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เอกสารแนบรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2556 
 

บริษัท เอสวไีอ จาํกดั (มหาชน) 

ประชุมเมื�อวนัพธุที�  24 เมษายน 2556 

ณ ห้องประชุมคอนเวนชั�นฮอลล์ สถาบันวจิยัจุฬาภรณ์ 

54 ถนนกาํแพงเพชร 6 หลกัสี� กรุงเทพฯ 10210 
 
ในระหว่างการประชุมมคีาํถามจากผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหารของบริษัท ได้ตอบชี�แจงดงัต่อไปนี� 
1. อยากทราบเรื�องแผนการซื�อกิจการในยโุรป 

- บริษทัฯตอ้งรอดูสถานการณ์การแกปั้ญหาเศรษฐกิจในยโุรปก่อน เพราะปัจจุบนัยงัมีความเสี�ยงอยูม่าก 
2. อยากทราบวา่ยอดขายปี 2556 และ 2557 จะเติบโตอยา่งไร กรณีไม่ไปซื�อกิจการในยโุรป? 

- ปกติบริษทัจะมียอดขายโตขึ�นปีละ 20-30%  
3. เงินทดแทนคา่เสียหายจากบริษทัประกนัภยั บริษทัคาดวา่จะไดเ้มื�อไร 

- จาํนวนเงินค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากทรัพยสิ์นอยูร่ะหวา่งต่อรอง คาดวา่น่าจสรุปไดก้ลางปีนี�  สาํหรับเงิน
ทดแทนจากการสูญเสียรายไดท้างธุรกิจจากการหยดุชะงกัของกิจการ (Business Interruption) อยูร่ะหวา่งรวบรวม
ขอ้มูลเพื�อส่งใหต้วัแทนบริษทัประกนัภยั  

4. จากผลประกอบการของบริษัทฯปี 2555 อัตรากาํไรจากการดําเนินงานต่อรายได้ต ํ�ากว่าปีก่อน อยากทราบว่า ผล
ประกอบการปี 2556 อตัรากาํไรสุทธิจากผลการดาํเนินงานจะกลบัมาที� 9-10% อีกหรือไม่ 
- ตอ้งรอให้การผลิตสินคา้ให้ลูกคา้ใหม่ไดป้ริมาณมากเต็มที� ประมาณกลางปี 2556 ซึ� งปี 2557 น่าจะกลบัไปไดอ้ตัรา

กาํไรสุทธิที�จุดเดิมได ้
5. อยากทราบวา่ลูกคา้ที�เป็นญี�ปุ่น เสนอราคาเป็นสกลุเงินเยน หรือสกลุเหรียญสหรัฐ 

- บริษทัฯ เสนอราคาเป็นเงินเหรียญสหรัฐ เนื�องจากภาวการณ์เรื�องค่าเงินยงัปั�นป่วน ถา้ขายสินคา้เป็นสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐ บริษทัฯ สามารถทาํเป็น Natural Hedge กบัรายการซื�อวตัถุดิบที�เป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐได ้ 

6. กรณีพนกังานรายวนัที�ทาํงานในสายการผลิตขาดแคลน บริษทัมีแผนการแกไ้ขอยา่งไร? 
- ปัจจุบนับริษทัแกปั้ญหาคนงานขาดแคลน โดยการทาํงานล่วงเวลา ในระยะยาวตอ้งใชอุ้ปกรณ์อตัโนมติัมาช่วย 

ทาํงานมากขึ�น  
7. ขอใหช่้วยแสดงวสิยัทศัน์ใน 3 ปีขา้งหนา้วา่มีเป้าหมายในการบริหารธุรกิจของบริษทัอยา่งไร 

- บริษทัฯจะพยายามลดตน้ทุนการซื�อวตัถดิบกบับริษทัคูค่า้ เพิ�มสินคา้ใหม่ หาลูกคา้ใหม่ ดว้ยการเขา้ไปในตลาดใหม่ทั�ง
ส่วนในแถบยุโรป และอเมริกา พิจารณาอยากรอบคอบถึงภาวะเศรษฐกิจในยุโรปก่อนการตดัสินใจลงทุนเกี�ยวกบั 
M&A. 

- ลกัษณะผลิตภณัฑที์�บริษทัผลิต ในกลุ่มอุตสาหกรรม จะใชก้นัมากในประเทศกาํลงัพฒันาหรือพฒันาแลว้ จึงเป็น
สินคา้ที�มีวงจรอายุนาน ส่วนสินคา้ทางดา้นอุปกรณ์การแพทย ์จะดีขึ�นเรื�อยๆ เพราะมีคนรักสุขภาพ และมีผูสู้งวยั
เพิ�มขึ�นเรื�อยๆ ส่วนสินคา้เฉพาะกลุ่ม หรือ Niche เป็นสินคา้ที�เติบโตได ้และคู่แข่งเขา้มาในหมวดนี� ยาก บริษทัฯไม่
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ผลิตสินคา้ประเภทอุปโภคบริโภค เพราะวงจรอายุสั�น เปลี�ยนแปลงขึ�นลงรวดเร็วตามความตอ้งการของตลาดและ
เทคโนโลย ี

8. กรณีขยายธุรกิจไปสหรัฐอเมริกา จะมุ่งเนน้ผลิตภณัฑป์ระเภทใด? 
- เป็นผลิตภณัฑป์ระเภท อุตสาหกรรม และผลิตภณัฑเ์ฉพาะกลุ่ม บริษทัไดลู้กคา้มาเป็นการผลิตเครื�องพิมพส์ลิปต่างๆ 

เช่น การพิมพส์ลิปจากตู ้เอทีเอม็ พิมพส์ลิปจากเครื�องเล่นการ์ซิโน หรือพิมพจ์ากเครื�องอุปกรณ์ตา่งๆ เป็นตน้  
9. สถานการณ์ปัจจุบนั เงินบาทมีคา่แขง็มาก บริษทัฯไดรั้บผลกระทบอยา่งไรบา้ง? กาํไรในไตรมาส 1 จะมีผลกระทบอยา่งไร 

- เนื�องจากระยะเวลาการหมุนเวยีนของวตัถุดิบจากวนัที�รับวตัถุดิบเขา้คลงัสินคา้ เบิกวตัถุดิบจากคลงัสินคา้เขา้สายงาน
การผลิต จนผลิตเป็นสินคา้สาํเร็จรูป จดัส่งสินคา้ใหลู้กคา้ และรับเงินจากลูกคา้ ยงัใชเ้วลาหลายวนั ทาํให้วตัถุดิบที�เขา้
มาสมมุติวา่รับเขา้มาขณะที�อตัราแลกเปลี�ยน 30 บาท ตอ่ 1 เหรียญสหรัฐ ขณะที�ขายใหลู้กคา้ อตัราแลกเปลี�ยนอยูที่� 29 
บาท ตอ่ 1 เหรียญสหรัฐ กรณีที�สมมุตินี�  บาทแขง็ขึ�นในอตัราร้อยละ 3.3 ตน้ทุนวตัถุดิบจะเพิ�มขึ�นเล็กนอ้ย แต่บริษทัฯ
จะกาํไรอตัราแลกเปลี�ยนตอนจ่ายเงินค่าวตัถุดิบให้คู่คา้ บริษทัฯซื�อวตัถุดิบร้อยละ 76 เป็นเงินเหรียญสหรัฐ และมี
รายไดจ้ากการขายสินคา้เป็นเงินเหรียญสหรัฐร้อยละ 85 จึงสามารถลดความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนไดบ้างส่วน 
ดว้ยเป็นระบบตามธรรมชาติ (Natural Hedge) และบริษทับริหารความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนดว้ยการซื�อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Exchange Contract) รวมทั� งการบริหารสินคา้คงคลงัตอ้งให้มีอตัราการ
หมุนเวยีนเร็วขึ�น 

- กาํไรในไตรมาสที�หนึ� งปีนี�  ไดรั้บผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทบา้ง และค่าเสื�อมราคาที�สูงขึ�น เนื�องจากซื�อ
เครื�องจกัรใหม่มาทดแทนเครื�องจกัรเดิมที�เสียหายจากอุทกภยั 

10. อยากทราบวา่ การที�บาทแขง็คา่ขึ�นมาก บริษทัสามารถขึ�นราคาสินคา้ไดห้รือไม่ 
- บริษทัตอ้งพิจารณาปัจจยัหลายอยา่งในการจะขึ�นราคาขายกบัลูกคา้ วา่ลูกคา้จะรับราคาใหม่ไดก้รือไม่ 

11. จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่กาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนในงบการเงินปี 2555 มีส่วนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงเท่าไร และเนื�องจาก
อะไร? 
- ส่วนของกาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงดูไดใ้นหนา้ 54 ของรายงานประจาํปี ในส่วนของงบกระแสเงิน

สด ซึ�งมีจาํนวน 14,356,736 บาท เนื�องจาก ณ วนัสิ�นงวดบญัชี ตอ้งคาํนวณทรัพยสิ์น และหนี� สินของบริษทัส่วนที�เป็น
เงินตราต่างประเทศใหเ้ป็นเงินสกุลบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นงวดบญัชี จึงมีส่วนกาํไรหรือขาดทุนจาก
อตัราแลกเปลี�ยน เมื�อเปรียบเทียบกบัวนัที�ไดท้รัพยสิ์นหรือหนี� สินนั�นๆมา  

12. ผูถื้อหุน้ไดถ้ามรายละเอียดในงบการเงินปี 2555 ซึ�งรายงานในหนงัสือรายงานประจาํปี 2555 ดงันี�  
12.1 บญัชีลูกหนี�การคา้ ซึ� งแสดงในหนา้ 66 มีรายการหักค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญจาํนวน 140 ลา้นบาท เป็นการตั�งสาํรอง
เนื�องจากอะไร 
- เป็นการตั�งสาํรองลูกคา้รายใหญ่ 1 ราย ที�ยา้ยออกช่วงเกิดอุทกภยั และไม่ชาํระเงินคา้สินคา้ตามกาํหนด ซึ� งสามารถตก

ลงกนัไดแ้ลว้ในไตรมาสหนึ�งปี 2556 
12.2 ทาํไมตอ้งตั�งคา่เผื�อการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจาํนวน 22.8 ลา้นบาท 
- เป็นการตั�งการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนที�เกี�ยวเนื�องกบัการลงทุนในโรงงานที�เทียนจิน เนื�องจากโรงงานนี�ยงัไม่มีกาํไร  
12.3 ผลขาดทุนสะสมปี 2554 จาํนวน 1,274.9 ลา้นบาท จะนาํไปใชห้กัผลกาํไรในปีตอ่ไปไดห้รือไม่ 
- ไม่สามารถนาํมาใชห้กัผลกาํไรในปีถดัมาได ้เนื�องจากรายการนี� เป็นรายการตั�งสาํรองคา่ความเสียหายจากอุทกภยั เป็น

รายการที�บวกกลบัเมื�อยื�นรายงาน ภ.ง.ด 50 ซึ�งเป็นรายงานเกี�ยวกบัการยื�นภาษีกบักรมสรรพากร 
12.4 รายงานผูส้อบบญัชีหนา้ 46 ในหมวดเรื�องอื�น ที�กล่าวถึงบริษทัยอ่ยที�ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีท่านอื�น หมายความวา่
อยา่งไร 
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- คุณโสภณ เพิ�มศิริวลัลภ ผูต้รวจสอบบญัชี จาก บริษทั สาํนกังานเอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั ไดชี้�แจงวา่ ไดเ้ขียนขอ้ความ
นี� เป็นขอ้สงัเกตุ แตเ่ป็นการรับรองงบการเงินของบริษทัฯแบบไม่มีเงื�อนไข เพราะทางบริษทั สาํนกังานเอินส์ท แอนด ์
ยงั จาํกดั ไดส่้งตวัแทนไปตรวจสอบการสอบบญัชีของโรงงานที�เทียนจิน เมื�อปลายปี 2555 ดว้ย 

12.5 เมื�อเปรียบเทียบงบการเงินปี 2554 และ ปี 2555 ที�แสดงในหนา้ 50 โดยปรับรายการเกี�ยวกบัความเสียหายจากอุทกภยั
ของปี 2554 ออก และปรับรายการเงินค่าเสียหายจากอุทกภยัรับในปี 2555 ออก พบวา่ผลกาํไรสุทธิปี 2555 นอ้ยกวา่ปี 
2554 อยากทราบวา่เป็นเพราะอะไร 

- กาํไรปี 2555 นอ้ยกวา่ปี 2554 เป็นผลเนื�องจากอุทกภยัปลายปี 2554 ทาํใหบ้ริษทัใชเ้วลาในการฟื� นฟูโรงงาน และ การ
สั�งซื�อเครื�องจกัรใหม่ คอ่ยๆทะยอยเขา้มา การผลิตจึงคอ่ยๆเริ�ม ทาํใหย้อดขายช่วงตน้ปี 2555 ตํ�ามาก และคอ่ยๆทะยอย
เพิ�มขึ�น แตย่งัมียอดขายไม่สูงเท่าปี 2554 อีกทั�งยงัมีคา่ใชจ่้ายเพิ�มขึ�นจากการฟื� นฟบูริษทัและคา่เสื�อมราคาที�เพิ�มขึ�นจาก
การซื�อเครื�องจกัรใหม่แทนเครื�องจกัรเดิมที�เสียหาย 

12.6 เงินที�ให้บริษทัยอ่ยกู ้โดยคิดดอกเบี�ยที�อตัราร้อยละ 2.0 ตามที�กล่าวในรายงานหนา้ 63 สงสัยวา่ทาํไมให้กูด้อกเบี� ย
อตัราตํ�ามาก ควรจะใหบ้ริษทัยอ่ยกูโ้ดยคิดดอกเบี�ยใหสู้งกวา่ตน้ทุนดอกเบี�ยที�บริษทัแม่กูม้า เพื�อใหบ้ริษทัยอ่ยมีคา่ใชจ่้าย
สูง จะไดป้ระหยดัภาษีเงินได ้

- บริษทัฯใหเ้งินบริษทัยอ่ยกู ้เพื�อนาํไปลงทุนในบริษทัยอ่ยที�เทียนจิน ไม่ไดคิ้ดดอกเบี�ยสูง เพราะบริษทั Globe Vision 
ไม่มีรายได ้และไม่มีภาระทางภาษีแตอ่ยา่งใด  

12.7 จากรายงานงบการเงิน หนา้ 82 ขอ้ 30.4 ข. ที�มีหมายเหตุจากผูส้อบบญัชีวา่ บริษทัฯมีคดีความ ให้ชาํระค่าเสียหาย 2 
ลา้นบาท อยากทราบวา่เป็นคดีที�มาจากเหตูการณ์เดียวกบัที�มีหมายเหตุในขอ้ 30.4 ก. หรือไม่ ทาํไมไม่มีความเห็นจากที�
ปรึกษากาํหมายเหมือนขอ้ 30.4 ก. 

- หมายเหตุในงบการเงิน ขอ้ 30.4 ข. เป็นคนละคดีกบัหมายเหตุขอ้ 30.4 ก. ซึ� งเป็นคดีเกี�ยวกบัลูกคา้ 1 รายที�ไม่ชาํระค่า
สินคา้ใหบ้ริษทัฯโดยกล่าวอา้งวา่ยดึไวเ้ป็นคา่เสียหายที�ทางบริษทัฯส่งมอบสินคา้ใหไ้ม่ไดต้ามกาํหนดดว้ยเหตุอุทกภยั
ซึ�งลูกคา้อา้งวา่ไม่ใช่เป็นเหตุสุดวสิยัที�สามารถยกเวน้ไดต้ามที�ระบุในสัญญากบับริษทัฯ ปัญหาเรื�องนี�อยูที่�การตีความ
คาํวา่ “เหตุสุดวิสัย” จึงจาํเป็นตอ้งมีคาํยืนยนัจากที�ปรึกษากฎหมายวา่เหตุอุทกภยัที�บริษทัฯไดรั้บจนไม่สามารถผลิต
สินคา้ใหลู้กคา้ไดเ้ป็นเหตุสุดวสิยั แตส่าํหรับกรณีขอ้ 30.4 ข. เป็นกรณีเกี�ยวกบัคูค่า้ที�ขายวตัถุดิบใหบ้ริษทัฯ โดยบริษทั
ฯเป็นเจ้าของอุปกรณ์แท่นพิมพ์ เมื�อบริษทัฯตอ้งการยา้ยอุปกรณ์แท่นพิมพ์ไปให้ผูข้ายวตัถุดิบรายใหม่ คู่คา้ราย
ดงักล่าวนี� ไม่ยอมคืนอุปกรณ์แท่นพิมพใ์ห้บริษทัฯ บริษทัฯจึงไม่จ่ายชาํระค่าสินคา้ที�ซื�อมาจากคู่คา้รายนี� จนกวา่จะ
ไดรั้บคืนอุปกรณ์แท่นพิมพข์องบริษทัฯ ซึ� งบริษทัฯไดต้ั�งยอดที�ตอ้งชาํระค่าสินคา้ของบริษทันี� ไวแ้ลว้ทั�งหมด ในงบ
การเงินของบริษทัฯ 

13. อยากทราบเหตุผลที�ตอ้งเพิ�มกรรมการจาก 5 ท่าน เป็น 6 ท่าน เพราะอะไร และ ทาํไมไม่เพิ�มเป็นเลขคี�เพื�อให้การออกเสียง
ในที�ประชุม ไม่มีปัญหาที�จะออกเสียงมาเท่ากนั 2 ฝ่าย และการเพิ�มกรรมการตอ้งแกห้นงัสือบริคนธ์สนธิหรือไม่ 
- สาเหตุที�ตอ้งเพิ�มจาํนวนกรรมการ เนื�องจากปัจจุบันบริษทัฯมีจาํนวนกรรมการไม่มาก ทาํให้กรรมการตอ้งเป็น

กรรมการในชุดยอ่ยซํ� ากนัเกือบทุกชุด ส่วนประเด็นเสียงโหวตจากกรรมการที�เป็นเลขคุ่ ไม่น่ามีปัญหา เพราะปกติ
ประธานกรรมการจะงดออกเสียง ถา้จาํเป็นจะเป็นคนออกเสียงเพื�อชี�ขาดมตินั�นๆ และการเพิ�มจาํนวนกรรมการไม่
ตอ้งแกไ้ขหนงัสือบริคนธ์สนธิเพราะรวมอยูใ่นวตัถุประสงคแ์ลว้ 

14. ผูถื้อหุ้นอยากทราบวา่ คุณชชัวาลย ์เจียรวนนท์ จบการศึกษามาทางดา้นไหน อยากทราบความเชี�ยชาญ และขอให้แสดง
วสิยัทศัน์เกี�ยวกบับริษทัฯ 
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- คุณ ชัชวาลย ์ได้แจ้งว่า เรียนจบการศึกษาทางด้านบริหารการเงิน และวิชารองคือด้านคอมพิวเตอร์ จะขอศึกษา
ลกัษณะธุรกิจของบริษทัฯสักระยะหนึ� ง คิดว่าจากประสบการณ์การทาํงานมาหลายปี และหลากหลายบริษทั จะ
สามารถช่วยงานบริษทัฯได ้

15. อยากทราบวา่ค่าสอบบญัชีพิเศษจาํนวน 250,000 บาท อยากทราบวา่เป็นค่าตรวจสอบอะไร ทาํไมไม่เห็นบริษทัอื�นมีค่า
สอบบญัชีนี�   
- เงินคา่สอบบญัชีพิเศษนี� เป็นคา่สอบบญัชีพิเศษเพื�อแสดงกบักรมสรรพากร สาํหรับสิทธิและประโยชน์ที�ไดรั้บยกเวน้

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล จากสาํนกังานส่งเสริมการลงทุน (BOI) บริษทัอื�นอาจไม่มีรายการพิเศษนี�  หรือมี แต่ไม่นาํมาขอ
อนุมติัจากผูถื้อหุน้ เพราะไม่ใช่การตรวจสอบงบการเงินตามปกติ 

16. บริษทั สาํนกังานเอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั ทาํไมตรวจบริษทัยอ่ยของบริษทัฯแห่งเดียวคือ Globe Vision  
- ถึงแมว้า่ทาง บริษทั สาํนกังานเอินส์แอนดย์งั ตรวจสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยในตา่งประเทศแห่งเดียวคือ บริษทั Globe 

Vision แตบ่ริษทั สาํนกังานเอินส์แอนดย์งั ไดส่้งพนกังานไปตรวจสอบบริษทัยอ่ยที�ประเทศจีนในปี 2555 ดว้ย 
17. ขอใหบ้ริษทัฯจดัทาํตารางเปรียบเทียบคา่สอบบญัชียอ้นหลงั 3 ปี ในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้สาํหรับปีหนา้ดว้ย 

- บริษทัฯรับไวพิ้จารณา 
18. การที�บริษทัฯประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น โดยจะเก็บเงินสดไวใ้ช้ในการดาํเนินงาน ถา้บริษทัฯได้รับเงินทดแทน

คา่เสียหายจากบริษทัประกนัภยัเพื�อทดแทนคา่เสียหายทรัพยสิ์นจากอุทกภยั โดยโอกาสการซื�อกิจการในต่างประเทศยงัไม่
เอื�ออาํนวย จะทาํใหบ้ริษทัฯมีเงินสดเหลือมาก อยากทราบวา่จะนาํเงินสดไปใชท้าํอะไร 
- บริษทัฯจาํเป็นตอ้งเก็บเงินสดไวใ้ห้พร้อมเพื�อการลงทุนซื�อกิจการ หรือการลงทุนทางดา้นการผลิตวตัถุดิบบางอยา่ง

เอง  
19. การที�บริษทัฯจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น โดยเศษหุ้นจ่ายเป็นเงินสดในอตัรา 0.1429 บาท ต่อหุ้นนั�น ทาํให้บริษทัฯ มีค่าใชจ่้าย

สูงมาก ทางดา้นการทาํเช็ค คา่ไปรษณียส่์งเอกสาร ฯลฯ จึงขอเสนอใหจ่้ายเป็นหุน้ทั�งหมดโดยใชว้ธีิปัดเศษ 
- ประธานที�ประชุมไดชี้�แจงวา่ การปัดเศษขึ�นหรือลงจะทาํใหผู้ถื้อหุน้บางท่านเสียประโยชน์ และบางท่านไดป้ระโยชน์ 

ทาํใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิไม่เท่ากนั ปัจจุบนัการจ่ายเงินปันผลเป็น e-Dividend จึงช่วยประหยดัคา่ใชจ่้ายตา่งๆไปไดม้าก 
20. อยากทราบวา่ระหวา่งโรงงานเลขที� 141 และ 142 มีรั� วกั�นหรือไม่ และบริษทัฯไดป้รับปรุงโรงงานเสร็จเรียบร้อยแลว้หรือ

ยงั 
- ปัจจุบนัระหวา่งโรงงาน 2 โรงงาน มีรั� วกั�น เพื�อความสะดวกในการรักษาความปลอดภยั การปรับปรุงโรงงาน โรงงาน 

SVI-1 ไดป้รับปรุงไปมากแลว้ แต่โรงงาน SVI-2 ยงัไม่ไดป้รับปรุง ตอ้งรอดูสถานการณ์ทางธุรกิจให้มีเพิ�มขึ�นเพื�อจะ
ไดใ้ชพื้�นที�ของโรงงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

21. การที�บริษทัฯมีโรงงาน 2-3 โรงงานอยูใ่กลก้นัที�สวนอุตสาหกรรมบางกะดี มีความเสี�ยงเมื�อเกิดอุทกภยั หรือ เหตุร้ายอื�นๆ 
อยากทราบวา่บริษทัฯมีแผนจะมีโรงงานแยกใหไ้กลกนัหรือไม่ 
- ปัจจุบนับริษทัฯมีโรงงานแยกกนัอยู ่3 แห่ง คือที�ถนนแจง้วฒันะ บางกะดี และที�เทียนจิน ประเทศจีน ซึ� งเมื�อตอนเกิด

อุทกภยัเมื�อปลายปี 2554 บริษทัฯไดเ้ริ�มผลิตที�โรงงานถนนแจง้วฒันะ 
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