
 
 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 
บริษัท เอสวไีอ จ ากดั (มหาชน) 

ประชุมเมือ่วนัพฤหัสบดทีี ่27 เมษายน 2560 
ณ ห้องประชุมคอนเวนช่ันฮอลล์ สถาบันวจิยัจุฬาภรณ์ 

ถนนวภิาวดรัีงสิต  หลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 
เร่ิมประชุมเวลา 9.30 น. 

รายนามกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. ดร. สุวรรณ วลยัเสถียร  ประธานคณะกรรมการและประธานท่ีประชุม 
2. นายวรีพนัธ์ พลูเกษ   กรรมการ 
3. นายพงษศ์กัด์ิ โล่ห์ทองค า  กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
4. นายตรีขวญั บุนนาค  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์  กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
6. นางพิศมยั สายบวั   กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน 

รายนามผู้ตรวจสอบบญัชี ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์  ผูแ้ทนจากผูต้รวจสอบบญัชี บริษทัส านกังานอีวาย จ ากดั  

2. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันศิริกลุ ผูแ้ทนจากผูต้รวจสอบบญัชี บริษทัส านกังานอีวาย จ ากดั 

2. นางสาว บุญทริกา เพ่ิมพงศพนัธ์ ผูแ้ทนจากผูต้รวจสอบบญัชี บริษทัส านกังานอีวาย จ ากดั 

 ดร. สุวรรณ วลยัเสถียร ประธานในท่ีประชุม ไดแ้นะน าคณะกรรมการบริษทัฯ  และผูส้อบบญัชี  จากนั้นประธานฯ 
แถลงว่ามีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองรวม 100 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้79,932,237 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 951 
ราย นบัจ านวนหุน้ได ้1,311,571,380 หุน้ รวมผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 1,051 ราย นบัจ านวน
หุน้ได ้1,391,503,617  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  61.4147 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 2,265,749,381 หุน้ ครบ
เป็นองคป์ระชุม ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 

จากนั้นประธานในท่ีประชุมไดช้ี้แจงวิธีปฏิบติัในการลงคะแนน โดยผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บ
มอบฉนัทะสามารถออกเสียงลงคะแนนไดต้ามจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ถือ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียงในแต่ละวาระให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบ
ฉนัทะตรวจสอบวา่หลงัจากท่ีไดล้งทะเบียนแลว้ไดรั้บบตัรลงคะแนนครบถว้น และมีรายละเอียดช่ือผูถื้อหุ้นและจ านวนหุน้ระบุ
ในบตัรลงคะแนนถูกตอ้ง ส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะจะถือผลการออกเสียงในแต่ละวาระตามหนงัสือมอบฉนัทะท่ีผูถื้อหุน้ไดจ้ดัท า
มาให้ กรณีท่ีจะมีผลให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ คือลงคะแนนเสียงผิดจากใบมอบฉันทะ หรือผูรั้บมอบฉันทะได้
ลงคะแนนเสียงมากกวา่จ านวนหุน้ท่ีไดรั้บมอบฉนัทะ 

 วาระท่ีมีการลงคะแนนเสียงปกติจะใชว้ธีิการยกมือออกเสียง หากมีผูถื้อหุ้นคนใดลงคะแนนเสียงคดัคา้น ไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียงก็ให้ใชบ้ตัรออกเสียงในแต่ละวาระ โดยการกากบาทในช่อง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ช่องใดช่องหน่ึง
เท่านั้น  ทั้งน้ีหากลงคะแนนเสียงมากกวา่ 1 ช่อง ในวาระหรือวาระยอ่ยเดียวกนั จะถือวา่การลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นคนนั้น
ในวาระนั้นๆ เป็นโมฆะ  
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 ในการรวมผลคะแนน บริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ี
เขา้ประชุมเพื่อใหเ้ป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออก
เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้นนั้น บริษทัได้น าคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงตามความ
ประสงคข์องผูถื้อหุน้ บนัทึกรวมไวใ้นคอมพิวเตอร์เพื่อการนบัคะแนนเสียงลงมติของแต่ละวาระไวแ้ลว้ 

 เม่ือแจง้วธีิการลงคะแนนเสียงแลว้ ประธานฯ ไดช้ี้แจงเอกสารท่ีใชใ้นการประชุม ซ่ึงบริษทัฯไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้น
ก่อนล่วงหนา้เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ประกอบดว้ยหนงัสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารแนบจ านวน 12 รายการ ประกอบดว้ย  
 1.  ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 

2. รายงานประจ าปี 2559 (ในรูปแบบซีดี) 
3. ประวติักรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ และไดรั้บการเสนอใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ

อีกวาระหน่ึง กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งแทนต าแหน่งท่ีวา่งลง และ กรรมการท่ีไดรั้บการเสนอแต่งตั้ง
เป็นกรรมการเพ่ิม 

4. ขอ้บงัคบับริษทัฯ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ และการออกเสียงลงคะแนน 
5. นิยามกรรมการอิสระ 
6. เอกสาร/หลกัฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม  
7. รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษทัฯ เสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ 
8. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข  
9. แผนท่ีตั้งของสถานท่ีประชุม 
10. แผนท่ีจุดรับ – ส่ง กรณีเดินทางดว้ยรถท่ีบริษทัฯ จดัให ้
11. แบบตอบรับการใชบ้ริการรถรับส่ง 
12. แบบฟอร์มลงทะเบียน 

 
ประธานฯได้ประกาศเชิญผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมส่งตัวแทนผูถื้อหุ้นเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนร่วมกับ

เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ไดมี้ผูถื้อหุน้ คือ นายมนตรี ดิษยวภิาส เขา้มาเป็นตวัแทน ประธานฯ จึงไดเ้ร่ิมการประชุม 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2559 

ประธานในท่ีประชุม ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559
ประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2559 ตามท่ีไดส่้งส าเนารายงานการประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี
แลว้ ในเอกสารแนบ 1  

ระหวา่งการประชุมวาระน้ี  ไดมี้ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 29 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้ 171,251,854 
หุน้ รวมผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 1,080 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมดในวาระน้ี 1,562,755,471 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.9730 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 ตาม
รายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

    
เห็นดว้ย 1,562,755,471 เสียง  คิดเป็น  100.0000%  
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  คิดเป็น     0.0000% 
งดออกเสียง 0 เสียง  คิดเป็น     0.0000% 
บตัรเสีย 0 เสียง        คิดเป็น     0.0000% 
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วาระที ่ 2  พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯรอบปีบัญชี 2559 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 ประธานในท่ีประชุม ไดม้อบหมายให ้นายพงษศ์กัด์ิ โล่ห์ทองค า กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รายงานผล

การด าเนินงานส าหรับผลงานบริษทัฯรอบปีบัญชี 2559 และเม่ือเสนอรายงานจบแลว้ประธานเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบ 
รายงานดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัปรากฏในรายงานประจ าปีท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 

ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และรายงานของคณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2559 ตามท่ีประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารไดก้ล่าวรายงาน 
 
วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 ทีผ่่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
 ประธานท่ีประชุมไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผ่าน
การอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ส าหรับรอบปีบญัชี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยมีรายละเอียด
ดงัปรากฏในรายงานประจ าปีท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 

ระหว่างการประชุมวาระน้ี  ได้มีผู ้ถือหุ้นและผู ้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพ่ิม 26 ราย นับจ านวนหุ้นได ้ 
31,697,314 หุ้น รวมผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 1,106 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมดในวาระน้ี  1,594,452,785 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  
70.3720 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 
 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติโดยเสียงขา้งมากอนุมติังบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 31
ธนัวาคม 2559 ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ตามท่ีประธานเสนอ
ทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย 1,594,447,153 เสียง  คิดเป็น  99.9997%  
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  คิดเป็น     0.0000% 
งดออกเสียง 5,632 เสียง  คิดเป็น     0.0003% 
บตัรเสีย 0 เสียง        คิดเป็น     0.0000% 
    

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ประธานฯไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯและกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั กรรมการจ านวน 
1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษทัฯตอ้งออกจากต าแหน่งในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี  ประธานจึงแจง้ต่อ
ท่ีประชุมวา่  การประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีคร้ังน้ี กรรมการซ่ึงครบก าหนดตอ้งออกตามวาระ จ านวน 2 ท่าน คือ  

1. ดร. สุวรรณ วลยัเสถียร  กรรมการอิสระ 
2. นายตรีขวญั บุนนาค  กรรมการอิสระ 

ประธานฯไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อ
เขา้รับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นการล่วงหนา้ นบัตั้งแต่ 15 กนัยายน 2559 ถึงวนัท่ี 
30 ธนัวาคม 2559 ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.svi.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยปรากฏวา่
ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอรายช่ือผูท้รงคุณวฒิุมายงับริษทัฯ 

ประธานฯจึงขอให้คุณวีรพนัธ์ พูลเกษ ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมเป็นการชัว่คราว โดยประธานฯไดเ้สนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาอนุมติัให้แต่งตั้ง ดร.สุวรรณ วลยัเสถียร และ นายตรีขวญั บุนนาค กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ
หน่ึง ซ่ึงการแต่งตั้งน้ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ เน่ืองจากบุคคลทั้งสองมีความ
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เหมาะสมทั้งในดา้นคุณสมบติัตาม พ.ร.บ บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ร.บ หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของบริษทัฯ อนัจะเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ โดย ดร.สุวรรณ วลยัเสถียร และ นายตรีขวญั บุนนาค ซ่ึงถูกเสนอให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไป
อีกวาระหน่ึงนั้น จะเป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ โดยคุณสมบติัและความเหมาะสม ไดแ้สดงอยูใ่นเอกสารแนบ 3 ซ่ึงได้
จดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุม และ คุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทัฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากบั
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด (ตามรายละเอียดของคุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทัฯ ตามเอกสาร
แนบ 5 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม) 

จากนั้นท่านประธานฯจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาออกเสียง 

วาระย่อย 4.1  พจิารณาอนุมตัใิห้ ดร.สุวรรณ วลยัเสถียร กรรมการอสิระ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง  

 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ และมีมติเสียงขา้งมากแต่งตั้ง ดร.สุวรรณ วลยัเสถียร กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหน่ึง โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย   1,559,388,897 เสียง  คิดเป็น     97.8009 % 
ไม่เห็นดว้ย       35,058,256 เสียง  คิดเป็น        2.1988 % 
งดออกเสียง                5,632 เสียง  คิดเป็น       0.0003 % 

    บตัรเสีย                       0 เสียง        คิดเป็น        0.0000% 
  

วาระย่อย 4.2 พจิารณาอนุมตัใิห้แต่งตั้ง นายตรีขวญั บุนนาค กรรมการบริษัท กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง 

 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ และมีมติเสียงขา้งมากแต่งตั้ง นายตรีขวญั บุนนาค กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ
หน่ึง โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย   1,560,264,183 เสียง  คิดเป็น     97.8558 % 
ไม่เห็นดว้ย       34,158,742 เสียง  คิดเป็น        2.1423 % 
งดออกเสียง             29,860 เสียง  คิดเป็น       0.0019 % 

    บตัรเสีย                       0 เสียง        คิดเป็น        0.0000% 
 
วาระที ่5  พจิารณารับทราบการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯแทนต าแหน่งกรรมการทีว่่างลง 

ประธานฯได้แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบว่า เน่ืองด้วย นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน กรรมการบริษัทฯ ได้แสดง
เจตนารมณ์ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ และ กรรมการอิสระ ก่อนครบวาระ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 
คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน ไดส้รรหาบุคคลผูมี้ความรู้ความสามารถและความเหมาะสม เพ่ือมาเป็นกรรมการ
บริษทัฯ และกรรมการอิสระแทนต าแหน่งกรรมการท่ีว่างลง และเน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือผูท้รงคุณวฒิุมายงับริษทัฯ 
ตามท่ีประกาศทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.svi.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงไดพิ้จารณาเสนอให้อนุมติัแต่งตั้ง นางพิศมยั  สายบวั เป็นกรรมการ
บริษทัฯ แทนต าแหน่งกรรมการท่ีวา่งลง โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 โดยมีวาระเท่ากบัวาระท่ีเหลือจากกรรมการท่ี
ลาออกก่อนครบก าหนดตามวาระ ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เก่ียวกบัการแต่งตั้งกรรมการ ขอ้ 1.1 (2)  
ดว้ยเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ดา้นธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจหลากหลาย
ประเภทมานานหลายปี โดยรายละเอียดประวติัของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือไดแ้สดงตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3  
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ท่ีประชุมรับทราบการแต่งตั้ง นางพิศมยั  สายบวั เป็นกรรมการบริษทัฯ แทนต าแหน่งกรรมการท่ีว่างลง โดยมีผล
ตั้งแต่วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 โดยมีวาระเท่ากบัวาระท่ีเหลือจากกรรมการท่ีลาออกก่อนครบก าหนดตามวาระ ตามท่ีกล่าว
ขา้งตน้ 

 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัเิพิม่กรรมการบริษัทฯ จาก 6 ท่านเป็น 7 ท่าน และ แต่งตั้งกรรมการเพิม่ 

 
ประธานฯไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือใหมี้กรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถหลากหลายข้ึน เน่ืองจากกิจการของบริษทั

ไดข้ยายไปมาก จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมบริษทัฯ จาก 6 ท่านเป็น 7 ตามท่ีบริษทัฯเคยไดรั้บการ
อนุมติัใหบ้ริษทัฯมีกรรมการ เพ่ิม จาก 5 ท่าน เป็น 7 ท่าน จากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 1/2552 ไปแลว้  

 
ซ่ึงคณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน ไดส้รรหาบุคคลผูมี้ความรู้ความสามารถและความเหมาะสม เพ่ือมา

เป็นกรรมการบริษทัฯ และกรรมการอิสระแทนต าแหน่งกรรมการท่ีวา่งลง และเน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือผูท้รงคุณวฒิุ
มายงับริษทัฯ ตามท่ีประกาศทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.svi.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ จึงไดเ้สนอให้ท่ีประชุม พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์ เป็นกรรมการบริษทัฯ และ 
กรรมการอิสระ ส าหรับต าแหน่งกรรมการท่ีเพ่ิม ดว้ยเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากธุรกิจขนาดใหญ่ ซ่ึง
มิไดแ้ข่งขนักบักิจการของบริษทั  โดยรายละเอียดประวติัของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือไดแ้สดงตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

ทั้งน้ีคุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทัฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากบัหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ก าหนด ตามรายละเอียดของคุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทัฯ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5  

ประธานฯจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง นายประเสริฐ  บุญสมัพนัธ์ เป็นกรรมการบริษทัฯ และ กรรมการ
อิสระ ส าหรับต าแหน่งกรรมการท่ีเพ่ิม โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2560  

 ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้ และมีมติเสียงขา้งมากแต่งตั้ ง นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์ เป็นกรรมการบริษทัฯ และ 
กรรมการอิสระ ส าหรับต าแหน่งกรรมการท่ีเพ่ิม ใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2560โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย   1,580,765,856 เสียง  คิดเป็น     99.9472% 
ไม่เห็นดว้ย            834,514 เสียง  คิดเป็น      0.0528% 
งดออกเสียง                    0 เสียง  คิดเป็น       0.0000% 

    บตัรเสีย          0 เสียง        คิดเป็น       0.0000% 
 
หมายเหตุ : เน่ืองจาก นายประเสริฐ  บุญสมัพนัธ์ ติดภารกิจท่ีส าคญั จึงขอแสดงตวัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ช่วงเวลา 10.00 – 10.30 
น. ทางคณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเล่ือนวาระท่ี 6 มาต่อจากวาระท่ี 1 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขกรรมการผู้มอี านาจในการลงนามแทนบริษัทฯ 

 ประธานฯไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองจากกิจการของบริษทัฯ ขยายตวัเติบโตข้ึน เพ่ือใหมี้จ านวนกรรมการอิสระท่ี
ไม่ท าหน้าท่ีจดัการของบริษทั หรือ บริษทัในเครือ โดยเป็นกรรมการอิสระท่ีมีอ านาจควบคุม และแสดงความคิดเห็นท่ีเป็น
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อิสระเพ่ิมข้ึนอีก 1 คน  จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงกรรมการผูมี้อ  านาจในการลงนามผูกพนัตาม
หนงัสือรับรองของบริษทัฯ ดงัน้ี 

ผูมี้อ านาจเดิม: นายพงษศ์กัด์ิ โล่ห์ทองค า และ นายวรีพนัธ์ พลูเกษ ลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษทั 

แกไ้ขผูมี้อ  านาจลงนามใหม่เป็น:  นายพงษศ์กัด์ิ โล่ห์ทองค า และ นางพิศมยั สายบวั ลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญั
ของบริษทัฯ 

 ประธานฯจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแก้ไขเปล่ียนแปลงกรรมการผูมี้อ  านาจในการลงนามผูกพนัตาม
หนงัสือรับรองของบริษทัฯตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 

 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และ มีมติเสียงขา้งมากอนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงกรรมการผูมี้อ  านาจในการลงนามผูกพนั
ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯใหม่เป็น  นายพงษ์ศักด์ิ โล่ห์ทองค า และ นางพิศมยั สายบัว ลงลายมือช่ือร่วมกัน และ
ประทบัตราส าคญัของบริษทัฯตามท่ีประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย   1,594,447,153 เสียง  คิดเป็น     99.9997% 
ไม่เห็นดว้ย                 0 เสียง  คิดเป็น      0.0000% 
งดออกเสียง              5,632 เสียง  คิดเป็น       0.0003% 

    บตัรเสีย        0 เสียง        คิดเป็น       0.0000% 
 

วาระที ่ 8 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

ประธานฯไดแ้จ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2560 โดยไดเ้ปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนเฉล่ียท่ีปฏิบติัอยูใ่นอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ และธุรกิจท่ีมีขนาด
ของรายไดแ้ละผลประกอบการท่ีใกลเ้คียงกนั ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ผลการปฏิบติังานภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการและภาวะการณ์เศรษฐกิจโดยรวม เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ต่อท่ีประชุม เพื่อ
พิจารณาอนุมติั เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท (เกา้ลา้นบาทถว้น) ส าหรับกรรมการ 7 ท่าน เพ่ิมจากปี 2559 จ านวน 
1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น)  ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ไดอ้นุมติัไวคื้อ
จ านวนไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดลา้นบาทถว้น) ส าหรับกรรมการ 6 ท่าน  

 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติดว้ยเสียงเกินกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ประชุม และมีสิทธิ
ลงคะแนนอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี  2560 ตามท่ีประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย   1,594,447,153 เสียง  คิดเป็น     99.9997% 
ไม่เห็นดว้ย                  0 เสียง  คิดเป็น      0.0000% 
งดออกเสียง               5,632 เสียง  คิดเป็น       0.0003% 

    บตัรเสีย                     0 เสียง        คิดเป็น       0.0000% 
 
 
 



หนา้ 7 ของ 12 

วาระที ่ 9   พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี  2560 
ประธานท่ีประชุม เสนอใหท่ี้ประชุมอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทัส านกังาน อี วาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทัฯส าหรับปี  2560 ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทัฯ โดยการน าเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
พิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการท างาน อีกทั้งไดเ้ปรียบเทียบอตัราค่าสอบบญัชีกบับริษทัสอบ
บญัชีอ่ืนในระดบัเดียวกนั 

โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชีและเลขทะเบียนดงัต่อไปน้ี 
1) นาย โสภณ  เพ่ิมศิริวลัลภ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3182 หรือ 
2) นางสาว อรวรรณ  เตชวฒันสิริกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 4807 หรือ 
3) นาง ก่ิงกาญจน์  อศัวรังสฤษฎ ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 4496 หรือ 

(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ มาแลว้เป็นระยะเวลา 1 ปี คือ รอบปีบญัชี 2559) 
4) นางสาวรุ้งนภา   เลิศสุวรรณกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 3516 หรือ 
5) นาย ชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3972 หรือ 
6) นางสาวพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 4521 หรือ 
7) นางสาวสุมนา  พนัธ์พงษส์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 5872  

โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัได ้
และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทัส านักงาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชี
อนุญาตอ่ืนของบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดัท าหนา้ท่ีตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทน 

ผูส้อบบญัชีทั้ง 7 ราย ตามรายช่ือขา้งตน้ ไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัฯ 

โดยมีค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,920,000 บาท (หน่ึงลา้นเกา้แสนสองหม่ืนบาทถว้น) และมี
ค่าสอบบญัชีพิเศษส าหรับสิทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เป็นจ านวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหม่ืนบาท
ถว้น) ซ่ึงค่าสอบบญัชีน้ีไม่รวมค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการตรวจสอบบญัชี  

ค่าตรวจสอบบญัชี ปี 2560 ดงักล่าวขา้งตน้ มากกวา่ค่าสอบบญัชีปี 2559 เป็นจ านวนเงิน 320,000 บาท (สามแสนสอง
หม่ืนบาทถว้น) เน่ืองดว้ยบริษทัฯมีบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนในการตรวจสอบงบการเงินรวม 

 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้และมีมติอนุมติัการแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวขา้งตน้จากบริษทัส านักงาน อี วาย จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีและก าหนด ค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2560 ตามท่ีประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย   1,594,447,153 เสียง  คิดเป็น     99.9997% 
ไม่เห็นดว้ย                  0 เสียง  คิดเป็น      0.0000% 
งดออกเสียง               5,632 เสียง  คิดเป็น       0.0003% 

    บตัรเสีย                     0 เสียง        คิดเป็น       0.0000% 
 
 
 



หนา้ 8 ของ 12 

วาระที ่  10   พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรผลก าไรและจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนนิงานปี 2559 

ประธานฯไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิของงบ
การเงินรวมหลงัหกัเงินส ารองต่างๆทุกประเภท ท่ีกฎหมายและบริษทัก าหนดไว ้อยา่งไรก็ตาม อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว
จะข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงขอ้จ ากดัทางกฎหมายและความจ าเป็นอ่ืนๆ 
ในการบริหารงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ซ่ึงในรอบปีบญัชี 2559 บริษทัฯ มีผลประกอบการจากงบการเงินรวม เป็นก าไรสุทธิจ านวน 1,602,672,639 บาท (หน่ึง
พนัหกร้อยสองลา้นหกแสนเจ็ดหม่ืนสองพนัหกร้อยสามสิบเกา้บาทถว้น) และก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
จ านวน 1,614,971,114 บาท (หน่ึงพนัหกร้อยสิบส่ีลา้นเกา้แสนเจ็ดหม่ืนหน่ึงพนัหน่ึงร้อยสิบส่ีบาทถว้น) โดยงบการเงินเฉพาะ
ของบริษทัฯประกอบดว้ยก าไรสุทธิจากการด าเนินงานจ านวน 322,938,468 บาท (สามร้อยยี่สิบสองลา้นเกา้แสนสามหม่ืนแปด
พนัส่ีร้อยหกสิบแปดบาทถว้น) โดยไม่รวมเงินรับค่าสินไหมทดแทนเพ่ือชดเชยความเสียหายจากอคัคีภยัจ านวน 1,292,032,646 
บาท (หน่ึงพนัสองร้อยเกา้สิบสองลา้นสามหม่ืนสองพนัหกร้อยส่ีสิบหกบาทถว้น)  

ดว้ยบริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งส ารองเงินสดเก็บไวเ้พ่ือใช้ในการด าเนินงาน และรองรับการเติบโตของบริษทัฯ 
คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดมี้มติจากท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 เห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559 จ านวน 0.08 บาทต่อหุ้น คิดเป็น
เงินประมาณ 181.3 ลา้นบาท  หรือ คิดเป็นอตัราร้อยละ 56 ของผลก าไรสุทธิจากการด าเนินงานเฉพาะบริษทัฯ ส าหรับปี 2559 
และเป็นอตัราร้อยละ 11 ของผลก าไรสุทธิเฉพาะบริษทัฯ ท่ีรวมรายการพิเศษแลว้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- เงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท จ่ายจากก าไรท่ีไดรั้บสิทธิประโยชน์จากกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน 

จากบตัรส่งเสริมเลขท่ี  5152(2)/2556 โดยไดรั้บยกเวน้ภาษี 

- วนัท่ีไม่ไดรั้บสิทธิปันผล (XD) วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 

- ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560  

- วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้เพ่ือก าหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 

- โดยมีก าหนดจ่ายในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2560 

 การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้าของ
ก าไรสุทธิ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

จากนั้นประธานฯจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาออกเสียง 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้และมีมติอนุมติัการจดัสรรผลก าไรและจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559 
ตามท่ีประธานฯเสนอโดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย   1,589,034,785 เสียง  คิดเป็น   99.6602%  
ไม่เห็นดว้ย         5,418,000 เสียง  คิดเป็น     0.3398% 
งดออกเสียง                    0 เสียง  คิดเป็น      0.0000% 
บตัรเสีย         0 เสียง        คิดเป็น     0.0000% 

 ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา 12:00 น. 
 



หนา้ 9 ของ 12 

วาระที ่11  พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

ไดมี้ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมไดส้อบถามขอ้มูลต่างๆ และ นายพงษศ์กัด์ิ โล่ห์ทองค า กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารไดต้อบขอ้ซกัถามดงัต่อไปน้ี  

1. ขอ้ทราบเหตุผลวา่ ท าไมตอ้งสลบัวาระท่ี 6 ไวห้ลงัวาระท่ี 1 คือสลบัข้ึนก่อนวาระ 2-5 
 
ค าตอบ: เพ่ือเป็นการให้เกียรติผูถื้อหุ้น ทางบริษทัฯจึงเชิญคุณประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ ผูท่ี้ได้รับการเสนอช่ือ
แต่งตั้ งให้เป็นกรรมการท่านใหม่ของบริษัทฯ มาแสดงตวั เพ่ือว่าหากผูถื้อหุ้นประสงค์จะซักถามขอ้สงสัย
ประการใด จะไดต้อบขอ้สงสยัได ้แต่เน่ืองจากคุณประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ ติดภาระกิจส าคญั สามารถมาท่ีประชุม
ไดช่้วง 10.00-10.30 น. จึงจ าเป็นตอ้งสลบัวาระการประชุมท่ี 6 มาต่อจากวาระ 1 ก่อนวาระอ่ืนๆ 
 

2. อยากทราบวา่บริษทัฯมีโครงการจะรุกเขา้ตลาดรถยนตไ์ฟฟ้าหรือไม่ ส าหรับแผนงาน 3-5 ปี ขา้งหนา้ ซ่ึงปัจจุบนั
ทราบวา่บริษทัฯผลิตลินคา้ในส่วนของ การขนส่งสาธารณะอยูแ่ลว้ (Public Transport) 
 
ค าตอบ: ปัจจุบนั บริษทัยอ่ยท่ีประเทศสโลวาเกีย เป็นผูผ้ลิตเคเบ้ิล ส าหรับเปิดปิดประตู รถยนตไ์ฟฟ้า ซ่ึงบริษทัฯ
มีแผนจะยา้ยมาผลิตท่ีบริษทัยอ่ยท่ีประเทศกมัพูชาต่อไป การผลิตส่วนประกอบของรถยนตไ์ฟฟ้า (EV) ควรจะ
มุ่งเน้นแนวทางให้ถูกจุด เพราะมีช้ินส่วนบางช้ินผลิตในจีน บริษทัฯสนใจจะผลิตระบบเบรค และ ระบบ 
Charging ซ่ึงเป็นช้ินส่วนท่ีใชก้บั รถยนตไ์ฟฟ้าทัง่ๆไป (Captive Product). 
 

3. เน่ืองจาก บริษทัฯทธุรกิจส่งออก อยากทราบว่า การแข็งค่า และ อ่อนค่า ของเงินบาท ต่อ เงินเหรียญสหรัฐ มี
ผลกระทบต่ออตัราก าไรเบ้ืองตน้หรือไม่ และ บริษทัฯ มีวธีิบริหารอตัราแลกเปล่ียนอยา่งไร 
 
ค าตอบ: การแขง็ค่า และ อ่อนค่า ของเงินบาท ต่อ เงินเหรียญสหรัฐ มีผลกระทบต่ออตัราก าไรเบ้ืองตน้มากหรือ
นอ้ย ข้ึนอยูก่บัการผนัผวนของค่าเงิน กรณีเงินบาทแข็งข้ึนเร่ือยๆ จะมีผลท าให้ ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีซ้ือมาก่อนการ
ผลิตและแปลงเป็นเงินบาทในอตัราแลกเปล่ียนท่ีเงินบาทอ่อนค่า จะมีตน้ทุนสูง เม่ือ เทียบกบัเม่ือส่งสินคา้ไปขาย
ใหลู้กคา้ในเวลาท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทแขง็ค่า  แต่เม่ือบริษทัฯจ่ายเงินใหคู้่คา้เป็นค่าวตัถุดิบถา้จ่ายในช่วงเงิน
บาทแขง็คา่เม่ือเทียบกบัตอนท่ีรับสินคา้เขา้มา บริษทัฯจะไดก้ าไรอตัราแลกเปล่ียนส่วนน้ี 
 
เน่ืองจากบริษทัฯมีรายได ้เป็นเงินสกลุเหรียญสหรัฐในอตัราประมาณร้อยละ 90 และมีค่าซ้ือวตัถุดิบเป็นเงินสกุล
เหรียญสหรัฐในอตัราท่ีใกล้เคียงกนั การบริหารอตัราแลกเปล่ียนจึงเป็นการบริหารแบบการสร้างสมดุล (Natural 
Hedge) เป็นวธีิการช่วยลดความเส่ียงจากความผนัผวนของค่าเงิน โดยใชเ้งินจากรายรับช าระค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงิน
สกุลเดียวกัน ส่วนเงินรายรับท่ีเก็บได้สูงกว่ารายจ่าย จะซ้ือสัญญาขายอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้า (Forward 
Contract) บา้ง อยา่งไรก็ตาม เม่ือส้ินงวดบญัชี เงินสกุลต่างประเทศท่ีฝากไวใ้นบญัชีเงินตราต่างประเทศ (FCD) 
บญัชีลูกหน้ีการคา้ และ บญัชีเจา้หน้ีการคา้ ท่ีเป็นเงินสกุลต่างประเทศ ตอ้งแปลงเป็นเงินสกุลบาท ดว้ยอตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินงวดบญัชีนั้นๆ ซ่ึงจะท าใหมี้ผลก าไร หรือ ขาดทุน จากอตัราแลกเปล่ียน ทุกงวดปิดบญัชี 
 

4. ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของบริษทัฯ ในปี 2560 จะยงัคงอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัปี 2559 หรือไม่ ในกรณีท่ี
บริษทัฯอาจไปเขา้ซ้ือกิจการเพ่ิม จะท าใหค้่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมข้ึนหรือไม่ 
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ค าตอบ: ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของส่วนเฉพาะบริษทัฯ ในปี 2560 จะยงัคงอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัปี 
2559กรณีท่ีบริษทัฯอาจไปเขา้ซ้ือกิจการเพ่ิม ค่าใชจ่้ายในการบริหารจะเพ่ิมข้ึนคือค่าท่ีปรึกษาในการท า การสอบ
ทานธุรกิจ (Due Diligence) ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายท่จ าเป็นและคุม้ค่า เพราะช่วยใหก้ารตดัสินใจไม่ผิดพลาด 
 

5.  หมายเหตุประกอบในงบการเงินปี 2559 เก่ียวกบัเร่ืองการประกนัทรัพยสิ์นเสียหาย  อยากให้ผูส้อบบญัชี แสดง 
วงเงินประกนั ความเสียหายของทรัพยสิ์น และ เงินท่ีไดรั้บชดเชยจากบริษทัประกนัภยั ใหเ้ป็นหมวดหมู่ ชดัเจน 
 
ค าตอบ: ขอรับไวพ้ิจารณา 
 

6. เน่ืองจากบริษทัฯไดรั้บส่งเสริมการลงทุน และ รายไดม้าจากการส่งออก ท าไม ปี 2559 บริษทัฯจึงเสียภาษีสูงมาก 
 
ค าตอบ : ภาษีเงินไดใ้นปี 2559 ส่วนท่ีเป็นนยัส าคญั มาจากภาษีท่ีตอ้งเสียจากเงินชดเชยความเสียหายจากธุรกิจ
หยดุชะงกั (Business Interruption) จากเหตุอคัคีภยั ปลายปี 2557 
 

7. จากงบการเงินของบริษทัฯ อตัราก าไรเบ้ืองตน้ นอ้ยกวา่อตัราก าไรสุทธิ ติดต่อกนัมาหลายปี อยากทราบวา่เพราะ
เหตุผลอะไร 
 
ค าตอบ: เน่ืองดว้ยอตัราก าไรสุทธิ ไดน้ ารายไดพิ้เศษ คือเงินชดเชยความเสียหายท่ีไดรั้บจากบริษทัประกนัภยัจาก
เหตุอุทกภยัในปี 2554 และ เหตุอคัคีภยัในปี 2557 มารวมค านวณดว้ย แต่ ก าไรเบ้ืองตน้ไม่รวมรายไดพิ้เศษ
ดงักล่าว 
 

8. บริษทัฯมีนโยบายก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ใหด้ ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 3 วาระหรือไม่ 
 
ค าตอบ : บริษทัฯมีนโยบายก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ โดยให้ด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 
9 ปี หรือไม่เกิน 3 วาระ แต่ กรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่ง 3 วาระแลว้ อาจพิจารณาให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระอีกได ้หากเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทัฯ 
 

9. อาจารยสุ์วรรณ เป็นกรรมการอิสระ ถือหุ้นบริษทั SVI ท่ีในอตัราร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด ถา้อาจารย์
แปลง ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีถืออยู ่จ  าท าใหอ้าจารย ์ถือหุน้เกินอตัราร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดหรือไม่ 
 
ค าตอบ : ถา้ทุกคนแปลงใบส าแดงสิทธิเป็นหุ้นของบริษทัฯทั้งหมด คงท าให้ไม่เกินอตัราร้อยละ 1 ของจ านวน
หุน้ทั้งหมด 
 

10. SVI W3 ออกทั้งหมดก่ีหน่วย แจกไปแลว้ก่ีหน่วย ยงัเหลืออีกก่ีหน่วย 
 
ค าตอบ : SVIW3 ออกทั้งหมด 31 ลา้นหน่วย จดัสรรให้กรรมการ 6 ท่าน เป็นจ านวน 6 ลา้นหน่วย จดัสรรให้
พนกังานไปแลว้ 16.7 ลา้นหน่วย ยงัคงเหลือ 8.3 ลา้นหน่วย การจดัสรร SVIW3 น้ี อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีจะไดสิ้ทธิ
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น าไปขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดปี้ละ 20% หากพน้สภาพการเป็นกรรมการ หรือ พนักงานบริษทัฯในปีใด จะ
หมดสิทธิไดรั้บส่วนท่ีเหลือตามท่ีบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนแจง้ไวก้บั ก.ล.ต และ ตลาดหลกัทรัพย ์
 

11. การจ่ายเงินปันผล อยากให้พิจารณาน าเงินชดเชยความเสียหายท่ีไดรั้บจากบริษทัประกนัภยัเขา้มาพิจารณาดว้ย 
เพราะค่าเสียหายจากเหตุอคัคีภยัไดน้ าไปรวมเป็นค่าใชจ่้าย ท าให้บริษทัฯขาดทุน และ ไม่จ่ายปันผลในปีท่ีเกิด
เหตุไปแลว้ เงินปันผลท่ี 0.08 บาท ต่อ หุน้ จึงนอ้ยเกินไป ถา้บริษทัฯไม่ตอ้งการจ่ายเงินสด จะจ่ายเป็นหุ้นปันผล
หรือ Warrant ก็ได ้จึงอยากจะฝากไวใ้หพิ้จารณา 
 
ค าตอบ : ดว้ยบริษทัฯมีความจ าเป็นตอ้งส ารองเงินสดไวเ้พ่ือขยายงาน ตามแผนธุรกิจ ท่ีจะใหมี้ฐานการผลิต และ 
ฐานลูกคา้เพ่ิม ทางภาคเหนือของยโุรป และ ทางแถบสหรัฐอเมริกา การมีเงินสดส ารองไว ้ท าให้การกูเ้งินเพ่ิม
ส าหรับการลงทุนนอ้ยลง และ มีอ านาจในการต่อรองการกูเ้งินเพ่ิมข้ึน บริษทัฯมุ่งเนน้การพฒันาท่ีเติบโต บริษทั
ฯไม่มีสินคา้ของตวัเอง จึงควรจะสร้าง ศูนยว์ิจยั (design center) เพื่อพฒันาและผลิตสินคา้ของตวัเองดว้ย ถา้
บริษทัฯสามารถเติบโตไดต้ามแผนงาน เม่ือมีเงินสดคงเหลือก็จะจ่ายเป็นเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ 
 ส่วนค าแนะน าใหจ่้ายเป็นหุน้ปันผล หรือ Warrant จะรับไวพ้ิจารณา 

 
12. อยากทราบวา่ในปี 2017 และ 2018 บริษทัยอ่ยในยโุรป จะมีผลการด าเนินงานเป็นอยา่งไร 

 
ค าตอบ : บริษทัยอ่ยในประเทศออสเตรีย จะผลิตสินคา้ท่ีมีความซบัซอ้น มีเทคโนโลยีสูง ส่วนลูกคา้ท่ีมีความ
ซบัซ้อนน้อยกวา่จะยา้ยมาผลิตในประเทศไทย ส่วนโรงงานในประเทศสโลวาเกีย เป็นการผลิต ผลิตภณัท์ตวั
ใหม่ท่ี SVI ยงัไม่เคยผลิต คือผลิต Cable และ Harness ซ่ีงบางส่วนจะยา้ยมาผลิตท่ีโรงงานท่ีประเทศกมัพูชา โดย
โรงงานท่ีประเทศสโลวาเกียจะเร่ิมผลิต Box Build ในปี 2017 น้ี 
 

13. บริษทัฯมีโรงงานท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางกระดี ปทุมธานี หลายโรงแลว้ ท าไมยงัตอ้งเก็บโรงงานท่ีแจง้วฒันะ
เป็นโรงงานส ารอง 
 
ค าตอบ : ปัจจุบนับริษทัฯ ก าลงัหาผูม้าเช่า และ จะพิจารณาขาย ถา้ไดร้าคาท่ีเหมาะสม 
 

14. ดูจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษทัฯมีการลงทุนในหุ้นกู ้อยากทราบว่าท าไม และ ท าให้สภาพคล่อง
ลดลงหรือไม่ 
 
ค าตอบ : การลงทุนในหุน้กู ้เพ่ือใหเ้งินสดท่ีถือไวไ้ดผ้ลตอบแทนเพ่ิมข้ึน และ เป็นการลงทุนในหุน้กูข้องบริษทัฯ
ท่ีมี Rating A ซ่ึงสามารถขายไดใ้นตลาดรอง จึงไม่ท าใหส้ภาพคล่องลดลง 
 

15. ผูถื้อหุน้คนสุดทา้ยไดก้ล่าววา่มีความช่ืนชมในบริษทัฯท่ีเขา้ท าการซ้ือกิจการของ Seidel Group และกา้วข้ึนเป็น
บริษทัชั้นน าอนัดบั 1 ใน 50 ของบริษทักลุ่ม EMS ของโลก จึงขอให้คณะกรรมการ และ ผูบ้ริหารน าพาบริษทัฯ
ใหเ้จริญกา้วหนา้ และ เติบโตต่อไป 
 
ค าตอบ: ขอบคุณมากครับ 
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ไม่มีผูใ้ดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา  12.00 น. 

                                                
    

ตรวจทานโดย                                         บนัทึกการประชุมโดย 
                       
                      

                                         
              (นายพงษศ์กัด์ิ โล่ห์ทองค า)                      (ดร. สุวรรณ วลยัเสถียร )             (นางพิศมยั สายบวั) 

                    กรรมการและ                             กรรมการและประธานท่ีประชุม           กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ                                                
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร     

                                                                 
 


