เอกสารแนบรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2556
บริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือวันพุธที 24 เมษายน 2556
ณ ห้ องประชุมคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์
54 ถนนกําแพงเพชร 6 หลักสี กรุงเทพฯ 10210
ในระหว่ า งการประชุ ม มีคํา ถามจากผู้ ถือ หุ้ น โดยคณะกรรมการและประธานเจ้ าหน้ า ทีบ ริ หารของบริ ษั ท ได้ ต อบชีแจง
ดังต่ อไปนี
1. อยากทราบเรื องแผนการซื อกิจการในยุโรป

บริ ษทั ฯต้องรอดูสถานะการณ์การแก้ปัญหาเศรษฐกิจในยุโรปก่อน เพราะปัจจุบนั ยังมีความเสี ยงอยูม่ าก
อยากทราบว่ายอดขายปี 2556 และ 2557 จะเติบโตอย่างไร กรณี ไม่ไปซือกิจการในยุโรป?
- ปกติบริ ษทั จะมียอดขายโตขึนปี ละ 20-30%
เงินทดแทนค่าเสียหายจากบริ ษทั ประกันภัย บริ ษทั คาดว่าจะได้เมือไร
- จํานวนเงิ น ค่ า สิ น ไหมทดแทนความเสี ย หายจากทรั พ ย์สิน อยู่ร ะหว่ างต่ อรอง คาดว่ าน่ าจสรุ ปได้ก ลางปี นี
สําหรับเงินทดแทนจากการสูญเสี ยรายได้ทางธุรกิจจากการหยุดชะงักของกิจการ (Business Interruption)
อยูร่ ะหว่างรวบรวมข้อมูลเพือส่ งให้ตวั แทนบริ ษทั ประกันภัย
จากผลประกอบการของบริ ษทั ฯปี 2555 อัตรากําไรจากการดําเนิ นงานต่อรายได้ตากว่
ํ าปี ก่ อน อยากทราบว่า ผล
ประกอบการปี 2556 อัตรากําไรสุทธิ จากผลการดําเนินงานจะกลับมาที 9-10% อีกหรื อไม่
- ต้องรอให้การผลิตสิ นค้าให้ลูกค้าใหม่ได้ปริ มาณมากเต็มที ประมาณกลางปี 2556 ซึ งปี 2557 น่ าจะกลับไป
ได้อตั รากําไรสุ ทธิทีจุดเดิมได้
อยากทราบว่าลูกค้าทีเป็ นญีปุ่ น เสนอราคาเป็ นเงินสกุลเย็น หรื อ สกุลเหรี ยญสหรัฐ
- บริ ษทั ฯเสนอราคาเป็ นเงิ นเหรี ยญสหรัฐ เนื องจากภาวะการณ์เรื องค่าเงินยังปั นป่ วน ถ้าขายสิ นค้าเป็ นสกุลเงิ น
เหรี ยญสหรัฐ บริ ษทั ฯสามารถทําเป็ น Natural Hedge กับรายการซือวัตถุดิบทีเป็ นสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐได้
กรณี พนักงานรายวันทีทํางานในสายการผลิตขาดแคลน บริ ษทั มีแผนการแก้ไขอย่างไร?
- ปั จจุบนั บริ ษทั แก้ปัญหาคนงานขาดแคลน โดยการทํางานล่วงเวลา ในระยะยาวต้องใช้อุปกรณ์อตั โนมัติมาช่วย
ทํางานมากขึน
ขอให้ช่วยแสดงวิสยั ทัศน์ใน 3 ปี ข้างหน้าว่ามีเป้ าหมายในการบริ หารธุ รกิจของบริ ษทั อย่างไร
- บริ ษทั ฯจะพยายามลดต้นทุนการซื อวัตถดิบกับบริ ษทั คู่คา้ เพิมสิ นค้าใหม่ หาลูกค้าใหม่ ด้วยการเข้าไปในตลาด
ใหม่ท งั ส่ วนในแถบยุโรป และ อเมริ กา พิจารณาอยากรอบคอบถึงภาวะเศรษฐกิจในยุโรปก่อนการตัดสิ นใจ
ลงทุนเกียวกับ M&A.
- ลักษณะผลิตภัณท์ทีบริ ษท
ั ผลิต ในกลุ่มอุตสาหกรรม จะใช้กนั มากในประเทศกําลังพัฒนาหรื อพัฒนาแล้ว จึง
เป็ นสินค้าทีมีวงจรอายุนาน ส่ วนสิ นค้าทางด้านอุปกรณ์การแพทย์ จะดีข ึนเรื อยๆ เพราะมีคนรักสุ ขภาพ และ มีผู้
สูงวัยเพิมขึนเรื อยๆ ส่วนสิ นค้าเฉพาะกลุ่ม หรื อ Niche เป็ นสินค้าทีเติบโตได้ และ คู่แข่งเข้ามาในหมวดนี ยาก
-
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บริ ษทั ฯไม่ผลิตสินค้าประเภทอุปโภคบริ โภค เพราะวงจรอายุส นั เปลียนแปลงขึนลงรวดเร็ วตามความต้องการ
ของตลาดและเทคโนโลยี
8. กรณี ขยายธุ รกิจไปสหรัฐอเมริ กา จะมุ่งเน้นผลิตภัณท์ประเภทใด?
- เป็ นผลิตภัณท์ประเภท อุตสาหกรรม และ ผลิตภัณท์เฉพาะกลุ่ม บริ ษท
ั ได้ลูกค้ามาเป็ นการผลิตเครื องพิมพ์สลิป
ต่างๆ เช่น การพิมพ์สลิปจากตู้ เอทีเอ็ม พิมพ์สลิปจากเครื องเล่นการ์ซิโน หรื อพิมพ์จากเครื องอุปกรณ์ต่างๆ เป็ น
ต้น
9. สถานะการณ์ ปัจ จุ บ น
ั เงิ นบาทมี ค่าแข็งมาก บริ ษ ทั ฯได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง ? กําไรในไตรมาส 1 จะมี
ผลกระทบอย่างไร
- เนื องจากระยะเวลาการหมุ นเวียนของวัตถุ ดิบจากวันทีรับวัตถุดิบเข้าคลังสิ นค้า เบิกวัตถุดิบจากคลังสิ นค้าเข้า
สายงานการผลิต จนผลิตเป็ นสิ นค้าสําเร็จรู ป จัดส่ งสินค้าให้ลูกค้า และ รับเงินจากลูกค้า ยังใช้เวลาหลายวัน ทํา
ให้วตั ถุดิบทีเข้ามาสมมุติวา่ รับเข้ามาขณะทีอัตราแลกเปลียน 30 บาท ต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐ ขณะทีขายให้ลูกค้า
อัตราแลกเปลียนอยู่ที 29 บาท ต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐ กรณี ทีสมมุติน ี บาทแข็งขึนในอัตราร้อยละ 3.3 ต้นทุน
วัตถุดิบจะเพิมขึ นเล็ก น้อย แต่ บริ ษ ัทฯจะกําไรอัตราแลกเปลี ยนตอนจ่ายเงิ นค่าวัต ถุดิบให้คู่ค ้า บริ ษ ทั ฯซื อ
วัตถุดิบร้อยละ 76 เป็ นเงินเหรี ยญสหรัฐ และ มีรายได้จากการขายสิ นค้าเป็ นเงินเหรี ยญสหรัฐร้อยละ 85 จึง
สามารถลดความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนได้บางส่วน ด้วยเป็ นระบบตามธรรมชาติ (Natural Hedge) และ
บริ ษ ัท บริ หารความเสี ยงจากอัต ราแลกเปลี ยนด้ว ยการซื อ ขายเงิ นตราต่ า งประเทศล่ วงหน้า (Forward
Exchange Contract) รวมทังการบริ หารสิ นค้าคงคลังต้องให้มีอตั ราการหมุนเวียนเร็ วขึน
- กําไรในไตรมาสทีหนึ งปี น ี ได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทบ้าง และ ค่าเสื อมราคาทีสู งขึน เนื องจาก
ซือเครื องจักรใหม่มาทดแทนเครื องจักรเดิมทีเสี ยหายจากอุทกภัย
10. อยากทราบ ว่า การทีบาทแข็งค่าขึนมาก บริ ษทั สามารถขึนราคาสิ นค้าได้หรื อไม่
- บริ ษทั ต้องพิจารณาปัจจัยหลายอย่างในการจะขึนราคาขายกับลูกค้า ว่าลูกค้าจะรับราคาใหม่ได้กรื อไม่
11. จะทราบได้อย่างไรว่ากําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนในงบการเงิ นปี 2555 มีส่วนทียังไม่เกิ ดขึนจริ งเท่าไร และ
เนืองจากอะไร?
- ส่ วนของกําไรจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่ เกิ ดขึนจริ งดูได้ในหน้า 54 ของรายงานประจําปี ในส่ วนของงบ
กระแสเงินสด ซึงมีจาํ นวน 14,356,736 บาท เนืองจาก ณ วันสินงวดบัญชี ต้องคํานวณทรัพย์สิน และ หนีสิน
ของบริ ษทั ส่ วนทีเป็ นเงินตราต่างประเทศให้เป็ นเงินสกุลบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันสิ นงวดบัญชี จึงมี
ส่ วนกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน เมือเปรี ยบเทียบกับวันทีได้ทรัพย์สินหรื อหนีสินนันๆมา
12. ผูถ้ ือหุน
้ ได้ถามรายละเอียดในงบการเงินปี 2555 ซึงรายงานในหนังสื อรายงานประจําปี 2555 ดังนี
12.1 บัญชีลูกหนีการค้า ซึ งแสดงในหน้า 66 มีรายการหักค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญจํานวน 140 ล้านบาท เป็ นการตัง
สํารองเนืองจากอะไร
- เป็ นการตังสํารองลูกค้ารายใหญ่ 1 ราย ทีย้ายออกช่ วงเกิ ดอุทกภัย และ ไม่ชาํ ระเงิ นค้าสิ นค้าตามกําหนด ซึ ง
สามารถตกลงกันได้แล้วในไตรมาสหนึงปี 2556
12.2 ทําไมต้องตังค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจํานวน 22.8 ล้านบาท
- เป็ นการตังการด้อยค่าของเงิ นลงทุนทีเกี ยวเนื องกับการลงทุนในโรงงานทีเทียนจิน เนื องจากโรงงานนี ยงั ไม่มี
กําไร
12.3 ผลขาดทุนสะสมปี 2554 จํานวน 1,274.9 ล้านบาท จะนําไปใช้หกั ผลกําไรในปี ต่อไปได้หรื อไม่
- ไม่สามารถนํามาใช้หกั ผลกําไรในปี ถดั มาได้ เนื องจากรายการนี เป็ นรายการตังสํารองค่าความเสี ยหายจากอุทกภัย
เป็ นรายการทีบวกกลับเมือยืนรายงาน ภ.ง.ด 50 ซึงเป็ นรายงานเกียวกับการยืนภาษีกบั กรมสรรพากร
หน้า 2 ของ 4

12.4 รายงานผูส้ อบบัญชี หน้า 46 ในหมวดเรื องอืน ทีกล่าวถึ งบริ ษท
ั ย่อยทีตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี ท่านอืน

หมายความว่าอย่างไร
- คุณโสภณ เพิมศิ ริวลั ลภ ผูต้ รวจสอบบัญชี จาก บริ ษท
ั สํานัก งานเอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ได้ช ีแจงว่า ได้เขียน
ข้อความนี เป็ นข้อสังเกตุ แต่เป็ นการรับรองงบการเงินของบริ ษทั ฯแบบไม่มีเงือนไข เพราะทางบริ ษทั สํานักงาน
เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ได้ส่งตัวแทนไปตรวจสอบการสอบบัญชีของโรงงานทีเทียนจิน เมือปลายปี 2555 ด้วย
12.5 เมือเปรี ยบเทียบงบการเงินปี 2554 และ ปี 2555 ทีแสดงในหน้า 50 โดยปรับรายการเกียวกับความเสี ยหาย
จากอุทกภัยของปี 2554 ออก และปรับรายการเงินค่าเสียหายจากอุทกภัยรับในปี 2555 ออก พบว่าผลกําไรสุ ทธิ
ปี 2555 น้อยกว่าปี 2554 อยากทราบว่าเป็ นเพราะอะไร
- กําไรปี 2555 น้อยกว่าปี 2554 เป็ นผลเนื องจากอุทกภัยปลายปี 2554 ทําให้บริ ษทั ใช้เวลาในการฟื นฟูโรงงาน
และ การสังซือเครื องจักรใหม่ ค่อยๆทะยอยเข้ามา การผลิตจึงค่อยๆเริ ม ทําให้ยอดขายช่วงต้นปี 2555 ตํามาก
และ ค่อยๆทะยอยเพิมขึน แต่ยงั มียอดขายไม่สูงเท่าปี 2554 อีกทังยังมีค่าใช้จา่ ยเพิมขึนจากการฟื นฟูบริ ษทั และค่า
เสื อมราคาทีเพิมขึนจากการซือเครื องจักรใหม่แทนเครื องจักรเดิมทีเสี ยหาย
12.6 เงิ นทีให้บริ ษทั ย่อยกู้ โดยคิดดอกเบียทีอัตราร้อยละ 2.0 ตามทีกล่าวในรายงานหน้า 63 สงสัยว่าทําไมให้กู้
ดอกเบียอัตราตํามาก ควรจะให้บริ ษทั ย่อยกูโ้ ดยคิดดอกเบียให้สูงกว่าต้นทุนดอกเบียทีบริ ษทั แม่กมู้ า เพือให้บริ ษทั
ย่อยมีค่าใช้จา่ ยสูง จะได้ประหยัดภาษีเงินได้
- บริ ษทั ฯให้เงิ นบริ ษท
ั ย่อยกู้ เพือนําไปลงทุนในบริ ษทั ย่อยทีเทียนจิน ไม่ได้คิดดอกเบียสู ง เพราะบริ ษทั Globe
Vision ไม่มีรายได้ และ ไม่มีภาระทางภาษีแต่อย่างใด
12.7 จากรายงานงบการเงิ น หน้า 82 ข้อ 30.4 ข. ทีมีหมายเหตุจากผูส้ อบบัญชี วา่ บริ ษทั ฯมีคดีความ ให้ชาํ ระ
ค่าเสี ยหาย 2 ล้านบาท อยากทราบว่าเป็ นคดีทีมาจากเหตูการณ์เดียวกับทีมีหมายเหตุในข้อ 30.4 ก. หรื อไม่
ทําไมไม่มีความเห็นจากทีปรึ กษากําหมายเหมือนข้อ 30.4 ก.
ั หมายเหตุขอ้ 30.4 ก. ซึ งเป็ นคดีเกียวกับลูกค้า 1 รายทีไม่
- หมายเหตุในงบการเงิน ข้อ 30.4 ข. เป็ นคนละคดี กบ
ชําระค่าสิ นค้าให้บริ ษทั ฯโดยกล่าวอ้างว่ายึดไว้เป็ นค่าเสี ยหายทีทางบริ ษทั ฯส่ งมอบสิ นค้าให้ไม่ได้ตามกําหนดด้วย
เหตุอุทกภัยซึงลูกค้าอ้างว่าไม่ใช่เป็ นเหตุสุดวิสัยทีสามารถยกเว้นได้ตามทีระบุในสัญญากับบริ ษทั ฯ ปัญหาเรื องนี
อยูท่ ีการตีความคําว่า “เหตุสุดวิสัย” จึงจําเป็ นต้องมีคาํ ยืนยันจากทีปรึ กษากฎหมายว่าเหตุอุทกภัยทีบริ ษทั ฯได้รับ
จนไม่สามารถผลิตสิ นค้าให้ลูกค้าได้เป็ นเหตุสุดวิสัย แต่สาํ หรับกรณี ขอ้ 30.4 ข. เป็ นกรณี เกี ยวกับคู่คา้ ทีขาย
วัตถุดิบให้บริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯเป็ นเจ้าของอุปกรณ์แท่นพิมพ์ เมือบริ ษทั ฯต้องการย้ายอุปกรณ์แท่นพิมพ์ไปให้
ผูข้ ายวัตถุดิบรายใหม่ คู่คา้ รายดังกล่าวนีไม่ยอมคืนอุปกรณ์แท่นพิมพ์ให้บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯจึงไม่จ่ายชําระค่าสิ นค้าที
ซื อมาจากคู่คา้ รายนีจนกว่าจะได้รับคืนอุปกรณ์แท่นพิมพ์ของบริ ษทั ฯ ซึ งบริ ษทั ฯได้ต งั ยอดทีต้องชําระค่าสิ นค้า
ของบริ ษทั นีไว้แล้วทังหมด ในงบการเงินของบริ ษทั ฯ
13. อยากทราบเหตุผลทีต้องเพิมกรรมการจาก 5 ท่าน เป็ น 6 ท่าน เพราะอะไร และ ทําไมไม่เพิมเป็ นเลขคีเพือให้การ
ออกเสียงในทีประชุม ไม่มีปัญหาทีจะออกเสี ยงมาเท่ากัน 2 ฝ่ าย และการเพิมกรรมการต้องแก้หนังสื อบริ คนธ์สนธิ
หรื อไม่
- สาเหตุทีต้องเพิมจํานวนกรรมการ เนื องจากปั จจุบนั บริ ษท
ั ฯมีจาํ นวนกรรมการไม่มาก ทําให้กรรมการต้องเป็ น
กรรมการในชุดย่อยซํากันเกื อบทุกชุด ส่ วนประเด็นเสี ยงโหวตจากกรรมการทีเป็ นเลขคุ่ ไม่น่ามีปัญหา เพราะ
ปกติ ประธานกรรมการจะงดออกเสี ย ง ถ้าจําเป็ นจะเป็ นคนออกเสี ยงเพือชีขาดมติ น นั ๆ และการเพิมจํานวน
กรรมการไม่ตอ้ งแก้ไขหนังสือบริ คนธ์สนธิเพราะรวมอยูใ่ นวัตถุประสงค์แล้ว
14. ผูถ้ ือหุ ้นอยากทราบว่า คุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์ จบการศึ กษามาทางด้านไหน อยากทราบความเชี ยชาญ และขอให้
แสดงวิสัยทัศน์เกียวกับบริ ษทั ฯ
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คุณ ชัชวาลย์ ได้แจ้งว่า เรี ยนจบการศึกษาทางด้านบริ หารการเงิน และวิชารองคือด้านคอมพิวเตอร์ จะขอศึกษา
ลักษณะธุรกิจของบริ ษทั ฯสักระยะหนึง คิดว่าจากประสบการณ์การทํางานมาหลายปี และ หลากหลายบริ ษทั จะ
สามารถช่วยงานบริ ษทั ฯได้
15. อยากทราบว่าค่าสอบบัญชี พิเศษจํานวน 250,000 บาท อยากทราบว่าเป็ นค่าตรวจสอบอะไร ทําไมไม่เห็นบริ ษท
ั
อืนมีค่าสอบบัญชีน ี
- เงินค่าสอบบัญชี พิเศษนี เป็ นค่าสอบบัญชี พิเศษเพือแสดงกับกรมสรรพากร สําหรับสิ ทธิ และประโยชน์ทีได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากสํานักงานส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) บริ ษทั อืนอาจไม่มีรายการพิเศษนี หรื อมี แต่
ไม่นาํ มาขออนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ เพราะไม่ใช่การตรวจสอบงบการเงินตามปกติ
16. บริ ษทั สํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ทําไมตรวจบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯแห่ งเดียวคือ Globe Vision
ั ย่อยในต่างประเทศแห่ งเดียวคือ บริ ษทั
- ถึงแม้วา่ ทาง บริ ษทั สํานักงานเอินส์แอนด์ยงั ตรวจสอบบัญชีของบริ ษท
Globe Vision แต่ บริ ษทั สํานักงานเอินส์แอนด์ยงั ได้ส่งพนักงานไปตรวจสอบบริ ษ ทั ย่อยทีประเทศจีนในปี
2555 ด้วย
17. ขอให้บริ ษทั ฯจัดทําตารางเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชียอ้ นหลัง 3 ปี ในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ น
้ สําหรับปี หน้าด้วย
- บริ ษทั ฯรับไว้พิจารณา
18. การทีบริ ษทั ฯประกาศจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ ้น โดยจะเก็บเงิ นสดไว้ใช้ในการดําเนิ นงาน ถ้าบริ ษทั ฯได้รับเงิ นทดแทน
ค่าเสี ยหายจากบริ ษทั ประกันภัยเพือทดแทนค่าเสี ยหายทรัพย์สินจากอุทกภัย โดยโอกาสการซือกิจการในต่างประเทศ
ยังไม่เอืออํานวย จะทําให้บริ ษทั ฯมีเงินสดเหลือมาก อยากทราบว่าจะนําเงินสดไปใช้ทาํ อะไร
- บริ ษ ท
ั ฯจําเป็ นต้องเก็บเงิ นสดไว้ให้พร้อมเพือการลงทุนซื อกิจการ หรื อ การลงทุนทางด้านการผลิตวัตถุดิบ
บางอย่างเอง
19. การทีบริ ษท
ั ฯจ่ายเงิ นปั นผลเป็ นหุ ้น โดยเศษหุ้นจ่ายเป็ นเงิ นสดในอัตรา 0.1429 บาท ต่ อหุ ้นนัน ทําให้บริ ษทั ฯมี
ค่าใช้จา่ ยสูงมาก ทางด้านการทําเช็ค ค่าไปรษณี ยส์ ่งเอกสาร ฯลฯ จึงขอเสนอให้จา่ ยเป็ นหุน้ ทังหมดโดยใช้วธิ ีปัดเศษ
- ประธานทีประชุ ม ได้ช ี แจงว่า การปั ดเศษขึนหรื อลง จะทําให้ผถู ้ ือหุ น
้ บางท่านเสี ยประโยชน์ และ บางท่านได้
ประโยชน์ ทําให้ผถู้ ือหุน้ มีสิทธิไม่เท่ากัน ปัจจุบนั การจ่ายเงินปันผลเป็ น eDividend จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
ต่างๆไปได้มาก
20. อยากทราบว่าระหว่างโรงงานเลขที 141 และ 142 มีร ั วกันหรื อไม่ และ บริ ษทั ฯได้ปรับปรุ งโรงงานเสร็ จเรี ยบร้ อย
แล้วหรื อยัง
- ปั จจุบน
ั ระหว่างโรงงาน 2 โรงงาน มีร ัวกัน เพือความสะดวกในการรักษาความปลอดภัย การปรับปรุ งโรงงาน
โรงงาน SVI-1 ได้ปรับปรุ งไปมากแล้ว แต่โรงงาน SVI-2 ยังไม่ได้ปรับปรุ ง ต้องรอดูสถานะการณ์ทางธุ รกิจให้
มีเพิมขึนเพือจะได้ใช้พนื ทีของโรงงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ั ทีสวนอุตสาหกรรมบางกะดี มีความเสียงเมือเกิดอุทกภัย หรื อ เหตุร้าย
21. การทีบริ ษทั ฯมีโรงงาน 2-3 โรงงานอยูใ่ กล้กน
อืนๆ อยากทราบว่าบริ ษทั ฯมีแผนจะมีโรงงานแยกให้ไกลกันหรื อไม่
- ปั จจุบนั บริ ษทั ฯมีโรงงานแยกกันอยู่ 3 แห่ ง คือทีถนนแจ้งวัฒนะ บางกะดี และ ทีเทียนจิน ประเทศจี น ซึ งเมื อ
ตอนเกิดอุทกภัยเมือปลายปี 2554 บริ ษทั ฯได้เริ มผลิตทีโรงงานถนนแจ้งวัฒนะ
-

บันทึกการประชุมโดย
________________________
นางพิศมัย สายบัว
เลขานุการบริ ษทั
หน้า 4 ของ 4

