
 

เอกสารแนบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2555 

ประชุมเมื�อวันศุกร์ที� 27 เมษายน 2555 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั�น 3 บริษัทเอสวีไอ จํากัด (มหาชน) 

เลขที� 142 หมู่ที� 5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

ในระหว่างการประชุมมคีาํถามจากผู้ถือหุ้น และประธานเจ้าหน้าที�บริหารของบริษัท ได้ตอบชี�แจงดังต่อไปนี� 
1. อยากทราบวา่ การดาํเนินงานปี 2555 บริษทัจะสามารถทาํกาํไรสุทธิได ้8-9% ของรายได ้เหมือนปีก่อนๆ หรือไม่? 

- กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานที+ร้อยละ 9 ของยอดขาย มีโอกาสเป็นไปไดย้าก เพราะยอดขายในไตรมาสแรก ยงั
ไม่มาก ประกอบกบัค่าแรงที+เพิ+มขึ5นในไตรมาส 2 

2. ค่าเผื+อหนี5สงสยัจะสูญ บนัทึกในปี 2555 จาํนวน 122 ลา้นบาท จะมีโอกาสเกบ็เงินไดห้รือไม่? 
- อาจจะไม่สามารถเกบ็เงินไดใ้นปีนี5  หรือเกบ็ไดไ้ม่เต็มทั5งจาํนวน อยูร่ะหวา่งเจรจากบัลกูคา้ 

3. ผลจากอุทกภยัปลายปี 2554 มีลูกคา้เปลี+ยนฐานการผลิตไปหรือไม่? เป็นกลุ่มผลิตภณัฑอ์ะไร? และมีลูกคา้ใหม่มา
ทดแทนหรือไม่? จะเห็นรายรับจากลกูคา้รายใหม่เมื+อไร? 
- มีลูกคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม เปลี+ยนฐานการผลิตไป 1 ราย บริษทัมีลูกคา้รายใหม่เขา้มาทดแทน จะ

เริ+มผลิตให้กบัลกูคา้รายใหม่ปลายปีนี5   
4. อยากทราบวา่ยอดขายปี 2556 จะเติบโตอยา่งไร? 

- ขอเวลาประมาณ 6 เดือน เพื+อดูเหตุการณ์และความพร้อมต่างๆของบริษทั ปกติบริษทัจะมียอดขายโตขึ5นปีละ 
25-30% ถา้ความพร้อมกลบัไปเหมือนเดิม 

5. กาํลงัการผลิตที+เป็นสดัส่วนของโรงงานแจง้วฒันะ กบั โรงงานที+ประเทศจีน เป็นอยา่งไร? 
- สดัส่วนการผลิตที+โรงงานถนนแจง้วฒันะประมาณ 15-20% ของความตอ้งการการผลิตทั5งหมด ส่วนโรงงานใน

ประเทศจีนยงัผลิตไดเ้ป็นสดัส่วนที+นอ้ยมาก  
6. ลกัษณะผลิตภณัฑที์+ผลิตที+โรงงานประเทศจีน เป็นกลุ่มสินคา้ประเภทไหน? 

- เป็นกลุม่อุตสาหกรรม มีที+เป็น Niche ผสมอยูบ่า้ง 
7. กรณีที+ต้องการผลิตเต็มกาํลงั ต้องปรับปรุงโรงงานที+ถนนแจ้งวฒันะอย่างไรบา้ง และ มีแผนจะขายโรงงานนี5

หรือไม่?  
- ตอ้งปรังปรุงระบบแอร์ และพื5นที+ใชง้านต่างๆ บริษทัขอเวลาพิจารณาเหตุการณ์ประมาณ 2 ปี จึงจะตดัสินใจวา่

จะขาย หรือดาํเนินการอยา่งไร ใหเ้หมาะสมต่อไป 
8. การตั5งสาํนกังานจดัหาวตัถุดิบที+ไตห้วนั ช่วยประหยดัตน้ทุนไดป้ระมาณเท่าไร? 

- การตั5งสาํนกังานในไตห้วนั เพื+อให้สามารถต่อรองราคากบัผูข้ายวตัถุดิบรายใหญ่ได ้หากปริมาณสั+งซื5อในปีนี5  
หรือปีต่อๆไปมีมากขึ5น อาํนาจในการต่อรองราคาจะมีมากขึ5นเรื+อยๆ บริษทัจะสามารถรักษากาํไรสุทธิต่อ
ยอดขายใหอ้ยูใ่นอตัราสูงเช่นเดิม 
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9. การขึ5นค่าแรงขั5นตํ+าเป็นวนัละ 300 บาท มีผลกระทบต่อตน้ทุนอยา่งไร ยงัสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดห้รือไม่? และ
สามารถผลกัภาระนี5 ใหล้กูคา้ไดห้รือไม่?  
- มีผลกระทบต่อตน้ทุนประมาณ 1 % ของยอดขาย บริษทัยงัสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได ้เพราะวา่คู่แข่งที+ตั5งอยู่

ในประเทศจีน มีค่าแรงใกลเ้คียงกับของประเทศไทย ส่วนค่าแรงของคู่แข่งในยุโรปตะวนัออกสูงกว่าของ
ประเทศไทย สําหรับประเทศที+มีค่าแรงตํ+ากว่าประเทศไทย เช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ประเทศ
เหล่านี5 ปัจจุบนัยงัไม่มีคู่แข่งไปตั5 งโรงงานประเภทเดียวกบัของบริษทั เพราะยงัติดขัดปัจจัยพื5นฐานหลาย
ประการ 

10. กรณีพนกังานรายวนัที+ทาํงานในสายการผลิตขาดแคลน บริษทัมีแผนการแกไ้ขอยา่งไร? 
- ปัจจุบนับริษทัแกปั้ญหาคนงานขาดแคลน โดยการทาํงานล่วงเวลา แต่คาดว่าการขาดแคลนแรงงานนี5จะเป็นการ

ชั+วคราว เพราะพนกังานที+กลบับา้นช่วงเกิดอุทกภยั ไดรั้บเงินค่าจา้ง 75% บางคนไดรั้บเงินกอ้นชดเชยจากการ
ลดพนกังาน จะกลบัเขา้มาทาํงานในเมืองรอบใหม่อีก 

11. การป้องกนันํ5าท่วม โดยการสร้างเขื+อนของ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี บริษทัตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายอยา่งไร? 
- สวนอุตสาหกรรมฯ ได้รับเงินช่วยเหลือดอกเบี5ยอตัราตํ+าจากรัฐบาล เมื+อสร้างเขื+อนเสร็จคงตอ้งเก็บค่าใชจ่้าย

ส่วนกลางเพิ+มขึ5น ปัจจุบนัยงัไม่ทราบส่วนที+จะเกบ็เงินเพิ+มนี5  
12. ถา้มีนํ5าท่วมในปี 2555 บริษทัวางแผนป้องกนัอยา่งไร? 

- ถา้นํ5าท่วมมากเหมือนปี 2554 คงตอ้งปิดโรงงานที+บางกะดีชั+วคราว ไปผลิตที+โรงงานถนนแจง้วฒันะบางส่วน 
และไปเช่าโรงงานที+อื+นเพิ+มบางส่วน 

13. เงินทดแทนค่าเสียหายจากบริษทัประกนัภยั บริษทัตอ้งเสียภาษีเงินไดห้รือไม่? 
- กรณีเป็นเงินค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากทรัพยสิ์น เช่นเครื+องจกัร หรือสินคา้คงคลงั ไดรั้บยกเวน้ไม่

ตอ้งนาํมาคาํนวณเป็นรายไดเ้พื+อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส่วนค่าสินไหมทดแทนจากการสูญเสียรายไดท้าง
ธุรกิจจากการหยดุชะงกัของกิจการ (Business Interruption) ตอ้งนาํมาคาํนวณเป็นรายไดเ้พื+อเสียภาษี  

14. การที+บริษทับนัทึกค่าเสียหายจากอุทกภยัจาํนวน 1,974 ลา้นบาท ในปี 2554 บริษทัจะไดเ้งินทดแทนจากบริษทั
ประกนัภยัมากกว่าจาํนวนนี5หรือไม่? 
- บริษทัยงัไม่สามารถทราบได ้เพราะตวัแทนของบริษทัประกนัภยัอยูใ่นระหว่างตรวจสอบเอกสาร 

15. เหตุใดการไดเ้งินทดแทนค่าเสียหายจากอุทกภยั จากบริษทัประกนัภยั จึงล่าชา้มาก 
- ดว้ยการเกิดอุทกภยัในปี 2554 นี5  มีผูเ้สียหายจาํนวนมาก และการเรียกค่าเสียหายมีจาํนวนมหาศาล ทาํให้

กระบวนการตรวจสอบเอกสาร และ การใชเ้วลาในการตรวจสอบความเสียหายของทรัพยสิ์น เพื+อสรุปเงินค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายตอ้งใชเ้วลานาน 

16. บริษทัทาํประกนัภยัรอบใหม่เมื+อไร มีการเปลี+ยนแปลงการคุม้ครองอยา่งไรบา้ง? 
- รอบการทาํประกนัภยัของบริษทั เริ+ม 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายน ของทุกปี อยูใ่นระหวา่งการติดต่อกบับริษทั

ตวัแทน ยงัไม่ไดส้รุปเงื+อนไขที+ชดัเจนในปัจจุบนั 
17. การที+คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้สิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดก้บับริษทัที+อยูใ่นเขตอุทกภยั 8 ปี เป็นการนบั

อายเุพิ+มจากบตัรส่งเสริมที+มีอยูเ่ดิมหรือไม่? 
- บริษทัตอ้งขอบตัรส่งเสริมใบใหม่ โดยสิทธิการยกเวน้ภาษีเงินไดเ้ป็น 1.5 เท่าของเงินลงทุน เป็นระยะเวลา 8 ปี 

โดยนบัจากวนัที+เริ+มส่งสินคา้ขายครั5 งแรกจากบตัรนี5  ส่วนเงินลงทุนที+ลงทุนในบตัรส่งเสริมฯก่อนหน้านี5 และยงั
เหลือเวลาอยู่ ยงัไม่ไดน้าํไปใช้ในการยกเวน้ภาษีเงินได ้สามารถยกมารวมกบับตัรส่งเสริมใบใหม่นี5 ได้ โดย
ไดร้ับสิทธิการยกเวน้ภาษีเงินได ้1 เท่าของเงินลงทุนเหมือนบตัรส่งเสริมใบเดิม  
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18. การขอเพิ+มกรรมการอีก 1 ตาํแหน่ง มีผลดี ผลเสีย อยา่งไร นอกจากทาํใหค่้าใชจ่้ายเพิ+มขึ5น? 
- การเพิ+มกรรมการอีก 1 คน มีผลดีคือ ไดผู้มี้ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ทางธุรกิจเพิ+มขึ5น และเป็นการ

แทนตาํแหน่งเดิมที+วา่งลง ส่วนค่าใชจ่้ายจะอยูใ่นงบประมาณ 8 ลา้นบาท เท่าเดิมกบัที+ผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัไปแลว้ 
19. บริษทัมีแผนจะซื5อหุ้นคืนอีกหรือไม่ ส่วนหุ้นที+ซื5อคืนมาแลว้ มีแผนจะจดทะเบียนลดทุน หรือจะขาย? 

- บริษทัยงัไม่ไดพิ้จารณาเรื+องนี5  เพราะอยูใ่นระหว่างตอ้งใชเ้งินเพื+อซื5อเครื+องจกัร วตัถุดิบ และ ฟื5 นฟูกิจการดา้น
ต่าง ๆ 

20. กรณีที+มีบริษทัในประเทศตอ้งการสั+งใหบ้ริษทัผลิตสินคา้ จะมีเงื+อนไขอยา่งไรบา้ง? 
- ถา้สนใจ จะสั+งบริษทัผลิตสินคา้ สามารถติดต่อกบัฝ่ายการตลาดของบริษทัได ้แต่ตอ้งมีปริมาณมากพอ โดย

บริษทัเนน้สินคา้ในกลุ่มเทคโนโลยสูีง และราคาสูง 
21. การประชุมครั5 งหนา้ ขอใหใ้ชจ้อสาํหรับฉายสไลดใ์หญ่ขึ5น เพราะมองเห็นไม่ชดั 

- บริษทัขอรับเรื+องนี5ไวพ้จิารณาในการประชุมครั5 งต่อไป 
 
 
 
 
 
 ________________________ 

                                                           นางพศิมยั สายบวั          
                                                        เลขานุการบริษทั  


