เอกสารแนบรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2555
ประชุมเมือวันศุกร์ ที 27 เมษายน 2555
ณ ห้ องประชุมใหญ่ ชัน 3 บริษัทเอสวีไอ จํากัด (มหาชน)
เลขที 142 หมู่ที 5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ในระหว่ างการประชุมมีคาํ ถามจากผู้ถือหุ้น และประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารของบริษัท ได้ ตอบชีแจงดังต่ อไปนี
1. อยากทราบว่า การดําเนินงานปี 2555 บริ ษทั จะสามารถทํากําไรสุทธิ ได้ 8-9% ของรายได้ เหมือนปี ก่อนๆ หรื อไม่?
- กําไรสุ ทธิ จากการดําเนินงานที+ร้อยละ 9 ของยอดขาย มีโอกาสเป็ นไปได้ยาก เพราะยอดขายในไตรมาสแรก ยัง
ไม่มาก ประกอบกับค่าแรงทีเ+ พิม+ ขึ5นในไตรมาส 2
2. ค่าเผือ+ หนี5สงสัยจะสูญ บันทึกในปี 2555 จํานวน 122 ล้านบาท จะมีโอกาสเก็บเงินได้หรื อไม่?
- อาจจะไม่สามารถเก็บเงินได้ในปี นี5 หรื อเก็บได้ไม่เต็มทั5งจํานวน อยูร่ ะหว่างเจรจากับลูกค้า
3. ผลจากอุทกภัยปลายปี 2554 มีลูกค้าเปลี+ยนฐานการผลิตไปหรื อไม่? เป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์อะไร? และมีลูกค้าใหม่มา
ทดแทนหรื อไม่? จะเห็นรายรับจากลูกค้ารายใหม่เมื+อไร?
- มีลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณ ฑ์อุตสาหกรรม เปลี+ยนฐานการผลิตไป 1 ราย บริ ษทั มีลูกค้ารายใหม่เข้ามาทดแทน จะ
เริ+ มผลิตให้กบั ลูกค้ารายใหม่ปลายปี นี5
4. อยากทราบว่ายอดขายปี 2556 จะเติบโตอย่างไร?
- ขอเวลาประมาณ 6 เดือน เพื+อดูเหตุการณ์และความพร้อมต่างๆของบริ ษทั ปกติบริ ษทั จะมียอดขายโตขึ5นปี ละ
25-30% ถ้าความพร้อมกลับไปเหมือนเดิม
5. กําลังการผลิตที+เป็ นสัดส่ วนของโรงงานแจ้งวัฒนะ กับ โรงงานที+ประเทศจีน เป็ นอย่างไร?
- สัดส่ วนการผลิตที+โรงงานถนนแจ้งวัฒนะประมาณ 15-20% ของความต้องการการผลิตทั5งหมด ส่ วนโรงงานใน
ประเทศจีนยังผลิตได้เป็ นสัดส่วนที+นอ้ ยมาก
6. ลักษณะผลิตภัณฑ์ที+ผลิตที+โรงงานประเทศจีน เป็ นกลุม่ สิ นค้าประเภทไหน?
- เป็ นกลุม่ อุตสาหกรรม มีที+เป็ น Niche ผสมอยูบ่ า้ ง
7. กรณี ที+ต้องการผลิ ตเต็มกําลัง ต้องปรับ ปรุ งโรงงานที+ถ นนแจ้ง วัฒนะอย่า งไรบ้า ง และ มี แผนจะขายโรงงานนี5
หรื อไม่?
- ต้องปรังปรุ งระบบแอร์ และพื5นที+ใช้งานต่างๆ บริ ษทั ขอเวลาพิจารณาเหตุการณ์ประมาณ 2 ปี จึงจะตัดสิ นใจว่า
จะขาย หรื อดําเนินการอย่างไร ให้เหมาะสมต่อไป
8. การตั5งสํานักงานจัดหาวัตถุดิบที+ไต้หวัน ช่วยประหยัดต้นทุนได้ประมาณเท่าไร?
- การตั5งสํานักงานในไต้หวัน เพื+อให้สามารถต่อรองราคากับผูข้ ายวัตถุดิบรายใหญ่ได้ หากปริ มาณสัง+ ซื5อในปี นี5
หรื อปี ต่ อๆไปมีมากขึ5น อํานาจในการต่ อรองราคาจะมี ม ากขึ5 นเรื+ อยๆ บริ ษทั จะสามารถรัก ษากําไรสุ ทธิ ต่อ
ยอดขายให้อยูใ่ นอัตราสูงเช่นเดิม

9. การขึ5นค่าแรงขั5นตํ+าเป็ นวันละ 300 บาท มีผลกระทบต่อต้นทุนอย่างไร ยังสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้หรื อไม่? และ
สามารถผลักภาระนี5ให้ลกู ค้าได้หรื อไม่?
- มีผลกระทบต่อต้นทุนประมาณ 1 % ของยอดขาย บริ ษทั ยังสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ เพราะว่าคู่แข่งที+ต5 งั อยู่
ในประเทศจีน มีค่าแรงใกล้เคี ยงกับ ของประเทศไทย ส่ วนค่าแรงของคู่แ ข่ ง ในยุโรปตะวัน ออกสู งกว่าของ
ประเทศไทย สําหรับประเทศที+มีค่าแรงตํ+ากว่าประเทศไทย เช่ น เวีย ดนาม ฟิ ลิปปิ นส์ อิน โดนี เซี ย ประเทศ
เหล่ านี5 ปั จจุ บนั ยัง ไม่ มีคู่ แข่ ง ไปตั5งโรงงานประเภทเดี ยวกับ ของบริ ษทั เพราะยังติ ดขัดปั จจัยพื5น ฐานหลาย
ประการ
10. กรณี พนักงานรายวันที+ทาํ งานในสายการผลิตขาดแคลน บริ ษทั มีแผนการแก้ไขอย่างไร?
- ปัจจุบนั บริ ษทั แก้ปัญหาคนงานขาดแคลน โดยการทํางานล่วงเวลา แต่คาดว่าการขาดแคลนแรงงานนี5จะเป็ นการ
ชัว+ คราว เพราะพนักงานที+กลับบ้านช่วงเกิดอุทกภัย ได้รับเงินค่าจ้าง 75% บางคนได้รับเงินก้อนชดเชยจากการ
ลดพนักงาน จะกลับเข้ามาทํางานในเมืองรอบใหม่อีก
11. การป้ องกันนํ5าท่วม โดยการสร้างเขื+อนของ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี บริ ษทั ต้องรับภาระค่าใช้จา่ ยอย่างไร?
- สวนอุตสาหกรรมฯ ได้รับเงิน ช่วยเหลือดอกเบี5ยอัตราตํ+าจากรัฐบาล เมื+อสร้างเขื+อนเสร็ จคงต้องเก็บค่าใช้จ่าย
ส่ วนกลางเพิม+ ขึ5น ปัจจุบนั ยังไม่ทราบส่วนที+จะเก็บเงินเพิม+ นี5
12. ถ้ามีน5 าํ ท่วมในปี 2555 บริ ษทั วางแผนป้ องกันอย่างไร?
- ถ้านํ5าท่วมมากเหมือนปี 2554 คงต้องปิ ดโรงงานที+บางกะดีชว+ั คราว ไปผลิตที+โรงงานถนนแจ้งวัฒนะบางส่ วน
และไปเช่าโรงงานที+อื+นเพิม+ บางส่ วน
13. เงินทดแทนค่าเสียหายจากบริ ษทั ประกันภัย บริ ษทั ต้องเสี ยภาษีเงินได้หรื อไม่?
- กรณี เป็ นเงินค่าสิ นไหมทดแทนความเสี ยหายจากทรัพย์สิน เช่นเครื+ องจักร หรื อสิ นค้าคงคลัง ได้รับยกเว้นไม่
ต้องนํามาคํานวณเป็ นรายได้เพื+อเสี ยภาษีเงิ นได้นิติบุคคล ส่ วนค่าสิ นไหมทดแทนจากการสู ญเสี ยรายได้ทาง
ธุรกิจจากการหยุดชะงักของกิจการ (Business Interruption) ต้องนํามาคํานวณเป็ นรายได้เพื+อเสี ยภาษี
14. การที+บริ ษทั บันทึกค่าเสี ยหายจากอุทกภัยจํานวน 1,974 ล้านบาท ในปี 2554 บริ ษ ทั จะได้เงิ น ทดแทนจากบริ ษทั
ประกันภัยมากกว่าจํานวนนี5หรื อไม่?
- บริ ษทั ยังไม่สามารถทราบได้ เพราะตัวแทนของบริ ษทั ประกันภัยอยูใ่ นระหว่างตรวจสอบเอกสาร
15. เหตุใดการได้เงินทดแทนค่าเสียหายจากอุทกภัย จากบริ ษทั ประกันภัย จึงล่าช้ามาก
- ด้วยการเกิ ดอุทกภัย ในปี 2554 นี5 มีผูเ้ สี ยหายจํานวนมาก และการเรี ยกค่าเสี ย หายมี จาํ นวนมหาศาล ทําให้
กระบวนการตรวจสอบเอกสาร และ การใช้เวลาในการตรวจสอบความเสี ยหายของทรัพย์สิน เพื+อสรุ ปเงินค่า
สิ นไหมทดแทนความเสียหายต้องใช้เวลานาน
16. บริ ษทั ทําประกันภัยรอบใหม่เมื+อไร มีการเปลี+ยนแปลงการคุม้ ครองอย่างไรบ้าง?
- รอบการทําประกันภัยของบริ ษทั เริ+ ม 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายน ของทุกปี อยูใ่ นระหว่างการติดต่อกับบริ ษทั
ตัวแทน ยังไม่ได้สรุ ปเงื+อนไขที+ชดั เจนในปัจจุบนั
17. การที+คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้กบั บริ ษทั ที+อยูใ่ นเขตอุทกภัย 8 ปี เป็ นการนับ
อายุเพิม+ จากบัตรส่งเสริ มที+มีอยูเ่ ดิมหรื อไม่?
- บริ ษทั ต้องขอบัตรส่งเสริ มใบใหม่ โดยสิ ทธิการยกเว้นภาษีเงินได้เป็ น 1.5 เท่าของเงินลงทุน เป็ นระยะเวลา 8 ปี
โดยนับจากวันที+เริ+ มส่ งสิ นค้าขายครั5งแรกจากบัตรนี5 ส่ วนเงินลงทุนที+ลงทุนในบัตรส่ งเสริ มฯก่อนหน้านี5และยัง
เหลือเวลาอยู่ ยังไม่ได้นาํ ไปใช้ในการยกเว้นภาษีเงินได้ สามารถยกมารวมกับบัตรส่ งเสริ มใบใหม่น5 ี ได้ โดย
ได้รับสิ ทธิการยกเว้นภาษีเงินได้ 1 เท่าของเงินลงทุนเหมือนบัตรส่ งเสริ มใบเดิม
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18. การขอเพิม+ กรรมการอีก 1 ตําแหน่ง มีผลดี ผลเสี ย อย่างไร นอกจากทําให้ค่าใช้จ่ายเพิม+ ขึ5น?
- การเพิม+ กรรมการอีก 1 คน มีผลดีคือ ได้ผมู้ ีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ทางธุรกิจเพิม+ ขึ5น และเป็ นการ
แทนตําแหน่งเดิมที+วา่ งลง ส่ วนค่าใช้จ่ายจะอยูใ่ นงบประมาณ 8 ล้านบาท เท่าเดิมกับทีผ+ ถู้ ือหุน้ ได้อนุมตั ิไปแล้ว
19. บริ ษทั มีแผนจะซื5อหุน้ คืนอีกหรื อไม่ ส่วนหุ้นที+ซ5ือคืนมาแล้ว มีแผนจะจดทะเบียนลดทุน หรื อจะขาย?
- บริ ษทั ยังไม่ได้พิจารณาเรื+ องนี5 เพราะอยูใ่ นระหว่างต้องใช้เงินเพื+อซื5 อเครื+ องจักร วัตถุดิบ และ ฟื5 นฟูกิจการด้าน
ต่าง ๆ
20. กรณี ที+มีบริ ษทั ในประเทศต้องการสัง+ ให้บริ ษทั ผลิตสินค้า จะมีเงื+อนไขอย่างไรบ้าง?
- ถ้าสนใจ จะสั+งบริ ษทั ผลิตสิ นค้า สามารถติดต่อกับฝ่ ายการตลาดของบริ ษทั ได้ แต่ตอ้ งมีปริ มาณมากพอ โดย
บริ ษทั เน้นสิ นค้าในกลุ่มเทคโนโลยีสูง และราคาสูง
21. การประชุมครั5งหน้า ขอให้ใช้จอสําหรับฉายสไลด์ใหญ่ข5 ึน เพราะมองเห็นไม่ชดั
- บริ ษทั ขอรับเรื+ องนี5ไว้พจิ ารณาในการประชุมครั5งต่อไป

________________________
นางพิศมัย สายบัว
เลขานุการบริ ษทั
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