติดตั้งเพิ่มเติมเครื่องจักร Surface Mount Technology
(SMT), เครื่อง Flip Chips, เครื่อง X-ray และเครื่อง Coating ซึ่งเป็นระบบที่มีเทคโนโลยีทันสมัยและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิต

ผลิตภัณฑ์
บริษทั ฯจะเน้นผลิตผลิตภัณฑ์ทมี่ มี ลู ค่าส่วนเพิม่ สูงได้แก่ผลิตภัณฑ์ประเภทระบบควบคุมอุตสาหกรรม และระบบสำ�นักงานโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ผลิตภัณฑ์ทมี่ มี ลู ค่าเพิม่ ด้านแรงงานสูง กล่าวคือผลิตภัณฑ์ทตี่ อ้ งใช้การประกอบ ด้วยแรงงานคน และยังต้องใช้เทคโนโลยีขนั้ สูงประกอบ
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีวงจรอายุของสินค้ายาว และบริษัทฯ ไม่มุ่งเน้นผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคและผลิตภัณฑ์ประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่
ซึ่งมีมูลค่าส่วนเพิ่มต่ำ� และมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ประเภทที่มีมูลค่าส่วนเพิ่มสูงดังกล่าวจะมี
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บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
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ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์สูง แต่ว่าจะมีคำ�สั่งซื้อในแต่ละครั้งไม่มาก ซึ่งผู้ผลิตในธุรกิจเดียวกันที่มีขนาดใหญ่กว่าบริษัทฯ จะไม่นิยมผลิต
ผลิตภัณฑ์ในลักษณะนี้ เนื่องจากการผลิตในปริมาณน้อยจะไม่คุ้มกับต้นทุนในการผลิต สำ�หรับผู้ผลิตที่มีขนาดใกล้เคียงกันหรือเล็กกว่าบริษัทฯ
จะไม่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการด้านวัตถุดิบ และเทคโนโลยีหรือประสบการณ์ด้านการผลิตเทียบเท่ากับบริษัทฯ

คุณภาพและมาตรฐาน
บริษัทฯให้ความสำ�คัญด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนได้รับการรับรองมาตรฐาน สากลจากสถาบันต่างๆ
ทีม่ ชี อื่ เสียงเป็นทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ ซึง่ เป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่บริษทั ฯเป็นอย่างมาก โดยบริษทั ฯได้รบั การรับรองระบบ
บริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีราย ละเอียดดังนี้
ปี 2538 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพขององค์กรการผลิต ISO 9002:1994 โดย TRADA
ปี 2542 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพขององค์กรการผลิต ISO 9002:1994 โดย QSU ประเทศสิงคโปร์
ปี 2545 ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:1996 Environmental Management System
จากสถาบันตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพ AJA Registrars ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ สำ�หรับองค์กรที่ผลิตชิ้น
ส่วนสำ�หรับผลิตและซ่อมบำ�รุงยานยนต์ ISO/TS 16949:2002 ซึ่งเป็นมาตรฐานคุณภาพที่กำ�หนดโดยกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
และเป็นมาตรฐานรับรองคุณภาพขององค์กรสูงสุดในปัจจุบันจากสถาบันตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพ TUV Rheinland
Thailand Ltd. โดยมีรายละเอียดมาตรฐานบางส่วนนำ�มาจากมาตรฐานของ ISO 9001:2000 เป็นพื้นฐาน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับ
การรับรองระบบบริหารคุณภาพสำ�หรับองค์กรการผลิต ISO 9001:2000 เป็นการต่อเนื่องจากมาตรฐานคุณภาพขององค์กร ISO
9002:1994 ที่ได้รับในปี 2538
ปี 2546 ผ่านการทดสอบขั้นต้นในมาตรฐานคุณภาพขององค์กรการผลิต ISO 13485:2002 สำ�หรับผลิตภัณฑ์ทางด้านการแพทย์
ปี 2548 ขยายการครอบคลุมระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 และระบบสำ�หรับองค์กรที่ผลิตชิ้นส่วนสำ�หรับผลิตและซ่อมบำ�รุงยาน
ยนต์ ISO/TS 16949:2002 ไปยังโรงงาน 2 จนได้รับการรับรองครอบคลุมทั้งระบบจากสถาบัน TUV Rheinland Thailand Ltd.
ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2004 Environmental Management System (New
Version) ซึ่งปรับปรุงต่อเนื่องจากมาตรฐาน ISO 14001:1996 ที่ได้รับในปี 2545 จากสถาบัน AJA Registrars
ปี 2549 ผ่านการตรวจติดตามคุณภาพ ISO 9001:2000, ISO/TS 16949:2002, ISO 14001:2004 ทุกระบบ และได้รับการยืนยันถึง
ประสิทธิภาพในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Surveillance Audit)
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 Quality Management System ของโรงงานที่เทียนจิน
ประเทศจีน จากสถาบันตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพ TUV Rheinland Thailand Ltd.
ปี 2550 ผ่านการตรวจติดตามคุณภาพ ISO 9001:2000, ISO/TS 16949:2002, ISO 14001:2004 ทุกระบบ และได้รับการยืนยันถึง
ประสิทธิภาพในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Surveillance Audit) ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 สำ�หรับ
โรงานในประเทศจีน รวมทัง้ การขยายขอบข่ายการรับรองผลิตภัณฑ์จากแผงวงจรไฟฟ้าเป็นแผงวงจรไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์อเิ ลคทรอ
นิกส์พร้อมใช้โรงงานทีเ่ ทียนจิน ประเทศจีน ผ่านการทดสอบขัน้ ต้นในระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2004
Environmental Management System จากหน่วยงานรับรองในประเทศจีน
ปี 2551 ความสำ�เร็จอีกก้าวหนึ่งของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ คือการจัดทำ�ระบบการควบคุมเอกสารใหม่ให้เป็นแบบ On Line
Document Controlling ที่มีประสิทธิภาพในการออกเอกสาร การแก้ไข และการอนุมัติอย่างเป็นระบบโดยใช้เวลาในการดำ�เนิน
การ การติดตาม และการควบคุมที่ดีกว่าเดิม ระบบนี้เรียกว่า DocMASTER System ที่สามารถนำ�มาใช้ได้ทั้งโรงงาน SVI ใน
ประเทศไทยและประเทศจีน บนฐานข้อมูลเอกสารหลักเดียวกัน ระบบนีส้ ร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั
การควบคุมอกสารที่ใช้ระบบนี้ เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลทุกระบบได้แก่ ISO 9001:2000, ISO/TS 16949:2002 และISO
14001:2004
ปี 2552 ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 และISO/TS 16949:2009 ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับ
การปรับข้อกำ�หนดเมื่อปี 2008 และ2009 จากสถาบันตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพ TUV Rheinland Thailand Ltd.
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ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 13485 ซึ่งเป็นระบบการบริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์อุปกรณ์และ
เครื่องมือทางการแพทย์ จากสถาบันตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพ British Standard Institution of Thailand
ปี 2553 ได้ผา่ นการรับรองด้วยระบบการบริหารคุณภาพ, ISO9001:2008, ISO/TS16949:2009, ISO13485:2003 และระบบการบริหาร
สิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 ซึ่งจะต้องทำ�การตรวจรับรองระบบฯ ทุกปีจากผู้ตรวจ
ปี 2554 ได้ผา่ นการรับรองระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 14001:2004 + OHSAS 18001:2007
จาก AJA Registrars สำ�หรับโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี
เกิดอุทกภัยที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดีเดือนตุลาคมได้โอนย้ายสายการผลิตมาผลิตที่ SVI แจ้งวัฒนะ ภายใต้ระบบการบริหาร
คุณภาพ, ISO9001:2008, ISO/TS16949:2009 จาก TUV Rheinland ที่ยังคงมีสภาพการควบคุมระบบการบริหารคุณภาพฯ ใน
ช่วงวันที่ 3 เมษายน 2553 ถึง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 และพร้อมผลิตได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมา
ปี 2555 ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลระบบการบริหารงานคุณภาพ และใบรับรองสำ�หรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั่วไปISO9001:2008, กลุ่ม
ยานยนต์ TS16949:2009 และของกลุ่มเครื่องมือแพทย์ ISO13485:2003 ของผู้ตรวจสอบระบบจาก TUV Rheinland ประเทศ
เยอรมัน และBSI จากประเทศอังกฤษตามลำ�ดับ
ปี 2556 ได้จัดเตรียมความพร้อมของระบบใหม่ ให้กับผลิตภัณฑ์ การบินและอวกาศ (AS9100) ประสบความสำ�เร็จในเรื่องมาตรฐาน IPC
– A - 610E “มาตรฐานการตรวจสอบชิ้นงานของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์” โดยการสร้างวิทยากรผู้ทรงวุฒิ (CIT: Certified
IPC Trainer) ผู้ซึ่งสามารถจัดเตรียมการฝึกอบรมและทดสอบเพื่อขอการรับรองวิทยากรเฉพาะทาง ( CIS : Certified IPC
Specialist ) ให้กับวิศวกร และพนักงาน

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
คู่แข่งสำ�คัญของบริษัทฯ ในตลาดยุโรปและตลาดสแกนดิเนเวีย ได้แก่ ผู้ประกอบการจากประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และมาเลเชีย
ในตลาดสหรัฐอเมริกาได้แก่ ผู้ประกอบการจากประเทศเกาหลีใต้ เม็กซิโก มาเลเชีย และภายในประเทศสหรัฐอเมริกาเอง หากเปรียบเทียบ
ศักยภาพในด้านการแข่งขัน โดยเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการจากประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปแล้ว บริษัทฯ จะมีศักยภาพการแข่งขันสูง
ในด้านต้นทุนการผลิตและจำ�นวนทางเลือกทีม่ ากกว่าในการจัดหาวัตถุดบิ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากผูจดั จำ�หน่ายส่วนใหญ่กม็ ฐี านการผลิตในภูมภิ าคเอเชีย
และถ้าเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการจากประเทศจีน บริษัทฯ จะมีข้อได้เปรียบในเรื่องคุณภาพ ความเชื่อมั่นด้านการปกป้องและคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาของลูกค้า และการบริการด้านการออกแบบที่ดีกว่า เนื่องจากมีการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาเป็นระยะ
เวลาพอสมควร
หากพิจารณาคู่แข่งหลักของบริษัทฯในช่วงปี 2556 ปัจจุบันมีจำ�นวน 7 ราย โดยจากประเทศในสแกนดิเนเวีย 5 ราย สหรัฐอเมริกา
2 ราย โดยมีหนึ่งบริษัทตั้งอยู่ในประเทศไทยที่เป็นคู่แข่งที่มีบริษัทแม่เป็นบริษัทจากสแกนดิเนเวีย

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
อุตสาหกรรมการประกอบผลิตภัณฑ์ประเภทแผงวงจรไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรมสินค้ า
อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่มีความจำ�เป็นในระดับสูง เช่น อุตสาหกรรมการบิน ยานยนต์ การสื่อสาร ตลอดจนเครื่องมือทางการแพทย์ การ
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจโลกและความต้องการใช้เทคโนโลยีในทุก
รูปแบบ สำ�หรับในประเทศไทยการประกอบผลิตภัณฑ์ประเภทแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่
ผลิตเพื่อส่งออก โดยมูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ประเภทระบบควบคุมอุตสาหกรรม (Industrial Control) และการแพทย์ที่บริษัทฯ ทำ�การผลิต
นั้น มีความผันแปรตามภาวะเศรษฐกิจไม่มากนัก เนื่องจากมีความต้องการของผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมหลายๆ ประเภท เมื่ออุตสาหกรรม
ใดอุตสาหกรรมหนึ่งเกิดการชะลอตัว บริษัทฯ ก็สามารถหาผลิตภัณฑ์ในหมวดอุตสาหกรรมอื่นมาทดแทนได้ นอกจากนี้ การแข่งขันทางด้าน
ราคาของผลิตภัณฑ์ประเภทนีจ้ ะไม่รนุ แรงมากนัก เนือ่ งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์จะพิจารณาคุณภาพในการผลิตเป็นปัจจัยหลักในการคัดเลือกผูใ้ ห้
บริการผลิต และตลาดอุปกรณ์การแพทย์กเ็ ป็นตลาดทีม่ คี วามต้องการมากขึน้ ตามสภาวะสังคมและค่าเฉลีย่ อายุทเี่ พิม่ ขึน้ ของประชากรโดยรวม

ไป สารบัญ

บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
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3. การจัดหาผลิตภัณฑ์
การผลิต
บริษทั ฯ จะทำ�การผลิตผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้าตามคำ�สัง่ ผลิตของลูกค้า โดยมีทมี งานด้านวิศวกรรมทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญในการให้
บริการปรับปรุงแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนการดำ�เนินการผลิตจริงแก่ลกู ค้าเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสำ�หรับลูกค้ารวมทัง้ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตให้แก่บริษทั ฯ นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังมีความ สามารถในการออกแบบอุปกรณ์ตรวจสอบ เพือ่ ใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ทปี่ ระกอบเสร็จ
เรียบร้อยแล้วตามความต้องการของลูกค้า ก่อนส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า
บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีในการผลิต 4 ประเภท ซึ่งครอบคลุมการผลิตผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ครบถ้วน ดังนี้
1) เทคโนโลยีแบบ SMT (Surface Mounted Technology) เป็นเทคโนโลยีที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตมากที่สุด เป็นการเชื่อมต่อ
วงจรไฟฟ้าของอุปกรณ์สารกึง่ ตัวนำ�และอุปกรณ์อนื่ ๆ ลงบนผิวหน้าของแผงวงจรพิมพ์ (PCB) ซึง่ มีประโยชน์ทงั้ ทางด้านการออกแบบและการ
ผลิต สามารถประหยัดพื้นที่ในการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บนแผงวงจรพิมพ์ เทคโนโลยีในกลุ่ม SMT มักถูกอ้างอิงรวมครอบคลุมถึง
เทคโนโลยีแบบ BGA (Ball Grid Array) ด้วย เนื่องจากเทคโนโลยีแบบ BGA จะเป็นเทคโนโลยีในการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ลงบน
พื้นผิวแผงวงจรเช่นกัน เพียงแต่จุดเชื่อมต่อจะอยู่ใต้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนที่ติดกับพื้นผิวแผงวงจรและมีจำ�นวนจุดเชื่อมต่อจำ�นวนมาก
ทำ�ให้เทคโนโลยีแบบ BGA ต้องการความแม่นยำ�ในการวางชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สูง
2) เทคโนโลยีแบบ IMT (Insertion Mounted Technology) เป็นเทคโนโลยีการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยการเสียบไป
ในช่องของแผงวงจรพิมพ์ (PCB) ซึ่งเทคโนโลยีนี้ นิยมในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีข้อจำ�กัดในเรื่องพื้นที่ โดยปกติ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี IMT ในการประกอบ จะเป็นชิ้นส่วนที่มีราคาที่ต่ำ�กว่าเมื่อเทียบกับชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี SMT
3) เทคโนโลยีแบบ COB (Chip on Board) เป็นเทคโนโลยีที่ประกอบต่อเชื่อมอุปกรณ์วงจรรวมแบบไม่มีตัวถัง (Bare IC) เข้า
กับแผงวงจรพิมพ์โดยตรง เทคโนโลยีประเภทนีจ้ ะเป็นทีน่ ยิ มสำ�หรับผลิตภัณฑ์ทมี่ ขี อ้ จำ�กัดในด้านพืน้ ทีก่ ารประกอบผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ด้วย
เทคโนโลยีแบบ COB จะทำ�ให้ต้นทุนการผลิตต่ำ�กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ใช้อุปกรณ์วงจรรวมแบบที่มีตัวถังสำ�เร็จแล้ว
(Package IC) ซึ่งจะเป็นชิ้น ส่วนที่มีขนาดใหญ่กว่าและราคาสูงกว่า ในสายการผลิตด้วยเทคโนโลยี COB นี้ทางบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาเพิ่ม
ขบวนการเชื่อมต่อด้วยลวดทองคำ�กับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง จากเดิมที่เป็นการเชื่อมต่อด้วยลวดอะลูมิเนียมเพียงอย่างเดียว
4) การผลิตสินค้าสำ�เร็จรูป (Box Build) และสินค้าสำ�เร็จรูปที่ติดตั้งพร้อมระบบ (System Build) บริษัท ให้การบริการอย่าง
ครบครัน ในการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทปี่ ระกอบกันเป็นระบบและมีระดับการผลิตทีซ่ บั ซ้อนกว่าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ส�ำ เร็จรูปโดยทัว่ ไป ทัง้ นี้
เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า บริษัทฯยังได้ให้บริการด้านการฝึกอบรม และการออกแบบการทดสอบผลิตภัณฑ์ด้วย
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำ�ลังการผลิตรวม ดังต่อไปนี้
กำ�ลังการผลิต (หน่วย: จุดต่อปี)
โรงงานที่ถนนแจ้งวัฒนะ
- กำ�ลังการผลิตเต็มที่
- การใช้กำ�ลังการผลิต
โรงงานที่บางกะดี (2 โรง)
- กำ�ลังการผลิตเต็มที่
- การใช้กำ�ลังการผลิต
โรงงานที่ เทียนจิน ประเทศจีน
- กำ�ลังการผลิตเต็มที่
- การใช้กำ�ลังการผลิต
รวม
- กำ�ลังการผลิตเต็มที่
- การใช้ก�ำ ลังการผลิต
อัตราการใช้กำ�ลังการผลิต
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รายงานประจำ�ปี 2556

2553

2554

2555

2556

525,171,715
411,317,259

-

623,700,000
382,234,180

207,900,000
87,378,984

4,123,359,479
3,442,036,209

7,046,415,379
4,754,888,512

5,454,812,160
3,864,812,261

6,076,506,240
4,010,494,118

560,720,323
154,869,296

555,718,935
355,315,966

555,718,935
486,583,255

555,718,935
483,479,890

5,209,251,517
4,008,222,764
77%

7,602,134,314
5,110,204,478
67%

6,634,231,095
4,733,629,696
71%

6,840,125,175
4,581,352,992
67%
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กำ�ลังการผลิตเต็มที่คำ�นวณจากการทำ�งานอาทิตย์ละ 6 วัน วันละ 3 กะ กะละ 7 ชั่วโมง โดยทั่วไปในการผลิตผลิตภัณฑ์ของ
บริษทั ฯ จะมีสว่ นทีจ่ ะต้องไม่ใช้เครือ่ งจักรในการผลิต ซึง่ ในส่วนดังกล่าวนีบ้ ริษทั ฯ จะใช้แรงงานคนเป็นหลักในการประกอบ ดังนัน้ การวัดอัตรา
การใช้กำ�ลังการผลิตข้างต้นจะเป็นการวัดเฉพาะการใช้ก�ำ ลังการผลิตของเครื่องจักรเท่านั้น

การจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตของบริษัทฯ จะสั่งซื้อจากต่างประเทศโดยนำ�เข้าจากหลายประเทศ เช่น เดนมาร์ก สิงคโปร์ ฮ่องกง
ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในการจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างมาก เนื่องจากการบริหาร
จัดการที่ดีด้านการจัดหาวัตถุดิบทั้งในด้านราคาและระยะเวลาในการจัดหาวัตถุดิบจะทำ�ให้บริษัทฯ สามารถรับคำ�สั่งซื้อจากลูกค้าและดำ�เนิน
การผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญในการจัดหาวัตถุดิบโดยสำ�นักงานจัดหาวัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศเดนมาร์ก ประเทศจีน
ประเทศไต้หวัน และประเทศไทย ส่วนหน่วยงานจัดซื้อกลางอยู่ที่ประเทศไทย เป็นผู้จัดทำ�รายการชิ้นส่วนและวัตถุดิบที่ต้องการใช้ในโครงการ
ต่างๆ ให้กบั ผูแ้ ทนจำ�หน่ายชิน้ ส่วนวัสดุ ทัง้ นีก้ ารอนุมตั สิ งั่ ซือ้ วัตถุดบิ จะอยูใ่ นความรับผิดชอบของหน่วยงานจัดซือ้ กลางในประเทศไทย และจะ
ตัดสินใจเลือกซือ้ โดยตรงกับผูจ้ ดั จำ�หน่ายหรือสัง่ ซือ้ ผ่านทางสำ�นักงานขายทีเ่ ป็นตัวแทน ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไข ราคา และผลงานของผูข้ ายเป็นสำ�คัญ
โดยทั้งนี้ได้จัดให้มีการแข่งขันด้านราคาผ่านระบบ Online บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดซื้อชิ้นส่วนวัสดุที่สามารถหาได้ทั้งในและต่างประเทศโดย
พิจารณาการแข่งขันด้านราคาและคุณภาพเป็นสำ�คัญต่อไป
สัดส่วนการนำ�เข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ต่อการซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ มีดังนี้
วัตถุดิบ
-นำ�เข้าจากต่างประเทศ
-ซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ
รวม

2553
2554
2555
2555
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
5,938.3
90 6,383.4
90 5,321.7
91 5,266.3
92
656.3
10
698.6
10
526.9
9
475.5
8
6,594.6
100 7,082.0
100 5,848.6
100.0 5,741.8
100

การทดสอบการผลิต
บริษัทฯ จะทำ�การผลิตผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าตามคำ�สั่งผลิตของลูกค้า โดยก่อนที่จะเดินสายการผลิตจริง บริษัทฯ จะส่งผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างจากการทดลองเดินสายการผลิตให้ลูกค้าตรวจสอบคุณภาพก่อนและจึงเริ่มทำ�การผลิตเชิงพาณิชย์ ภายหลังได้รับการอนุมัติจากลูกค้า
ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงอันเนื่องจากการถ่ายโอนเทคโนโลยีหรือเงื่อนไขในการตรวจสอบหรือผลิตผลิตภัณฑ์

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงระบบการจัดการของเสียที่ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยกำ�หนดให้บริษัทที่ได้รับการ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมานำ�กากของเสียดังกล่าวไปดำ�เนินการ ซึ่งบริษัทได้มีการติดตามตรวจสอบการดำ�เนินการดังกล่าวเป็น
ระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การดำ�เนินธุรกิจของเราจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใดๆ นอกจากนี้แล้วบริษัทยังจะดำ�เนินการ
ทุกวิถีทางในอันที่จะช่วยเสริมสร้างสิ่งแวดล้อม และสังคมให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เป็นต้นว่าการเปลี่ยนน้ำ�ยาทำ�ความสะอาดที่เป็นสารละลาย
ประเภท ซี เอฟ ซี (CFC) เป็นองค์ประกอบ ไปเป็นน้ำ�ที่มีค่าเป็นกลางทางไฟฟ้าแทน
บริษัทฯ มีการประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาชีวะสุขศาสตร์และนิรภัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการติดตาม
และจัดทำ�รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ยืนยันว่าคุณภาพสิง่ แวดล้อมภายในบริษทั ฯ ได้รบั การควบคุมสอดคล้อง
กับข้อกฎหมายอยูต่ ลอดเวลาและมีคณะกรรมการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิง่ แวดล้อม “OSHE Committee” (Occupational Health
& Safety and Environmental Committee) ซึ่งทำ�หน้าที่ดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหามลภาวะและสร้างคุณภาพชีวิตที่
ดีแก่พนักงาน รวมทั้งชุมชนและสังคมตลอดเวลา

ไป สารบัญ

บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
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ปัจจัยเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงวิธีการป้องกันและลดความเสี่ยงสรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านการดำ�เนินธุรกิจ
1.1 การจัดหาวัตถุดิบ
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญในการจัดหาวัตถุดิบเป็นอย่างมาก โดยให้ความสำ�คัญทั้งในด้านราคา คุณภาพและระยะเวลา
ในการจัดส่งวัตถุดิบ ถึงแม้ว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในประเทศอาจจะส่ง ผลกระทบต่อการจัดส่งวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ แต่สำ�หรับบริษัทฯ ของเราได้มีการวางแผนป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าวตลอดเวลา เช่นมีการติดตามข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวในตลาดจัดซื้อจัดหาอย่างใกล้ชิด การร่วมมือกับผู้ขายหรือจัดส่งในการนำ�ระบบจัดหาจัดส่งที่เพิ่มศักยภาพมากขึ้น เป็นต้นว่า
จัดทำ�ข้อตกลงกับคู่ค้าในระบบ VMI (Vendor Managed Inventory) เพื่อให้มีการจัดเก็บวัตถุดิบเหล่านั้นไว้ล่วงหน้าและเป็นการรองรับความ
ต้องการของลูกค้าที่อาจมีมากขึ้น นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังคงดำ�เนินนโยบายในการจัดการแข่งขันด้านราคาแบบรวมการซื้อ (Volume Price
Agreement) ซึง่ จะช่วยให้ตน้ ทุนลดลงมีการจัดระบบการติดต่อสือ่ สารกับผูข้ ายอยูอ่ ย่างสม่�ำ เสมอและมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้ได้รบั ข้อมูลข่าวสาร
ที่เกี่ยวกับการจัดหาและจัดส่งวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนต่างๆเป็นการล่วงหน้าและถูกต้อง นอกจากนี้แล้วทางบริษัทฯโดยสำ�นักงานจัดหาวัตถุดิบใน
ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศเดนมาร์ก หรือประเทศจีน ได้ติดต่อกับโรงงานผู้ผลิตโดยตรงเพื่อพัฒนาการผลิตวัตถุดิบร่วมกันซึ่งสามารถ
ทำ�ให้บริษัทได้รับชิ้นส่วนวัตถุดิบตามที่ต้องการได้อย่างต่อเนื่อง และส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและตรงตามเป้าหมาย
1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มสินค้าหรือกลุ่มลูกค้า
บริษัทฯ มีการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทระบบควบคุมอุตสาหกรรมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ของยอดขายรวมในปี 2556 โดยคง
อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2555 โดยจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มลูกค้าตลาดสแกนดิเนเวียคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 62 และ 64 ใน
ปี 2556 และ 2555 ตามลำ�ดับ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่มีลูกค้ารายใดมีสัดส่วนการจำ�หน่ายเกินร้อยละ 36 ของรายได้จากการขายในระยะ
เวลาผ่านมา จากการพึ่งพิงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทระบบควบคุมอุตสาหกรรมและกลุ่มลูกค้าตลาดสแกนดิเนเวียในสัดส่วนที่
สูง อาจเป็นผลให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการลดลงของความต้องการและรูปแบบของสินค้าประเภทระบบควบคุม
อุตสาหกรรม โดยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการค้า หรือการหดตัวของภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียอย่างไรก็ดี ความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ประเภทระบบควบคุมอุตสาหกรรมจัดได้ว่ามีความผันผวนน้อย และมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ สินค้าแบบค่อยเป็นค่อย
ไป หากเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าอุปโภคซึ่งบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ติดตามความ
เคลื่อนไหวของตลาดและกฎระเบียบต่างๆ อยู่เสมอ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากลูกค้าในการให้ข้อมูลแก่ บริษัทฯ โดยจะเห็นได้ว่า
บริษทั ฯ มีการปรับการผลิตให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนดของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป เรือ่ งการจำ�กัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทฯ พยายามเพิ่มกำ�ลังการผลิตอย่างเหมาะสมโดยได้ลงทุนเพิ่มในโรงงานที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี เพื่อ
ให้บริษัทฯ สามารถรองรับคำ�สั่งซื้อจากกลุ่มลูกค้าทั้งตลาดสแกนดิเนเวีย และตลาดอื่นๆได้ นอกจากนี้ ในช่วงปี 2555 และปี 2556 บริษัท
สามารถขยายกลุ่มธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจประเภทอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ที่ใช้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุปกรณ์สื่อสารที่มีเทคโนโลยีสูง
ได้มากขึ้น อีกทั้งในปี 2556 บริษัทฯมีแผนขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และยุโรปตอนกลาง ซึ่งจะส่งผลให้อัตราความ
เสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มสินค้าเพียงบางกลุ่มและบางเขตลดลง

2. ความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยี
การรักษาฐานลูกค้าของกลุ่มตลาดสินค้าที่มีเทคโนโลยีสูง ลูกค้ายังคงมีความต้องการและความคาดหวังให้บริษัทมีศักยภาพความ
สามารถในการผลิตสินค้าที่มีระบบเทคโนโลยีในระดับสูง โดยบริษัทได้มีการจัดการศักยภาพความสามารถในการเป็นผู้นำ�ทางด้านเทคโนโลยี
ดังต่อไปนี้
2.1 โดยการติดตาม และร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรที่เป็นผู้นำ�สมาพันธ์อุตสาหกรรมการเชื่อมต่อทางด้านอิเล็กทรอนิคส์ของโลก
IPC, The Association Connecting Electronics Industries.
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2.2 โดยการติดตามและทบทวนอย่างต่อเนื่อง จากการประชุมสัมนา และการอบรมที่จัดขึ้นโดยผู้ผลิตและจำ�หน่ายเทคโนโลยีชั้น
นำ�ของโลก เครื่องจักร วัสดุ วัตถุดิบ รวมถึงการพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นระบบอัตโนมัติ
2.3 โดยการมีส่วนร่วมในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ โดยอาศัยหน่วยงาน NPI (New Product
Introduction) ของบริษัท
2.4 โดยการมีส่วนร่วมและใช้บริการหน่วยงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ ของหน่วยงานรัฐบาล ส.ว.ท.ช. (สำ�นักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) และสถาบันการศึกษา ในกรณีการเพิ่มประสิทธิภาพ หรืองานวิจัยที่ต้องการ

3 ความเสี่ยงด้านการเงิน
3.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากรายได้และต้นทุนขายส่วนใหญ่ของบริษัทฯเป็นเงินตราต่างประเทศโดยสกุลเงินหลักทั้งทางด้าน รายได้ และรายจ่าย เป็น
เงินเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้ และต้นทุนขาย ของบริษัทฯ และด้วยเหตุที่รายการซื้อ
รายการขาย และเงินกู้ระยะยาว ส่วนใหญ่เป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งการบันทึกทรัพย์สิน และหนี้สินที่มีรายการเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
จะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจมีผลให้เกิดกำ�ไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการบันทึกบัญชี
ได้ ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้เป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ประมาณร้อยละ 90 ของรายได้จากการขาย และมีรายได้เป็นเงินยูโรประมาณร้อย
ละ 9 ของรายได้จากการขาย โดยมีต้นทุนวัตถุดิบที่มียอดซื้อเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ประมาณร้อยละ 80 ส่งผลให้บริษัทฯสามารถลดความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นระบบตามธรรมชาติ (Natural Hedge) ได้บางส่วน อย่างไรก็ดีบริษัทฯ เพิ่มเติมการบริหารความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนด้วยการใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Exchange Contract) ซึ่งสามารถนำ�มาเป็นเครื่องมือใน
การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้อีกระดับหนึ่ง
3.2 ความเสี่ยงจากสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง เนื่องจากการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่ จะ
ซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานบริษัท (ESOP-5)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญคงเหลืออยู่คือใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเสนอ
ขายให้แก่กรรมการและพนักงานบริษัท (ESOP-5) คงเหลือเป็นจำ�นวน 5,203,300 หน่วย โดยที่ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้น สามัญได้ 1 หุ้น ในราคา 2 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้หากกรรมการและพนักงานบริษัท ทำ�การใช้สิทธิในการซื้อหุ้นทั้งหมด จะทำ�ให้สิทธิออก
เสียงและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใน ปัจจุบันลดลงร้อยละ 0.23%

4. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
ภัยธรรมชาติเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ไม่วา่ จะเป็นอุทกภัย (น้ำ�ท่วม), วาตภัย (พายุ),
แผ่นดินไหว, สึนามิ หรือแผ่นดินถล่ม เป็นต้น ภัยธรรมชาติครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปี คือเหตุการ
อุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ. 2554 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำ�รงชีวิตและการดำ�เนินธุรกิจในหลายเขตพื้นที่ซึ่งรวมถึงสวนอุตสาหกรรม
บางกะดี จังหวัดปทุมธานีนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในส่วนอุตสาหกรรมบางกะดีอีก สวน
อุตสาหกรรมฯ จึงได้ดำ�เนินการก่อสร้างแนวคอนกรีตสูงกว่า 5 เมตร ล้อมรอบสวนอุตสาหกรรมฯเพื่อป้องกันเหตุการน้ำ�ท่วมที่อาจเกิด ขึ้น
อีกได้ในอนาคต นอกจากนี้กรมทางหลวง ก็ได้ทำ�การยกระดับถนนหน้าสวนอุตสาหกรรมฯ ให้สูงขึ้นอีกประมาณ 60 เซนติเมตร เพื่อป้องกัน
น้ำ�ท่วมอีกทางหนึ่ง
ในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่รับผิดชอบในการจ่ายไฟฟ้าให้กับบริษัทต่าง ๆ ในสวนอุตสาหกรรมฯ ก็ได้มีการปรับปรุงอุปกรณ์
และระบบจ่ายไฟฟ้าใหม่ โดยเปลี่ยนเป็นระบบ Gas Insulated Switchgear (GIS) เพื่อให้ระบบการจ่ายไฟ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในส่วนของมาตรการการป้องกันของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการต่อเติมพื้นที่การผลิตให้เป็นสองชั้น เพื่อที่จะได้สามารถ
เคลื่อนย้ายเครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องมือได้ทันทีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ทำ�การปรับปรุงโรงงานที่ถนนแจ้งวัฒนะเพื่อใช้
เป็นฐานการผลิตสำ�รองในกรณีฉุกเฉิน

ไป สารบัญ
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
1. ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังนี้
ประเภททรัพย์สิน

รายละเอียด

1. ที่ดิน
1.1 โรงงานแจ้งวัฒนะ

22,472 ตารางเมตร พื้นที่ใช้ในการผลิตและ
ดำ�เนินการ 7,800 ตารางเมตร
1.2 โรงงานบางกะดี
17,215 ตารางเมตร พื้นที่ใช้ในการผลิตและ
ดำ�เนินการ 12,000 ตารางเมตร
1.3 โรงงานบางกะดี
70,400 ตารางเมตร พื้นที่ใช้ในการผลิตและ
ดำ�เนินการ 35,380 ตารางเมตร
1.4 โรงงานเทียนจิน
7,787 ตารางเมตร พื้นที่ใช้ในการผลิตและ
ดำ�เนินการ 5,829 ตารางเมตร
1.5 โรงงานบางกะดี
65,340 ตารางเมตร พื้นที่ใช้ในการผลิตและ
ดำ�เนินการ 26,000 ตารางเมตร
รวม
2. อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคารและที่ดิน
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์
4. เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำ�นักงาน
5. ยานพาหนะ
6. งานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
รวมทรัพย์สินถาวรหลัก

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่าตามบัญชี
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

เป็นเจ้าของ

171.70

ไม่มี

เป็นเจ้าของ

39.55

ไม่มี

เป็นเจ้าของ

218.62

ไม่มี

เช่า

-

ไม่มี

เป็นเจ้าของ

118.12

ไม่มี

547.99
289.78
318.80
28.16
7.45
99.74
1,291.92

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

สรุปสาระสำ�คัญของสัญญาเช่าที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
2. สัญญาเช่าที่ดินของบริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
2.1 ผู้เช่า บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
ผู้ให้เช่า ร.ต.ท. ณรงค์ จันแพทย์รักษ์
วัตถุประสงค์
ต่อสัญญาเช่าที่ดินตามโฉนดเลขที่ 118489 เลขที่ดิน 3240 ตำ�บลบางตลาด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เนื้อที่ดินประมาณ 575 ตารางวา จากเนื้อที่ดินตามโฉนด 2 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา และเป็นที่ที่คงเหลือ
จากอูร่ ถเมืองทองการาจซึง่ เช่าทีด่ นิ ในโฉนดแปลงเดียวกันนี้ เพือ่ พัฒนาและปรับปรุงให้เป็นสถานทีจ่ อดรถพนัก
งานบริษัทฯ และผู้มาติดต่อ
ระยะเวลา	
2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558
อัตราค่าเช่า	
ค่าเช่าจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 31,578.95 บาท
การต่อสัญญา	
ให้ผู้เช่าต่อสัญญาเช่าได้ทุก 2 ปี โดยผู้เช่าแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
30 วันก่อนสัญญาเช่าสิ้นสุดลง
การสิ้นสุดสัญญา	
กรณีผเู้ ช่าจะขอเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำ�หนดเวลาการเช่า ผูเ้ ช่าจะต้องแจ้งให้ผใู้ ห้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นเวลา
30 วัน ในกรณีสัญญาเช่าสิ้นสุดลงหรือมีการยกเลิกสัญญา ผู้เช่าจะทำ�การขนย้ายทรัพย์สินและส่งมอบที่ดินที่
เช่าคืนแก่ผู้ให้เช่าและไม่เรียกร้องค่าขนย้ายหรือค่าตอบแทนใดๆ จากผู้ให้เช่า
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2.2 สัญญาเช่าที่ดินของ SVI Electronics (Tianjin) Company Limited บริษัทย่อยของบริษัทฯ
คู่สัญญา	
		
วัตถุประสงค์
ระยะเวลา	
อัตราค่าเช่า	
		
		
		
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
การต่อสัญญา	
การสิ้นสุดสัญญา	

ผู้เช่า SVI Electronics (Tianjin) Company Limited บริษัทย่อยของบริษัทฯ
ผู้ให้เช่า Micro-Electronic Industrial Park General Company, TEDA
เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่นิคมอุตสาหกรรมในประเทศจีน เพื่อใช้ในการผลิต ใช้เป็นอาคารสำ�นักงาน และ
คลังเก็บสินค้า พื้นที่รวม (Gross Factory Site Area) 7,787 ตารางเมตร พื้นที่ที่มีสิ่งปลูกสร้างก่อสร้าง
(Leased Premises Construction Area) 5,829.34 ตารางเมตร
3 ปีนับจากวันที่ 1 กันยายน 2556 ถึง 31 สิงหาคม 2559
ค่าเช่าจ่ายเป็นรายเดือนโดยจ่ายภายใน 5 วันแรกของแต่ละเดือน โดยที่ค่าเช่าจะคิดจากพื้นที่ที่มีสิ่งปลูกสร้าง
ก่อสร้าง (Leased Premises Construction Area) ดังนี้
ปีที่ 1 ค่าเช่าต่อตารางเมตรต่อเดือน เท่ากับ 15 หยวนเรนมินบิ
ปีที่ 2 ค่าเช่าต่อตารางเมตรต่อเดือน เท่ากับ 17 หยวนเรนมินบิ
ปีที่ 3 ค่าเช่าต่อตารางเมตรต่อเดือน เท่ากับ 18 หยวนเรนมินบิ
อัตราค่าเช่าข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายสำ�หรับสาธารณูปโภคเช่น น้ำ� ไฟ ก๊าซ ความร้อน เป็นต้น
ในกรณีที่ระยะเวลาเช่าสิ้นสุดลง หากผู้ให้เช่ายังคงให้เช่าต่อภายใต้เงื่อนไขเดิม ผู้เช่าได้สิทธิในการเช่าก่อน
บุคคลภายนอก (Right of first refusal) ทั้งนี้ผู้เช่าต้องเสนอการสัญญาต่อผู้ให้เช่าภายใน 60 วันก่อนสิ้นสุด
สัญญา และทั้งสองฝ่ายจะต้องเจรจาสาระของการต่อสัญญาภายใน 30 วัน ก่อนสิ้นสุดสัญญา
เมื่อสิ้นสุดสัญญา หรือหากผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาอย่างร้ายแรง ผู้ให้เช่ามีสิทธิเลิกสัญญาได้

3. อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ไม่มีภาระผูกพัน

4. ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนประเภทค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์จำ�นวน 23.36 ล้านบาท โดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำ�หน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงในระยะเวลา 5 ปี
		

ดูตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 14

5. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ มีสำ�รองเผื่อผลขาดทุนเกินมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย เท่ากับ
123.23 ล้านบาท
บริษัท

ประเทศ

Globe Vision Corporation*

บริติช เวอร์จิ้น
ไอส์แลนด์
เดนมาร์ก

SVI A/S
SVI China Limited
(Hong Kong)

ฮ่องกง

ทุนจดทะเบียนเรียก
ชำ�ระแล้ว
700,000
ดอลล่าร์สหรัฐฯ
500,000
โครนเดนมาร์ก
25,350,000 ดอลล่าร์ฮ่องกง

สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
100

มูลค่าตามวิธีทุน
(ล้านบาท)
22.83

100

3.27

100

97.13

* รวมส่วนได้เสียของShi Wei Electronics (Hong Kong), SVI Electronics (Tianjin) Company Limited และ Northtec Company Limited

ไป สารบัญ
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สาเหตุที่มีสำ�รองเผื่อผลขาดทุนมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย ส่วนใหญ่เป็นผลขาดทุนจากโรงงานที่เทียนจิน ประเทศจีน เนื่องจากมี
รายได้น้อย ทั้งนี้บริษัทเริ่มลงทุนในโรงงานที่เทียนจิน ประเทศจีนเมื่อต้นปี 2549 และเหตุผลประการสำ�คัญในการตั้งโรงงานที่เทียนจินขึ้นมา
ก็เพือ่ เน้นให้บริการแก่ลกู ค้าของบริษทั ฯ ทีม่ สี �ำ นักงานและฐานการผลิตอยูใ่ นประเทศจีนเป็นหลัก เนือ่ งจากต้นทุนการผลิตในประเทศจีนสูงขึน้
เรื่อยๆ บริษัทฯ มีแผนจะปิดโรงงานที่เทียนจิน ภายในปี 2557
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยเพื่อเป็นการสนับสนุนและขยายการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำ�หรับนโยบายการบริหารงานในบริษัทดังกล่าว บริษัทฯ
และบริษัทย่อยได้ติดตามดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำ�เสมอ รวมทั้งมีการกำ�หนดทิศทางการดำ�เนินธุรกิจ โดยส่งตัวแทนของ
บริษัทฯ ไปเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยทั้ง 6 แห่งตามความเหมาะสม

28
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ข้อพิพาททางกฎหมาย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำ�นวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่กระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่าง
มีนัยสำ�คัญ

ไป สารบัญ

บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและข้อมูลสำ�คัญอื่น
บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน) ดำ�เนินธุรกิจให้บริการแบบครบวงจร ในการประกอบสินค้าประเภทวงจรไฟฟ้าสำ�เร็จรูปและ
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Services - EMS) แก่ลูกค้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Original Equipment
Manufacturer - OEM) โดยมีกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ในยุโรป สหรัฐอเมริกาและภูมิภาคอื่นๆ

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

:
:

เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่เรียกชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้
อีเมล์
เว็บไซต์
ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
ดำ�เนินธุรกิจให้บริการแบบครบวงจรในการประกอบสินค้าประเภทวงจรไฟฟ้าสำ�เร็จรูป และผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Services - EMS) แก่ลูกค้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
(Original Equipment Manufacturer - OEM) โดยมีกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ในยุโรป สหรัฐอเมริกา และภูมิภาค
อื่นๆ
0107537001790 (เดิมเลขที่ บมจ. 426)
2,265,754,448.00 บาท
2,260,548,581.00 บาท
2,260,548,581.00 หุ้น
1 บาท
office@svi.co.th
http://www.svi.co.th
http://investorrelations.svi.co.th
(66) 2963-9101 ต่อ 1813
(66) 2963-9070-1
ir@svi.co.th

ที่ตั้ง : ประเทศไทย
สำ�นักงานใหญ่

141-142 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตำ�บลบางกะดี อำ�เภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ (66) 2963-9101-4
โทรสาร (66) 2963-9070-1

สาขาที่ถนนแจ้งวัฒนะ

33/10 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 40 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางตลาด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2574-5671
โทรสาร (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
โทรสาร (86) 22-2388-5686
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บริษัทย่อยและสำ�นักงานในต่างประเทศ
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
โทรสาร 852-2374 1212

3. SVI CHINA LIMITED (Shenzhen)
สำ�นักงานตัวแทนจัดหาวัตถุดิบ

Flat 21J, International Trade & Commercial Building, NanHu Road, LuoHu, Shenzhen, P.R. China
โทรศัพท์ 86-0755-8214 7003
โทรสาร 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
โทรสาร (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
โทรสาร 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

ไป สารบัญ

บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
ก. นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110		
โทรศัพท์ (66) 2229-2800
โทรสาร (66) 2654-5427

ข. ผู้สอบบัญชี
1. บริษัท สำ�นักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด

(ผู้สอบบัญชีของบริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน) และ
GLOBE VISION COMPANY LIMITED)
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-7 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (66) 2264-0777
โทรสาร (66) 2264-0789
ชื่อผู้สอบบัญชี : นายโสภณ 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
โทรสาร (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 โทรสาร (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
โทรสาร: 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 อาคารพญาไทพลาซ่า
128/354 ถนนพญาไท ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (66) 2216-5177-8
โทรสาร (66) 2216-5179

ง. ที่ปรึกษาทางการเงิน			
ไม่มี
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
1. จำ�นวนทุนจดทะเบียนที่ชำ�ระแล้ว
•
•
•
•

ทุนจดทะเบียน:
เรียกชำ�ระแล้ว:
หุ้นสามัญ (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท):
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (ESOP5) ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิรวม:

2,265,754,448
2,260,548,581
2,260,548,581
5,203,300

บาท
บาท
หุ้น
หน่วย

2. ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด มีดังนี้
ลำ�ดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ

จำ�นวนหุ้น

%

นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ�
EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
นาย ฮารกิชิน ทันวานี
นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย
ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร
CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-BK JULIUS BAER &
CO LTD-CLIENT’S A/C
นาย อนันต์ ศิริโหราชัย

983,594,523
228,571,428
73,001,943
68,980,625
27,407,728
25,000,000
24,200,000
23,783,714
23,630,968

43.51%
10.11%
3.23%
3.05%
1.21%
1.11%
1.07%
1.05%
1.05%

17,557,206

0.78%

3. การออกหลักทรัพย์อื่นๆ
-ไม่มี-

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ำ กว่าร้อยละ 30 ของกำ�ไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำ�รองต่างๆทุกประเภท
ตามที่กฎหมายและนโยบายของบริษัทกำ�หนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการดำ�เนินงาน กระแสเงินสด
แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงข้อจำ�กัดทางกฎหมายและความจำ�เป็นอื่นๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยจะนำ�
เสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาของบริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน) 3 ปีย้อนหลังเป็นดังนี้
ปี พ.ศ.
2554
2555
2556

เงินปันผลประจำ�ปี (บาท/หุ้น)
งดจ่ายเงินปันผล
0.14
0.15

ไป สารบัญ

บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

34

รองประธาน
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

รองประธาน
ฝ่ายการเงิน

ผู้อำ�นวยการอาวุโส
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ผู้อำ�นวยการอาวุโส
ฝ่ายการตลาด
กลุ่มสแกนดิเนเวีย

ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส
ฝ่ายบริหารวัตถุดิบ

ผู้อำ�นวยการอาวุโส
ฝ่ายบริหารคุณภาพ

ผู้อำ�นวยการอาวุโส
ฝ่ายขาย

ผู้อำ�นวยการอาวุโส
ฝ่ายสรรหาวัตถุดิบ

ผู้อำ�นวยการอาวุโส
ฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

รายงานประจำ�ปี 2556

ไป สารบัญ

โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ ได้แก่ คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ และ
คณะผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
และมีจ�ำ นวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน จำ�นวนกรรมการทีเ่ หลือ จะเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุตธิ รรมของเงินลงทุนของผูถ้ อื หุน้ แต่ละกลุม่ กรรมการทุก
ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำ�กัด มีอายุไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
และมีประสบการณ์ในการดำ�เนินธุรกิจอย่างหลากหลาย อีกทั้งกรรมการทุกคนยังได้อุทิศเวลาและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ในการ
สรรหากรรมการนั้น บริษัทฯได้กำ�หนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ตามที่เปิดเผย รายละเอียดไว้ในการบริหารจัดการ หัวข้อการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ และการสรรหากรรมการอิสระ
สำ�หรับการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ บริษัทฯได้กำ�หนดนโยบายไว้อย่างชัดเจน ทั้งประเภทของกรรมการและจำ�นวนบริษัทที่สามารถ
ไปดำ�รงตำ�แหน่งได้ ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้เปิดเผยข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคนให้
ผู้ถือหุ้นทราบไว้ในรายงานประจำ�ปีด้วย
บริษัทฯมีประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยประธานคณะกรรมการบริษัทมี
ความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และจากฝ่ายจัดการ โดยไม่มีตำ�แหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำ�ของบริษัท ไม่มีผลประโยชน์หรือ
ส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำ�นวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
- กรรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำ�นวน 1 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำ�นวน 5 ท่าน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 6 ท่านดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ
ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร
ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์
นายตรีขวัญ บุนนาค
นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
นายวีรพันธ์ พูลเกษ
นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ�

ตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

โดยมี นางพิศมัย สายบัว ดำ�รงตำ�แหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท
* ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 มีมติแต่งตั้ง ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ และนายพงศักดิ์ โล่ห์ทองคำ� กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง และได้แต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 ท่านคือ นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์

กรรมการผู้มีอ�ำ นาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายวีรพันธ์ พูลเกษ และนายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ� ลงลายมือชื่อ
ร่วมกัน และประทับตราสำ�คัญของบริษัทฯ

ไป สารบัญ

บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
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ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำ�เสมอ (Accountability to Shareholders)
2. มีหน้าที่กำ�หนดนโยบายและทิศทางดำ�เนินการของบริษัทฯ (Direct) และกำ�กับควบคุมดูแล (Monitor and Supervise) ให้
ฝ่ายจัดการดำ�เนินการให้เป็นตามนโยบายทีก่ �ำ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่ ประโยชน์สงู สุดให้แก่ผถู้ อื หุน้ ตามหลักธรรมาภิบาล
ที่ดีและตามขอบเขตของกฎหมาย
3. ติดตามการดำ�เนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดเวลา และได้รับรู้ถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำ�หนดในสัญญาที่เกี่ยวข้อง
ของบริษัทฯ และกำ�ชับให้ฝ่ายจัดการบอกกล่าวเรื่องที่สำ�คัญของบริษัทฯ เพื่อให้การดำ�เนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
4. ดำ�เนินการให้บริษัทฯ มีระบบการกำ�กับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) การควบคุมภายใน (Internal Control
System) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่มีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาและ
อนุมัติรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
5. พร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ ในการพิจารณากลยุทธ์การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ
กำ�หนดมาตรฐานการดำ�เนินกิจการ ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำ�ของกรรมการอื่นๆหรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งใน
เรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
6. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำ�เสมออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณากิจการทั่วไปของบริษัทฯ และ
เป็นการประชุมเต็มคณะที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำ�ได้
7. พิจารณาลงมติในเรือ่ งหรือรายการทีม่ นี ยั สำ�คัญ รวมทัง้ การแต่งตัง้ กรรมการอิสระทีม่ ไิ ด้มกี ารเกีย่ วข้องกับการบริหารงานประจำ�
มีความเป็นอิสระจากกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในการใช้ดลุ ยพินจิ ของตนอย่างอิสระเพือ่ เป็นการสร้างความมัน่ ใจให้เกิดแก่ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุนรายย่อย
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
8. รายงานให้บริษทั ทราบถึงการมีสว่ นได้เสียของตนหรือของบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ซึง่ เป็นส่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหาร
จัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศกำ�หนด
9. พิจารณาลงมติอนุมตั งิ บประมาณค่าใช้จา่ ย และงบลงทุนในเครือ่ งจักร อุปกรณ์ต่างๆ ของแต่ละปี อีกทัง้ ควบคุมดูแลให้บริษทั ฯ
มีค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่อนุมัติไปแล้ว และพิจารณาอนุมัติในกรณีที่บริษัทฯจำ�เป็นต้องมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากงบประมาณที่อนุมัติแล้ว
เกินวงเงิน 10 ล้านบาท อย่างไรก็ตามการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย การซื้ออสังหาริมทรัพย์ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการทุกกรณี
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำ�เนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรือ
อาจมอบอำ�นาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำ�นาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และ
คณะกรรมการบริษัทสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก การแต่งตั้งหรือการมอบอำ�นาจดังกล่าวได้ ทั้งนี้ การมอบอำ�นาจดังกล่าวต้อง
ไม่เป็นการมอบอำ�นาจที่ทำ�ให้ผู้รับมอบอำ�นาจหรือผู้รับมอบอำ�นาจช่วง สามารถอนุมัติการเข้าทำ�รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมี
ส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำ�นักงาน กลต. ประกาศกำ�หนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

เลขานุการคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อทำ�หน้าที่ให้คำ�แนะนำ�ด้านกฎหมาย ขั้นตอน กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะ
กรรมการต้องปฏิบัติ ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการบันทึกรายงานการประชุม เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง ดูแลประสานงานให้บริษทั ฯ มีการดำ�เนินงานตามมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
ประสานงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รายงานประจำ�ปี และรายงานอื่นๆ ของบริษัทฯ ตามที่กำ�หนด เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลของ
บริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด เพื่อทำ�หน้าที่สอบทานการดำ�เนินงานของบริษัทฯ รายการทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน คัดเลือกผู้ตรวจ
สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณารายการระหว่างกัน โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ�หน้าที่
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
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รายงานประจำ�ปี 2556

ไป สารบัญ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำ�นวน 3 ท่าน

ดังนี้

ชื่อ

1. ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์*
2. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร
3. นายตรีขวัญ บุนนาค*
(ผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางบัญชีและการเงิน)

ตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

*นายตรีขวัญ บุนนาค ดำ�รงตำ�แหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ระหว่างเดือน มกราคม ถึง เดือน ตุลาคม 2556
*ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ดำ�รงตำ�แหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2556 จน ถึงปัจจุบัน โดยมี นายธนภัทร พิมพาหุ
ดำ�รงตำ�แหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำ�นาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสาน
งานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำ�รายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจำ�ปี
สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำ�เป็น และเป็นสิ่งสำ�คัญ พร้อม
ทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสีย่ ง และรายงานผลการสอบทานเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ
สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ นโยบาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
สอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำ�เนินการที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำ�เนินงาน
ของบริษทั ฯ หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย และข้อกำ�หนดทีเ่ กีย่ วข้อง ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการดำ�เนิน
งานของ บริษัทฯ
พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ ในกรณีทเี่ กิดรายการทีเ่ กีย่ วโยง หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นไปตาม
กฎหมาย และข้อกำ�หนดของ ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่า
ตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำ�นึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำ�นักงานตรวจ
สอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำ�การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้
สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
จัดทำ�รายงานการกำ�กับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
7.3 ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7.6 จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
7.7 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
ไป สารบัญ
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9. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวิธีการ และมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
10. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของ
บริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
13. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการของบริษัทโดยตรง

1.2 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่านดังนี้
1.
2.
3.
4.

ชื่อ
ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร
ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์
นายตรีขวัญ บุนนาค
นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ�

ตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

โดยมี นายมนูญ หนูเนตร ดำ�รงตำ�แหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
1. พิจารณาสรรหาและอนุมัติบุคคลเพื่อเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ
2. พิจารณาหลักเกณฑ์การกำ�หนดค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยคำ�นึงถึงความสมเหตุสมผล
3. พิจารณาเห็นชอบการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานเพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป

1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 5 ท่านดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ
นายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์
นายมนูญ หนูเนตร
ดร. เรย์มอนด์ ราเมียห์
นายวิรัตน์ ผูกไทย
นายเวนย์ เคนเนธ เอลลิส

ตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ (กรรมการอิสระ) เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนาย มนูญ หนูเนตร ดำ�รงตำ�แหน่งเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำ�หนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
2. กำ�หนดกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และติดตามการนำ�ไปปฏิบัติ สอบทาน
ประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยง
3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งดำ�เนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม
สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำ�ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
4. นำ�เสนอภาพรวมความเสี่ยงของบริษัทฯ วิธีการจัดการ และผลการติดตามความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ�ทุกไตรมาส
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระในการดำ�รงตำ�แหน่ง 2 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำ�รงตำ�แหน่งได้ โดยจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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1.4 คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 5 ท่านดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ
นายพิเชษฐ กนกศิริมา
นางพิศมัย สายบัว
นายเวิร์น มันเดล
นายนริศ จันทร์แดง
นายเฉลิม ชาติตระกูล

ตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

โดยมี นายตรีขวัญ บุนนาค (กรรมการอิสระ) เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการและนายนริศ จันทร์แดง ดำ�รงตำ�แหน่งเลขานุการคณะ
กรรมการดูแลกิจการ

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
3. กำ�หนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีอย่างสม่ำ�เสมอ
4. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ พร้อมความเห็น แนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข
ปรับปรุงตามความเหมาะสม
5. คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามความจำ�เป็นและเหมาะสม และรายงานผลการ
ประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 2 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำ�รงตำ�แหน่งได้ โดยจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

2 คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหารจำ�นวน 11 ท่าน ดังนี้
ชื่อ
1. นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ�
2. นายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์
3. นางพิศมัย สายบัว
4. นายคาร์สเทน เบอร์เมอร์สคอฟ เคเซนต์
5. นายพิเชษฐ กนกศิริมา
6. นายวิรัตน์ ผูกไทย
7. ดร. นายเรย์มอนด์ ราเมียห์
8. นายมนูญ หนูเนตร
9. นายเวย์น เคนเนธ เอลลิส
10. นายเวิร์น มันเดล
11. นายสตีเวน คริสโตเฟอร์ โพลาสกี้

ตำ�แหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
รองประธานฝ่ายการเงิน
ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดกลุ่มสแกนดิเนเวีย
ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายบริหารวัตถุดิบ
ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายขาย
ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายบริหารคุณภาพ
ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ผู้อำ�นวยการอาวุโสการฝ่ายสรรหาวัตถุดิบ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ

ไป สารบัญ
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ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. เป็นผู้รับมอบอำ�นาจของคณะกรรมการบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อ
กำ�หนด คำ�สั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. ดำ�เนินการบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นโยบาย แผนงาน ระเบียบข้อบังคับ ข้อกำ�หนด และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัท
3. ควบคุมดูแลการดำ�เนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำ�วันของบริษัทฯ
4. กำ�หนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษทั ฯ รวมถึงการสัง่ การและกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานโดยรวม เพือ่ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการบริหารงาน เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาให้ความเห็น
5. ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก
บริษทั ฯ และมีหน้าทีร่ ายงานผลการดำ�เนินงาน การบริหารจัดการ ความคืบหน้าในการดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
6. มีอ�ำ นาจในการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างองค์กรของบริษทั ฯ ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
งาน รวมทั้งมีอำ�นาจพิจารณาว่าจ้าง แต่งตั้ง โอน โยกย้าย และถอดถอนพนักงาน กำ�หนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส รวมถึง
สวัสดิการต่างๆ เกี่ยวกับพนักงาน
7. มีอำ�นาจ ออกคำ�สั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การ
ทำ�งานภายในองค์กร
8. มีอำ�นาจอนุมัติตามระเบียบในการปฏิบัติงานและอำ�นาจอนุมัติที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
9. มีอำ�นาจในการมอบอำ�นาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำ�นาจช่วง และ/หรือการ
มอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำ�นาจตามหนังสือมอบอำ�นาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำ�หนด หรือคำ�
สั่งที่คณะกรรมการของบริษัท ได้กำ�หนดไว้
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป
ทั้งนี้ การมอบหมายอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำ�นาจ หรือมอบ
อำ�นาจช่วงที่ทำ�ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำ�นาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำ�หนดขอบเขตชัดเจน

3. เลขานุการบริษัท
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้ง นางพิศมัย สายบัว
เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ในการดูแลบริหารกิจการให้ดำ�เนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง โปร่งใส และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกำ�หนดให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำ�เนินการดังต่อไปนี้ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ
1. จัดทำ�และเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำ�ปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศกำ�หนด
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฏหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
5. ร่างนโยบายด้านการบริหารต่างๆ
6. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามผลให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่ บั ผิดชอบต่อหน่วยงานทีก่ �ำ กับบริษทั ฯตามระเบียบ และข้อกำ�หนด
ของหน่วยงานทางการ
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8. ดู แ ลให้ บ ริ ษั ท ฯ และคณะกรรมการปฏิ บั ติ ต ามกฏหมายและกฏเกณฑ์ ข องสำ � นั ก คณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. ส่งเสริมให้บริษัทฯมีมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาลที่เหมาะสม
10. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทฯ
11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยที่กรรมการบริษัทจะต้องเป็น
บุคคลที่ไม่ขัดต่อข้อกำ�หนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บุคคลที่จะมาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท ควรเป็นผู้มีความรู้ความ
สามารถในการจัดการและการบริหารธุรกิจมีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความพร้อมในการบริหารงานในหน้าที่ของตน การคัดเลือกบุคคลที่จะ
มาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการของบริษัทฯ มาจากมติของคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการ
ทัง้ หมดนัน้ ต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการของบริษทั จะต้องเป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด โดยกรรมการแต่ละ
ท่านต้องดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่เกิน 5 บริษัท
ข้อบังคับของบริษัท กำ�หนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำ�นวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็น
3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วน
ปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งใหม่
ก็ได้ โดยไม่ได้จำ�กัดจำ�นวนครั้ง

การสรรหากรรมการอิสระ
บริษัทฯ คัดเลือกกรรมการอิสระ จากกรรมการที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ ไม่
เป็นพนักงานหรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจากนี้ กรรมการอิสระจะต้องไม่ถือหุ้นเกิน 1% ของทุนชำ�ระแล้วของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย โดยกรรมการแต่ละท่านต้องดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่เกิน 5 บริษัท

การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระ มิได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และ
มีความรูค้ วามเข้าใจ รวมทัง้ มีประสบการณ์ดา้ นกฎหมาย บัญชีและ/หรือการเงิน โดยกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ จะต้อง
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางการเงินอย่างน้อยที่สุดหนึ่งท่าน
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่แบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในการดูแลให้บริษัทมีระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ในการให้วิสัยทัศน์ และให้ความเห็นที่ตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ตลอดจนดูแลให้มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้รายงาน
ทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพที่ดี และมีมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร ทั้งนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระใน
ไป สารบัญ

บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
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การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
บริษัทฯ คัดเลือก คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน จากกรรมการที่มิความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความ
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีความรู้ ความสามารถ และทรงคุณวุฒิ ในสายงานต่างๆ

การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ คัดเลือกจากพนักงานระดับบริหารที่มีความรู้ความสามารถ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ โดยมี
กรรมการบริษัทฯเป็นที่ปรึกษา

การสรรหาคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัทฯ คัดเลือกจากพนักงานระดับบริหารที่มีความรู้ความสามารถ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ โดยมี
กรรมการบริษัทฯเป็นที่ปรึกษา

การสรรหาผู้บริหาร
สำ�หรับการคัดเลือกผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ นัน้ คณะกรรมการบริษทั ได้ให้อ�ำ นาจประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็นผูค้ ดั เลือกบุคคลผูม้ คี วาม
รู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเข้ามาบริหารงานในบริษัทฯ

4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น เท่ากับ 5,366,667 บาท โดยมีายละเอียดดังนี้
							
เบี้ยประชุม
กรรมการ
บำ�เหน็จ ค่าตอบแทน
สามัญ
กรรมการ กรรมการ
สรรหา
กรรมการ
กรรมการ รายไตรมาส
บริษัท
ตรวจสอบ และกำ�หนด ผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทน
ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร
300,000
600,000
180,000
80,000
30,000
30,000
ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์
250,000
600,000
120,000
100,000
20,000
20,000
นาย ตรีขวัญ บุนนาค
250,000
600,000
120,000
100,000
20,000
20,000
นาย วีรพันธ์ พูลเกษ
250,000
400,000
120,000
20,000
นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ�
250,000
400,000
120,000
20,000
20,000
นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์
266,667
60,000
รวม
1,300,000 2,866,667
720,000
280,000
90,000
110,000

รวม
1,220,000
1,110,000
1,110,000
790,000
810,000
326,667
5,366,667

4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2556 คณะผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 54,461,028.90 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทน
เงินเดือนและโบนัสของผู้บริหาร
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

จำ�นวนผู้บริหาร
15
15

    *(มีลาออกระหว่างปี 3 ท่าน)
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ปี 2556

ค่าตอบแทน (บาท)
53,058,305.90
1,402,723.00

4.3 ค่าตอบแทนอื่น
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ชื่อ “กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพสินเพิ่มพูน” ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) เป็น
ผู้จัดการกองทุน ซึ่งพนักงานและผู้บริหารทุกคนสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ โดยสมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนโดยให้นายจ้างหักจากค่า
จ้างแล้วนำ�ส่งเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง และนายจ้างมีพันธะที่จะจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุน ในวันเดียวกับที่สมาชิกจ่ายเงิน
สะสมเข้ากองทุน ในอัตราร้อยละของค่าจ้าง ดังต่อไปนี้
จำ�นวนปีที่ทำ�งาน

อัตราเงินสมทบของนายจ้าง (ร้อยละ)
3
4
5

น้อยกว่า 5 ปี
ครบ 5 ปี แต่น้อยกว่า 10 ปี
ครบ 10 ปี ขึ้นไป

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
การถือครองหุ้นและใบสำ�คัญแสดงสิทธิของกรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้ ได้รวมการถือครองหุ้นและใบสำ�คัญแสดงสิทธิของคู่
สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย โดยคำ�นวณสัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ในปี 2555 จากจำ�นวนหุ้นสามัญทั้งหมด 1,961,099,986
หุ้น และในปี 2556 จากจำ�นวนหุ้นสามัญทั้งหมด 2,260,548,581 หุ้น
รายชื่อ
กรรมการ
1. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร
2. ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์
3. นายตรีขวัญ บุนนาค และ
นางอาทิวรรณ บุนนาค (คู่สมรส)
4. นายวีรพันธ์ พูลเกษ
นางทิพย์วัลย์ พูลเกษ (คู่สมรส)
5. นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ�
6. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
ผู้บริหาร
1. นายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์
ร.ต.หญิงรัตติยา ภัคดุรงค์ (คู่สมรส)
2. นาง พิศมัย สายบัว
3. นายคาร์สเทน เบอร์เมอร์สคอฟ เคเซนต์
4. นายมนูญ หนูเนตร
นางโสภา หนูเนตร (คู่สมรส)
5. นายพิเชษฐ กนกศิริมา
6. นายวิรัตน์ ผูกไทย
7. นายเรย์มอนด์ ราเมียร์
8. นายเวย์น เคนเนธ เอลลิส
9. นายเวิร์น มันเดล
10.นายสตีเวนท์ คริสโตเฟอร์ โพลาสกี้
รวม

31 ธันวาคม
2556

หุ้นสามัญ (หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น
31 ธันวาคม
ร้อยละ
2555

สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ

23,783,714
3,082,142
4,255,000

1.052
0.136
0.188

20,417,000
1,812,500
3,075,000

1.041
0.092
0.157

803,571

0.036

375,000

0.019

983,594,523
-

43.511
-

125,925,000
-

6.421
-

2,267,900

0.100

1,555,000

0.079

1,525,000
2,853,485

0.068
0.126

685,000
1,000,000

0.035
0.051

1,569,642
230,000
1,023,964,977

0.070
0.010
45.297

537,500
120,000
155,502,000

0.027
0.006
7.928
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5. บุคลากร
จำ�นวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รวมทั้งสิ้น 2,709 คน ซึ่งแยกตามสายงานได้ดังนี้
สายงาน
1. สำ�นักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO Office)
2. ฝ่ายการตลาด (Program Management)
3. ฝ่ายบริหารวัตถุดิบ (Material Management)
4. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Business Development)
5. ฝ่ายการผลิต (Manufacturing)
6. ฝ่ายวิศวกรรม (Engineering)
7. ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance)
8. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources)
9. ฝ่ายบัญชีและการเงิน (Finance & Accounting)
10. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS)
11. ฝ่ายคลังสินค้าและกระจายสินค้า (Warehouse DC)
12. ฝ่ายบำ�รุงรักษาและอำ�นวยความสะดวก (Facility)
รวมทั้งสิ้น

จำ�นวนคน
2
99
262
22
1,621
266
148
45
41
17
145
41
2,709

จำ�นวนพนักงานในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
ปี
2554
2555
2556

จำ�นวนคน
2,308
2,664
2,709

เพิ่ม / (ลด)
(196)
356
45

ร้อยละ
(7.83)
15.42
1.69

ผลตอบแทนรวมของพนักงานปี 2556
ลักษณะผลตอบแทน
เงินเดือน (บาท)
โบนัสและอื่นๆ (บาท)
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ (บาท)

พนักงาน
รายเดือน
110,804,720.65
21,232,779.00
5,550,080.00

พนักงาน
รายวัน
147,653,636.65
10,153,329.75
1,367,843.00

รวม
258,458,357.30
31,386,108.75
6,917,923.00

นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาบุคคลากร เพื่อให้บุคคลากรทุกระดับ มีความรู้ ความสามารถสูง มีศักยภาพ
ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจในระยะยาวอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้มีแผนการฝึกอบรมประจำ�ปีและแผน
พัฒนาพนักงานรายบุคคล เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการทำ�งานตามความต้องการและความจำ�เป็นของตำ�แหน่งงานต่างๆ อย่างต่อ
เนื่อง ซึ่งรวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การแนะนำ�ให้พนักงานได้เข้าใจในวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัฒนธรรมองค์กร เป้าหมาย ตลอดจนการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมตามสายงาน การฝึกอบรมข้ามสายงาน การฝึกอบรมเพื่อทบทวนความรู้ พร้อม
ทั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำ�เสมอ รวมทั้งการฝึกอบรมสำ�หรับผู้บริหาร การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานของบริษัทจะประกอบ
ไปด้วยหลักสูตรพัฒนาในหลายรูปแบบตามความเหมาะสม อาทิ การเรียนรู้ในงาน การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ หรือการแบ่งปันและการเรียนรู้
ร่วม เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าพนักงานของบริษทั มีความรูค้ วามสามารถและทักษะในการบริหารจัดการหรือการทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับความพึงพอใจของลูกค้า ในเรื่องความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ การบริการที่ดี สะดวก และรวดเร็วตลอดไป และพร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆในอนาคต
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ในส่วนของการพัฒนาพนักงาน บริษทั จัดให้มกี ารฝึกอบรม เพือ่ พัฒนาความรู้ ความสามารถแก่พนักงานทุกระดับโดยได้มกี ารสำ�รวจ
ความต้องการฝึกอบรม (Training Need) เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงความต้องการองค์ความรู้ ที่พนักงานต้องการพัฒนาอย่างแท้จริง โดย
พิจารณาร่วมกับส่วนของความรู้ และทักษะ (Competency) พื้นฐานที่จำ�เป็นสำ�หรับการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละตำ�แหน่ง เพื่อนำ�มา
กำ�หนดเป็นแผนปฎิบตั ใิ นการช่วยเสริมสร้างให้พนักงานมีความสามารถในการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบต่อความ
ต้องการของลูกค้าได้ ทันท่วงที โดยในการพัฒนาพนักงาน ประกอบด้วย
1. การปฐมนิเทศพนักงาน:
เพื่อให้พนักงานได้รู้และเข้าใจ ในข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่จำ�เป็นของบริษัทอาทิเช่น ลักษณะการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท วิสัยทัศน์
และพันธกิจของบริษัท ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำ�งาน ตลอดจนผลประโยชน์ต่างๆ ซึ่งการปฐมนิเทศพนักงานใหม่นี้ก็เพื่อสร้างความ
คุ้นเคยให้เกิดขึ้นกับพนักงานใหม่ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการทำ�งานใหม่ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. การฝึกอบรมหัวข้อพื้นฐาน (Basic Training):
เพื่อให้พนักงานมีความรู้ และทักษะขั้นพื้นฐานที่จำ�เป็นต่อการทำ�งาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ นอกจาก
นี้ บริษัทยังทำ�การติดตาม และประเมินผลการทำ�งานของพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อ ให้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานนั้นเป็นไป
ตามมาตรฐาน ความคาดหวังทั้งของบริษัทและของลูกค้า โดยได้จัดการฝึกอบรมซ้ำ� (Retraining) สำ�หรับพนักงานที่อาจมีผลงาน
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำ�หนดไว้
3. การฝึกอบรมตามสายงาน (Qualification Training):
เป็นการฝึกอบรมเพื่อช่วยให้พนักงานสามารถทำ�งานที่บริษัทคาดหวังไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การฝึกอบรมข้ามสายงาน (Cross training):
เป็นการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานมีความรู้เพิ่มเติม นอกเหนือจากความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงของพนักงาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานของพนักงาน และเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบใหม่ที่อาจได้รับมอบหมาย
ในอนาคต หรือสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนเพื่อนร่วมงานได้ ซึ่งจะทำ�ให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
5. การฝึกอบรมเพื่อทบทวนความรู้ (Retraining):
เป็นการฝึกอบรมสำ�หรับพนักงานที่ยังปฏิบัติงานไม่ได้ตามมาตรฐานของงาน หรือเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานในกรณีที่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี หรือความรู้
6. การฝึกอบรมสำ�หรับผู้บริหาร:
เป็นการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานในระดับหัวหน้างานขึ้นไป จนถึงระดับผู้บริหารทั้งความรู้ที่เกี่ยวข้อง กับงานและความรู้ใน
เชิงการบริหารคน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการแผนก หรือหน่วยงานในความรับผิดชอบให้สามารถบรรลุเป้าหมายของบริษัทโดย
รวมได้
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การกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทยังคงยึดมั่นและให้ความสำ�คัญเป็นอย่างมากในการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรษัทภิบาลเกิดขึ้นทั่วองค์กร
ตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ อันเป็นปัจจัยสำ�คัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
ในระยะยาว ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการของบริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการขึ้น โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการ
กำ�หนดแนวทางปฏิบตั แิ ละมาตรการการติดตามเพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ และปรับปรุงนโยบายให้มคี วามเหมาะสม
สอดคล้องตามแนวทางกำ�กับดูแลกิจการที่ดีทั้งในและต่างประเทศเพื่อมุ่งไปสู่มาตรฐานสากล
บริษัทฯ ได้ยึดถือแนวปฏิบัติการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด ซึ่งบริษัทฯได้รับการประเมิน
เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีระดับการกับดูแลกิจการดีมาก (4 ดาว) ในปี 2555 และมีระดับดีเลิศ (5 ดาว) ในปี 2556 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) อีกทั้งผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี ได้รับ
ผลการประเมินดีเยี่ยม 4 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2556
บริษทั ฯ มุง่ หวังทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ เี พือ่ ให้ความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ ของผูท้ มี่ สี ว่ นได้เสียมีนอ้ ยทีส่ ดุ
โดยใช้กระบวนการทำ�งาน วิธีการทำ�งาน นโยบาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบประเพณี เข้ามาช่วยในการควบคุม องค์ประกอบที่สำ�คัญต่อ
ความสำ�เร็จ ของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี คือความรับผิดชอบของคนในองค์กร
นอกเหนือจากที่บริษัทฯ ใช้หลักบรรษัทภิบาล โดยกำ�หนดนโยบายให้สอดคล้องกับแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯแล้ว บริษัทฯยังยึดถือและปฏิบัติตามค่านิยมหลัก (Core value) ของบริษัทฯอย่างสม่ำ�เสมอ ซึ่งประกอบหลักคุณค่า 6 ประการดังนี้
Mutual Support
Respect
Accountability
Commitment
Trust 		
Transparency

สนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยเน้นเป้าหมายรวมขององค์กรเป็นสำ�คัญ
เคารพให้เกียรติ และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
รับผิดชอบต่อการกระทำ�ที่เกี่ยวข้องกับทั้งเป้าหมายส่วนตน และเป้าหมายส่วนรวม
มุ่งมั่นที่จะทำ�อย่างเต็มความสามารถความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะกระทำ�จนสุดความสามารถ
ไว้วางใจซึ่งกันและกันความเชื่อถือได้ วางใจได้ ที่เกิดจากการกระทำ�อย่างถูกต้อง
มีความโปร่งใสในการบริหารงาน ที่สามารถตรวจสอบได้ความโปร่งใส

ทั้งนี้บริษัทฯได้สื่อสารค่านิยมหลักนี้ไปยังพนักงานทุกระดับในองค์กรผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ และมีการจัดกิจกรรมภายในเพื่อส่ง
เสริมความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ เข้าใจ และยึดถือเป็นแนวทางในการทำ�งานร่วมกัน อันจะนำ�มาซึ่งประสิทธิภาพ
ในการดำ�เนินธุรกิจ การบริหารจัดการที่ดี และความสำ�เร็จของบริษัทฯ

1. นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ แนวทางปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด อันได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้
เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโป่รงใส และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีเนื้อหาดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีนโยบายในการคำ�นึงถึงสิทธิผู้ถือหุ้นโดยส่งเสริมการใช้สิทธิและไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงการอำ�นวยความสะดวก
ในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียง และละเว้นการกระทำ�ที่อาจจำ�กัดโอกาสดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำ�คัญ
ต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ การอนุมัติผู้สอบบัญชี
การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การกำ�หนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ บริคณห์สนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น บริษัทฯ
จะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำ�ถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทฯ ได้ล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส เปิดเผยทันเวลา และสามารถตรวจสอบได้ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ก่อนจัดส่ง
เอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดทำ�หนังสือเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและ
เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว บริษัทฯ จะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เปิด
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โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเสนอวาระการประชุมได้ลว่ งหน้า ในกรณีทมี่ กี ารเพิม่ วาระการประชุมจะมีการแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ เอกสารเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นจะถูกส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายและนายทะเบียนทราบตามที่กฎหมายกำ�หนด คือไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 14 วันก่อนวันประชุมแล้ว
แต่กรณี และได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ก่อนจัดส่งเอกสาร
โดยในปี 2556 บริษัทฯได้ดำ�เนินการในเรื่องต่อไปนี้
1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปีและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็น
กรรมการ ล่วงหน้า ระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม 2556 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมระบุ
หลักเกณฑ์และขั้นตอนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi.co.th)
1.2 จัดทำ�หนังสือเชิญประชุมและข้อมูลประกอบวาระการประชุม เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi.co.th) ตั้งแต่วันที่ 5
เมษายน 2556 (หรือล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประมาณ 19 วัน) ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยในเรื่องใดก็สามารถส่งคำ�ถามถึงกรรมการได้ล่วง
หน้าก่อนวันประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
1.3 บริษัทฯจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯเข้าร่วมประชุมครบทุกคน และ
มีการดำ�เนินการภายใต้หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและเป็นไปตามที่กฏหมายกำ�หนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่
ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียม ในการซักถาม แสดงความเห็น ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับการดำ�เนินงาน
ของกิจการ
1.4 บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งบันทึกประเด็นซักถามและข้อเสนอแนะที่สำ�คัญ ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกฝ่าย ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และผูถ้ อื หุน้ รายย่อย โดยได้ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกกลุม่ อย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและ
ออกเสียงลงมติแทนกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยแสดงรายละเอียดเงื่อนไขการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
ไว้ในเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการประชุมมีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน
ในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำ�ถามในที่ประชุมและได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะ
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำ�ถามในที่ประชุม รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำ�คัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นสามารถตรวจสอบ บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน ตามรายละเอียดที่กำ�หนดไว้ใน
หมวดที่ 4 “การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส” นอกจากนี้บริษัทยังได้รับรางวัล SET Award ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ติดต่อกัน 3 ปี
ซ้อน ตั้งแต่ปี 2554-2556

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯได้ตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยได้ก�ำ หนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณธุรกิจและเผยแพร่
ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในปี 2556 นี้ บริษัทฯได้กำ�หนดนโยบายการ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการให้ความสำ�คัญกับกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งมีสาระสำ�คัญสรุปได้ดังนี้

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯให้ความสำ�คัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย
และกำ�หนดเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการของผูถ้ อื หุน้ โดยมุง่ มัน่ ดำ�เนินธุรกิจให้มผี ลการดำ�เนินการทีด่ ี มีการเติบโตอย่าง
ต่อเนือ่ งและยัง่ ยืนและมีศกั ยภาพในการแข่งขัน ทัง้ นีบ้ ริษทั ยังต้องคำ�นึงถึงความเสีย่ งต่างๆ เพือ่ ให้เกิดมูลค่าสูงสุดในระยะยาวสำ�หรับ
ผู้ถือหุ้น บริษัทฯยังเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญต่างๆด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม และดำ�เนินการทุกวิถีทางที่จะปกป้องทรัพย์สินและ
รักษาชือ่ เสียงของบริษทั ฯ นอกจากนัน้ บริษทั ฯยังตระหนักถึงความสำ�คัญของการมีสว่ นร่วมของผูถ้ อื หุน้ เป็นอย่างมาก โดยบริษทั ฯได้
จัดให้ผถู้ อื หุน้ ทีม่ คี วามสนใจเข้าเยีย่ มชมกิจการของบริษทั ฯ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้มโี อกาสรับทราบข้อมูลเกีย่ วกับกิจการจากคณะผูบ้ ริหาร
โดยตรง
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ลูกค้า
บริษทั ฯให้ความสำ�คัญต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยคำ�นึงถึงคุณภาพของสินค้าและการบริการทีด่ ใี นราคาทีเ่ หมาะสม
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยพนักงานที่มีคุณภาพ โดยสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าของบริษัทฯ เขียนด้วยภาษา
ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย มีข้อมูล ข้อตกลงที่ถูกต้องและเพียงพอ ไม่กำ�หนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า
รวมทั้งมีการปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทฯยังให้ความสำ�คัญในการสนับสนุน
ส่งเสริม และสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯให้ยั่งยืนตลอดไป
เจ้าหนี้และคู่ค้า
บริษทั ฯให้ความสำ�คัญในการพึงปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ และเจ้าหนีท้ กุ กลุม่ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม พึงปฏิบตั ติ ามสัญญา หรือเงือ่ นไขต่างๆ
ทีต่ กลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ให้ความช่วยเหลือในลักษณะเอือ้ อำ�นวยผลประโยชน์ซงึ่ กันและกัน เพือ่ ผลสำ�เร็จทางธุรกิจโดยรวม รวม
ทั้งให้ข้อมูลที่เป็นจริงและบอกถึงความเสี่ยงที่อาจเป็นไปได้ นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้เน้นถึงสิ่งที่พนักงานพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตนต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ โดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือข้อพึงปฏิบัติในการทำ�งาน
เกณฑ์ทั่วไปในการคัดเลือกคู่คา้ มีดังนี้
		
1. สถานะทางการเงิน
		
2. ความสามารถในการบริหารธุรกิจ
		
3. การเติบโตขององค์กร
		
4. การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี และความสร้างสรรค์
คู่แข่งทางการค้า
บริษัทฯมีนโยบายที่จะปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า
ด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม เช่นการจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำ�ลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วย
การกล่าวหาในทางร้าย หรือให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง
พนักงาน
บริษทั ฯให้ความสำ�คัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึง่ เป็นปัจจัยสำ�คัญทีผ่ ลักดันให้บริษทั ฯสามารถดำ�เนินธุรกิจได้ตามวัตถุประสงค์
และบรรลุเป้าหมาย โดยประสงค์ที่จะให้พนักงานมีความรู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีบรรยากาศการทำ�งานที่มี
การเกื้อกูล พึ่งพา ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และคำ�นึงถึงความเป็นธรรมในการบริหารจัดการ โดยที่ บริษัทฯจะปฏิบัติต่อพนักงาน
โดยคำ�นึงถึงการให้เกียรติและเคารพในสิทธิของพนักงานภายใต้กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ จัดให้พนักงานปฏิบัติ
หน้าที่ในตำ�แหน่งต่าง ๆ ด้วยความเป็นธรรม ให้ความสำ�คัญเกี่ยวกับการสื่อสารสองทางระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ กำ�หนดให้มี
นโยบาย ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วกับการบริหารค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานอย่างชัดเจน ให้ความสำ�คัญกับการ
พัฒนาบุคลากร และจัดให้มกี จิ กรรมนันทนาการเพือ่ ให้พนักงานได้มโี อกาสพักผ่อน หย่อนใจคลายความตึงเครียดจากการทำ�งาน อีก
ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรู้สึกที่ดีระหว่างพนักงานกับบริษัทฯอีกทางหนึ่งด้วย
สังคมและส่วนรวม
ด้วยความเชือ่ ว่าการดำ�เนินธุรกิจให้ประสบความสำ�เร็จอย่างมัน่ คงในระยะยาวนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ความสามารถในการบริหารองค์กร และ
การยึดมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญ
โดยบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ ในการที่จะทำ�งานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยคำ�นึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้
เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนรอบข้างที่ตั้งบริษัท และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ
พร้อมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน
โดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
สำ�หรับการบำ�เพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ได้เปิดเผยในข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมถึง
สุขภาพของพนักงานและส่วนผลิตที่มีความปลอดภัย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำ�งาน พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ต่อชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก ดังนี้
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รายงานประจำ�ปี 2556

ไป สารบัญ

1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และข้อกำ�หนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2. ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและวัสดุทดแทนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจัดหาทรัพยากรณ์ที่จำ�เป็น สนับสนุนส่วนผลิตเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย
3. กำ�หนดและทำ�ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมบริษทั สนับสนุน
และส่งเสริมให้พนักงานของบริษทั ทุกคนได้ตระหนักถึงการเสริมสร้างจิตสำ�นึกในความรับผิดชอบอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต

การปฎิบัติต่อสิทธิมนุษยชน
บริษทั ฯ เชือ่ มัน่ และส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของบุคคล และยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบตั ิ
ร่วมกัน มีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา
พนักงานต้องปฏิบตั ติ อ่ กันด้วยความเคารพ และประพฤติตนอย่างเหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของบริษทั ฯ และตามขนบธรรมเนียมประเพณี
ให้โอกาสแก่พนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยกำ�หนดผลตอบแทนที่เหมาะสม ตามระเบียบของบริษัท

นโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์
บริษัทฯมีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยมีแนวทางในการดำ�เนินการ อาทิ การ
กำ�หนดนโยบายของระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดหา Software license การตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การทำ�งานของ
พนักงาน เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำ�งาน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโป่รงใส
บริษทั ฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศ ทีเ่ ป็นข้อมูลสำ�คัญของบริษทั ฯ จัดให้มกี ารรายงานผลการดำ�เนินงาน รวมถึงรายงานทางการเงิน และ
สารสนเทศเรื่องอื่นๆ ที่มีความชัดเจน กะทัดรัด เข้าใจง่าย โปร่งใส ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และเป็นไปตามกำ�หนดเวลา โดยรายงาน
ต่อตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง และรายงานไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) รายงานประจำ�ปี (แบบ 56-2) และใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป และให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการได้ให้ความสำ�คัญและรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยรวมทั้งสารสนเทศทางการเงินใน
รายงานประจำ�ปี งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามหลัก
ความระมัดระวัง ถูกต้อง และครบถ้วน และสะท้อนผลการดำ�เนินงานตามทีเ่ ป็นจริง รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีภายนอกทีม่ คี วามเป็นอิสระ มีคณ
ุ สมบัตทิ ไี่ ด้รบั การยอมรับและได้รบั ความเห็นชอบ
จาก ก.ล.ต. เพื่อความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ทำ�หน้าทีก่ �ำ กับดูแลสอบทานความน่าเชือ่ ถือและความถูก
ต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบควบคุมภายในให้มีความเพียงพอและเหมาะสม
บริษทั ฯ กำ�หนดให้พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ เท่านัน้ การกระทำ�และการตัดสินใจใดๆ จะ
ต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัว ครอบครัว ญาติพนี่ อ้ ง หรือบุคคลอืน่ ทีร่ จู้ กั ส่วนตัวเป็นการเฉพาะ โดยให้ปฏิบตั ติ ามระเบียบวิธี
ของบริษัทฯ ด้วยมาตรฐานเดียวกัน บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน โดยกำ�หนดให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ
ต้องไม่นำ�ข้อมูลภายในอันนำ�ไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ และรักษาข้อมูลและเอกสาร
ที่ไม่พึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลกิจกรรมการดำ�เนินงาน หรือแผนการในอนาคตของบริษัทฯ เป็นต้น
บริษัทฯ มีมาตรการในการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยถ้ากรรมการและผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำ�คัญ อันจะ
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ กรรมการและผู้บริหารจะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม
ก่อนที่ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระนั้นต่อบุคคลอื่น
บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อบริษัทฯ ตามแบบฟอร์มที่กำ�หนด และจัด
ส่งรายงานนีใ้ ห้แก่บริษทั ฯ ในวันทำ�การถัดจากวันทีเ่ กิดรายงานซือ้ ขาย ในกรณีทกี่ รรมการและผูบ้ ริหารได้ด�ำ เนินการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
ด้วยตนเอง ทางบริษัทฯ ให้กรรมการและผู้บริหารรายงานให้ทางบริษัทด้วยเช่นกัน ในกรณีที่มีขา่ วสารใดๆ ทั้งที่เป็นจริงและไม่เป็นจริงรั่วไหล
ออกสู่สาธารณชน บริษัทฯ จะชี้แจงต่อ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทันที ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
ไป สารบัญ

บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญอย่างสูงต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน ซึ่งจะมุ่งเน้นถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เพียง
พอ ของข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ที่เผยแพร่ให้แก่ผู้ลงทุนรายย่อย ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน ผู้
จัดการกองทุนทั้งในและต่างประเทศ และผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และสม่ำ�เสมอ โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจง
ผลการดำ�เนินงานรายไตรมาสและรายปี การพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุนทั้งในและต่างประเทศ การให้สัมภาษณ์ของผู้
บริหารระดับสูง ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ การส่งข่าวประชาสัมพันธ์บริษัทไปยังสื่อมวลชน อีกทั้งได้จัดตั้ง
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Section) เพือ่ ทำ�หน้าทีส่ อื่ สารประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลสำ�คัญทีเ่ ป็นประโยชน์ผ่านช่องทางต่างๆ
รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ซักถามตลอดจนรับทราบข้อมูลของบริษัทฯผ่านทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ (http://investorrelations.svi.
co.th) การสื่อสารผ่านโทรศัพท์ ตลอดจนอีเมล์ (ir@svi.co.th) ที่สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างฉับไว เพื่อชี้แจงและตอบคำ�ถามของนักลงทุน
ได้ทันเวลา
โดยในปี 2556 บริษัทมีการจัดกิจกรรมให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน เป็นระยะๆ ดังนี้
กิจกรรม ปี 2556
การแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการดำ�เนินงาน
การพบปะนักวิเคราะห์
การพบปะผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป
โรดโชว์ (Road Show)

จำ�นวน (ครั้ง)
3 ครั้ง
20 ครั้ง
20 ครั้ง
3 ครั้ง

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริษัทถือว่าการทุจริตเป็นสิ่งผิดกฎหมายและทำ�ลายความน่าเชื่อถือของการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท จึงถือเป็นนโยบายที่จะต่อต้าน
การทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อมิให้มีผลเสียหายเกิดขึ้นต่อบริษัทและสังคม บริษัทจึงมีแนวปฏิบัติสำ�หรับผู้บริหารและพนักงานดังนี้
- ห้ามผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเรียก หรือรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินที่จะนำ�ไปสู่การปฏิบัติ หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ในความรับผิดชอบของตัวเองในทางมิชอบ หรืออาจทำ�ให้บริษัทเสียผลประโยชน์นั้น ๆ ได้
- ห้ามผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเสนอ หรือให้ผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ แก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้บุคคลผู้นั้นกระทำ�
สิ่งใดๆ หรือละเว้นการกระทำ�สิ่งใดๆ ผิดกฎหมายหรือโดยไม่ชอบในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
- ในกรณีทมี่ กี ารกระทำ�อันถือเป็นการทุจริตเกิดขึน้ บริษทั ถือว่าเป็นการกระทำ�ทีร่ า้ ยแรง และจะพิจารณาดำ�เนินการต่อบุคคลผูน้ นั้ ตาม
ระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายอย่างเคร่งครัด

มาตรการในการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
บริษทั ฯ เชือ่ มัน่ ว่าการปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลทีด่ จี ะทำ�ให้บริษทั ฯ บรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยัง่ ยืนได้ในระยะยาว บริษทั ฯ
จึงจัดให้มีช่องทางสำ�หรับพนักงาน บุคคลภายนอก และผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอ
แนะอันเป็นประโยชน์ หรือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำ�ผิดหรือการกระทำ�ที่ฝา่ ฝืนกฎหมาย หรือขัดแย้งกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ผ่านทาง email : audit.svi@gmail.com และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลผู้แจ้งเบาะแสว่าจะได้รับการคุ้มครอง บริษัทฯจึงได้มีนโยบาย
เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งกำ�หนดให้ผ่านกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และการให้ความคุ้มครองต่อผู้ที่ร้องเรียน ไม่ให้ได้รับการกระ
ทำ�ทีไ่ ม่เป็นธรรม และเก็บรักษาข้อมูลของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นความลับ รวมถึงจัดให้มกี ารตรวจสอบเรือ่ งทีไ่ ด้รบั การร้องเรียนตามกระบวนการ
ที่บริษัทฯกำ�หนดไว้ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับบุคคลที่ถูกร้องเรียนก่อนดำ�เนินการทางวินัย หรือทางกฎหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการต่อ
ไป

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการทำ�หน้าที่กำ�หนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณขอ
งบริษัทฯ ตลอดจนกำ�กับดูแลให้ฝา่ ยจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึง
ปฏิบตั ทิ ดี่ ี นอกจากนัน้ คณะกรรมการยังได้ควบคุมและตรวจสอบการบริหารของฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม และเป็นไปตาม
จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน และดูแลการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ของบริษัทฯ ภายใต้การนำ�ของประธานกรรมการที่มีภาวะผู้นำ�และสามารถควบคุม การดำ�เนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
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รายงานประจำ�ปี 2556

ไป สารบัญ

2 คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการได้จัดให้มีคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วย
ศึกษาและกลั่นกรองการดำ�เนินงานตามความจำ�เป็น ในปัจจุบัน ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องรวม 4 คณะ
ประกอบด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด เพื่อทำ�หน้าที่สอบทานการดำ�เนินงานของบริษัทฯ รายการทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน คัดเลือกผู้ตรวจ
สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณารายการระหว่างกัน โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ�หน้าที่
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำ�นวน 3 ท่าน สำ�หรับรายชื่อคณะกรรม
การบริษัทฯ ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมตรวจสอบ ได้กล่าวถึงแล้วในหมวดการบริหารจัดการ

คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน สำ�หรับรายชื่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ได้กล่าวถึงแล้วในหมวดการบริหารจัดการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 5 ท่าน
จัดการ

สำ�หรับรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กล่าวถึง แล้วในหมวดการบริหาร

คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 5 ท่าน
จัดการ

สำ�หรับรายชือ่ คณะกรรมการบริษัทฯขอบเขตอำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ ได้กล่าวถึง แล้วในหมวดการบริหาร

3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยที่กรรมการบริษัทจะต้องเป็น
บุคคลที่ไม่ขัดต่อข้อกำ�หนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บุคคลที่จะมาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท ควรเป็นผู้มีความรู้ความ
สามารถในการจัดการและการบริหารธุรกิจมีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความพร้อมในการบริหารงานในหน้าที่ของตน การคัดเลือกบุคคลที่จะ
มาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการของบริษัทฯ มาจากมติของคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการ
ทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบ ถ้วนตามที่กฎหมายกำ�หนด โดยกรรมการ
แต่ละท่านต้องดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่เกิน 5 บริษัท

ไป สารบัญ

บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)

51

ข้อบังคับของบริษัท กำ�หนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำ�นวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็น
3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วน
ปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งใหม่
ก็ได้ โดยไม่ได้จำ�กัดจำ�นวนครั้ง

การสรรหากรรมการอิสระ
บริษัทฯ คัดเลือกกรรมการอิสระ จากกรรมการที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ ไม่
เป็นพนักงานหรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจากนี้ กรรมการอิสระจะต้องไม่ถือหุ้นเกิน 1% ของทุนชำ�ระแล้วของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย โดยกรรมการแต่ละท่านต้องดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่เกิน 5 บริษัท

การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระ มิได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และ
มีความรูค้ วามเข้าใจ รวมทัง้ มีประสบการณ์ดา้ นกฎหมาย บัญชีและ/หรือการเงิน โดยกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ จะต้อง
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางการเงินอย่างน้อยที่สุดหนึ่งท่าน
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่แบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในการดูแลให้บริษัทมีระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ในการให้วิสัยทัศน์ และให้ความเห็นที่ตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ตลอดจนดูแลให้มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้รายงาน
ทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพที่ดี และมีมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร ทั้งนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระใน
การดำ�รงตำ�แหน่ง 2 ปี

การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
บริษัทฯ คัดเลือก คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน จากกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความ
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีความรู้ ความสามารถ และทรงคุณวุฒิ ในสายงานต่างๆ

การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ คัดเลือกจากพนักงานระดับบริหารที่มีความรู้ความสามารถ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ โดยมีกรรม
การบริษัทฯเป็นที่ปรึกษา

การสรรหาคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัทฯ คัดเลือกจากพนักงานระดับบริหารที่มีความรู้ความสามารถ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ โดยมีกรรม
การบริษัทฯเป็นที่ปรึกษา

การสรรหาผู้บริหาร
สำ�หรับการคัดเลือกผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ นัน้ คณะกรรมการบริษทั ได้ให้อ�ำ นาจประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็นผูค้ ดั เลือกบุคคลผูม้ คี วาม
รู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเข้ามาบริหารงานในบริษัทฯ
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัทฯได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน โดย
คณะกรรมการมีบทบาทในการกำ�กับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย และให้มรี ะบบงานทีใ่ ห้ความเชือ่ มัน่ ว่ากิจกรรม
ต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ดำ�เนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม คณะกรรมการทุกท่านมีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของกรรมการและลักษณะการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำ�นึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษทั ฯ และเป็นธรรมต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ และอุทศิ เวลาเพือ่ ปฏิบตั ิ
หน้าทีต่ ามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ทัง้ นี้ รายละเอียดขอบเขตอำ�นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯและประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร ได้แสดงไว้ในหมวดการบริหารจัดการ

ภาวะผู้นำ�และวิสัยทัศน์
คณะกรรมการมีภาวะผู้นำ� วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และรับผิดชอบตามหน้าที่ในการกำ�กับดูแลกิจการให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนในการกำ�หนดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนธุรกิจ และ
งบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำ�กับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำ�เนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำ�หนดไว้ เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการ ในปี 2556
คณะกรรมการบริษทั มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะดำ�เนินกิจการให้เจริญก้าวหน้าและสร้างมูลค่าแก่ผถู้ อื หุน้ ตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจ โดยคำ�นึง
ถึงจรรยาบรรณ สภาวะความเสี่ยง และหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระในการดำ�เนินกิจการ และมี
การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เท่าเทียม และทันเวลา
ในปี 2556 คณะกรรมการได้ดำ�เนินกิจกรรมที่สำ�คัญ ดังนี้
กำ�หนดนโยบายและทิศทางการดำ�เนินธุรกิจ
คณะกรรมการได้ร่วมกับฝ่ายบริหารในการกำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย ภารกิจและทิศทางการดำ�เนินงาน และ
ติดตามดูแลให้การบริหารเป็นไปตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้
วิสัยทัศน์
เรามุง่ สูก่ ารเป็นองค์กร ระดับสากลในธุรกิจให้บริการแบบครบวงจรในการประกอบผลิตภัณฑ์วงจรไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์
สำ�เร็จรูป เพื่อก่อให้เกิดการเติบโตด้านธุรกิจ การสร้างผลกำ�ไร ความซื่อสัตย์ และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
พันธกิจ
เรามุ่งมั่นในการเป็นผู้ประกอบการชั้นนำ�ระดับโลก ในการส่งมอบสินค้าสำ�เร็จรูปพร้อมใช้อย่างเต็มรูปแบบในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ นอกเหนือจากการบรรลุเป้าหมายขององค์กร เรายังเสริมสร้างสัมพันธภาพระยะยาวกับลูกค้าและผู้ส่งมอบ โดยใช้
กลยุทธ์ที่เหมาะสม องค์กรของเรายังคงพัฒนา โดยคำ�นึงถึงความคาดหวังของลูกค้าทางด้านคุณภาพและบริการ
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำ�เนินธุรกิจ การกำ�กับดูแลกิจการ และการ
บริหารจัดการที่ดี โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดำ�เนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์
โปร่งใส มีคณ
ุ ธรรม จึงได้ก�ำ หนดนโยบายด้านการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ บริษัทฯได้ปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า
ระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การบริหารงานด้วยความ
โปร่งใส การเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จะเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ส่ง
เสริมให้กิจการเติบโต และพัฒนาอย่างยั่งยืน
ไป สารบัญ
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะบริหารความเสีย่ งต่างๆทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั อย่างระมัดระวังและมีประสิทธิภาพ ทัง้ ปัจจัยภายในและภายนอก
ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง นโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ครอบคลุมถึงมาตรการใน
การป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่คอยดูแล และติดตามการดำ�เนินงานตามแผนที่วาง
ไว้ บริษัทฯ ได้กำ�หนดกลยุทธ์การตอบสนองต่อความเสี่ยงในแต่ละระดับ ซึ่งได้แก่ การหลีกเลี่ยง การลด การโอนให้ผู้อื่น และการ
ยอมรับความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯได้มีการพิจารณาทางเลือกที่มีความคุ้มค่ามากที่สุด และมีประสิทธิผลมากที่สุด โดยเลือก
จัดการกับความเสี่ยงระดับสูงที่อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของผู้ถือหุ้น เป็นลำ�ดับแรก
จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการได้จดั ให้มกี ารทบทวน ปรับปรุง จริยธรรมธุรกิจให้มคี วามเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป รวมทัง้ กำ�หนด
แนวทางปฏิบัติ การติดตาม การประเมินผล ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ เพื่อเป็นแนวทาง
และข้อพึงปฏิบัติที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกๆคน ได้ยึดมั่นปฏิบัติ ดำ�เนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม
การกำ�กับดูแลคณะอนุกรรมการ
ในปี 2556 คณะกรรมการคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการขึ้น เพื่อรวบรวม ปรับปรุง นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติ
ต่างๆ รวมทั้งจรรยาบรรณ เพื่อเป็นแนวทางและหลักปฏิบัติ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้รับทราบ เข้าใจ
และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ ยังมีหน้าที่ เผยแพร่ และสื่อสาร จรรยาบรรณและ
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ ผ่านช่องทางต่างๆ ภายในองค์กร รวมทั้งเปิดเผยข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย
บริษทั ฯ สนับสนุนการปฏิบตั ติ ามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ ทีส่ อดคล้องตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
หลักการของ OECD ทั้ง 5 หมวด และยังมุ่งพัฒนาปรับปรุงงานด้านบรรษัทภิบาล และงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อ
เนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในปีทผี่ ่านมา คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีผบู้ ริหารระดับสูงป็นประธานและมีกรรมการอิสระเป็นที่
ปรึกษาคณะกรรมการ เพือ่ ดำ�เนินการประเมินและสอบทานผลการประเมินความเสีย่ งจากหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้ ทบทวนและเสนอ
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการจะมีการกำ�หนดขึน้ เป็นการล่วงหน้า และจะแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบถึงกำ�หนดการประชุมดังกล่าว
เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุมคณะ
กรรมการ และพิจารณาคำ�ขอของกรรมการ ทีจ่ ะบรรจุเรือ่ งอืน่ ทีส่ �ำ คัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมครัง้ ต่อไป กรรมการจะได้รบั เอกสาร
ประกอบการประชุมล่วงหน้า โดยมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ
คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมอย่างสม่ำ�เสมอ ไตรมาสละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนด
วันประชุมและวาระการประชุมประจำ�ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง ซึ่งในการประชุมแต่ละ
ครั้ง ทางฝ่ายบริหารได้จัดเตรียมข้อมูลและรายละเอียดเพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณา และในระหว่างประชุม ประธานในที่
ประชุมได้ให้เวลากับกรรมการในการพิจารณาวาระต่างๆ อย่างรอบคอบ รวมถึงการให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และมีการจดบันทึก
การประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผา่ นการรับรองเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกันเองกับผู้จัดการตรวจสอบภายใน เพื่อติดตามและวางแผนงานตรวจสอบภายในอย่าง
สม่ำ�เสมอ ไตรมาสละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาส ละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย เช่นกัน ซึ่งในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้ความเห็นในงบการเงินระหว่างกาล
และงบการเงินประจำ�ปีทผี่ สู้ อบบัญชีได้สอบทานหรือตรวจสอบ พิจารณาการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
ก่อนนำ�เสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันหรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน การพิจารณาความเหมาะสม
ของแผนการกำ�กับดูแลและตรวจสอบภายใน
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รายงานประจำ�ปี 2556

ไป สารบัญ

จำ�นวนครั้งการประชุมของกรรมการแต่ละท่านในปี 2556 สรุปดังนี้

รายนามคณะกรรมการบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร
ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์
นายตรีขวัญ บุนนาค
นายวีรพันธ์ พูลเกษ
นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ�
นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์*

การประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2556

การประชุม
คณะกรรมการ

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-

6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
3/4

การประชุมคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
พิจารณา
ตรวจสอบ
ค่าตอบแทน
4/4
1/1
4/4
1/1
4/4
1/1
1/1
-

*คุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และการประเมินประธานกรรมการบริหาร
คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลตนเอง ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯทั้งคณะ เพื่อให้การ
ประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติ
งานในหน้าที่ของคณะกรรมการโดยสม่ำ�เสมอ และให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ และทำ�การประเมิน
ผลการปฏิบัติงานโดยมีประธานกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบดำ�เนินการ เปรียบเทียบกับบรรทัดฐาน ปีละ 1 ครั้ง
ในปี 2556 ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้
• โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
• บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
• การประชุมคณะกรรมการ
• การทำ�หน้าที่ของกรรมการ
• ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
• การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยการประเมินทั้งคณะ ในรอบปี 2556 ในภาพรวมทุกหัวข้อ อยู่ในระดับ
ดีมาก ด้วยได้คะแนนรวมเกินกว่าร้อยละ 90

การประเมินผลการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การประเมินผลการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้แบบประเมินผลที่ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้
หมวดที่ 1 ความคืบหน้าของการวางแผน
หมวดที่ 2 การวัดผลการปฏิบัติงาน
1. ความเป็นผู้นำ�
2. การกำ�หนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและการปฏิบัติทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
7. การบริหารงานและสัมพันธ์กับบุคคลากร
8. การสืบทอดตำ�แหน่ง
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว
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บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
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หมวดที่ 3 การพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารปี 2556 ซึง่ กรรมการได้แยกกันทำ�การประเมินมา โดยนำ�ผลการประเมิน
มาลงมติในที่ประชุม ซึ่งผลการลงมติการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารปี 2556 ในภาพรวมทุกหัวข้อ อยู่ในระดับ ดี
มาก ด้วยได้คะแนนรวมเกินกว่าร้อยละ 90

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะกำ�หนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่
ปฏิบตั ใิ นอุตสาหกรรมเดียวกัน และอยูใ่ นระดับทีส่ ามารถจูงใจได้ รวมทัง้ จัดค่าตอบแทนในลักษณะทีเ่ ชือ่ มโยงกับผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ
เพื่อสามารถรักษากรรมการ และผู้บริหาร ที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำ�หนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาค่าตอบแทน กำ�หนดวิธีปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทน และรายงานผลการพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
ขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำ�หรับเนื้อหาการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารในปี 2556 ได้กล่าวถึงแล้วในหมวดการบริหาร
จัดการ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการได้ส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม การเข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ และการให้ความรู้แก่ผู้
เกี่ยวข้องในระบบการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น
เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำ�หน้าที่และกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่
บริษัทฯจะจัดให้มีการปฐมนิเทศ มีเอกสารและข้อมูลของบริษัทที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการใหม่อย่างเพียงพอ รวมถึง
การจัดให้มีการแนะนำ�ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ นโยบายในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ กฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติใน
การกำ�กับดูแลกิจการ และจะจัดให้กรรมการใหม่เข้าเยี่ยมชมกิจการด้วย
ในปี 2556 กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่อไปนี้
1. ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์
อบรมหลักสูตร
- ประกาศนียบัตรสำ�หรับกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Certification Program และ หลักสูตร Role of the Chairman
Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- The updated COSO’s 2013 Integrated Internal Control : What the Board and Managements Should do
(CG Forum 4/2013), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. คุณ ตรีขวัญ บุนนาค
อบรมหลักสูตร
- The updated COSO’s 2013 Integrated Internal Control : What the Board and Managements Should do
(CG Forum 4/2013), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขานุการบริษัท
บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่รับผิดชอบตามรายละเอียดในหมวดการบริหารจัดการ

การจัดทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่ง
บริษัทฯ มีการจัดทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่ง ในตำ�แหน่งที่สำ�คัญในแต่ละกลุ่มงาน ได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำ�นวย
การ และผู้อำ�นวยการทุกสายงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีผู้บริหารที่ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ มีความสามารถเพียงพอในการสานต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น บริษัทฯยังคัดสรรพนักงานที่มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่และ
เป็นรากฐานในการขยายธุรกิจ รวมทั้งป้องกันปัญหาการขาดแคลนบุคคลากรในอนาคต เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอด
จนพนักงาน
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รายงานประจำ�ปี 2556

ไป สารบัญ

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนทำ�หน้าทีพ่ จิ ารณา กำ�หนดหลักเกณฑ์ และแผนการสืบทอด
ตำ�แหน่ง รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดตำ�แหน่งผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำ�ทุกปี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ มีนโยบายในการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานนำ�ข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เพื่อป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกำ�หนดให้มกี ารรายงานรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ คณะกรรมการบริษทั ทราบและพิจารณา
ความเหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และเปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำ�ปี นอกจากนี้ คณะ
กรรมการยังดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำ�หนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. และ
กำ�หนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร ที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก

4 การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อย
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้อง

5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีมาตรการในการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยถ้ากรรมการและผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำ�คัญ อันจะ
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ กรรมการและผู้บริหารจะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม
ก่อนที่ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระนั้นต่อบุคคลอื่น
บริษัทฯ ได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลัก
ทรัพย์ของบริษัทฯ ตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบทกำ�หนดโทษตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว
บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อบริษัทฯ ตามแบบฟอร์มที่กำ�หนดและจัด
ส่งรายงานนีใ้ ห้แก่บริษทั ฯ ในวันทำ�การถัดจากวันทีเ่ กิดรายงานซือ้ ขายในกรณีทกี่ รรมการและผูบ้ ริหารได้ด�ำ เนินการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
ด้วยตนเอง ทางบริษัทฯ ให้กรรมการและผู้บริหารรายงานให้ทางบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ในกรณีที่มีข่าวสารใดๆ ทั้งที่เป็นจริงและไม่เป็นจริงรั่ว
ไหลออกสู่สาธารณชน บริษัทฯ จะชี้แจงต่อ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทันที ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ดังนี้

ในรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ปี 2556

บมจ.
เอสวีไอ

Globe
Vision
Co., Ltd

SVI
China
Ltd.

ค่าสอบบัญชี
ค่าตรวจสอบโครงการที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน
ค่าบริการอื่นๆ
ค่าบริการอื่นที่ต้องจ่ายในอนาคต

1,170,000
250,000

50,000
ไม่มี

103,007
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

SVI
Shi Wei
Electronics Electronics
(Tianjin)
(Hong
Co. Ltd
Kong)
751,095
130,739
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

SVI A/S

Northec
Co., Ltd

517,422
ไม่มี

428,213
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

7. การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำ�หรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการทำ�หน้าที่กำ�หนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณขอ
งบริษัทฯ ตลอดจนกำ�กับดูแลให้ฝา่ ยจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึง
ปฏิบัติที่ดีสำ�หรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนั้น คณะกรรมการยังได้ควบคุมและตรวจสอบการ
ไป สารบัญ

บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
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บริหารของฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม และเป็นไปตามจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน และดูแลการสื่อสารและ
การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้การนำ�ของประธานกรรมการที่มีภาวะผู้นำ�และ
สามารถควบคุม การดำ�เนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้
แก่ผู้ถือหุ้น
อนึง่ บริษทั ฯ มีประธานคณะกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยประธานคณะกรรมการบริษทั
มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และจากฝ่ายจัดการ โดยไม่มีตำ�แหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำ�ของบริษัท ไม่มีผลประโยชน์หรือ
ส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ ในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษทั ฯ โดยประธานคณะกรรมการบริษทั ถูกเลือกจากกรรมการ
อิสระ
คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของ สำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อพึงปฏิบัติสำ�หรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

นักลงทุนสัมพันธ์
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ทำ�หน้าที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลสำ�คัญที่ถูกต้องเกี่ยวกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทั่วไป และ
ข้อมูลทางการเงิน เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ การจัดการ กิจกรรมต่างๆ รายละเอียดทั่วไป รวมถึงข้อมูลผลประกอบการ (ที่เปิดเผยต่อ
สาธารณะแล้ว) โดยมีจุดประสงค์ที่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทไปยังตลาดหลักทรัพย์ อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบัน
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ถือเป็นกิจกรรมที่สำ�คัญที่จะช่วยส่ง
เสริมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

แนวทางการเปิดเผยข้อมูล
บริษัทให้ความสำ�คัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้ลงทุนทั่วไป อย่างเสมอ
ภาคและเป็นไปตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่กำ�หนดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย บริษัทฯ มีมาตรการในการดูแลการใช้และเปิดเผยข้อมูลภายใน โดยถ้ากรรมการและผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็น
สาระสำ�คัญ อันจะมีผลต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ กรรมการและผูบ้ ริหารจะต้องระงับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วงระยะ
เวลาที่เหมาะสม ก่อนที่ข้อมูลภายในนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นการประมาณการงบการเงินรายปี/ราย
ไตรมาส ในกรณียังไม่ได้เปิดเผยผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และพบสื่อ
เอสวีไอได้ให้ความสำ�คัญอย่างยิ่งในองค์ประกอบต่างๆ ของการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในระหว่าง ผู้ถือหุ้น อัน
ได้แก่ การกำ�หนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมที่ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น การส่งหนังสือเชิญประชุมเสนอให้แก่ผู้ถือ
หุ้นก่อนการประชุมล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำ�หนด โดยมักกำ�หนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปีในช่วงเดือนเมษายน นอกจากนี้ยังให้ความ
สำ�คัญกับการจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์รวมถึงการเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ทั้งไทยและต่างประเทศ และสื่อมวลชนเข้าพบผู้บริหาร
ระดับสูง เพื่อสัมภาษณ์ แลกเปลี่ยน และรับทราบข้อมูลที่เป็นจริงของบริษัทที่สามารถเปิดเผยได้ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นระยะๆ

การรายงานผลประกอบการปี 2556
นักลงทุนสามารถค้นหาข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั ฯ รายงานประจำ�ปี และผลประกอบการระหว่างกาลทัง้ ภาษาไทยและอังกฤษได้ทเี่ ว็บไซต์
นักลงทุนสัมพันธ์ http://investorrelations.svi.co.th

ติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์
ที่อยู่: 141-142 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตำ�บลบางกะดี อำ�เภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์: (66) 2963-9101 ต่อ 1813
โทรสาร: (66) 2963-9109
อีเมล์: ir@svi.co.th
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์: http://investorrelations.svi.co.th
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้วยความเชื่อว่าการดำ�เนินธุรกิจให้ประสบความสำ�เร็จอย่างมั่นคงในระยะยาวนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารองค์กร
และการยึดมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญ โดย
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ ในการที่จะทำ�งานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยคำ�นึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้
ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ ชุมชนรอบข้างที่ตั้งบริษัท และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งปลูกฝังและส่งเสริม
ให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดแนวทางตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้หลักการ 8 ข้อดังนี้
1. การประกอบการด้วยความเป็นธรรม
		
บริษัทฯ ห้ามมิให้พนักงานของบริษัทใช้ข้อได้เปรียบอันไม่เป็นธรรมกับบุคคลใดๆ ด้วยการชักจูงหว่านล้อม ปิดบัง ใช้ข้อมูลลับ
ในทางที่ผิด แสดงข้อเท็จจริงที่สำ�คัญอย่างผิดๆ หรือใช้การปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรมอื่นๆ โดยกำ�หนดผ่านทางมาตรฐานความ
ประพฤติและจริยธรรมทางธุรกิจ
2. การต่อต้านการคอร์รัปชั่น
		
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยได้กำ�หนดให้ความโปร่งใสเป็นหนึ่งในค่านิยมขององค์กร เพื่อให้
พนักงานของบริษัทได้ปฏิบัติตาม จนกลายเป็นค่านิยมขององค์กรในที่สุด
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
		
บริษัทฯ ยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทำ�ใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนโดยเคร่งครัด ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบตั ไิ ม่วา่ จะเป็นในเรือ่ งของเชือ้ ชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา
เพศ อายุการศึกษา พนักงานต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ประพฤติตนเหมาะกับหน้าที่การงานตามระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัทฯ และตามขนบธรรมเนียมประเพณี โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัท บริษัทฯ ให้โอกาสแก่พนักงาน
ในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยกำ�หนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัทฯ
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
		
บริษัทฯ เชื่อว่าพนักงานเป็นหัวใจสำ�คัญของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจ้าง
แรงงาน รวมถึงกฎหมายว่าด้วยสภาพการทำ�งาน ค่าแรง ชั่วโมงการทำ�งาน สิทธิประโยชน์ และอายุขั้นต่ำ�ในการจ้างแรงงาน และการ
ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมตามมาตรฐานของสากล พนักงานของบริษัทฯ สามารถมั่นใจได้ว่านโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตาม
ที่ได้กล่าวข้างต้นนี้ ได้ถูกนำ�ไปบังคับใช้กับพนักงานอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติ หรือพิจารณาบนพื้นฐานของการแบ่งแยกเพศ เชื้อ
ชาติ สีผิว ศาสนา อายุ สถานภาพการสมรส ผู้มีครรภ์ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือผู้พิการ เป็นต้น
5. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
		
เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่ผลิตจากบริษัทฯ นั้นจะสามารถนำ�ไปใช้งานได้ตามคุณสมบัติของสินค้าแต่ละชนิด และไม่ก่อให้เกิด
อันตรายใด ๆ กับผู้บริโภคขั้นสุด บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกำ�หนดคุณภาพระดับโลกต่าง ๆ อาทิเช่น ISO 9001, ISO/TS
16949, ISO 13485, IPC and RoHs
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
		
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับทัง้ หลายทีใ่ ช้บงั คับเพือ่ ปกป้องสิง่ แวดล้อม พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ติ าม
กฎหมายเหล่านี้ รวมถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติในด้านสิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิตของบริษัทจะเป็นกระบวนการปลอดสารตะกั๋ว และ
มีวิธีควบคุมการกำ�จัดน้ำ�เสียเพื่อไม่ให้ปล่อยออกมาทำ�ลายสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดรัดกุม
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7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
		
ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังจะเป็นส่วนหนึ่งในการนำ�สังคมไทยไปสู่สังคมแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดี และ
การยอมรับในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของชุมชน บริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินกิจกรรมเพือ่ สังคมอย่างต่อเนือ่ ง โดยได้จดั โครงการ “แว่นตาเพือ่ เยาวชน
ไทย”เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตาทั่วประเทศ ให้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น รวมทั้งช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวนักเรียนทีข่ าดแคลนในการจัดซือ้ จัดหาแว่นตา เพือ่ เพิม่ โอกาสในการมองเห็น โดยโครงการนีไ้ ด้จดั
ขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2553 และได้รับการตอบรับ และความชื่นชมจากผู้ปกครองของนักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี โดยในปี 2556
บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการแจกแว่นตาให้แก่นักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดชัยภูมิ รวม
เป็นจำ�นวนนักเรียนทีไ่ ด้รบั แจกแว่นตาในปีนี้ 1,354 คน ซึง่ นับจากปีแรกทีบ่ ริษทั ได้แจกแว่นตาจนถึงปี 2556 มีนกั เรียนได้รบั แจกแว่นตา
ไปแล้วทั้งหมดเป็นจำ�นวน 3,648 คน
		
บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต” ขึ้นเป็นประจำ�ทุก ๆ 3 เดือน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน
ของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม โดยในปี 2556 ที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 3 ครั้ง มีพนักงาน
ร่วมบริจาคโลหิตจำ�นวน 487 คน และได้บริจาคโลหิตไปเป็นจำ�นวน 170,450 ซี.ซี.
		
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้จดั กิจกรรมวันเด็ก มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กฬี า ของเล่น และเลีย้ งอาหาร แก่นกั เรียนโรงเรียน
วัดบางนาใน จังหวัดปทุมธานี

8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำ�เนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
		
บริษัทฯ ได้มอบคอมพิวเตอร์ และมีโครงการจัดทำ�โปรแกรมเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาให้ตามสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ทั้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาด้านสื่อ
การเรียนการสอนให้แก่สถาบันการศึกษา
		
อีกทัง้ บริษทั ฯได้มโี ครงการสนับสนุน มีการประกวดความคิดริเริม่ ภายในองค์กรเกีย่ วกับการรักษาสิง่ แวดล้อม และการประหยัด
พลังงาน เช่นโครงการลดการใช้กระดาษ โครงการลดจำ�นวนรถยนต์ที่ขับมาทำ�งาน (Car Pool) และ อื่นๆ ซึ่งโครงการที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศคือโครงการที่ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมความชื้นในพื้นที่ที่ใช้การผลิต เมื่อ มีการลดอุณหภูมิลงในระดับที่ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า ทำ�ให้ประหยัดไฟฟ้า และ ควบคุมคุณภาพสินค้าที่ผลิตไม่ให้มีผลกระทบจากความชื้นได้
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำ�คัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน
การบริหาร การดำ�เนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Tread Way Commission)
และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำ�เนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด
บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าระบบการควบคุมภายในที่ดีจะช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารขององค์กร ว่าการบริหารและการปฏิบัติงานจะ
สามารถบรรลุเป้าหมาย และก่อให้เกิดผลลัพธ์ของการดำ�เนินงานที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำ�คัญ
กับระบบการควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำ�เนินธุรกิจเพื่อป้องกันความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยรวมครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การดำ�เนินการ การบริหารความเสี่ยง และสอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทำ�หน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอและเหมาะสม
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน ทั้งในด้านการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และคุ้มค่า ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซํ้าซ้อน ลด
ความเสี่ยงหรือผลเสียหายในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับบริษัทฯ
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำ�ทุกปี ตามแนวทางของ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
โดยในปี 2556 บริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท ดังนี้

องค์กร และสภาพแวดล้อม
บริษทั ได้ก�ำ หนดให้มสี ภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในทีด่ ี โดยจัดโครงสร้างองค์กรและ สายงานการบังคับบัญชาทีช่ ดั เจนเหมาะ
สม รวมทั้งกำ�หนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลสำ�เร็จ (Key Performance Indicators : KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ านสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยทีก่ ารกำ�หนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชวี้ ดั ผลสำ�เร็จได้ท�ำ ขึน้ บนพืน้ ฐานทีร่ ะมัดระวัง
กำ�หนดให้มีคู่มือการปฏิบัติ งานของทุกระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้บริษัทยังปลูกฝังให้ผู้
บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท และบริษัทในเครือตระหนักถึงการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีโดยกำ�หนดให้มีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่
ดี จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รวมทั้งส่งเสริมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยการ
อบรมให้ความรู้ แก่พนักงานเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
บริษัทฯ ได้ยึดถือแนวปฏิบัติการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด ซึ่งบริษัทฯได้รับการประเมิน
เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีระดับการกับดูแลกิจการระดับดีเลิศ ในปี 2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยได้รับ
การสนับสนุนจากสถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) อีกทั้งผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี ได้รับผลการประเมินดีเยี่ยม 4 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี
2553 ถึงปี 2556

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทกำ�หนดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC)
กำ�กับดูแลการดำ�เนินการ การบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ครอบคลุมความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์ การดำ�เนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความปลอดภัย มีการวางแผนและกำ�หนดมาตรการบริหารความเสี่ยง มีการ
ประเมินปัจจัยความเสี่ยง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ มีการวิเคราะห์วา่ เหตุการณ์ใดที่จะเป็นปัจจัยให้มี
ความเสีย่ งเกิดขึน้ จัดให้มกี ารติดตามการบริหารความเสีย่ งของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร โดยเน้นให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษทั ฯ
และรายงานผลให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้มีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นประจำ�ทุกปี
นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ดูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 32.1
ไป สารบัญ

บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
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การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
บริษทั ได้มกี ารแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและวงเงินอำ�นาจอนุมตั ขิ องแต่ละตำ�แหน่งงานอย่างชัดเจน และมีการทบทวน ขัน้ ตอน
การปฏิบตั งิ านให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร และการปฏิบตั งิ านในปัจจุบนั มีระบบสอบยันความถูกต้องเพือ่ ป้องกันไม่ให้มกี ารทำ�รายการได้
ลำ�พังตัง้ แต่ตน้ จนจบ รวมทัง้ มีการสอบทานผลการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คูม่ อื อำ�นาจดำ�เนินการและคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน
ต่างๆ อย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำ�ปีเพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งครอบคลุมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทำ�ให้บริษัทฯ มั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆมีการควบคุม การ
ปฏิบัติงานที่เพียงพอ ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติการ การปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฏเกณฑ์ต่างๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจ
สอบ ได้พิจารณาประเด็นสำ�คัญและปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบโดยได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดำ�เนินการแก้ไข และให้มีการรายงาน
ผลการแก้ไข มาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมขึ้นอีก มีมาตราการที่รัดกุมและชัดเจนในกรณีที่บริษัทมีการทำ�ธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
ในการเสนอเรื่อง ให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯได้จัดให้มีข้อมูลที่สำ�คัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบ
การตัดสินใจโดยการจัดทำ�รายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผลพร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง จัดส่งข้อมูลเพือ่ ศึกษาประกอบ
การตัดสินใจเป็นการล่วงหน้า 7 วันโดยมีเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งมีหน้าที่ให้คำ�แนะนำ�ด้านข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ดูแลกิจกรรมของคณะ
กรรมการบริษทั ฯ ตลอดจนประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการบริษทั ฯ รวมทัง้ เป็นหน่วยงานทีเ่ ป็นศูนย์กลางในการจัดทำ�และจัด
เก็บเอกสารสำ�คัญ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือนัด
ประชุม ผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้น ไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการได้
คณะกรรมการตรวจสอบฯได้พิจารณาร่วมกับ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำ�งบการเงินของ
บริษัทฯทุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทฯมีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของ
บริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม ตลอดจนการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และทำ�การประเมินระบบ SAP หลัง
จากนำ�มาใช้งาน รวมถึงมีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ มีการจัดทำ�การสำ�รองข้อมูล
ของระบบสารสนเทศทั้งหมด เพื่อให้ระบบสารสนเทศของบริษัทมีเสถียรภาพ สามารถนำ�ข้อมูลมาใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความน่า
เชื่อถือให้กับระบบสารสนเทศของบริษัท

ระบบการติดตาม
บริษัทฯได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่า เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2556 รวม
6 ครั้ง และมีระบบการติดตามการปฏิบัติงานเป็นลำ�ดับชั้น ตั้งแต่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพื่อ
ติดตามเป้าหมายและกำ�กับการดำ�เนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ทีอ่ ยูใ่ นแผนธุรกิจประจำ�ปี ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษัทฯ เป็นประจำ�ทุกเดือน พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและปรับแผนการดำ�เนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและ
เมือ่ พบว่าผลการดำ�เนินการมีความแตกต่างจากเป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้ ได้ก�ำ หนดให้ผรู้ บั ผิดชอบนำ�เสนอรายงานเพือ่ ทบทวนการปฏิบตั งิ านและ
การวิเคราะห์สาเหตุตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการแก้ไขปัญหา และให้รายงานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในของบริษัททำ�หน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานเหล่านั้นมีระบบการควบคุม
ภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสม โดยมุง่ เน้นการตรวจสอบในเชิงป้องกันและให้เกิดประโยชน์กบั ทุกหน่วยงาน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีอสิ ระ ตลอดจนเสนอรายงานและแนวทางการแก้ไขได้อย่างตรงไปตรงมาต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะจัดการ ทัง้ นี้
กรณีทพี่ บข้อสังเกตเกีย่ วกับข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญจะมีการสรุปข้อสังเกตดังกล่าวให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรับทราบ
เพื่อให้ทำ�การป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยให้ทำ�การแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำ�หนดไว้ และเพื่อให้ผู้บริหารมีความ
มั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
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รายการระหว่างกัน
บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย โดยได้เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในงบการเงินของบริษัทฯ และหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ข้อ 6 แล้ว ซึ่งคณะ
กรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล

1 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน
กรณีทมี่ กี ารทำ�รายการระหว่างกัน การอนุมตั ริ ายการระหว่างกันจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และนำ�เสนอ
เรื่องดังกล่าวให้กับคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาสเพื่อทำ�การพิจารณาและอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกันดังกล่าวให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อกิจการ และเพือ่ เป็นการคุม้ ครองผูล้ งทุนรวมถึงผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบริษทั รายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำ�สั่ง หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องรายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกันและการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ทัง้ นีก้ รรมการท่านใดมีสว่ นได้สว่ นเสียในเรือ่ งทีจ่ ะพิจารณาจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
และงดแสดงความคิดเห็น และงดออกเสียงลงคะแนนในรายการดังกล่าว

2 นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
ในกรณีที่มีการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯ จะดำ�เนินการตามมาตรการการอนุมัติรายการระหว่างกันดังที่กล่าวไว้แล้ว
ข้างต้น ทัง้ นี้ หากมีรายการระหว่างกันทีจ่ �ำ เป็นต้องได้รบั ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเรือ่ งรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน บริษทั ฯ จะดำ�เนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกีย่ วกับความจำ�เป็นและความเหมาะ
สมของรายการระหว่างกันนัน้ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชำ�นาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษทั ฯ จะ
ให้ผเู้ ชีย่ วชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯเป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพือ่ นำ�ไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะ
กรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทตามแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำ�รายการดังกล่าวจะไม่เป็นการ
โยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย แต่เป็นการทำ�รายการทีบ่ ริษทั ฯ ได้ค�ำ นึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ ทุกราย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยเป็นสำ�คัญ ทัง้ นี้ บริษทั จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
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บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
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ผลการดำ�เนินงาน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
ผลการดำ�เนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
ปี 2556 นับว่าเป็นปีที่มีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ทำ�ให้มั่นใจได้วา่ บริษัทฯจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในปี 2557 บริษัทฯ
พร้อมทีจ่ ะก้าวไปสูค่ วามสำ�เร็จ โดยมีผลประกอบการทีเ่ ติบโตและยัง่ ยืนในอนาคต ถึงแม้วา่ จะมีสงิ่ ท้าทายต่างๆเพิม่ ขึน้ อีกทัง้ ความผันผวนของ
เศรษฐกิจโลกที่มีมายาวนานก็ตาม
ยอดขายรวมทั้งหมดในปี 2556 มีจำ�นวน 8,006 ล้านบาท (261 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งมียอดขายรวม 7,704
ล้านบาท (249 ล้านเหรียญสหรัฐ) หรือในอัตราร้อยละ 4 สืบเนื่องจากแนวโน้มของตลาดที่ดีขึ้น ประกอบกับเริ่มมีการผลิตผลิตภัณฑ์ของ
ลูกค้ารายใหม่ๆ ในช่วงปลายปี ผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายเติบโตในปีนี้ได้แก่ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบวีดิโอเครือข่ายระบบดิจิตอล ผลิตภัณฑ์
ทางโสตวีดีทัศน์ และผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
เมื่อเทียบกับยอดขายปี 2554 ที่มียอดขายรวม 8,445 ล้านบาท (279 ล้านเหรียญสหรัฐ) ยอดขายปี 2556 ลดลงเป็นจำ�นวน 439
ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในระยะเริ่มฟื้นตัวจากอุทกภัย
กำ�ไรเบื้องต้นรวมของทั้งปี 2556 มีจำ�นวน 774 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 ของรายได้ เมื่อเปรียบเทียบกับกำ�ไรเบื้องต้นรวมของ
ปีก่อน ซึ่งมีจำ�นวน 751 ล้านบาท กำ�ไรเบื้องต้นรวมของบริษัทฯ ในปีนี้ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับกำ�ไรเบื้อง
ต้นรวมของปี2554 ซึ่งมีจำ�นวน 1,083 ล้านบาท ลดลงเป็นจำ�นวน 309 ล้านบาท สืบเนื่องจากการเสียลูกค้ารายใหญ่ 1 ราย เนื่องจากผล
กระทบจากอุทกภัย บริษัทฯ ได้ลูกค้ารายใหม่มาเพิ่มในปี 2556 หลายราย แต่อยู่ในช่วงเริ่มการผลิต ประกอบกับค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นด้วย
มีเครื่องจักรใหม่เข้ามาแทนเครื่องจักรเดิม
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเฉพาะของบริษัทฯ และงบการเงินรวมปี 2556 มีจำ�นวน 271 ล้านบาท และ 347 ล้านบาท
หรือในอัตราร้อยละ 3.5 และ 4.3 ของรายได้ ตามลำ�ดับ ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ปี 2556 เมื่อ
เทียบกับปี 2555 และปี 2554 เพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท และ 43 ล้านบาท ตามลำ�ดับ สืบเนื่องจากค่าเสื่อมราคา และค่าที่ปรึกษาเกี่ยวกับการ
ดำ�เนินการขอเงินทดแทนความเสียหายจากอุทกภัย
กำ�ไรสุทธิของบริษทั ฯ ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2556 มีจ�ำ นวน 1,623 ล้านบาท และ 1,617ล้านบาทตามลำ�ดับ
กำ�ไรสุทธิตามงบการเงินรวมจากการดำ�เนินงานปกติ (โดยไม่รวมรายรับค่าสินไหมทดแทนชดเชยความเสียหายจากอุทกภัยจากบริษทั ประกันภัย
จำ�นวน 1,063 ล้านบาท และรายจ่ายจากการด้อยค่าจากเงินลงทุนในประเทศจีนจำ�นวน 97 ล้านบาท ) มีจำ�นวน 657 ล้านบาท เป็นร้อย
ละ 8 ของยอดขาย เมื่อเทียบกับกำ�ไรสุทธิตามงบการเงินรวมปี 2555 มีจำ�นวน 1,250 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวน 373 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 30 ส่วนทีท่ �ำ ให้ก�ำ ไรสุทธิเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญคือเงินทีไ่ ด้รบั จากค่าสินไหมทดแทนชดเชยความเสียหายจากอุทกภัย เมือ่ เทียบกับ
งบการเงินรวมปี 2554 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิจำ�นวน 1,275 ล้านบาท ในกรณีที่กำ�ไรสุทธิไม่รวมค่าเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยจำ�นวน 1,974
ล้านบาท บริษัทฯ จะมีกำ�ไรสุทธิรวมจากการดำ�เนินงานในปี 2554 เป็นจำ�นวน 699 ล้านบาท หรือในอัตราร้อยละ 8 ของยอดขาย ซึ่งเป็น
อัตราเดียวกับผลประกอบการปี 2556

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จากงบการเงินรวม ณ สิ้นปี 2556 มียอดสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 6,492 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
สิ้นปีก่อนร้อยละ 31 สืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินสด และลูกหนี้การค้า เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปีมียอดสูงกว่าเงินสดคงเหลือปีก่อนๆ
โดยมีเป็นจำ�นวน 1,949 ล้านบาท หรือเพิ่มจากปี 2555 ร้อยละ 151 ส่วนลูกหนี้การค้ามีจำ�นวน 1,960 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ
30 สำ�หรับสินค้าคงคลัง มีจำ�นวน 1,191 ล้านบาท มีจำ�นวนใกล้เคียงกับปีก่อน สำ�หรับฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการ มียอดสินทรัพย์รวม
ทั้งสิ้นจำ�นวน 6,433 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนมีจำ�นวน 4,840 ล้านบาท
ฐานะทางการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2556 เมื่อเทียบกับปี 2554 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2554 เป็น
จำ�นวน 2,465 ล้านบาท และ 2,538 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ยอดสินทรัพย์ของงบการเฉพาะของบริษัทเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 62 สืบเนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นจำ�นวน 782 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำ�นวน 1,373 ล้านบาท ด้วยในปี 2554
ลูกค้าชำ�ระค่าสินค้าบริษัทฯ ก่อนกำ�หนด เพื่อช่วยเหลือบริษัทฯ กรณีประสบอุทกภัย
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สภาพคล่อง
ในปี 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงานของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวม จำ�นวน 1,594
ล้านบาท และ 1,624 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เป็นจำ�นวน 1,381 ล้านบาท และ 1,461 ล้านบาท ตามลำ�ดับ เนื่องจากได้รับค่าสินไหม
ทดแทนชดเชยความเสียหายจากอุทกภัยจากบริษัทประกันภัยจำ�นวน 1,063 ล้านบาท และจากการที่สามารถขยายระยะเวลาการชำ�ระเงินค่า
สินค้าเพิ่มขึ้นอีก 17 วัน ทำ�ให้เงินสดคงเหลือเพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวน 371 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงานของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวมปี 2554 ซึ่งมีจำ�นวน 997
ล้านบาท และ 1,036 ล้านบาท ปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 เป็นจำ�นวน 597 ล้านบาท และ 588 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ส่วนแตกต่างที่มี
นัยสำ�คัญคือปี 2556 การบริหารสินค้าคงคลัง และเจ้าหนี้การค้ามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

หนี้สิน
ยอดหนี้สินรวมจากงบการเงินรวมของบริษัทฯปี 2556 มีจำ�นวน 2,243 ล้านบาท ลดลงจากจำ�นวนหนี้สินรวมของสิ้นปีก่อนเป็น
จำ�นวน 172 ล้านบาท เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้ชำ�ระเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวเป็นจำ�นวนเงิน 646 ล้านบาท แต่มีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นเป็น
จำ�นวน 249 ล้านบาท และสำ�รองเงินปันผลที่จา่ ย มกราคม 2557 จำ�นวน 158 ล้านบาท บริษัทฯแสดงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดย
ไม่มีภาระหนี้สินทางการเงิน ณ วันสิ้นปีนี้
เมื่อเทียบกับยอดหนี้สินรวมของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวมปี 2554 ซึ่งมีจำ�นวน 2,630 ล้านบาท และ 2,704
ล้านบาท ยอดหนี้สินงบการเงินรวมปี 2556 ลดลงจากจำ�นวนหนี้สินรวมของปี 2554 จำ�นวน 408 ล้านบาทและ 461 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
เนื่องด้วยชำ�ระเงินกู้ในปี 2556 ตามที่กล่าวข้างต้น

ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของผู้ถือหุ้นจากงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2556 มีจำ�นวน 4,249 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อนที่มีส่วนของผู้ถือหุ้น
เป็นจำ�นวน 2,525 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวน 1,724 ล้านบาท หรือในอัตราร้อยละ 68 สืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกำ�ไรสุทธิจากผลการ
ดำ�เนินงานในปีนี้จำ�นวน 1,623 ล้านบาท และการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (ESOP-5) จำ�นวน 38 ล้านบาท
เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2554 ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้นงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม จำ�นวน 1,337 ล้านบาท และ
1,250 ล้านบาท ปี 2556 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2554 เป็นจำ�นวน 2,874 ล้านบาท และ 2,999 ล้านบาทตามลำ�ดับ ซึ่งการเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้น
ของงบการเงินรวม สืบเนื่องจากผลประกอบการสุทธิในปี 2555 และ ปี 2556 จำ�นวน 1,250 ล้านบาท และ 1,623 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
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บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำ�นวน 3 ท่าน ดังนี้
ดร.ปรัชญา เปีย่ มสมบูรณ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร และ นายตรีขวัญ บุนนาค เป็น กรรมการตรวจ
สอบ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำ�หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำ�หนดและ
แนวทางปฏิบัติที่ดีสำ�หรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต
ความรับผิดชอบในภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯอย่างเป็นอิสระ ในการช่วยคณะกรรมการกำ�กับดูแลให้การดำ�เนินงานของ
บริษัทฯ เป็นไปโดยปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และผู้บริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดย
ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร และ นายตรีขวัญ บุนนาค เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 4 ครั้ง และ มีการประชุมเพื่อติดตาม
งานอีก 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูง ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีใน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำ�คัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯประจำ�รายไตรมาสและประจำ�ปี 2556 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจ
สอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ โดยได้เชิญผูบ้ ริหารระดับสูงและผูส้ อบบัญชี เข้า
ร่วมประชุมก่อนทีจ่ ะให้ความเห็นชอบงบการเงิน เพือ่ สอบทานความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินรายการปรับปรุงบัญชีทมี่ ผี ลกระ
ทบต่องบการเงินอย่างมีนัยสำ�คัญ และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงสอบทานการเตรียมความพร้อมในการจัดทำ�งบ
การเงินตามมาตรฐานบัญชีซึ่งอิงตามมาตรฐานการบัญชีสากล (International Financial Reporting Standards: IFRS) คณะ
กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กระบวนการจัดทำ�รายงานทางบัญชี และการเงิน ของบริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีด่ เี พียง
พอที่ทำ�ให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระ
สำ�คัญตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำ�หนด มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ และทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์
กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งมีความพร้อมในการจัดทำ�งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี
สากล
2. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม
ถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่มีสาระสำ�คัญ(ถ้ามี)ได้เปิดเผย และแสดงรายการในงบการเงิน และ
หมายเหตุประกอบงบแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ มีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว เป็นรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยของบริษัทที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
3. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบ ของ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำ�กับ
ตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำ�คัญใน
เรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำ�หนด
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลการดำ�เนินงานและการควบคุมภายใน เพือ่ ประเมินความเพียงพอเหมาะสมและประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำ�คัญของบริษัท ทั้งนี้ ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญ บริษัท
มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ และคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีวา่ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่พอเพียง และระบบการติดตามควบคุมดูแลการ ดำ�เนิน
งานอย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล
5. คณะกรรมการตรวจสอบได้กำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณากำ�หนดเป้าหมายในการวัดผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจ
สอบภายในประจำ�ปี 2556 และอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่งกำ�หนดให้มีการทบทวนแผนฯ และเป้าหมายอย่างน้อยทุก
6 เดือน และรับทราบผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต โดยในปี 2556 ได้มีการ
ตรวจสอบด้านการปฏิบัติการ และด้านการเงิน ดังนี้ การตรวจนับสินค้าคงคลัง การบริหารการจัดซื้อวัตถุดิบ การบริหารระบบงาน
คอมพิวเตอร์ การบริหารการตลาด การบริหารการผลิตและวัตถุดิบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล (อาทิเช่น ช่วยลดการเบิกใช้วัตถุดิบเพิ่มเติมในกระบวนการผลิต
ให้ต่ำ�ลงจาก 41.8 ล้านบาท ในปี 2555 เหลือ 23.8 ล้านบาท ในปี 2556)
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6. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำ�ปี 2557 เพื่อนำ�เสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความ
เป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอ
		
นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ 		
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 หรือ
		
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 หรือ
		
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ 		
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521
จาก บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำ�หรับปี 2557 โดยให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำ�การตรวจสอบและ
แสดงความเห็นงบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำ�นักงาน อีวาย
จำ�กัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีว่าในรอบปี
บัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความ
เสี่ยงต่างๆ รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ ความสามารถประกอบกับ
ความระมัดระวังรอบคอบและมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจำ�กัดในการได้รับข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยสรุปภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหารและกรรมการบริหารของบริษัทฯ มี
จริยธรรมและความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของบริษทั ฯอย่างมีคณ
ุ ภาพ และได้ให้ความสำ�คัญอย่างยิง่ ต่อการดำ�เนินงาน
ภายใต้ระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่
รัดกุมเหมาะสมเพียงพอ
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ไป สารบัญ

บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการของบริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเปิดเผยงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษทั ย่อย รวมทัง้ ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจำ�ปี งบการเงินดังกล่าวซึง่ ได้จดั ทำ�ขึน้ ตามมาตรฐานบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป
โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม่�ำ เสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน รวมทั้งผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ จึงสะท้อนฐานะการเงินที่เป็น
จริง สมเหตุสมผล และโปร่งใส อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีการดำ�เนินงานและระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องและเพียงพอที่จะดำ�รงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน
ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำ�เนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำ�คัญ
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบ
ควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีนี้
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่างบการเงินรวมประจำ�ปี 2556 ของบริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่คณะ
กรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำ�เนินงานอย่างถูกต้อง
รวมทั้งระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ สามารถสร้างความเชื่อถือในระบบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยได้เป็นอย่างดี
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รายงานประจำ�ปี 2556

ไป สารบัญ

คณะกรรมการบริษัท

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำ�ไรขาดทุนรวม งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ
งบกระแสเงินสดรวมสำ�หรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทสี่ �ำ คัญและหมายเหตุเรือ่ งอืน่ ๆ และได้ตรวจ
สอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจ
สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำ�หนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจ
สอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำ�นวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบ
การเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบ
บัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบัญชีที่จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำ�เสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสด สำ�หรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน) โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเนื่องจากการนำ�มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้มาถือปฏิบัติ บริษัทฯได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2555 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อสะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว และนำ�
เสนองบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ
โดยใช้นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ดังกล่าวด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

บริษัท สำ�นักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด
กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2557

โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182

ไป สารบัญ

บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)

69

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
		
2556
2555
2555
2556
2555
2555
			
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)		
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
8
858,528,940 567,279,924 374,390,488 805,894,426 528,610,109 315,074,112
เงินลงทุนชั่วคราว
9 1,090,365,344 210,000,000 795,107,531 1,090,365,344 210,000,000 795,107,531
ลูกหนี้การค้า	
7, 10 1,960,036,283 1,511,245,307 587,456,981 1,904,574,995 1,442,172,545 574,236,900
สินค้าคงเหลือ
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
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์		
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
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ
36,508,366
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
12
3,269,055
3,269,050
3,269,050
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
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
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
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
รวมสินทรัพย์		 6,492,049,336 4,939,535,628 3,958,268,452 6,433,351,539 4,839,534,618 3,972,073,992
							

						
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้							
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
		
2556
2555
2555
2556
2555
2555
			
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)		
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น								
หนี้สินหมุนเวียน								
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
15
95,005,755
7,549,200
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
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
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ								
ภายในหนึ่งปี
17
- 449,043,694 273,754,340
- 449,043,694 273,754,340
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ								
ภายในหนึ่งปี
18
979,841
953,504
2,417,246
979,841
953,504
2,417,246
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		
2,261,457
1,809,349
2,772,756
2,261,457
1,809,349
2,772,756
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและอุปกรณ์สำ�หรับการผลิต
71,862,399
64,257,756
65,050,995
71,862,399
64,257,756
65,050,995
เงินปันผลค้างจ่าย
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								
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่ถึง								
กำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
17
- 102,489,106 343,784,520
- 102,489,106 343,784,520
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึง								
กำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
18
1,516,658
2,496,499
1,727,863
1,516,658
2,496,499
1,727,863
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
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
								
						
								
						
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้						

ไป สารบัญ

บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
		
2556
2555
2555
2556
2555
2555
			
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)		
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
ทุนเรือนหุ้น
20							
ทุนจดทะเบียน								
		 หุ้นสามัญ 2,265,754,448 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 							
			 (31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2555:
			 หุ้นสามัญ 1,985,178,736 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 2,265,754,448 1,985,178,736 1,985,178,736 2,265,754,448 1,985,178,736 1,985,178,736
ทุนทีอ่ อกและชำ�ระแล้ว								
		 หุน้ สามัญ 2,260,548,581 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท 								
		 (31 ธันวาคม 2555: หุน้ สามัญ 1,961,099,986 หุน้ 								
		 มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท)								
			 (1 มกราคม 2555: หุน้ สามัญ 1,950,469,236 หุน้ 								
		 มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท)		 2,260,548,581 1,961,099,986 1,950,469,236 2,260,548,581 1,961,099,986 1,950,469,236
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		
81,563,059
26,400,527
15,769,777
81,563,059
26,400,527
15,769,777
หุ้นสามัญซื้อคืน
22
- (113,520,282) (113,520,282)
- (113,520,282) (113,520,282)
กำ�ไรสะสม 								
จัดสรรแล้ว								
สำ�รองตามกฎหมาย
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
					

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ไป สารบัญ

งบกำ�ไรขาดทุน
บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย		
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
					
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
2556
2555
2556
2555
			
(ปรับปรุงใหม่)		
(ปรับปรุงใหม่)
รายได้						
รายได้จากการขาย
7 8,006,481,328 7,704,376,287 7,738,839,599 7,392,489,792
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		
28,258,003 134,590,367
22,611,393 130,654,149
เงินค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อุทกภัย
13 1,063,015,909 744,069,747 1,063,015,909 744,069,747
รายได้อื่น
7
67,357,966
36,361,566
66,014,746
34,235,460
รวมรายได้		 9,165,113,206 8,619,397,967 8,890,481,647 8,301,449,148
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย
7 7,232,580,993 6,973,959,279 7,036,489,204 6,725,541,941
ค่าใช้จ่ายในการขาย		 101,368,059 118,006,231
98,131,687 115,371,783
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		 245,607,783 189,737,103 172,890,451 135,001,204
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน		
97,133,400
13,990,050
97,133,400
13,990,050
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)		 (139,891,507)
3,864,768 (129,813,110) 44,627,041
ค่าเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย		
33,835,693
33,835,693
รวมค่าใช้จ่าย		 7,536,798,728 7,333,393,124 7,274,831,632 7,068,367,712
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		 1,628,314,478 1,286,004,843 1,615,650,015 1,233,081,436
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		 (18,735,881) (37,740,423) (13,373,883) (32,976,406)
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		 1,609,578,597 1,248,264,420 1,602,276,132 1,200,105,030
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
24
13,510,759
1,984,849
14,761,944
1,968,619
กำ�ไรสำ�หรับปี		 1,623,089,356 1,250,249,269 1,617,038,076 1,202,073,649
กำ�ไรต่อหุ้น
27					
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 						
กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		
0.72
0.65
0.72
0.62
กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด						
กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		
0.72
0.64
0.72
0.62
									
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี						
้
				

ไป สารบัญ

บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)

73

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย		
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
					
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
2556
2555
2556
2555
			
(ปรับปรุงใหม่)		
(ปรับปรุงใหม่)
กำ�ไรสำ�หรับปี		 1,623,089,356 1,250,249,269 1,617,038,076 1,202,073,649
									
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:						
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน						
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ		
71,141,584 (21,085,165)
ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน						
หลักทรัพย์เผื่อขาย		
365,344
(107,530)
365,344
(107,530)
ผลกระทบภาษีเงินได้		
(1,206)
(1,206)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี		
71,505,722 (21,192,695)
364,138
(107,530)
									
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี		 1,694,595,078 1,229,056,574 1,617,402,214 1,201,966,119
									

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้						
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ไป สารบัญ

งบกระแสเงินสด
บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย		
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
					
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
2556
2555
2556
2555
			
(ปรับปรุงใหม่)		
(ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน						
กำ�ไรก่อนภาษี		 1,609,578,597 1,248,264,420 1,602,276,132 1,200,105,030
รายการปรับกระทบยอดกำ�ไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)						
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน						
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย		 296,416,750 163,800,456 184,311,150 153,105,945
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)		 (134,791,022)
(4,002,272) (130,861,647) 36,760,000
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น		
24,268,326
26,912,912
14,593,778
20,299,155
สำ�รองค่าใช้จ่ายการรับประกัน		
(1,358,422)
956,350
(1,358,422)
956,350
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 		
8,054,158
24,758,727
8,054,158
24,758,727
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน		
97,133,400
13,990,050
ขาดทุน (กำ�ไร) จากการจำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่ายอุปกรณ์		
(573,197) 341,846,137
(573,197) 341,846,137
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์ 		 (121,975,828) (353,974,947) (130,929,370) (353,974,947)
ขาดทุน (กำ�ไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		
31,156,070 (14,356,736) 22,268,907
(8,249,620)
กำ�ไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
(2,816,752)
(2,816,752)
ดอกเบี้ยรับ		 (14,938,313)
(9,719,476) (14,611,506)
(8,946,260)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย		
13,257,320
34,022,197
8,635,866
30,243,874
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์						
และหนี้สินดำ�เนินงาน		 1,706,277,687 1,458,507,768 1,656,122,497 1,450,894,441
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง						
ลูกหนี้การค้า		 (280,796,170) (926,367,120) (283,502,550) (914,066,023)
สินค้าคงเหลือ		
(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�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		 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)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์เงินบำ�เหน็จพนักงาน		
(3,343,498)
(4,052,932)
(3,343,498)
(4,052,932)
เงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน		 1,638,875,593 200,969,375 1,603,971,454 246,399,209
จ่ายดอกเบี้ย		 (13,815,487) (35,075,812)
(9,194,033) (31,297,489)
จ่ายภาษีเงินได้		
(1,197,509)
(2,772,756)
(1,197,509)
(2,772,756)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน		 1,623,862,597 163,120,807 1,593,579,912 212,328,964
									
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี						
้
ไป สารบัญ

บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย		
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
					
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
2556
2555
2556
2555
			
(ปรับปรุงใหม่)		
(ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง		 (430,000,000) 85,000,001 (430,000,000) 85,000,001
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย		
- (97,133,405) (13,990,050)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับลดลง		
32,985,797
ดอกเบี้ยรับ		
14,974,824
10,030,375
14,615,761
11,059,976
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		 (63,281,635) (598,519,989)
9,812,011 (592,297,804)
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์		
654,206
13,744,805
654,206
53,090,336
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์		 (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						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง		 (95,005,755) 87,456,555
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร		
- 915,550,000
- 915,550,000
ชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร		 (550,721,912) (1,005,368,796) (550,721,912) (1,005,368,796)
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง		
(1,082,124)
(695,461)
(1,082,124)
(695,461)
จ่ายเงินปันผล		
(2,567)
(2,567)
เงินสดรับจากการแปลงสภาพสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ		
37,750,900
21,261,500
37,750,900
21,261,500
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายหุ้นทุนซื้อคืน		 149,807,365
- 149,807,365
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน		 (459,254,093) 18,203,798 (364,248,338) (69,252,757)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น		
54,288,949
6,698,102
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสด						
และรายการเทียบเท่าเงินสด		
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)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี		 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						
รายการที่ไม่ใช่เงินสด						
กำ�ไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
		 มูลค่าของเงินลงทุน		
365,344
(107,530)
365,344
(107,530)
รายการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำ�ระ		
18,069,606
24,408,588
18,069,606
24,408,588
ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้บริษัทย่อยโดยยังมิได้รับชำ�ระเงิน
61,122,320
61,122,320
เจ้าหนี้ค่าสินค้าและอุปกรณ์ที่ฝากไว้เพื่อการผลิต		 169,719,523 281,275,636 169,719,523 281,275,636
จ่ายหุ้นปันผล		 280,573,145
- 280,573,145
เงินปันผลค้างจ่าย		 158,238,400
- 158,238,400
									
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้					
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย		
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

จัดสรรแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
- ตามที่เคยรายงานไว้
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
- หลังการปรับปรุง
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (หมายเหตุ 21)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
โอนกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น
สำ�รองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
- ตามที่เคยรายงานไว้
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
- หลังการปรับปรุง
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (หมายเหตุ 21)
หุ้นสามัญซื้อคืนระหว่างปี (หมายเหตุ 22)
เพิ่มทุนหุ้นสามัญเพื่อจ่ายหุ้นปันผล (หมายเหตุ 30)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
โอนกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น
สำ�รองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และชำ�ระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

หุ้นสามัญซื้อคืน

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กำ�ไรสะสม

สำ�รองตามกฎหมาย

สำ�รองสำ�หรับ
หุ้นที่บริษัทฯซื้อคืน

ยังไม่ได้จัดสรร

ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงินที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ

ส่วนเกินทุน
จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย

รวม
องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

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

-

-

-

-

-

4,229,813

-

-

-

4,229,813

1,950,469,236
-

15,769,777
10,630,750

(113,520,282)
-

203,514,770
-

113,520,282
-

(895,306,927)
-

(19,898,793)
-

107,530
-

(19,791,263)
-

1,254,655,593
10,630,750

10,630,750
-

-

-

-

-

1,250,249,269

(1,186,372)

(107,530)

(1,293,902)

10,630,750
1,248,955,367

1,961,099,986

26,400,527

(113,520,282)

19,608,574
223,123,344

113,520,282

(19,608,574)
335,333,768

(21,085,165)

-

(21,085,165)

2,524,872,460

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

-

-

-

-

-

8,007,781

-

-

-

8,007,781

1,961,099,986
-

26,400,527
55,162,532

(113,520,282)
-

223,123,344
-

113,520,282
-

335,333,768
-

(21,085,165)
-

-

(21,085,165)
-

2,524,872,460
55,162,532

18,875,450
280,573,145
-

-

113,520,282
-

-

(113,520,282)
-

113,520,282
(280,573,145)
(158,240,968)
1,623,089,356

71,141,584

364,138

71,505,722

18,875,450
113,520,282
(158,240,968)
1,694,595,078

2,260,548,581

81,563,059

-

3,452,101
226,575,445

-

(3,452,101)
1,629,677,192

50,056,419

364,138

50,420,557

4,248,784,834
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย		
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
- ตามที่เคยรายงานไว้
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
- หลังการปรับปรุง
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (หมายเหตุ 21)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
โอนกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น
สำ�รองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
- ตามที่เคยรายงานไว้
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
- หลังการปรับปรุง
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (หมายเหตุ 21)
หุ้นสามัญซื้อคืนระหว่างปี (หมายเหตุ 22)
เพิ่มทุนหุ้นสามัญเพื่อจ่ายหุ้นปันผล (หมายเหตุ 30)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
โอนกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น
สำ�รองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และชำ�ระแล้ว

จัดสรรแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

หุ้นสามัญซื้อคืน

กำ�ไรสะสม

สำ�รองสำ�หรับ
หุ้นที่บริษัทฯซื้อคืน

สำ�รองตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนเกินทุน
จากการวัดมูลค่า
รวม
เงินลงทุนใน
องค์ประกอบอื่น
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

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

-

-

-

-

-

4,229,813

-

-

4,229,813

1,950,469,236
-

15,769,777
10,630,750

(113,520,282)
-

203,514,770
-

113,520,282
-

(828,326,445)
-

107,530
-

107,530
-

1,341,534,868
10,630,750

10,630,750
-

-

-

-

-

1,202,073,649

(107,530)

(107,530)

10,630,750
1,201,966,119

1,961,099,986

26,400,527

(113,520,282)

19,608,574
223,123,344

113,520,282

(19,608,574)
354,138,630

-

-

2,564,762,487

1,961,099,986

26,400,527

(113,520,282)

223,123,344

113,520,282

346,130,849

-

-

2,556,754,706

-

-

-

-

-

8,007,781

-

-

8,007,781

1,961,099,986
-

26,400,527
55,162,532

(113,520,282)
-

223,123,344
-

113,520,282
-

354,138,630
-

-

-

2,564,762,487
55,162,532

18,875,450
280,573,145
-

-

113,520,282
-

-

(113,520,282)
-

113,520,282
(280,573,145)
(158,240,968)
1,617,038,076

364,138

364,138

18,875,450
113,520,282
(158,240,968)
1,617,402,214

2,260,548,581

81,563,059

-

3,452,101
226,575,445

-

(3,452,101)
1,642,430,774

364,138

364,138

4,211,481,997

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

1.

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำ�เนาในประเทศไทย บริษัทฯ จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2537 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการผลิตและจำ�หน่ายสินค้าประเภทแผง
วงจรไฟฟ้าสำ�เร็จรูปและผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิคส์ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ 141-142 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมบาง
กะดี ถนนติวานนท์ ตำ�บลบางกะดี อำ�เภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และโรงงานอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่เลขที่ 33/10 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำ�บลบางตลาด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

2.

เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงิน

2.1

งบการเงินนี้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำ�หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการใน
งบการเงินตามข้อกำ�หนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงิน
ฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2

เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) และ
บริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้
จัดตั้งขึ้นใน
อัตราร้อยละ
ชื่อบริษัท
ลักษณะธุรกิจ
ประเทศ
ของการถือหุ้น
2556
2555
ร้อยละ
ร้อยละ
ถือหุ้นโดยบริษัทฯ
Globe Vision Corp.
ถือเงินลงทุน
บริติช เวอร์จิ้น
100
100
ไอส์แลนด์
SVI A/S
จัดหาวัตถุดิบ
เดนมาร์ก
100
100
SVI China Limited
ถือเงินลงทุนและจัดหา ฮ่องกง
100
วัตถุดิบ
ชื่อบริษัท
ถือหุ้นโดย Globe Vision Corp.
Shi Wei Electronics (HK)
Company Limited
Northtec Co., Ltd.
SVI China Limited
ถือหุ้นโดย SVI China Limited
SVI Electronics (Tianjin) Co., Ltd.

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ลักษณะธุรกิจ

อัตราร้อยละของ
การถือหุ้น (โดยทางอ้อม)
2556
2555
ร้อยละ
ร้อยละ

จัดหาวัตถุดิบ

ฮ่องกง

100

100

จัดหาวัตถุดิบ
ถือเงินลงทุนและจัดหา
วัตถุดิบ

ไต้หวัน
ฮ่องกง

100
-

100
100

ผลิตอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์

จีน

ไป สารบัญ
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100
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ข)

บริษัทฯ นำ�งบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำ�งบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำ�นาจในการควบคุมบริษัทย่อย
จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ค)

งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

ง)

สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่ง
เกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

จ)
2.3

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำ�คัญ เงินลงทุนในบริษัทย่อยได้ถูกตัดออกจากงบ
การเงินรวมนี้แล้ว
บริษัทฯ จัดทำ�งบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3.

มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
ก.

มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)

ภาษีเงินได้
การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8
ส่วนงานดำ�เนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
ดำ�เนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชีข้างต้นไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานฉบับนีก้ �ำ หนดให้กจิ การระบุผลแตกต่างชัว่ คราวทีเ่ กิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีแ่ สดงในงบแสดง
ฐานะการเงินกับฐานภาษี และรับรูผ้ ลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ทกี่ �ำ หนด บริษทั ฯ
และบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในปีปัจจุบันและปรับย้อนหลังงบการเงินของปีก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบ
เทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาโดยตลอด ผล
สะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
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ข.

มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต
			
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
การนำ�เสนองบการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
สัญญาเช่า	
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
		
เงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า	
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)
การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4
สัญญาประกันภัย
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
		
การดำ�เนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)
ส่วนงานดำ�เนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี		
ฉบับที่ 15
สัญญาเช่าดำ�เนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ ผู้เช่า
ฉบับที่ 27
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ�ขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 32
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
		
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการ รื้อถอน
		
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน
		
การบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงิน
		
ในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า	
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	
ฉบับที่ 17
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า	

วันที่มีผลบังคับใช้
1
1
1
1
1
1
1

มกราคม
มกราคม
มกราคม
มกราคม
มกราคม
มกราคม
มกราคม

2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557

1
1
1
1
1

มกราคม
มกราคม
มกราคม
มกราคม
มกราคม

2557
2557
2557
2557
2557

1
1
1
1

มกราคม
มกราคม
มกราคม
มกราคม

2557
2557
2559
2557

1 มกราคม 2557
1
1
1
1

มกราคม
มกราคม
มกราคม
มกราคม

2557
2557
2557
2557

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1
1
1
1
1

มกราคม
มกราคม
มกราคม
มกราคม
มกราคม

2557
2557
2557
2557
2557

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินเมื่อนำ�มาถือปฏิบัติ
ไป สารบัญ

บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
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4.

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำ�มาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ
ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เนื่องจาก
บริษัทฯ นำ�มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
จำ�นวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
2556
2555
2555

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
2556
2555
2555

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น

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

งบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กำ�ไรหรือขาดทุน:
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง
กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (บาท)
กำ�ไรต่อหุ้นปรับลดเพิ่มขึ้น (บาท)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลกำ�ไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผื่อขาย

5.

นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

5.1

การรับรู้รายได้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

(18,076)
18,076
0.008
0.008

(5,562)
5,562
0.003
0.003

(19,327)
19,327
0.008
0.008

(5,546)
5,546
0.003
0.003

(1)

-

(1)

-

ขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรูเ้ มือ่ บริษทั ฯ ได้โอนความเสีย่ งและผลตอบแทนทีม่ นี ยั สำ�คัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กบั ผูซ้ อื้ แล้ว ราย
ได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำ�กับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำ�หรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำ�นึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล
82

รายงานประจำ�ปี 2556

ไป สารบัญ

5.2

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำ�หนดจ่าย
คืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำ�กัดในการเบิกใช้

5.3

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำ�นวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับผลขาดทุนโดย
ประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

5.4

สินค้าคงเหลือ
สินค้าสำ�เร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงตามราคาทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคา
ใดจะต่ำ�กว่า ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุ้ยโรงงานด้วย
วัตถุดบิ วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่แสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำ�หนักหรือมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต่�ำ กว่า และ
จะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

5.5

เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายแสดงตามมูลค่ายุตธิ รรม การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ดงั กล่าวบันทึกในกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำ�หน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

ข)

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำ�หนดชำ�ระในหนึ่งปีรวมทั้งที่จะถือจนครบกำ�หนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำ�หน่าย
บริษทั ฯ ตัดบัญชีสว่ นเกิน/รับรูส้ ว่ นต่�ำ กว่ามูลค่าตราสารหนีต้ ามอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง ซึง่ จำ�นวนทีต่ ดั จำ�หน่าย/รับรูน้ จี้ ะแสดง
เป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

ค)

เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำ�นวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักในการคำ�นวณต้นทุนของเงินลงทุน
เมื่อมีการจำ�หน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของ
กำ�ไรหรือขาดทุน

5.6

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
(ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำ�นวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคาร			
ส่วนปรับปรุงอาคารและที่ดิน
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำ�นักงาน
ยานพาหนะ		

20
5
3 - 10
5 - 10
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำ�หรับที่ดิน งานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำ�หน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตจากการใช้หรือการจำ�หน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ จะรับรูใ้ นส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
เมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
ไป สารบัญ
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5.7

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
บริษัทฯ บันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่า
ตามราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น บริษัทฯ ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ที่มีอายุการให้ประโยชน์จำ�กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ดงั กล่าวเมือ่ มีขอ้ บ่งชีว้ ่าสินทรัพย์นนั้ เกิดการด้อยค่า บริษทั ฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจำ�หน่ายและวิธกี ารตัดจำ�หน่ายของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำ�หน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำ�กัดมีดังนี้

						
		
5.8

อายุการให้ประโยชน์

คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์

5 - 10

ปี

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำ�นาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็น
โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำ�ให้มีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระสำ�คัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำ�คัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำ�นาจในการวางแผนและควบคุมการดำ�เนินงานของ
บริษัทฯ

5.9

สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญา
เช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายตาม
สัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำ�กว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ย
จ่ายจะบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอด
อายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า หรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ำ�กว่า
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญา
เช่าดำ�เนินงาน จำ�นวนเงินทีจ่ า่ ยตามสัญญาเช่าดำ�เนินงานรับรูเ้ ป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนตามวิธเี ส้นตรงตลอดอายุของ
สัญญาเช่า

5.10 เงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานของบริษัทฯ รายการ
ต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน
ซึง่ อยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน หรือหากเป็นรายการ
ที่ได้มีการทำ�สัญญาตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าไว้ ก็จะแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงล่วงหน้านั้น
กำ�ไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน
5.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำ�การประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของ
บริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์
มีมลู ค่าต่�ำ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ทัง้ นีม้ ลู ค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนหมายถึงมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์
หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ ประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตทีก่ จิ การคาดว่าจะได้รบั จากสินทรัพย์และคำ�นวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีทสี่ ะท้อนถึงการประเมิน
ความเสีย่ งในสภาพตลาดปัจจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสีย่ งซึง่ เป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ทกี่ �ำ ลังพิจารณาอยู่ ในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ ใช้แบบจำ�ลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึง
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จำ�นวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำ�หน่าย โดยการจำ�หน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความ
รอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
5.12 หุ้นสามัญซื้อคืน
หุน้ สามัญซือ้ คืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนและแสดงเป็นรายการหักจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด หากราคาขาย
ของหุ้นทุนซื้อคืนสูงกว่าราคาซื้อหุ้นทุนซื้อคืน บริษัทฯ จะรับรู้ผลต่างเข้าบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืนและหากราคาขายของหุ้นทุน
ซื้อคืนต่ำ�กว่าราคาซื้อหุ้นทุนซื้อคืน บริษัทฯ จะนำ�ผลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงนำ�ผลต่างที่เหลืออยู่
ไปหักจากบัญชีกำ�ไรสะสม
บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักในการคำ�นวณต้นทุนต่อหน่วย
5.13 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้
เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยง
ชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริษทั ฯ มีภาระสำ�หรับเงินชดเชยทีต่ อ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่ ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่ บริษทั ฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าว
เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำ�หรับพนักงาน
บริษทั ฯ คำ�นวณหนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ โดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้ (Projected Unit
Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำ�การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำ�หรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
จะบันทึกรับรู้ทันทีในกำ�ไรหรือขาดทุน
5.14 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯ บันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อมีภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจเพื่อปลดเปลื้องชำ�ระภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่า
ภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
5.15 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้ปจั จุบนั ตามจำ�นวนทีค่ าดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำ�นวณจากกำ�ไรทางภาษีตามหลัก
เกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ไป สารบัญ
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บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีส�ำ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษี รวมทัง้ ผลขาดทุนทางภาษีทยี่ งั ไม่ได้ใช้ในจำ�นวนเท่าทีม่ คี วามเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ทบี่ ริษทั ฯ
จะมีกำ�ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
บริษทั ฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทกุ สิน้ รอบระยะเวลารายงานและจะทำ�การปรับลดมูลค่าตาม
บัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะไม่มีกำ�ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำ�สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษทั ฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้ หากภาษีทเี่ กิดขึน้ เกีย่ วข้องกับรายการทีไ่ ด้บนั ทึกโดยตรงไปยัง
ส่วนของผู้ถือหุ้น
5.16 ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ลูกหนีแ้ ละเจ้าหนีต้ ามสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลีย่ น ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
กำ�ไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลด
ที่เกิดขึ้นจากการทำ�สัญญาจะถูกตัดจำ�หน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
บริษทั ฯ รับรูจ้ �ำ นวนสุทธิของดอกเบีย้ ทีไ่ ด้รบั จาก/จ่ายให้แก่คสู่ ญ
ั ญาตามสัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ เป็นรายได้/ค่าใช้จา่ ยตามเกณฑ์
คงค้าง
สัญญาใช้สิทธิเลือกซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
จำ�นวนเงินทีบ่ ริษทั ฯ ทำ�สัญญาใช้สทิ ธิเลือกซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
ในตลาด ไม่ได้รบั รู้เป็นสินทรัพย์หรือหนีส้ ิน ณ วันทำ�สัญญา อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมทีบ่ ริษัทฯ จะไดัรับหรือจ่ายจากการทำ�สัญญา
ดังกล่าวจะทยอยตัดจำ�หน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญานั้น

6.

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ
ในการจัดทำ�งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการในเรือ่ งทีม่ คี วาม
ไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำ�นวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดง
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างไปจากจำ�นวนทีป่ ระมาณการไว้ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการทาง
บัญชีที่สำ�คัญมีดังนี้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินจิ ในการประเมิน
เงือ่ นไขและรายละเอียดของสัญญาเพือ่ พิจารณาว่า บริษทั ฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสีย่ งและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ทเี่ ช่าดังกล่าว
แล้วหรือไม่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จาก
ลูกหนี้แต่ละราย โดยคำ�นึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่าย
บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำ�ลองการประเมิน
มูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำ�ลองมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำ�นึงถึงสภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และ
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว
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ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริษัทฯ จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลด
ลงอย่างมีสาระสำ�คัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมือ่ มีขอ้ บ่งชีข้ องการด้อยค่า การทีจ่ ะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระ
สำ�คัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากสินค้าคงเหลือ โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ พิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้
จ่ายในการขายสินค้านัน้ และ ค่าเผือ่ สำ�หรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลือ่ นไหวช้าหรือเสือ่ มคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้า
แต่ละชนิดและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการคำ�นวณค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องทำ�การประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือ่
เลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนีฝ้ ่ายบริหารจำ�เป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า
หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำ�กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับ
การคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้
ใช้เมือ่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั ฯ จะมีก�ำ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุน
นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จำ�นวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำ�นวนเท่าใด โดย
พิจารณาถึงจำ�นวนกำ�ไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึน้ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึง่ ต้องอาศัยข้อสมมติฐาน
ต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวน
พนักงาน เป็นต้น
คดีฟ้องร้อง
บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้อง
ร้องแล้วและเชื่อว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

7.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรายการธุรกิจทีส่ �ำ คัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงือ่ นไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามทีต่ กลงกันระหว่างบริษทั ฯ และบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเหล่านัน้ ซึง่ เป็นไปตามปกติธรุ กิจโดยสามารถ
สรุปได้ดังนี้

ไป สารบัญ
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งบการเงินรวม
2556
2555
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายสินค้าและวัตถุดิบ
ซื้อวัตถุดิบ
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัตถุดิบ
ดอกเบี้ยรับ

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

-

1
525
75
-

16
525
69
1

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกำ�หนดราคา

ต้นทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิม่ ร้อยละ 0.5
ต้นทุนจริง
ตามค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง
ร้อยละ 2.00 ต่อปี

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

งบการเงินรวม
2556
2555
ลูกหนี้การค้า - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 10)
บริษัทย่อย
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้าบริษัทย่อย - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย - สุทธิ
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 16)
บริษัทย่อย
รวมเจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย

-

-

113,380
(113,380)
-

103,892
(103,606)
286

-

-

34,200
(4,538)
29,662

61,430
(4,234)
57,196

-

-

189,316
189,316

143,422
143,422

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการ
และผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
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งบการเงินรวม
2556
2555
54
39
2
6
56
45

ไป สารบัญ

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
54
39
2
6
56
45

8.

งบกระแสเงินสด
เพือ่ วัตถุประสงค์ในการจัดทำ�งบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายความรวมถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและ
เงินลงทุนชั่วคราวซึ่งถึงกำ�หนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่แสดงอยู่ในงบกระแสเงินสด ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว - ตั๋วแลกเงินซึ่งถึง
กำ�หนดจ่ายคืนในระยะเวลา
ไม่เกิน 3 เดือน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ในงบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม
2556
2555
1,165
2,059
857,363
565,221
858,528
567,280

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
451
1,106
805,444
527,504
805,895
528,610

500,000

50,000

500,000

50,000

1,358,528

617,280

1,305,895

578,610

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ� และตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง 2.8 ต่อปี
(2555: ร้อยละ 0.1 ถึง 2.1 ต่อปี)

9.

เงินลงทุนชั่วคราว

เงินฝากประจำ�
หลักทรัพย์เผื่อขาย
หน่วยลงทุน
บวก: กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
หน่วยลงทุนสุทธิ
ตั๋วแลกเงิน
รวมเงินลงทุนชั่วคราว

งบการเงินรวม
2556
2555
80,000
60,000

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
80,000
60,000

510,000

100,000

510,000

100,000

365
510,365
500,000
1,090,365

100,000
50,000
210,000

365
510,365
500,000
1,090,365

100,000
50,000
210,000

ไป สารบัญ
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10.

ลูกหนี้การค้า
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

งบการเงินรวม
2556
2555
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ค้างชำ�ระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ค้างชำ�ระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ

-

-

737

113

-

-

401
217
784
111,241
113,380
(113,380)
-

173
533
31,839
71,234
103,892
(103,606)
286

1,582,201

1,084,311

1,530,168

1,043,193

359,221
13,291
8,094
13,373
1,976,180
(16,144)
1,960,036
1,960,036

387,998
11,910
8,309
159,169
1,651,697
(140,452)
1,511,245
1,511,245

356,966
12,931
3,187
13,373
1,916,625
(12,050)
1,904,575
1,904,575

368,965
8,424
1,181
159,169
1,580,932
(139,046)
1,441,886
1,442,172

ในเดือนธันวาคม 2554 บริษัทฯ ได้รับจดหมายจากลูกค้ารายหนึ่งเพื่อเรียกค่าชดเชยความเสียหายของสินค้าและอุปกรณ์ที่ฝากเก็บไว้
ที่บริษัทฯ ซึ่งเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยจำ�นวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับ
ลูกหนี้การค้ารายนี้เต็มจำ�นวน 122 ล้านบาท สืบเนื่องจากข้อโต้งแย้งระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้ารายดังกล่าว ในระหว่างปี บริษัทฯ มี
การทำ�บันทึกข้อตกลงกับลูกค้ารายดังกล่าวโดยบริษัทฯ ได้รับชำ�ระหนี้บางส่วนและตัดจำ�หน่ายหนี้สูญส่วนที่เหลือทั้งจำ�นวน
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11.

สินค้าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
สินค้าสำ�เร็จรูป
สินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่
วัตถุดิบระหว่างทาง
รวม

2556
145,623
127,248
976,063
1,876
54,214
1,305,024

2555
175,455
129,092
945,419
1,979
54,437
1,306,382

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2556
2555
(17)
(10)
(114,295)
(90,034)
(60)
(60)
(114,372)
(90,104)

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
2556
2555
145,606
175,445
127,248
129,092
861,768
855,385
1,816
1,919
54,214
54,437
1,190,652
1,216,278
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
สินค้าสำ�เร็จรูป
สินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่
วัตถุดิบระหว่างทาง
รวม

2556
142,318
107,301
932,779
1,876
54,214
1,238,488

2555
169,040
102,535
885,699
1,979
54,437
1,213,690

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2556
2555
(17)
(10)
(95,720)
(81,133)
(60)
(60)
(95,797)
(81,203)

ไป สารบัญ

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
2556
2555
142,301
169,030
107,301
102,535
837,059
804,566
1,816
1,919
54,214
54,437
1,142,691
1,132,487
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12.

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
บริษัท

ทุนเรียกชำ�ระแล้ว
2556

สัดส่วนเงินลงทุน

2555

ราคาทุน

2556

2555

ร้อยละ

ร้อยละ

2556

2555

Globe Vision Corp.

0.7 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

0.7 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

100

100

22,828

22,828

SVI A/S

0.5 ล้านโครน
เดนมาร์ก

0.5 ล้านโครน
เดนมาร์ก

100

100

3,269

3,269

SVI China

25.35 ล้านเหรียญ
ฮ่องกง

1.95 ล้านเหรียญ
ฮ่องกง

100

-

97,133

-

123,230

26,097

(119,961)

(22,828)

3,269

3,269

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

งบการเงินของบริษัทย่อยที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมนี้ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัทย่อยในต่างประเทศแล้ว โดยมียอด
สินทรัพย์รวมและรายได้รวมดังนี้
สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
Globe Vision Corp.
SVI Electronics (Tianjin) Co., Ltd.
SVI A/S
Northtec Co., Ltd.
SVI China Limited
Shi Wei Electronics (HK) Company Limited
รวม

3
79
3
4
2
91

2555
13
140
6
9
2
170

(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้รวมสำ�หรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
275
1
276

2555
330
3
1
334

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2556 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำ�เนินการดังนี้
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1.

ซื้อหุ้นของบริษัท SVI China Limited จากบริษัทย่อย (Globe Vision Corp) จำ�นวน 1,950,000 หุ้น ราคาตามมูลค่าหุ้น
ละ 1 เหรียญฮ่องกง โดยจ่ายซื้อในราคา 1 เหรียญฮ่องกง

2.

เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัทย่อย (SVI China Limited) จำ�นวน 23,400,000 เหรียญฮ่องกง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำ�ไป
ใช้ในการเพิ่มทุนของบริษัท SVI Electronics (Tianjin) Company Limited โดยทุนจดทะเบียนของ SVI China Limited
จะเพิ่มจากเดิมจำ�นวน 1,950,000 เหรียญฮ่องกง เป็นทุนจดทะเบียนจำ�นวน 25,350,000 ล้านเหรียญฮ่องกง โดยแบ่งเป็น
จำ�นวน 25,350,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 1 เหรียญฮ่องกง ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยดังกล่าวได้ดำ�เนินการจดทะเบียน
เพิ่มทุนเรียบร้อยแล้ว

3.

บริษัทฯ มีแผนการในการปิดบริษัทย่อยรวม 4 บริษัทดังนี้ Globe Vision Corp, SVI Electronics (Tianjin) Company
Limited, Shi Wei Electronics (Hong Kong) Limited และ Northtec Company Limited ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในระหว่าง
การดำ�เนินการตามขั้นตอนในการปิดบริษัทย่อยดังกล่าว

รายงานประจำ�ปี 2556
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13.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคารและ
ที่ดิน

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

เครื่อง
ตกแต่งติดตั้ง
และเครื่องใช้
สำ�นักงาน

ยานพาหนะ

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
547,991
376,707
1,025,272
216,492
11,366
ซื้อเพิ่ม
1,437
17,668
4,758
8,343
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
(15,949)
(767,173)
(137,512)
(1,563)
โอนเข้า (ออก)
133,792
496,413
20,375
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงิน
(453)
(10,323)
(204)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
547,991
495,534
761,857
103,909
18,146
ซื้อเพิ่ม
15
8,104
1,226
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
(2,307)
(3,778)
(2,842)
โอนเข้า (ออก)
22,838
35,431
4,321
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงิน
956
(18,904)
2,643
ปรับปรุง
(44,087)
(26,747)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
547,991
475,256
757,434
108,321
15,304
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
34,846
111,065
11,264
2,477
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่
(15,433)
(500,075)
(97,979)
(1,064)
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงิน
(451)
(2,460)
(210)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
173,810
314,107
70,248
7,880
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
45,301
124,271
10,179
2,812
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วน
ที่จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
(542)
(2,307)
(2,319)
(2,842)
ปรับปรุง
(33,440)
(6,719)
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงิน
350
2,213
177
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
185,479
431,565
78,285
7,850
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
10,647
286,946
39,519
498
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
(266,918)
(39,519)
(498)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
10,647
20,028
ลดลงระหว่างปี
(10,647)
(12,957)
1,872
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
7,071
1,872
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
547,991
311,077
427,722
33,661
10,266
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
547,991
289,777
318,798
28,164
7,454
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
2555 (จำ�นวน 147 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร)
2556 (จำ�นวน 166 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร)

ไป สารบัญ

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื่องจักร
ระหว่าง
ติดตั้ง

รวม

353,696
500,920
(47,040)
(651,486)

2,531,524
533,126
(969,237)
(906)

156,090
107,343
(51)
(63,388)

(10,980)
2,083,527
116,688
(8,978)
(798)

(100,254)
99,740

(15,305)
(171,088)
2,004,046

-

159,652

-

(614,551)

-

(3,121)
566,045
182,563

-

(8,010)
(40,159)

-

2,740
703,179

147,294
(47,040)
100,254
(100,254)
-

484,904
(353,975)
130,929
(121,986)
8,943

55,836
99,740

1,386,553
1,291,924
159,652
182,563

บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
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ที่ดิน

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคารและ
ที่ดิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องจักร
เครื่องใช้
และอุปกรณ์ สำ�นักงาน
ยานพาหนะ

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
547,991
355,846
948,641
204,378
11,366
ซื้อเพิ่ม
1,451
14,258
2,024
8,343
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
(15,949)
(767,173)
(137,512)
(1,563)
โอนเข้า (ออก)
133,792
496,413
20,375
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
547,991
475,140
692,139
89,265
18,146
ซื้อเพิ่ม
8,104
940
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
(2,307)
(2,130)
(2,842)
โอนเข้า (ออก)
22,838
35,431
4,321
ปรับปรุง
(44,087)
(26,747)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
547,991
453,891
706,620
92,396
15,304
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
135,063
597,336
148,170
6,467
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
34,456
102,471
9,620
2,477
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับ
ส่วนที่จำ�หน่าย/
ตัดจำ�หน่าย
(15,433)
(500,075)
(97,979)
(1,064)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
154,086
199,732
59,811
7,880
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
45,065
122,303
8,827
2,812
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับ
ส่วนที่จำ�หน่าย/
ตัดจำ�หน่าย
(2,307)
(2,128)
(2,842)
ปรับปรุง
(33,440)
(6,719)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
165,711
313,009
66,510
7,850
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
10,647
286,946
39,519
498
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
(266,918)
(39,519)
(498)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
10,647
20,028
ลดลงระหว่างปี
(10,647)
(20,028)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
547,991
310,406
472,379
29,454
10,267
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
547,991
288,180
393,611
25,886
7,454
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
2555 (จำ�นวน 144 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
2556 (จำ�นวน 165 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
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(หน่วย: พันบาท)
งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื่องจักร
ระหว่างติดตั้ง

รวม

353,696
500,920
(47,040)
(651,486)
156,090
107,343
(51)
(63,388)
(100,254)
99,740

2,421,918
526,996
(969,237)
(906)
1,978,771
116,387
(7,329)
(798)
(171,088)
1,915,942

-

887,036
149,024

-

(614,551)
421,509
179,007

-

(7,277)
(40,159)
553,080

147,294
(47,040)
100,254
(100,254)
-

484,904
(353,975)
130,929
(130,929)
-

55,836
99,740

1,426,333
1,362,862
149,024
179,007

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มียานพาหนะและอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็น
จำ�นวนประมาณ 2.5 ล้านบาท (2555: 3 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ์จำ�นวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี
ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำ�นวนเงินประมาณ 168 ล้านบาท (2555: 124 ล้านบาท)
จากเหตุการณ์อุทกภัยอย่างรุนแรงในเขตจังหวัดปทุมธานี เป็นผลให้โรงงานของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมบางกะดีมีปัญหา
น้ำ�ท่วม ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2554 สืบเนื่องจากน้ำ�ท่วมมากเกินกว่าที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ ทำ�ให้น้ำ�
ไหลเข้าท่วมตัวอาคารโรงงานอย่างมาก เป็นเหตุให้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ เสียหายทัง้ สินค้าคงเหลือ ระบบอุปกรณ์ภายในตัวอาคารและ
เครื่องจักร บริษัทฯ ได้ประเมินความเสียหายของทรัพย์สิน และบันทึกผลขาดทุนจากเหตุการณ์อุทกภัยดังกล่าวเป็นจำ�นวนรวม 1,974
ล้านบาทในปี 2554
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ทำ�ประกันภัยคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากเหตุการณ์น้ำ�ท่วมไว้แล้วโดยได้ทำ�ประกันภัยความ
เสีย่ งภัยสำ�หรับทรัพย์สนิ (Accidental Damage (Property) Insurance Policy) ในลักษณะมูลค่าทดแทนทรัพย์สนิ (Replacement
value) สำ�หรับทรัพย์สิน รวมถึง การประกันการหยุดชะงักของธุรกิจ (Business Interruption) บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการเรียกเงินค่า
สินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย ซึ่งบริษัทประกันภัยได้เข้ามาสำ�รวจและประเมินความเสียหายแล้ว และอยู่ระหว่างดำ�เนินการ
สรุปค่าสินไหมทดแทนที่จะจ่ายคืนให้กับบริษัทฯ ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนเพิ่มจำ�นวน 1,063 ล้าน
บาท (2555: 744 ล้านบาท) และบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนสำ�หรับปีปัจจุบัน

14.

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
72,404
82,508
(49,044)
(74,560)
23,360
7,948

ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำ�หรับปี 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
7,948
10,373
20,745
1,656
1,813
(29)
(1,813)
(5,304)
(4,081)
23,360
7,948

มูลค่าตามบัญชีต้นปี
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า
โอนออก
ค่าตัดจำ�หน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

ไป สารบัญ
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15.

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมจากธนาคารต่างประเทศแห่งหนึ่งสาขาประเทศ
จีนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.10 ถึง 7.57 ต่อปี และมีกำ�หนดชำ�ระคืนในเดือนมีนาคม 2556 ใน
ระหว่างปีปัจจุบันบริษัทย่อยได้ชำ�ระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวครบทั้งจำ�นวนแล้ว

16.

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

2556

2555

1,571,369
37,472
88,176

1,200,033
24,409
112,126

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
189,316
143,422
1,376,289
1,032,168
37,472
24,409
77,308
96,001

169,719
1,866,736

281,276
1,617,844

169,719
1,850,104

งบการเงินรวม
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้คา่ ซื้อเครื่องจักร
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้คา่ สินค้าและอุปกรณ์ที่ฝากไว้
เพื่อการผลิต
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

281,276
1,577,276

เจ้าหนี้ค่าสินค้าและอุปกรณ์ที่ฝากไว้เพื่อการผลิต คือสินค้าและอุปกรณ์ของลูกค้าที่เก็บไว้ที่บริษัทฯ ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากน้ำ�
ท่วมและอยู่ระหว่างการเรียกเงินค่าสินไหมทดแทนคืนจากบริษัทประกันภัย

17.

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
551,533
(449,044)
102,489

17.1 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญากู้เงินจำ�นวน 12 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกากับธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นราย
จ่ายฝ่ายทุน เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ย อัตราไลบอร์ (LIBOR) บวกอัตราส่วนเพิ่มต่อปี โดยจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาส และ
บริษัทฯ จะต้องชำ�ระคืนเงินต้นทั้งหมดภายใน 3 ปี นับแต่วันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเงินกู้โดยเปลี่ยนแปลงวันครบกำ�หนดการชำ�ระคืนเงินกู้จาก
ชำ�ระคืนเงินต้นทั้งหมดภายใน 3 ปี (36 งวด) นับแต่วันที่เบิกเงินกู้ขยายเป็น 42 งวด นับแต่วันที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก และผ่อนผัน
การจ่ายชำ�ระคืนเงินต้นงวดที่ 4 เดือนธันวาคม 2554 และงวดที่ 5 เดือนมีนาคม 2555 และเริ่มจ่ายชำ�ระคืนเงินต้นงวดที่ 4 ตั้งแต่
เดือนมิถุนายน 2555 เป็นต้นไป และจะชำ�ระเสร็จสิ้นในปี 2556 ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำ�นวน
4.8 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเท่ากับ 148 ล้านบาท) ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวครบทั้งจำ�นวน
แล้ว
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17.2 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญากู้เงินกับธนาคารพาณิชย์ดังต่อไปนี้
ก)

สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีจำ�นวน 20 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ย อัตรา MOR ต่อปี

ข)

สัญญากูเ้ งินจำ�นวน 12 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เพือ่ เป็นเงินทุนในการสนับสนุนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ทใี่ ช้ในการดำ�เนิน
ธุรกิจหลัก หรือเพื่อลงทุนในเครื่องจักรและปรับปรุงโรงงาน เงินกู้ยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ย อัตราไลบอร์ 3 เดือน (LIBOR3M)
บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี ซึ่งจะจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาส และชำ�ระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมาส จำ�นวนรวม 10 งวดๆ
ละ 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มจ่ายชำ�ระงวดแรกในเดือนที่ 9 นับจากเดือนแรกที่มีการเบิกเงินกู้งวดแรก โดยจะ
ต้องชำ�ระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภายใน 3 ปีนับจากวันที่มีการเบิกเงินกู้งวดแรก บริษัทฯ เริ่มจ่ายชำ�ระคืนเงินต้น
ในเดือนกรกฎาคม 2554 และจะชำ�ระเสร็จสิ้นในปี 2557

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญาเงินกู้ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการผ่อนชำ�ระคืนเงินกู้ โดย
บริษัทฯ ขอพักการผ่อนชำ�ระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตั้งแต่งวดเดือนธันวาคม 2554 และงวดเดือนมีนาคม 2555 (รวม 2 งวด) และ
เมื่อครบกำ�หนดระยะเวลาผ่อนผันแล้ว บริษัทฯ ตกลงจะจ่ายชำ�ระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามเงื่อนไขเดิมที่ระบุในสัญญาเงินกู้ ตั้งแต่
งวดเดือนมิถุนายน 2555 เป็นต้นไป และให้ขยายระยะเวลาการชำ�ระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ออกไปอีก 6 เดือน เป็นสิ้นสุดในเดือน
มีนาคม 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมจำ�นวน 6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเท่ากับ 185
ล้านบาท ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้จา่ ยชำ�ระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวครบทั้งจำ�นวนแล้ว
17.3 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญากู้เงินจำ�นวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกากับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เพื่อการจัด
ซื้อ จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และฟื้นฟูสภาพโรงงานที่เสียหายจากการถูกน้ำ�ท่วม เงินกู้ยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ย อัตราไลบอร์
3 เดือน (LIBOR3M) บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี ซึ่งจะจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาส และชำ�ระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมาส จำ�นวนรวม
12 งวด โดยเริ่มจ่ายชำ�ระงวดแรกในเดือนที่ 15 นับจากเดือนแรกที่มีการเบิกเงินกู้งวดแรก โดยจะต้องชำ�ระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
ให้เสร็จสิ้นภายใน 48 เดือน นับจากวันที่มีการเบิกเงินกู้งวดแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของเงินกู้ยืม
จำ�นวน 3.7 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเท่ากับ 114 ล้านบาท ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้จา่ ยชำ�ระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวทั้ง
จำ�นวนแล้ว
17.4 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญากู้เงินใหม่จำ�นวนเงิน 10 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกากับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
เพื่อใช้ซื้ออุปกรณ์ เครื่องจักร และฟื้นฟูสภาพโรงงานที่เสียหายจากการถูกน้ำ�ท่วม เงินกู้ยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ย อัตราไลบอร์ 3 เดือน
(LIBOR3M) บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี ซึ่งจะจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาส และชำ�ระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมาส จำ�นวนรวม 12 งวด
โดยเริ่มจ่ายชำ�ระงวดแรกในเดือนที่ 15 นับจากเดือนแรกที่มีการเบิกเงินกู้งวดแรก โดยจะต้องชำ�ระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้น
ภายใน 48 เดือน นับจากวันที่มีการเบิกเงินกู้งวดแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมจำ�นวน 3.4
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเท่ากับ 105 ล้านบาท ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้จา่ ยชำ�ระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวครบทั้งจำ�นวนแล้ว
เงื่อนไขการกู้ยืมเป็นแบบ Negative pledge โดยบริษัทฯ ไม่ต้องวางประกันแต่ต้องรับรองว่าจะไม่ขาย จำ�หน่าย จ่ายโอน จำ�นอง
จำ�นำ� วางประกันหรือก่อให้เกิดภาระผูกพันต่อทรัพย์สินถาวร สัญญากู้ยืมเงินข้างต้นได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจำ�กัดบางประการ เช่น
การรวมกิจการ การเปลี่ยนธุรกิจ การซื้อธุรกิจ การกู้ยืมและการค้ำ�ประกัน การจ่ายเงินปันผล การดำ�รงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และการดำ�รงอัตราส่วนทางการเงินบางประการ เป็นต้น

18.

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำ�หน่าย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
ไป สารบัญ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2,701
3,809
(204)
(359)
2,497
3,450
(980)
(954)
1,517
2,496
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บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ในการดำ�เนินงานของกิจการโดยมีกำ�หนดการชำ�ระ
ค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 5 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำ�ตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

ผลรวมของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

19.

ไม่เกิน 1 ปี
1.1
(0.1)
1.0

1 - 5 ปี
1.6
(0.1)
1.5

(หน่วย: ล้านบาท)
รวม
2.7
(0.2)
2.5

สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จำ�นวนเงินสำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จา่ ยพนักงานในระหว่างปี
กำ�ไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในปี
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
54,206
33,500
6,085
22,995
1,969
1,764
(3,343)
(4,053)
(2,817)
56,100
54,206

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลกำ�ไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในปี
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
6,085
22,995
1,969
1,764
(2,817)
5,237
24,759

สมมติฐานที่สำ�คัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(ร้อยละต่อปี)
(ร้อยละต่อปี)
4.1
3.8
4.0
4.0
3.0 - 20.0
3.0 - 15.0

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน (ขึ้นกับอายุ)
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รายงานประจำ�ปี 2556

ไป สารบัญ

20.

ทุนเรือนหุ้น
รายการกระทบยอดจำ�นวนหุ้นสามัญ
(หน่วย: หุ้น)
2555

2556
หุ้นสามัญจดทะเบียน
จำ�นวนหุ้นสามัญ ณ วันต้นปี
เพิ่มหุ้นสามัญจากการจ่ายหุ้นปันผล
จำ�นวนหุ้นสามัญ ณ วันปลายปี
หุ้นสามัญที่ออกและชำ�ระแล้ว
จำ�นวนหุ้นสามัญ ณ วันต้นปี
เพิ่มทุนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนหุ้นสามัญเพื่อจ่ายหุ้นปันผล
จำ�นวนหุ้นสามัญ ณ วันปลายปี

1,985,178,736
280,575,712
2,265,754,448

1,985,178,736
1,985,178,736

1,961,099,986
18,875,450
280,573,145
2,260,548,581

1,950,469,236
10,630,750
1,961,099,986

หุน้ สามัญจดทะเบียนทีย่ งั ไม่ได้เรียกชำ�ระเป็นหุน้ สามัญทีส่ �ำ รองไว้เพือ่ ออกให้ตามการใช้สทิ ธิตามสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญตามทีก่ ล่าวไว้ใน
หมายเหตุ 21
ในระหว่างปีปัจจุบัน ผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP-5) ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ จำ�นวน 18,875,450 หน่วย ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นจำ�นวน 37,750,900 บาท โดยแปลงเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน
18,875,450 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำ�นวนเงิน 18,875,450 บาท ทำ�ให้บริษัทฯ มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจากการ
ใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิดังกล่าวจำ�นวน 18,875,450 บาท
บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนชำ�ระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รบั หุน้ สามัญข้างต้นของ
บริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ได้มีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่สำ�คัญดังนี้
1)

อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายหุ้นปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากผลการดำ�เนินงานสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ให้
แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราส่วน 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ รวมจำ�นวนไม่เกิน 280,575,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม
มูลค่าทั้งสิ้นไม่เกินจำ�นวน 280.58 ล้านบาท ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิม หลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว
ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.1429 บาท

2)

อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,985.18 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,265.75 ล้านบาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำ�นวน 280.58 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได้รายงานผลจำ�นวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเป็นหุ้นปันผลจริงจำ�นวน 280.57 ล้านหุ้น แก่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นทุนจดทะเบียน 2,265.75 ล้านบาท โดยมีทุน
ออกจำ�หน่ายและชำ�ระแล้ว 2,244.60 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำ�ระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์โดยมีทุนออกจำ�หน่ายและชำ�ระแล้วจาก
เดิมจำ�นวน 2,244.60 ล้านบาทเป็นจำ�นวน 2,260.55 ล้านบาท

ไป สารบัญ

บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)

99

21.

สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (ESOP-5) จำ�นวน 55,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่ามีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นการตอบแทนกรรมการและพนักงาน และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ต่อไป
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิมีอายุ 4 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย จะให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญได้
1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิ 2 บาทต่อหุ้น โดยสามารถใช้สิทธิได้ ปีละสองครั้งและในแต่ละปีไม่เกินร้อยละ 25 ของจำ�นวนใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรร หากไม่ได้ใช้สิทธิในงวดใดสามารถนำ�ไปใช้สิทธิในงวดถัดไปได้
การเสนอขายใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (ESOP-5) ได้แจ้งต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่
6 กรกฎาคม 2553
รายการเปลี่ยนแปลงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในระหว่างปี 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้
ESOP-5 (หน่วย)
2556
24,078,750
(18,875,450)
5,203,300

ยอดยกมา/จำ�นวนที่ยังไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม
ใช้สิทธิในระหว่างปี
จำ�นวนที่ยังไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

22.

2555
34,709,500
(10,630,750)
24,078,750

หุ้นสามัญซื้อคืน
เมือ่ วันที่ 2 กันยายน 2554 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ มีมติอนุมตั โิ ครงการซือ้ หุน้ คืน เพือ่ บริหารทางการเงินและสภาพคล่อง
ส่วนเกินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก)

วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน 275 ล้านบาท

ข)

จำ�นวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 55 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จำ�นวนหุ้นที่จะซื้อคืน คิดเป็นร้อยละ 2.82 ของหุ้น
สามัญที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันที่ 2 กันยายน 2554

ค)

บริษัทฯ ซื้อหุ้นดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ราคาหุ้นที่ซื้อคืนแต่ละครั้งต้องไม่เกินร้อยละ 115 ของราคาปิด
ของหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก 5 วันทำ�การซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำ�รายการซื้อหุ้นคืนแต่ละครั้ง

ง)

ระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2555

จ)

ระยะเวลาจำ�หน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2558 (ภายหลัง 6 เดือนนับแต่วันที่ซื้อหุ้น
คืนเสร็จสิ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี) บริษัทฯ จะจำ�หน่ายหุ้นทุนที่ซื้อคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ มีนโยบายใน
การจำ�หน่ายหุ้นที่ซื้อคืน การตัดหุ้นที่ซื้อคืนและการลดทุน โดยให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำ�หน่ายหุ้นคืนและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน พ.ศ. 2544 บริษัทฯ กำ�หนดราคาจำ�หน่ายหุ้นที่ซื้อคืนต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก 5 วัน ทำ�การซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำ�รายการจำ�หน่ายหุ้นที่ซื้อคืน
แต่ละครั้ง

ฉ)

หุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนจะไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
จำ�นวนหุ้นทุน (หุ้น)
ราคาเฉลี่ยหุ้นละ (บาท)

100
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2555
30,081,800
3.77

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีหุ้นสามัญซื้อคืนจำ�นวน 114 ล้านบาท ซึ่งจำ�นวนดังกล่าวแสดงเป็นส่วนหักในส่วนของผู้
ถือหุ้นตามวิธีราคาทุน ราคาตลาดของหุ้นสามัญซื้อคืนดังกล่าวซึ่งคำ�นวณจากราคาปิดของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ
วันทำ�การสุดท้ายของปีมีมูลค่าประมาณ 124 ล้านบาท ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จำ�หน่ายหุ้นซื้อคืนทั้งหมดแล้วในราคาหุ้นละ
4.98 บาท และบันทึกผลต่างของราคาขายกับราคาทุนของหุ้นซื้อคืนจำ�นวน 36.3 ล้านบาทเป็นส่วนหนึ่งในบัญชี “ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สามัญ” ในส่วนของผู้ถือหุ้น

23.

สำ�รองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีส่วนหนึ่ง
ไว้เป็นทุนสำ�รองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำ�รองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำ�ไปจ่ายเงินปันผลได้

24.

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุน

งบการเงินรวม
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)

(3,017)

(1,809)

(2,994)

(1,809)

16,528
13,511

3,794
1,985

17,755
14,761

3,778
1,969

จำ�นวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ
2555 สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำ�ไรจาก
การวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

1

ไป สารบัญ

-

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)
1

-
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รายการกระทบยอดจำ�นวนเงินระหว่างค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกำ�ไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีทใี่ ช้ส�ำ หรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 และ 2555 สามารถแสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2556
กำ�ไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กำ�ไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสำ�หรับ:
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 26)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม (รายได้ที่รับยกเว้น)
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
อื่นๆ
รวม
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)
1,602,276
1,200,105

1,609,579

2555
(ปรับปรุงใหม่)
1,248,264

20%
321,916

23%
287,101

20%
320,455

23%
276,024

(108,904)
(17,428)
(613)
(208,482)
(335,427)
13,511

(130,695)
15,748
(530)
(173,609)
(289,086)
1,985

(108,904)
(17,428)
(613)
(208,271)
(335,216)
14,761

(130,695)
15,748
(350)
(162,696)
(277,993)
1,969

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า
อุปกรณ์การผลิต
สำ�รองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับน้ำ�ท่วม
อื่นๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
รวม

102
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413
316
23,992
185
28
560
194
76
25,772

964
307
4,566
495
205
38
1,062
285
1,327
9,249

413
316
23,992
185
28
560
194
25,763

964
307
4,566
495
205
38
1,062
285
86
8,008

1
1

-

1
1

-
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ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็น ร้อยละ 23 ในปี 2555
และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันวาคม 2554 ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวสำ�หรับปี 2555 - 2557 บริษัทฯ ได้สะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดัง
กล่าวในการคำ�นวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามที่แสดงไว้ขา้ งต้นแล้ว

25.

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำ�คัญดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น ของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย
ค่าตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต

26.

2556
723,980
182,563
5,304
(130,929)
6,231,121
(31,683)

2555
660,443
159,652
33,836
4,081
(354,123)
6,207,448
108,301

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
659,317
589,100
179,007
149,024
33,836
5,304
4,081
(130,929)
(354,123)
5,966,564
5,790,426
(21,963)
87,835

การส่งเสริมการลงทุน
บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการ
อนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่กำ�หนดไว้ บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที่มีสาระ
สำ�คัญดังต่อไปนี้

ไป สารบัญ
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รายละเอียด
1. บัตรส่งเสริมเลขที่
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ

3.

4.

1069(2)/2547
ผลิต PCBA,
ELECTRONIC
PRODUCTS

สิทธิประโยชน์สำ�คัญที่ได้รับ
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับกำ�ไร
สุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ง
เสริมและได้รับยกเว้นไม่ต้องนำ�เงินปันผลจาก
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลไปรวมคำ�นวณเพื่อเสียภาษี
3.2 ได้รับอนุญาตให้หักเงินได้พึงประเมินเป็นจำ�นวน
เท่ากับร้อยละห้าของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
จากการส่งออกเป็นระยะเวลา 10 ปี ทั้งนี้ ราย
ได้จากการส่งออกของปีนั้น ๆ จะต้องไม่ต่ำ�
กว่ารายได้จากการส่งออกเฉลี่ยสามปีย้อนหลัง
ยกเว้นสองปีแรก
3.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำ�หรับเครื่องจักรตามที่
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
3.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำ�หรับวัตถุดิบและวัสดุ
จำ�เป็นที่ต้องนำ�เข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ใน
การผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา1 ปี นับ
ตั้งแต่วันนำ�เข้าวันแรก
วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม
- วัตถุดิบ
- เครื่องจักร
- ภาษีเงินได้

1065(2)/2550
ผลิต PCBA,
ELECTRONIC
PRODUCTS

1686(2)/2550
ผลิต PCBA,
ELECTRONIC
PRODUCTS

1296(2)/2554
ผลิต PCBA,
ELECTRONIC
PRODUCTS และ
HANDMICROPHONE

2724(2)/2555
ผลิต PCBA,
Electronic
Produccts

5152(2)/2556
ผลิต PCBA
Electronic
Products

3 ปี
(สิ้นสุดแล้ว)

5 ปี

5 ปี

5 ปี

5 ปี

8 ปี

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

20 ก.ค. 2547
24 ธ.ค. 2546
7 ต.ค. 2547

24 เม.ย. 2551
27 ธ.ค. 2549
14 พ.ค. 2551

30 ส.ค. 2550
6 มิ.ย. 2550
18 ต.ค. 2550

1 พ.ค. 2554
25 ม.ค. 2554
13 พ.ค. 2554

ยังไม่ได้ใช้สิทธิ

17 ก.ย. 2556

รายได้ของบริษัทฯ สำ�หรับปีจำ�แนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
กิจการรวมที่ได้
รับการส่งเสริม
2556
2555
รายได้จากการขาย
ในต่างประเทศ
รายได้อื่น
รวมรายได้

27.

7,611,174
1,143,546
8,754,720

7,203,060
908,742
8,111,802

กิจการรวมที่ไม่ได้
รับการส่งเสริม
2556
2555
127,666
8,096
135,762

189,429
218
189,647

รวม
2556

2555

7,738,840
1,151,642
8,890,482

7,392,489
908,960
8,301,449

กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำ�นวณโดยหารกำ�ไรสำ�หรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำ�นวนถัว
เฉลีย่ ถ่วงน้�ำ หนักของหุน้ สามัญทีอ่ อกอยูใ่ นระหว่างปี (โดยสุทธิจากหุน้ สามัญซือ้ คืนทีถ่ อื โดยบริษทั ฯ ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 22) โดยได้ปรับจำ�นวนหุน้ ตามสัดส่วนทีเ่ ปลีย่ นไปของจำ�นวนหุน้ สามัญทีเ่ ปลีย่ นแปลงโดยการออกหุน้ ปันผล ณ วันที่ 24
เมษายน 2556 จำ�นวน 280.58 ล้านหุ้น ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 และได้ปรับปรุงจำ�นวนหุ้นสามัญที่ใช้
ในการคำ�นวณกำ�ไรต่อหุ้นของปีก่อนที่นำ�มาเปรียบเทียบ (ปรับจำ�นวนหุ้นตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจำ�นวนหุ้นสามัญที่เปลี่ยนแปลง
โดยการออกหุน้ ปันผลตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุ 20 โดยถือเสมือนว่าการออกหุน้ ปันผลได้เกิดขึน้ ตัง้ แต่วนั ทีเ่ ริม่ ต้นของงวดแรกทีเ่ สนอ
รายงาน)
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กำ�ไรต่อหุน้ ปรับลดคำ�นวณโดยหารกำ�ไรสำ�หรับปีทเี่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ (ไม่รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ) ด้วยผลรวมของจำ�นวน
หุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้�ำ หนักทีอ่ อกอยูใ่ นระหว่างปี (โดยสุทธิจากหุน้ สามัญซือ้ คืนทีถ่ อื โดยบริษทั ฯ) กับจำ�นวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน้�ำ หนักของ
หุ้นสามัญที่บริษัทฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ
ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำ�ไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการคำ�นวณได้ดังนี้

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรส่วนที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ผลกระทบของหุ้นสามัญ
เทียบเท่าปรับลด
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด
กำ�ไรที่เป็นของผู้ถือหุ้น
สามัญสมมติว่ามีการ
แปลงเป็นหุ้นสามัญ

กำ�ไรสำ�หรับปี
2556
2555
พันบาท
พันบาท
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินรวม
จำ�นวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก*
2556
2555
พันหุ้น
พันหุ้น
(ปรับปรุงใหม่)

1,623,089

1,250,249

2,245,889

1,925,580

-

-

7,448

13,605

1,623,089

1,250,249

2,253,337

1,939,185

กำ�ไรต่อหุ้น
2556
บาท

2555
บาท
(ปรับปรุงใหม่)

0.72

0.65

0.72

0.64

* จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก (สุทธิจากหุ้นสามัญซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทฯ)

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรส่วนที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ผลกระทบของหุ้นสามัญ
เทียบเท่าปรับลด
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด
กำ�ไรที่เป็นของผู้ถือหุ้น
สามัญสมมติว่ามีการ
แปลงเป็นหุ้นสามัญ

กำ�ไรสำ�หรับปี
2556
2555
พันบาท
พันบาท
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จำ�นวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก*
2556
2555
พันหุ้น
พันหุ้น
(ปรับปรุงใหม่)

1,617,038

1,202,074

2,245,889

1,925,580

-

-

7,448

13,605

1,617,038

1,202,074

2,253,337

1,939,185

กำ�ไรต่อหุ้น
2556
บาท

2555
บาท
(ปรับปรุงใหม่)

0.72

0.62

0.72

0.62

* จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก (สุทธิจากหุ้นสามัญซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทฯ)
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ข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานดำ�เนินงานทีน่ �ำ เสนอนีส้ อดคล้องกับรายงานภายในของบริษทั ฯ ทีผ่ มู้ อี �ำ นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำ�เนินงานได้รบั และ
สอบทานอย่างสม่ำ�เสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำ�เนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้
ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำ�เนินงานของบริษัทคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้
• ระบบควบคุมอุตสาหกรรม
• ผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่ม
ผูม้ อี �ำ นาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำ�เนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพือ่ วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกีย่ วกับการจัดสรร
ทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน บริษทั ฯ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำ�ไรหรือขาดทุนจากการ
ดำ�เนินงานและสินทรัพย์รวมซึง่ วัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับทีใ่ ช้ในการวัดกำ�ไรหรือขาดทุนจากการดำ�เนินงานและสินทรัพย์รวมในงบ
การเงิน
การบันทึกบัญชีสำ�หรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำ�หรับรายการธุรกิจกับบุคคล
ภายนอก
ข้อมูลรายได้ กำ�ไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รายได้รวม
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
ตามส่วนงาน
รายได้และค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่ได้ปนั ส่วน:
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินค่าสินไหมทดแทนจาก
เหตุการณ์อุทกภัย
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของ
เงินลงทุน
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเสียหายจากเหตุการณ์อทุ กภัย
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กำ�ไรสำ�หรับปี
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ระบบควบคุม
อุตสาหกรรม
2556
2555

ผลิตภัณฑ์
เฉพาะกลุ่ม
2556
2555

2,706
1
2,707

2,801
16
2,817

4,913
4,913

4,678
4,678

387
387

225
225

8,006
1
8,007

7,704
16
7,720

(1)
(1)

(16)
(16)

296

317

401

372

77

63

774

752

-

-

อื่นๆ
2556
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2555

รวมส่วนงานที่
รายงาน
2556
2555

รายการระหว่างกัน
2556
2555

งบการเงินรวม
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)
8,006
7,704
8,006
7,704
774

752

28

134

1,063
68
(101)
(246)

744
36
(118)
(210)

(97)
140
(19)
13
1,623

(14)
(4)
(34)
(38)
2
1,250

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนงานภูมิศาสตร์คือประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศไต้หวันและประเทศเดนมาร์ก
ข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มี
ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ไทย
2556
รายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รายได้รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ส่วนกลาง
รวมสินทรัพย์

7,737
1
7,738
1,362

2555
7,376
16
7,392
1,426

จีน/ไต้หวัน
2556
2555
269
41
310
4

328
96
424
20

เดนมาร์ก
2556
2555
484
484
-

429
429
-

รายการตัดบัญชี
ระหว่างกัน
2556
2555
(526)
(526)
(75)

(541)
(541)
(60)

งบการเงินรวม
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)
8,006
7,704
8,006
7,704
1,291
1,386
5,201
3,554
6,492
4,940

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำ�หนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้าดังนี้
2556
4,999,569
709,088
354,074
1,565,453
378,297
8,006,481

กลุ่มตลาดสแกนดิเนเวีย
กลุ่มตลาดสหรัฐอเมริกา
กลุ่มตลาดยุโรป
กลุ่มตลาดที่มีบริษัทในเครือในหลายประเทศ
กลุ่มตลาดในประเทศและตลาดอื่นๆ
รวม

(หน่วย: พันบาท)
2555
4,949,790
574,047
521,102
1,279,338
380,157
7,704,434

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำ�นวนสองราย เป็นจำ�นวนเงินประมาณ 2,950 ล้านบาท และจำ�นวนเงิน 970 ล้าน
บาท ซึ่งมาจากส่วนงานผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มและระบบควบคุมอุตสาหกรรม (ปี 2555 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำ�นวนสองราย
ดังกล่าวเป็นจำ�นวนเงิน 2,480 ล้านบาท และจำ�นวนเงิน 712 ล้านบาท)

29.

กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ง
ประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงานและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้ในอัตรา
ร้อยละ 3 ถึง 5 และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2556
บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำ�นวนเงิน 8 ล้านบาท (2555: 8 ล้านบาท)

ไป สารบัญ
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30.

เงินปันผล
เงินปันผล
เงินสดปันผลประจำ�ปี 2555
หุ้นปันผลประจำ�ปี 2555
เงินปันผลระหว่างกาล
สำ�หรับปี 2556

อนุมัติโดย

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556
ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ เมื่อวันที่
17 ธันวาคม 2556

เงินปันผลต่อหุ้น
(บาท)

3

0.1429

280,573
280,576

0.1429

158,238

0.070

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลจากกำ�ไรของปี 2556
โดยบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 15 มกราคม 2557

31.

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

31.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีรายจ่ายฝ่ายทุนที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งอุปกรณ์จำ�นวนเงิน 0.2 ล้านบาท (2555: 19
ล้านบาท)

ข)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกชำ�ระดังต่อไปนี้

									
จำ�นวนเงิน
		
บริษัทย่อยในต่างประเทศ
		
- Globe Vision Corp.				
9,300,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา
		
- Shi Wei Electronics (HK)			
9,999 เหรียญฮ่องกง
31.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำ�เนินงาน
ก)

บริษัทฯ ได้เข้าทำ�สัญญาเช่าดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์และสัญญาบริการ อายุของสัญญามีระยะ
เวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำ�เนินงานที่บอกเลิกไม่
ได้ดังนี้

							
		
จ่ายชำ�ระภายใน
		
ภายใน 1 ปี					
		
1 - 3 ปี					
ข)

ล้านบาท
33
3

บริษัทย่อยในประเทศจีนมีสัญญาเช่าดำ�เนินงานที่บอกเลิกไม่ได้โดยมีค่าเช่าขั้นต่ำ� 4.0 ล้านหยวนเรนมินบิ สัญญาสิ้นสุดวันที่
31 สิงหาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

							
ล้านหยวนเรนมินบิ
		
จ่ายชำ�ระภายใน
ภายใน 1 ปี					
1.2
ค)

108

บริษัทย่อยมีสัญญาเช่าที่ดินและอาคารในสาธารณรัฐประชาชนจีน สัญญาดังกล่าวมีกำ�หนดระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่
10 มิถุนายน 2556 โดยเสียค่าเช่าเดือนละ 17,859 หยวนเรนมินบิ

รายงานประจำ�ปี 2556
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31.3 การค้�ำ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำ�ประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำ�นวน 26 ล้านบาท (2555:
27 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค้ำ�ประกันให้กับ
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
31.4 การเรียกค่าชดเชยความเสียหายจากลูกค้า
ในปี 2555 บริษัทฯ มีคดีความที่ถูกฟ้องร้องให้ชำ�ระค่าเสียหายโดยมีทุนทรัพย์คิดเป็นจำ�นวนเงินรวมประมาณ 2 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ
ได้บันทึกหนี้สินดังกล่าวไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปีศาลได้พิจารณาคดีให้บริษัทฯ ชำ�ระค่าเสียหายเป็นจำ�นวนเงิน 1.9 ล้าน
บาทให้แก่โจทย์ และบริษัทฯ ได้จ่ายชำ�ระเงินดังกล่าวแล้ว คดีนี้จึงเป็นอันสิ้นสุด
31.5 ภาระผูกพันอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสินค้าของลูกค้าที่เก็บไว้ที่บริษัทฯ แต่ยังไม่ได้นำ�ไปใช้ในการผลิตคิดเป็นจำ�นวนเงิน 126 ล้าน
บาท (2555: 94 ล้านบาท)

32.

เครื่องมือทางการเงิน

32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สำ�คัญของบริษัทฯ ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
สำ�หรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้อื่น บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษทั ฯ มีความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับลูกหนีก้ ารค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสีย่ งนีโ้ ดยการกำ�หนดให้มนี โยบายและวิธี
การในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำ�คัญจากการให้สินเชื่อ นอกจาก
นี้การให้สินเชื่อของบริษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทฯ มีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำ�นวนมากราย จำ�นวนเงิน
สูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนชั่วคราวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียง
กับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ จึงอยู่ในระดับต่ำ�
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำ�คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยและสำ�หรับสินทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำ�หนดหรือวันที่มีการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการ
กำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตาม
อัตราตลาด

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยคงที่
น้อยกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี)
อัตรา
ลอยตัว
อัตราคงที่

679
-

180
580
-

-

510
1,960

859
1,090
1,960

0.125 - 0.65
-

1.85 - 3.35
2.98 - 3.23
-

-

1

2

1,867
-

1,867
3

-

2.4 - 6.3

ไป สารบัญ

บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน) 109

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตาม
อัตราตลาด

อัตราดอกเบี้ยคงที่
น้อยกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี)
อัตรา
ลอยตัว
อัตราคงที่

626
-

180
580
-

-

510
1,905

806
1,090
1,905

0.125 - 0.65
-

1.85 - 3.35
2.98 - 3.23
-

-

1

2

1,850
-

1,850
3

-

2.4 - 6.3

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทีส่ �ำ คัญอันเกีย่ วเนือ่ งจากการซือ้ หรือขายสินค้า และการให้กยู้ มื เงินเป็นเงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯ ได้ตกลงทำ�สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาใช้สิทธิเลือกซื้อขายเงินตราต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่มีอายุ
สัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้
สกุลเงิน
ครบกำ�หนดภายในหนึ่งปี
เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร
เยน
โครนเดนมาร์ก

สินทรัพย์
ทางการเงิน
(ล้าน)

หนี้สิน
ทางการเงิน
(ล้าน)

65.4
5.5
0.4
-

61.3
6.5
69.8
2.5

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
32.81
45.02
31.30
6.04

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้
			
สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร

จำ�นวนที่ซื้อ
(ล้าน)

จำ�นวนที่ขาย
(ล้าน)

2
-

24
3

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ
จำ�นวนที่ซื้อ
จำ�นวนที่ขาย
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
32.24
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสัญญาใช้สิทธิเลือกซื้อขายเงินตราต่างประเทศคงเหลือดังนี้
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29.31 - 32.98
39.29 - 44.36

สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร

จำ�นวนที่ซื้อ
(ล้าน)

จำ�นวนที่ขาย
(ล้าน)

3
-

91
8

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ
จำ�นวนที่ซื้อ
จำ�นวนที่ขาย
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
31.50 - 32.00
-

29.35 - 32.70
40.00 - 43.60

สัญญาดังกล่าวมีวันครบกำ�หนดสัญญาระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิด
ขึ้นของสัญญาข้างต้น หากบริษัทฯ บันทึกตามมูลค่ายุติธรรมเป็นจำ�นวนเงินประมาณ 224 ล้านบาท
32.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินลงทุนชั่วคราวมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียง
กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำ�นวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายชำ�ระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความ
รอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำ�หนด
มูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำ�หนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำ�หนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์
การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

33.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนทีส่ �ำ คัญของบริษทั ฯ คือการจัดให้มซี งึ่ โครงสร้างทุนทีเ่ หมาะสมเพือ่ สนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ
0.53:1 (2555: 0.96:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.53:1 (2555: 0.89:1)

34.

การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริษัทฯ ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำ�ไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้น การจัดประเภทรายการใหม่ที่สำ�คัญมีดัง
ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามที่
ตามที่
ตามที่
ตามที่
จัดประเภทใหม่
เคยรายงานไว้
จัดประเภทใหม่
เคยรายงานไว้
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

35.

6,973,959
118,006
189,737

6,984,501
118,882
192,294

6,725,542
115,372
135,001

6,736,084
116,247
137,574

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินรวมนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

ไป สารบัญ
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บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)

• Mutual Support
• Respect
• Accountability
• Commitment
• Trust
• Transparency

