รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2560
บริษัท เอสวีไอ จากัด (มหาชน)
ประชุมเมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560
ณ ห้ องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์
ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เริ่ มประชุมเวลา 9.30 น.
รายนามกรรมการทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร
นายวีรพันธ์ พูลเกษ
นายพงษ์ศกั ดิ์ โล่ห์ทองคา
นายตรี ขวัญ บุนนาค
นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
นางพิศมัย สายบัว

ประธานคณะกรรมการและประธานที่ประชุม
กรรมการ
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

รายนามผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.

นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์

ผูแ้ ทนจากผูต้ รวจสอบบัญชี บริ ษทั สานักงานอีวาย จากัด

2.

นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนศิริกลุ

ผูแ้ ทนจากผูต้ รวจสอบบัญชี บริ ษทั สานักงานอีวาย จากัด

2.

นางสาว บุญทริ กา เพิ่มพงศพันธ์

ผูแ้ ทนจากผูต้ รวจสอบบัญชี บริ ษทั สานักงานอีวาย จากัด

ดร. สุ วรรณ วลัยเสถียร ประธานในที่ประชุม ได้แนะนาคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และผูส้ อบบัญชี จากนั้นประธานฯ
แถลงว่ามีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองรวม 100 ราย นับจานวนหุ ้นได้ 79,932,237 หุ ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 951
ราย นับจานวนหุน้ ได้ 1,311,571,380 หุน้ รวมผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 1,051 ราย นับจานวน
หุน้ ได้ 1,391,503,617 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 61.4147 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั 2,265,749,381 หุน้ ครบ
เป็ นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
จากนั้นประธานในที่ ประชุมได้ช้ ีแจงวิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนน โดยผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและผูร้ ับ
มอบฉันทะสามารถออกเสี ยงลงคะแนนได้ตามจานวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ ถือ 1 หุน้ ต่อ 1 เสี ยงในแต่ละวาระให้ผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบ
ฉันทะตรวจสอบว่าหลังจากที่ได้ลงทะเบียนแล้วได้รับบัตรลงคะแนนครบถ้วน และมีรายละเอียดชื่อผูถ้ ือหุ ้นและจานวนหุน้ ระบุ
ในบัตรลงคะแนนถูกต้อง สาหรับผูร้ ับมอบฉันทะจะถือผลการออกเสี ยงในแต่ละวาระตามหนังสื อมอบฉันทะที่ผถู ้ ือหุน้ ได้จดั ทา
มาให้ กรณี ที่ จ ะมี ผ ลให้การลงคะแนนเสี ย งเป็ นโมฆะ คื อ ลงคะแนนเสี ย งผิ ดจากใบมอบฉันทะ หรื อ ผูร้ ั บ มอบฉันทะได้
ลงคะแนนเสี ยงมากกว่าจานวนหุน้ ที่ได้รับมอบฉันทะ
วาระที่มีการลงคะแนนเสี ยงปกติจะใช้วธิ ีการยกมือออกเสี ยง หากมีผถู ้ ือหุ ้น คนใดลงคะแนนเสี ยงคัดค้าน ไม่เห็นด้วย
หรื องดออกเสี ยงก็ให้ใช้บตั รออกเสี ยงในแต่ละวาระ โดยการกากบาทในช่อง ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ช่องใดช่องหนึ่ ง
เท่านั้น ทั้งนี้หากลงคะแนนเสี ยงมากกว่า 1 ช่อง ในวาระหรื อวาระย่อยเดียวกัน จะถือว่าการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นคนนั้น
ในวาระนั้นๆ เป็ นโมฆะ

ในการรวมผลคะแนน บริ ษทั จะนาคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง หักออกจากคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นที่
เข้าประชุมเพื่อให้เป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ทาหนังสื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุม และเป็ นแบบออก
เสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ ื อหุ ้นนั้น บริ ษทั ได้น าคะแนนเห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย หรื อ งดออกเสี ยงตามความ
ประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ บันทึกรวมไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อการนับคะแนนเสี ยงลงมติของแต่ละวาระไว้แล้ว
เมื่อแจ้งวิธีการลงคะแนนเสี ยงแล้ว ประธานฯ ได้ช้ ีแจงเอกสารที่ใช้ในการประชุม ซึ่ งบริ ษทั ฯได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น
ก่อนล่วงหน้าเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ประกอบด้วยหนังสื อเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารแนบจานวน 12 รายการ ประกอบด้วย
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559
2. รายงานประจาปี 2559 (ในรู ปแบบซีดี)
3. ประวัติกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่วา่ งลง และ กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง
เป็ นกรรมการเพิ่ม
4. ข้อบังคับบริ ษทั ฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการออกเสี ยงลงคะแนน
5. นิยามกรรมการอิสระ
6. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุม
7. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริ ษทั ฯ เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้
8. หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข
9. แผนที่ต้ งั ของสถานที่ประชุม
10. แผนที่จุดรับ – ส่ง กรณี เดินทางด้วยรถที่บริ ษทั ฯ จัดให้
11. แบบตอบรับการใช้บริ การรถรับส่ง
12. แบบฟอร์มลงทะเบียน
ประธานฯได้ป ระกาศเชิ ญ ผูถ้ ื อหุ ้น ที่ เข้า ร่ วมประชุ ม ส่ งตัว แทนผูถ้ ื อหุ ้น เป็ นกรรมการตรวจนับ คะแนนร่ ว มกับ
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ได้มีผถู ้ ือหุน้ คือ นายมนตรี ดิษยวิภาส เข้ามาเป็ นตัวแทน ประธานฯ จึงได้เริ่ มการประชุม
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
ประธานในที่ ประชุ ม ได้เสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาและรั บรองรายงานการประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 1/2559
ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 ตามที่ได้ส่งสาเนารายงานการประชุมให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้
แล้ว ในเอกสารแนบ 1
ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 29 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 171,251,854
หุน้ รวมผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทั้งหมด 1,080 ราย รวมจานวนหุ ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,562,755,471 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 68.9730 ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้วมี ม ติ เ ป็ นเอกฉัน ท์ อนุ ม ัติ รั บ รองรายงานการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งที่ 1/2559 ตาม
รายละเอียดดังกล่าวข้างต้นโดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

1,562,755,471
0
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น

100.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
หน้า 2 ของ 12

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯรอบปี บัญชี 2559 รายงานโดยประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายพงษ์ศกั ดิ์ โล่ห์ทองคา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร รายงานผล
การดาเนิ นงานสาหรั บ ผลงานบริ ษทั ฯรอบปี บัญชี 2559 และเมื่อเสนอรายงานจบแล้วประธานเสนอให้ที่ประชุ มรั บทราบ
รายงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจาปี ที่ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว
ที่ ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนิ นงาน และรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2559 ตามที่ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารได้กล่าวรายงาน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทีผ่ ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่าน
การอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สาหรับรอบปี บัญชี 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียด
ดังปรากฏในรายงานประจาปี ที่ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว
ระหว่า งการประชุ ม วาระนี้ ได้มี ผู ้ถื อ หุ ้ น และผู ้รั บ มอบฉั น ทะเข้า ร่ ว มประชุ ม เพิ่ ม 26 ราย นับ จ านวนหุ ้ น ได้
31,697,314 หุ ้น รวมผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทั้งหมด 1,106 ราย รวมจานวนหุ ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,594,452,785 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ
70.3720 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ โดยเสี ยงข้างมากอนุ มตั ิงบการเงิ น สาหรับรอบปี บัญชี 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2559 ที่ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ประธานเสนอ
ทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
1,594,447,153
เสี ยง คิดเป็ น
99.9997%
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง คิดเป็ น
0.0000%
งดออกเสี ยง
5,632
เสี ยง คิดเป็ น
0.0003%
บัตรเสี ย
0
เสี ยง คิดเป็ น
0.0000%
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประธานฯได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯและกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด กรรมการจานวน
1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมดของบริ ษทั ฯต้องออกจากตาแหน่งในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ประธานจึงแจ้งต่อ
ที่ประชุมว่า การประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ครั้งนี้ กรรมการซึ่งครบกาหนดต้องออกตามวาระ จานวน 2 ท่าน คือ
1. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร
2. นายตรี ขวัญ บุนนาค

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ
เข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็ นการล่วงหน้า นับตั้งแต่ 15 กันยายน 2559 ถึงวันที่
30 ธันวาคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.svi.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรากฏว่า
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิมายังบริ ษทั ฯ
ประธานฯจึ งขอให้คุณวีรพันธ์ พูลเกษ ทาหน้าที่ประธานในที่ ประชุมเป็ นการชัว่ คราว โดยประธานฯได้เสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิให้แต่งตั้ง ดร.สุ วรรณ วลัยเสถียร และ นายตรี ขวัญ บุนนาค กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระ
หนึ่ ง ซึ่ งการแต่งตั้งนี้ ได้รับการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว เนื่ องจากบุคคลทั้งสองมีความ
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เหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ร.บ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกาหนดอื่นๆ
เกี่ ยวข้อง ตลอดจนความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ อันจะเป็ น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั ฯ โดย ดร.สุวรรณ วลัยเสถี ยร และ นายตรี ขวัญ บุนนาค ซึ่ งถูกเสนอให้กลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไป
อีกวาระหนึ่ งนั้น จะเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ โดยคุณสมบัติและความเหมาะสม ได้แสดงอยูใ่ นเอกสารแนบ 3 ซึ่ งได้
จัดส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม และ คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ มี รายละเอียดเทียบเท่ากับ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด (ตามรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ตามเอกสาร
แนบ 5 ซึ่งได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม)
จากนั้นท่านประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสี ยง
วาระย่ อย 4.1 พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ ดร.สุ วรรณ วลัยเสถียร กรรมการอิสระ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสี ยงข้างมากแต่งตั้ง ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

1,559,388,897
35,058,256
5,632
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น

97.8009 %
2.1988 %
0.0003 %
0.0000%

วาระย่ อย 4.2 พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ แต่ งตั้ง นายตรีขวัญ บุนนาค กรรมการบริษัท กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสี ยงข้างมากแต่งตั้ง นายตรี ขวัญ บุนนาค กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
1,560,264,183 เสี ยง คิดเป็ น
97.8558 %
ไม่เห็นด้วย
34,158,742 เสี ยง คิดเป็ น
2.1423 %
งดออกเสี ยง
29,860 เสี ยง คิดเป็ น
0.0019 %
บัตรเสี ย
0
เสี ยง คิดเป็ น
0.0000%
วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการแต่ งตั้งกรรมการบริษัทฯแทนตาแหน่ งกรรมการทีว่ ่ างลง
ประธานฯได้แ จ้ง ให้ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบว่า เนื่ อ งด้วย นางสาวมานิ ด า ซิ น เมอร์ แ มน กรรมการบริ ษ ัท ฯ ได้แ สดง
เจตนารมณ์ลาออกจากตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั ฯ และ กรรมการอิสระ ก่อนครบวาระ โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560
คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน ได้สรรหาบุคคลผูม้ ีความรู ้ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อมาเป็ นกรรมการ
บริ ษทั ฯ และกรรมการอิสระแทนตาแหน่งกรรมการที่ว่างลง และเนื่ องจากไม่มีผถู ้ ือหุ ้นเสนอรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิมายังบริ ษทั ฯ
ตามที่ประกาศทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.svi.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่กล่าวข้างต้น
ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาเสนอให้อนุมตั ิแต่งตั้ง นางพิศมัย สายบัว เป็ นกรรมการ
บริ ษทั ฯ แทนตาแหน่งกรรมการที่วา่ งลง โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีวาระเท่ากับวาระที่เหลือจากกรรมการที่
ลาออกก่อนครบกาหนดตามวาระ ซึ่ งเป็ นไปตามระเบียบของกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ข้อ 1.1 (2)
ด้วยเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ดา้ นธุ รกิ จเกี่ ยวกับการผลิตชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ และธุ รกิ จหลากหลาย
ประเภทมานานหลายปี โดยรายละเอียดประวัติของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อได้แสดงตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
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ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้ง นางพิศมัย สายบัว เป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ แทนตาแหน่ งกรรมการที่ วา่ งลง โดยมีผล
ตั้งแต่วนั ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีวาระเท่ากับวาระที่ เหลือจากกรรมการที่ ลาออกก่อนครบกาหนดตามวาระ ตามที่กล่าว
ข้างต้น
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั เิ พิม่ กรรมการบริษัทฯ จาก 6 ท่ านเป็ น 7 ท่ าน และ แต่ งตั้งกรรมการเพิม่
ประธานฯได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้มีกรรมการที่มีความรู ้ความสามารถหลากหลายขึ้น เนื่องจากกิจการของบริ ษทั
ได้ขยายไปมาก จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการเพิ่มบริ ษทั ฯ จาก 6 ท่านเป็ น 7 ตามที่บริ ษทั ฯเคยได้รับการ
อนุมตั ิให้บริ ษทั ฯมีกรรมการ เพิม่ จาก 5 ท่าน เป็ น 7 ท่าน จากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ 1/2552 ไปแล้ว
ซึ่งคณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน ได้สรรหาบุคคลผูม้ ีความรู ้ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อมา
เป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ และกรรมการอิสระแทนตาแหน่งกรรมการที่วา่ งลง และเนื่ องจากไม่มีผถู ้ ือหุ ้นเสนอรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิ
มายังบริ ษทั ฯ ตามที่ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.svi.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ตามที่ กล่าวข้างต้น จึ งได้เสนอให้ที่ประชุ ม พิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้ง นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ เป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ และ
กรรมการอิสระ สาหรับตาแหน่งกรรมการที่เพิ่ม ด้วยเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์จากธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่ ง
มิได้แข่งขันกับกิจการของบริ ษทั โดยรายละเอียดประวัติของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อได้แสดงตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
ทั้งนี้คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน
กาหนด ตามรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5
ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ เป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ และ กรรมการ
อิสระ สาหรับตาแหน่งกรรมการที่เพิม่ โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2560
ที่ ประชุ มได้พิจารณาแล้ว และมี มติ เสี ยงข้างมากแต่งตั้ง นายประเสริ ฐ บุ ญสัมพันธ์ เป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ และ
กรรมการอิสระ สาหรับตาแหน่งกรรมการที่เพิ่ม ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2560โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

1,580,765,856
834,514
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น

99.9472%
0.0528%
0.0000%
0.0000%

หมายเหตุ : เนื่องจาก นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ติดภารกิจที่สาคัญ จึงขอแสดงตัวต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ช่วงเวลา 10.00 – 10.30
น. ทางคณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเลื่อนวาระที่ 6 มาต่อจากวาระที่ 1
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขกรรมการผู้มอี านาจในการลงนามแทนบริษัทฯ
ประธานฯได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกิจการของบริ ษทั ฯ ขยายตัวเติบโตขึ้น เพื่อให้มีจานวนกรรมการอิสระที่
ไม่ทาหน้าที่ จดั การของบริ ษทั หรื อ บริ ษทั ในเครื อ โดยเป็ นกรรมการอิสระที่ มีอานาจควบคุม และแสดงความคิดเห็ นที่ เป็ น
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อิสระเพิ่มขึ้นอีก 1 คน จึ งเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผูม้ ีอานาจในการลงนามผูกพันตาม
หนังสื อรับรองของบริ ษทั ฯ ดังนี้
ผูม้ ีอานาจเดิม: นายพงษ์ศกั ดิ์ โล่ห์ทองคา และ นายวีรพันธ์ พูลเกษ ลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษทั
แก้ไขผูม้ ีอานาจลงนามใหม่เป็ น: นายพงษ์ศกั ดิ์ โล่ห์ทองคา และ นางพิศมัย สายบัว ลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญ
ของบริ ษทั ฯ
ประธานฯจึ งเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิ แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผูม้ ี อานาจในการลงนามผูกพันตาม
หนังสื อรับรองของบริ ษทั ฯตามที่กล่าวข้างต้น
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และ มีมติเสี ยงข้างมากอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผูม้ ีอานาจในการลงนามผูกพัน
ตามหนังสื อ รั บ รองของบริ ษ ัท ฯใหม่ เ ป็ น นายพงษ์ศักดิ์ โล่ ห์ท องค า และ นางพิ ศ มัย สายบัว ลงลายมื อชื่ อ ร่ ว มกัน และ
ประทับตราสาคัญของบริ ษทั ฯตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

1,594,447,153
0
5,632
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น

99.9997%
0.0000%
0.0003%
0.0000%

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560
ประธานฯได้แจ้งต่อที่ ประชุ มว่า คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2560 โดยได้เปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ และธุรกิจที่มีขนาด
ของรายได้และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ผลการปฏิบตั ิงานภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการและภาวะการณ์เศรษฐกิ จโดยรวม เห็ นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 ต่อที่ ประชุ ม เพื่อ
พิจารณาอนุ มตั ิ เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) สาหรับกรรมการ 7 ท่าน เพิ่มจากปี 2559 จานวน
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้อนุมตั ิไว้คือ
จานวนไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) สาหรับกรรมการ 6 ท่าน
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติ ดว้ ยเสี ยงเกิ นกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดที่ เข้าประชุม และมีสิทธิ
ลงคะแนนอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560 ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

1,594,447,153
0
5,632
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น

99.9997%
0.0000%
0.0003%
0.0000%

หน้า 6 ของ 12

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2560
ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ฯสาหรับปี 2560 ซึ่งได้ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยการนาเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
พิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานและประสิ ทธิ ภาพในการทางาน อีกทั้งได้เปรี ยบเที ยบอัตราค่าสอบบัญชี กบั บริ ษทั สอบ
บัญชีอื่นในระดับเดียวกัน
โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้
1) นาย โสภณ เพิม่ ศิริวลั ลภ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 หรื อ
2) นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิ ริกลุ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาติทะเบียนเลขที่ 4807 หรื อ
3) นาง กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาติทะเบียนเลขที่ 4496 หรื อ
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ มาแล้วเป็ นระยะเวลา 1 ปี คือ รอบปี บัญชี 2559)
4) นางสาวรุ ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาติทะเบียนเลขที่ 3516 หรื อ
5) นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรื อ
6) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาติทะเบียนเลขที่ 4521 หรื อ
7) นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาติทะเบียนเลขที่ 5872
โดยกาหนดให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ได้
และในกรณี ที่ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่ งดังกล่าวไม่สามารถปฏิ บตั ิงานได้ ให้บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี
อนุญาตอื่นของบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัดทาหน้าที่ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั แทน
ผูส้ อบบัญชีท้ งั 7 ราย ตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูเ้ กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน
ของบริ ษทั ฯ
โดยมีค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,920,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และมี
ค่าสอบบัญชี พิเศษสาหรับสิ ทธิ และประโยชน์ยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคล เป็ นจานวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) ซึ่งค่าสอบบัญชีน้ ีไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี
ค่าตรวจสอบบัญชี ปี 2560 ดังกล่าวข้างต้น มากกว่าค่าสอบบัญชีปี 2559 เป็ นจานวนเงิน 320,000 บาท (สามแสนสอง
หมื่นบาทถ้วน) เนื่องด้วยบริ ษทั ฯมีบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้นในการตรวจสอบงบการเงินรวม
ที่ ประชุมได้พิจารณาแล้วและมี มติอนุ มตั ิการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวข้างต้นจากบริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีและกาหนด ค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2560 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

1,594,447,153
0
5,632
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น

99.9997%
0.0000%
0.0003%
0.0000%

หน้า 7 ของ 12

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรผลกาไรและจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2559
ประธานฯได้แจ้งต่อที่ ประชุ มว่า บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่ จะจ่ายเงิ นปั นผลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุ ทธิ ของงบ
การเงินรวมหลังหักเงินสารองต่างๆทุกประเภท ที่กฎหมายและบริ ษทั กาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว
จะขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนิ นงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงข้อจากัดทางกฎหมายและความจาเป็ นอื่นๆ
ในการบริ หารงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ซึ่งในรอบปี บัญชี 2559 บริ ษทั ฯ มีผลประกอบการจากงบการเงินรวม เป็ นกาไรสุทธิจานวน 1,602,672,639 บาท (หนึ่ง
พันหกร้อยสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยสามสิ บเก้าบาทถ้วน) และกาไรสุ ทธิ จากงบการเงิ นเฉพาะของบริ ษทั ฯ
จานวน 1,614,971,114 บาท (หนึ่งพันหกร้อยสิ บสี่ ลา้ นเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่ งพันหนึ่ งร้อยสิ บสี่ บาทถ้วน) โดยงบการเงินเฉพาะ
ของบริ ษทั ฯประกอบด้วยกาไรสุทธิจากการดาเนินงานจานวน 322,938,468 บาท (สามร้อยยี่สิบสองล้านเก้าแสนสามหมื่นแปด
พันสี่ ร้อยหกสิ บแปดบาทถ้วน) โดยไม่รวมเงินรับค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อชดเชยความเสี ยหายจากอัคคีภยั จานวน 1,292,032,646
บาท (หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิ บสองล้านสามหมื่นสองพันหกร้อยสี่ สิบหกบาทถ้วน)
ด้วยบริ ษทั ฯ มี ความจาเป็ นต้องสารองเงิ นสดเก็บไว้เพื่อใช้ในการดาเนิ นงาน และรองรับการเติบโตของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงได้มีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด สาหรับผลการดาเนิ นงานปี 2559 จานวน 0.08 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ น
เงินประมาณ 181.3 ล้านบาท หรื อ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 56 ของผลกาไรสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานเฉพาะบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2559
และเป็ นอัตราร้อยละ 11 ของผลกาไรสุทธิเฉพาะบริ ษทั ฯ ที่รวมรายการพิเศษแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
-

เงิ นปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.08 บาท จ่ายจากกาไรที่ ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์จากกิจการที่ ได้รับส่ งเสริ มการลงทุน
จากบัตรส่งเสริ มเลขที่ 5152(2)/2556 โดยได้รับยกเว้นภาษี

-

วันที่ไม่ได้รับสิ ทธิปันผล (XD) วันที่ 8 พฤษภาคม 2560

-

กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date) คือ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

-

วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพื่อกาหนดสิ ทธิในการรับเงินปั นผล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560

-

โดยมีกาหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรกาไรสุ ทธิ ส่วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของ
กาไรสุทธิ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
จากนั้นประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสี ยง
ที่ ประชุมได้พิ จารณาแล้วและมีมติ อนุ มตั ิ การจัดสรรผลกาไรและจ่ ายเงิ นปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงานปี 2559
ตามที่ประธานฯเสนอโดยมีผลการลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
1,589,034,785
ไม่เห็นด้วย
5,418,000
งดออกเสี ยง
0
บัตรเสี ย
0
ประธานกล่าวปิ ดประชุมเวลา 12:00 น.

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น

99.6602%
0.3398%
0.0000%
0.0000%

หน้า 8 ของ 12

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ได้มีผถู ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมได้สอบถามข้อมูลต่างๆ และ นายพงษ์ศกั ดิ์ โล่ห์ทองคา กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารได้ตอบข้อซักถามดังต่อไปนี้
1. ข้อทราบเหตุผลว่า ทาไมต้องสลับวาระที่ 6 ไว้หลังวาระที่ 1 คือสลับขึ้นก่อนวาระ 2-5
คาตอบ: เพื่อเป็ นการให้เกี ยรติผูถ้ ื อหุ ้น ทางบริ ษทั ฯจึ งเชิ ญคุณประเสริ ฐ บุ ญสัมพันธ์ ผูท้ ี่ ได้รับการเสนอชื่ อ
แต่งตั้งให้เ ป็ นกรรมการท่ านใหม่ของบริ ษ ัทฯ มาแสดงตัว เพื่อ ว่าหากผูถ้ ื อหุ ้นประสงค์จะซักถามข้อสงสัย
ประการใด จะได้ตอบข้อสงสัยได้ แต่เนื่องจากคุณประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ติดภาระกิจสาคัญ สามารถมาที่ประชุม
ได้ช่วง 10.00-10.30 น. จึงจาเป็ นต้องสลับวาระการประชุมที่ 6 มาต่อจากวาระ 1 ก่อนวาระอื่นๆ
2. อยากทราบว่าบริ ษทั ฯมีโครงการจะรุ กเข้าตลาดรถยนต์ไฟฟ้ าหรื อไม่ สาหรับแผนงาน 3-5 ปี ข้างหน้า ซึ่งปั จจุบนั
ทราบว่าบริ ษทั ฯผลิตลินค้าในส่วนของ การขนส่งสาธารณะอยูแ่ ล้ว (Public Transport)
คาตอบ: ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยที่ประเทศสโลวาเกีย เป็ นผูผ้ ลิตเคเบิ้ล สาหรับเปิ ดปิ ดประตู รถยนต์ไฟฟ้ า ซึ่งบริ ษทั ฯ
มีแผนจะย้ายมาผลิตที่บริ ษทั ย่อยที่ประเทศกัมพูชาต่อไป การผลิตส่ วนประกอบของรถยนต์ไฟฟ้ า (EV) ควรจะ
มุ่งเน้นแนวทางให้ถูก จุ ด เพราะมี ชิ้น ส่ วนบางชิ้ นผลิ ตในจี น บริ ษทั ฯสนใจจะผลิ ตระบบเบรค และ ระบบ
Charging ซึ่งเป็ นชิ้นส่วนที่ใช้กบั รถยนต์ไฟฟ้ าทัง่ ๆไป (Captive Product).
3. เนื่ องจาก บริ ษทั ฯทธุ รกิจส่ งออก อยากทราบว่า การแข็งค่า และ อ่อนค่า ของเงิ นบาท ต่อ เงินเหรี ยญสหรัฐ มี
ผลกระทบต่ออัตรากาไรเบื้องต้นหรื อไม่ และ บริ ษทั ฯ มีวธิ ีบริ หารอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร
คาตอบ: การแข็งค่า และ อ่อนค่า ของเงินบาท ต่อ เงินเหรี ยญสหรัฐ มีผลกระทบต่ออัตรากาไรเบื้องต้นมากหรื อ
น้อย ขึ้นอยูก่ บั การผันผวนของค่าเงิน กรณี เงินบาทแข็งขึ้นเรื่ อยๆ จะมีผลทาให้ ต้นทุนวัตถุดิบที่ซ้ื อมาก่อนการ
ผลิตและแปลงเป็ นเงินบาทในอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินบาทอ่อนค่า จะมีตน้ ทุนสูง เมื่อ เทียบกับเมื่อส่งสิ นค้าไปขาย
ให้ลูกค้าในเวลาที่อตั ราแลกเปลี่ยนเงินบาทแข็งค่า แต่เมื่อบริ ษทั ฯจ่ายเงินให้คู่คา้ เป็ นค่าวัตถุดิบถ้าจ่ายในช่วงเงิน
บาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับตอนที่รับสิ นค้าเข้ามา บริ ษทั ฯจะได้กาไรอัตราแลกเปลี่ยนส่วนนี้
เนื่องจากบริ ษทั ฯมีรายได้ เป็ นเงินสกุลเหรี ยญสหรัฐในอัตราประมาณร้อยละ 90 และมีค่าซื้อวัตถุดิบเป็ นเงินสกุล
เหรี ยญสหรัฐในอัตราที่ใก้ลเคียงกัน การบริ หารอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นการบริ หารแบบการสร้างสมดุล (Natural
Hedge) เป็ นวิธีการช่วยลดความเสี่ ยงจากความผันผวนของค่าเงิน โดยใช้เงินจากรายรับชาระค่าใช้จ่ายที่เป็ นเงิน
สกุล เดี ย วกัน ส่ ว นเงิ นรายรั บที่ เ ก็บได้สู งกว่ารายจ่ า ย จะซื้ อสัญ ญาขายอัตราแลกเปลี่ ยนล่วงหน้า (Forward
Contract) บ้าง อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นงวดบัญชี เงินสกุลต่างประเทศที่ฝากไว้ในบัญชีเงินตราต่างประเทศ (FCD)
บัญชี ลูกหนี้ การค้า และ บัญชี เจ้าหนี้ การค้า ที่เป็ นเงินสกุลต่างประเทศ ต้องแปลงเป็ นเงิ นสกุลบาท ด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดบัญชีน้ นั ๆ ซึ่งจะทาให้มีผลกาไร หรื อ ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยน ทุกงวดปิ ดบัญชี
4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารของบริ ษทั ฯ ในปี 2560 จะยังคงอยูใ่ นระดับเดียวกันกับปี 2559 หรื อไม่ ในกรณี ที่
บริ ษทั ฯอาจไปเข้าซื้อกิจการเพิ่ม จะทาให้ค่าใช้จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ้นหรื อไม่
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คาตอบ: ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารของส่ วนเฉพาะบริ ษทั ฯ ในปี 2560 จะยังคงอยูใ่ นระดับเดียวกันกับปี
2559กรณี ที่บริ ษทั ฯอาจไปเข้าซื้อกิจการเพิม่ ค่าใช้จ่ายในการบริ หารจะเพิม่ ขึ้นคือค่าที่ปรึ กษาในการทา การสอบ
ทานธุรกิจ (Due Diligence) ซึ่งเป็ นค่าใช้จ่ายท่จาเป็ นและคุม้ ค่า เพราะช่วยให้การตัดสิ นใจไม่ผิดพลาด
5. หมายเหตุประกอบในงบการเงินปี 2559 เกี่ยวกับเรื่ องการประกันทรัพย์สินเสี ยหาย อยากให้ผสู ้ อบบัญชี แสดง
วงเงินประกัน ความเสี ยหายของทรัพย์สิน และ เงินที่ได้รับชดเชยจากบริ ษทั ประกันภัย ให้เป็ นหมวดหมู่ ชัดเจน
คาตอบ: ขอรับไว้พิจารณา
6. เนื่องจากบริ ษทั ฯได้รับส่งเสริ มการลงทุน และ รายได้มาจากการส่งออก ทาไม ปี 2559 บริ ษทั ฯจึงเสี ยภาษีสูงมาก
คาตอบ : ภาษีเงินได้ในปี 2559 ส่ วนที่เป็ นนัยสาคัญ มาจากภาษีที่ตอ้ งเสี ยจากเงินชดเชยความเสี ยหายจากธุรกิจ
หยุดชะงัก (Business Interruption) จากเหตุอคั คีภยั ปลายปี 2557
7. จากงบการเงินของบริ ษทั ฯ อัตรากาไรเบื้องต้น น้อยกว่าอัตรากาไรสุทธิ ติดต่อกันมาหลายปี อยากทราบว่าเพราะ
เหตุผลอะไร
คาตอบ: เนื่องด้วยอัตรากาไรสุทธิ ได้นารายได้พิเศษ คือเงินชดเชยความเสี ยหายที่ได้รับจากบริ ษทั ประกันภัยจาก
เหตุอุทกภัยในปี 2554 และ เหตุอคั คีภยั ในปี 2557 มารวมคานวณด้วย แต่ กาไรเบื้องต้นไม่รวมรายได้พิเศษ
ดังกล่าว
8. บริ ษทั ฯมีนโยบายกาหนดวาระการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ ให้ดารงตาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 3 วาระหรื อไม่
คาตอบ : บริ ษทั ฯมีนโยบายกาหนดวาระการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ โดยให้ดารงตาแหน่งต่อเนื่ องไม่เกิน
9 ปี หรื อไม่เกิน 3 วาระ แต่ กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่ง 3 วาระแล้ว อาจพิจารณาให้กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระอีกได้ หากเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถที่เป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริ ษทั ฯ
9. อาจารย์สุวรรณ เป็ นกรรมการอิสระ ถือหุ ้นบริ ษทั SVI ที่ในอัตราร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นทั้งหมด ถ้าอาจารย์
แปลง ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ถืออยู่ จาทาให้อาจารย์ ถือหุน้ เกินอัตราร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดหรื อไม่
คาตอบ : ถ้าทุกคนแปลงใบสาแดงสิ ทธิ เป็ นหุ ้นของบริ ษทั ฯทั้งหมด คงทาให้ไม่เกินอัตราร้อยละ 1 ของจานวน
หุน้ ทั้งหมด
10. SVI W3 ออกทั้งหมดกี่หน่วย แจกไปแล้วกี่หน่วย ยังเหลืออีกกี่หน่วย
คาตอบ : SVIW3 ออกทั้งหมด 31 ล้านหน่วย จัดสรรให้กรรมการ 6 ท่าน เป็ นจานวน 6 ล้านหน่วย จัดสรรให้
พนักงานไปแล้ว 16.7 ล้านหน่วย ยังคงเหลือ 8.3 ล้านหน่วย การจัดสรร SVIW3 นี้ อยูภ่ ายใต้เงื่อนไขที่จะได้สิทธิ
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นาไปขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ปีละ 20% หากพ้นสภาพการเป็ นกรรมการ หรื อ พนักงานบริ ษทั ฯในปี ใด จะ
หมดสิ ทธิได้รับส่วนที่เหลือตามที่บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนแจ้งไว้กบั ก.ล.ต และ ตลาดหลักทรัพย์
11. การจ่ายเงินปั นผล อยากให้พิจารณานาเงินชดเชยความเสี ยหายที่ได้รับจากบริ ษทั ประกันภัยเข้ามาพิจารณาด้วย
เพราะค่าเสี ยหายจากเหตุอคั คีภยั ได้นาไปรวมเป็ นค่าใช้จ่าย ทาให้บริ ษทั ฯขาดทุน และ ไม่จ่ายปั นผลในปี ที่เกิ ด
เหตุไปแล้ว เงินปั นผลที่ 0.08 บาท ต่อ หุน้ จึงน้อยเกินไป ถ้าบริ ษทั ฯไม่ตอ้ งการจ่ายเงินสด จะจ่ายเป็ นหุ ้นปั นผล
หรื อ Warrant ก็ได้ จึงอยากจะฝากไว้ให้พิจารณา
คาตอบ : ด้วยบริ ษทั ฯมีความจาเป็ นต้องสารองเงินสดไว้เพื่อขยายงาน ตามแผนธุรกิจ ที่จะให้มีฐานการผลิต และ
ฐานลูกค้าเพิ่ม ทางภาคเหนื อของยุโรป และ ทางแถบสหรัฐอเมริ กา การมีเงินสดสารองไว้ ทาให้การกูเ้ งิ นเพิ่ม
สาหรับการลงทุนน้อยลง และ มีอานาจในการต่อรองการกูเ้ งินเพิ่มขึ้น บริ ษทั ฯมุ่งเน้นการพัฒนาที่เติบโต บริ ษทั
ฯไม่มีสินค้าของตัวเอง จึ งควรจะสร้าง ศูนย์วิจยั (design center) เพื่อพัฒนาและผลิตสิ นค้าของตัวเองด้วย ถ้า
บริ ษทั ฯสามารถเติบโตได้ตามแผนงาน เมื่อมีเงินสดคงเหลือก็จะจ่ายเป็ นเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุน้
ส่วนคาแนะนาให้จ่ายเป็ นหุน้ ปั นผล หรื อ Warrant จะรับไว้พิจารณา
12. อยากทราบว่าในปี 2017 และ 2018 บริ ษทั ย่อยในยุโรป จะมีผลการดาเนินงานเป็ นอย่างไร
คาตอบ : บริ ษทั ย่อยในประเทศออสเตรี ย จะผลิตสิ นค้าที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง ส่ วนลูกค้าที่มีความ
ซับซ้อนน้อยกว่าจะย้ายมาผลิตในประเทศไทย ส่ วนโรงงานในประเทศสโลวาเกี ย เป็ นการผลิต ผลิตภัณท์ตวั
ใหม่ที่ SVI ยังไม่เคยผลิต คือผลิต Cable และ Harness ซี่งบางส่วนจะย้ายมาผลิตที่โรงงานที่ประเทศกัมพูชา โดย
โรงงานที่ประเทศสโลวาเกียจะเริ่ มผลิต Box Build ในปี 2017 นี้
13. บริ ษทั ฯมีโรงงานที่ นิคมอุตสาหกรรมบางกระดี ปทุมธานี หลายโรงแล้ว ทาไมยังต้องเก็บโรงงานที่แจ้งวัฒนะ
เป็ นโรงงานสารอง
คาตอบ : ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ กาลังหาผูม้ าเช่า และ จะพิจารณาขาย ถ้าได้ราคาที่เหมาะสม
14. ดูจากหมายเหตุประกอบงบการเงิ น บริ ษทั ฯมีการลงทุนในหุ ้นกู้ อยากทราบว่าทาไม และ ทาให้สภาพคล่อง
ลดลงหรื อไม่
คาตอบ : การลงทุนในหุน้ กู้ เพื่อให้เงินสดที่ถือไว้ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น และ เป็ นการลงทุนในหุน้ กูข้ องบริ ษทั ฯ
ที่มี Rating A ซึ่งสามารถขายได้ในตลาดรอง จึงไม่ทาให้สภาพคล่องลดลง
15. ผูถ้ ือหุน้ คนสุดท้ายได้กล่าวว่ามีความชื่นชมในบริ ษทั ฯที่เข้าทาการซื้ อกิจการของ Seidel Group และก้าวขึ้นเป็ น
บริ ษทั ชั้นนาอันดับ 1 ใน 50 ของบริ ษทั กลุ่ม EMS ของโลก จึงขอให้คณะกรรมการ และ ผูบ้ ริ หารนาพาบริ ษทั ฯ
ให้เจริ ญก้าวหน้า และ เติบโตต่อไป
คาตอบ: ขอบคุณมากครับ
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ไม่มีผใู ้ ดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุมเวลา 12.00 น.
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