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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2557 

บริษัท ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที่  

การประชุมได้จัดขึน้เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องซาลอน บี     โรงแรมสวิสโซเทล เลอ 
คองคอร์ด เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายมาซามิ  คตัซูโมโต ประธานคณะกรรมการและประธานบริษัท 
2. นายรัฐวฒัน์  ศขุสายชล กรรมการและรองประธานบริษัท 
3. นายนาโอฮิโร  ฮามาด้า กรรมการบริษัท 
4. นางสมศรี  ดวงประทีป กรรมการบริษัท 
5. นายโสภณ  บญุยรัตนพนัธ์                     กรรมการบริษัท 
6. นางสาววลยัภรณ์  กณิกนนัต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
7. นายสนัติ  เนียมนิล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
8. นางสาวสกลุทิพย์  ห่อมณี เลขานกุารบริษัทและผู้บนัทกึการประชมุ 
ผู้บริหารบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวพิมศิริพฒัน์  จรรยผล รักษาการผู้อ านวยฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2. นายประถม  ต่อฑีฆะ ผู้อ านวยการฝ่ายโรงงาน 
ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่นๆ 

1. นายประวิทย์  วิวรรณธนานตุร์ ผู้สอบบญัชี 
2. นางสาวเขมนนั  ใจชืน้  ผู้สอบบญัชี 
3. นายศิต  ตนัศิริ ที่ปรึกษาทางการเงิน 
4. นายชนพล  พรพิกลุ ที่ปรึกษาทางการเงิน 
5. นางสาวชณิดาภา  ประดิษฐสนิ ที่ปรึกษากฎหมาย 

 
เร่ิมการประชุม 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัทครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะเป็น
จ านวนรวมทัง้สิน้ 78 คน แบ่งออกเป็นผู้ ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 42 คน ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันฑะ 36 คน นับรวมเป็นจ านวนหุ้น
ทัง้สิน้ 136,219,808 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.71 จากจ านวนหุ้นทัง้หมด 220,724,783 หุ้ น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่
ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท โดยนายมาซามิ คตัซูโมโต ประธานคณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้
มอบหมายให้นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล กรรมการของบริษัทเป็นผู้ด าเนินการประชุม เพื่อความสะดวก และคล่องตัวในการ
ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชุม ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นางสาวศรัญญา ทองจิตร์ ท าหน้าที่พิธีกรในที่ประชุมได้ชีแ้จง
รายละเอียดวิธีการออกเสียง และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระตามรายละเอียดที่ปรากฎใน
เอกสารอธิบายขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

สิง่ท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 1 
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ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทได้น าระบบบาร์โค๊ดมาใช้ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกแก่การ
ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ช่วยลดระยะเวลาในขัน้ตอนดงักลา่วให้รวดเร็วย่ิงขึน้ โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น ในทุก
วาระที่มีการลงมติให้ผู้ ถือหุ้นทราบผลทนัที ซึง่วิธีการออกเสยีงลงคะแนนในวาระการประชุม บริษัทขอเรียนขัน้ตอนให้ผู้ ถือ
หุ้นทกุท่านทราบดงันี ้

1. การออกเสียงลงคะแนน จะใช้บัตรลงคะแนนเสียง ที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ ขณะลงทะเบียนก่อนการ
ประชมุ ซึง่ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสยีง เท่าจ านวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสยีง ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้ ถือ
หุ้นได้ออกเสยีงมาในใบมอบฉนัทะแล้ว ว่าเห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจะ
ถือตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะจะไม่มีสทิธ์ิออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุอีก 

2. หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการน าเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้
ถือหุ้นท่านนัน้ยกมือขึน้ เมื่อประธานที่ประชุมกล่าวสอบถามผู้ ถือหุ้นจบ ในกรณีนีป้ระธานจะให้ผู้ ถือหุ้น ผู้ซึ่งไม่เห็นด้วย
หรือต้องการงดออกเสยีง สง่บตัรลงคะแนนเสยีงที่เจ้าหน้าที่ได้จดัเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม เฉพาะวาระที่
พิจารณานัน้ ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจะน ามารวมคะแนนเสยีงในวาระนัน้ว่า มีคะแนนเสียงเห็นด้วยเท่าไร ไม่เห็นด้วย
เท่าไร และ งดออกเสยีงเท่าไร แจ้งให้ที่ประชมุรับทราบ  

โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียง
ทัง้หมด สว่นผู้ ถือหุ้นที่ท าหนงัสอืมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุและได้ออกเสียงลงคะแนนมาในแต่ละวาระแล้วว่า เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะบันทึกการออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้ นรวมไว้ในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เพื่อนบัคะแนนเสยีงการลงมติในแต่ละวาระ 

สว่นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วย รบกวนผู้ ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนในช่องเห็นด้วยและส่งใบลงคะแนนทัง้หมดคืนให้
เจ้าหน้าที่ภายหลงัจากการประชมุ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน 

3. ในวาระเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ผู้ ถือหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกับกรรมการบาง
ท่านที่บริษัทเสนอแต่งตัง้ ดังนัน้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นได้โดยอิสระ บริษัทจะเชิญกรรมการผู้ ถูกเสนอ
แต่งตัง้ออกนอกห้องประชมุ และเพื่อความโปร่งใสบริษัทขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านที่เข้าร่วมประชมุ ลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตร
ลงคะแนนเสยีง เพื่อเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วในขณะที่
ลงทะเบียน และเพื่อให้กระบวนการประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ในวาระเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ บริษัทจะขอเก็บบตัรลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ภายหลงัจากผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการ
ทัง้ 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วในคราวเดียวกนั ซึง่จะช่วยลดระยะเวลาให้สามารถรวบรวมการเก็บบัตร และการรวมคะแนน
จากผู้ ถือหุ้นได้รวดเร็วขึน้ 

4. ผู้ ถือหุ้ นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะคอยอ านวยความ
สะดวกและอธิบายให้เข้าใจได้ โดยการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทจดัให้มีการบนัทกึภาพการประชุมเผยแพร่เป็นคลิปไฟล์ 
บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sankothai.net เพื่อให้บริการแก่ผู้ ถือหุ้ นที่สนใจและไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม โดยจะ
ด าเนินการประชมุเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านได้เข้าใจตรงกนั ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลต่างชาติ และประสงค์
จะสอบถามเป็นภาษาอังกฤษ ขอให้ติดต่อฝ่ายลงทะเบียนเพื่อบริษัทจะจัดเจ้าหน้าที่ เป็นล่ามแปลค าถามค าตอบเป็น
ภาษาไทยให้ต่อไป 

http://www.sankothai.net/
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5. ผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนรบกวนยกมือและแจ้งชื่อ นามสกุล กับเจ้าหน้าที่
บริษัทบริเวณโต๊ะรับคะแนนในเวลานี ้

หลงัจากนัน้ นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล กรรมการของบริษัทได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้

วาระที่  1. พิจารณา และรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2556  
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชลเสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 ซึ่งได้

ประชมุไปเมื่อวนัที่ 11 เมษายน 2556 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ ถือหุ้น
แล้ว ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 1  

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 
ตามที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสยีง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธิน ามาค านวณ 
136,219,808 0 0 136,219,808 

100% - - 100% 
 

วาระที่  2. พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานประจ าปีของบริษัทในรอบปีที่ ผ่านมา
และข้อเสนอเกี่ยวกับการด าเนินกิจการในอนาคต 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชลเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึง
ผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและข้อเสนอเก่ียวกับการด าเนินกิจการในอนาคต ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 2  

โดยสรุปการด าเนินงานด้านการขายของบริษัทแบ่งตามผลิตภัณฑ์ได้ 4 กลุ่ม ค่าเฉลี่ยปี        2554-2556 มี
ยอดขายดงัต่อไปนีคื้อ 1) ชิน้สว่นอตุสาหกรรมยานยนต์และแม่พิมพ์ส าหรับชิน้สว่นอุตสาหกรรมยานยนต์ เฉลี่ยร้อยละ 60 
ของยอดขายทัง้หมด 2) ชิน้ส่วนจักรยานยนต์และแม่พิมพ์ส าหรับชิน้ส่วนจักรยานยนต์ เฉลี่ยร้อยละ 25 ของยอดขาย
ทัง้หมด 3) ชิน้สว่นอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและแม่พิมพ์ส าหรับชิน้ส่วนอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เฉลี่ยร้อยละ 9 ของยอดขาย
ทัง้หมด 4) ชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกลเกษตรและอื่น ๆและแม่พิมพ์ส าหรับชิน้ส่วนเคร่ืองจักรกลเกษตรและอื่น ๆเฉลี่ยร้อยละ 6 
ของยอดขายทัง้หมด และลกูค้าหลกั 5 รายแรกปี 2556 คือ 1.บริษัท ทองไชยอุตสาหกรรม จ ากัด 2.บริษัท ฟาบริเนท 
จ ากดั 3.บริษัท ฟูจิซึ เทน (ประเทศไทย) จ ากัด 4.บริษัท เอ็กเซดี ้(ประเทศไทย) จ ากัด 5.บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็น
เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

ในด้านของการลงทนุปี 2556 ที่ผ่านมาบริษัทมีการลงทุนในส่วนของ 1.เตาหลอมที่จะมาช่วยลดการใช้พลงังาน
แก๊ส ซึง่ถ้าการผลติปกติจะสามารถลดต้นทนุด้านพลงังานได้ประมาณร้อยละ 20 2. ซือ้เคร่ืองจักรใหม่เพื่อการรองรับการ
ผลติ และเพื่อให้เพิ่มประสทิธิภาพในการผลิต การตรวจเช็คคุณสมบัติของอลมูิเนียม และลดต้นทุนการผลิต 3. ซือ้เคร่ือง
ฉีดงานแบบ Gravity Feed Casting ซึง่เป็นการผลติแบบใหม่ เพื่อรองรับการผลิตชิน้งานได้หลากหลายย่ิงขึน้ เพิ่มโอกาส
ในการรับยอดการสัง่ซือ้ 4.ซือ้ที่ดินเพื่อรองรับการขยายโรงงานในอนาคต งบประมาณการลงทุนโดยประมาณปี 2556 อยู่ที่ 
28,000,000 บาท  
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ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility - CSR) บริษัทได้มีการด าเนินกิจกรรมทัง้เพื่อ
สงัคมภายนอกและเพื่อพนักงานภายในบริษัท ตลอดปี 2556 ที่ผ่านมาก็มีการด าเนินกิจกรรมที่หลายหลายซึ่งผู้ ถือหุ้นที่
สนใจสามารถติอตามรายละเอียดได้ที่เวปไซต์ของบริษัท 

มติ ในวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งให้ที่ประชมุทราบ จงึไม่ต้องมีการลงมติ 

วาระที่  3. พิจารณา และอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2556 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

นายรัฐวฒัน์  ศขุสายชลได้เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติังบการเงินประจ าปี 2556 สิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 ของบริษัท ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 2  
 ในวาระนีผู้้ ถือหุ้นคณุสทุธินนัท์ นนัทนวิจิตร ได้มีการทักท้วงว่าสไลด์สรุปงบการเงินตัวเลขส่วนของผู้ ถือหุ้นคาด
ว่าจะคลาดเคลื่อนเพราะว่าไปเท่ากับสินทรัพย์รวม คุณพิมศิริพัฒน์ จรรยผล กล่าวขอโทษและชีแ้จงว่าเกิดจากความ
ผิดพลาดในการท าสไลด์ดังกล่าว แต่รายละเอียดตัวเลขในเอกสารงบการเงินนัน้ถูกต้องและตกลงที่จะตรวจสอบให้
ละเอียดมากกว่านีใ้นการประชมุคราวต่อไป 

มติ ที่ประชมุพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติังบการเงินประจ าปี 2556 สิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
ของบริษัทตามที่ได้มีการน าเสนอด้วยคะแนนเสยีง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธิน ามาค านวณ 
136,219,808 0 0 136,219,808 

100% - - 100% 
 

วาระที่  4. พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาและอนมุติัแต่งตัง้กรรมการที่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
ส าหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระและขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการกลบัเ ข้ามารับต าแหน่งต่ออีก
วาระหนึง่ ดงันี ้

4. นายมาซามิ คตัซูโมโต  
5. นางสมศรี ดวงประทีป 
6. นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์ 

รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3 
  มติ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการทัง้  3 ท่านกลับเข้าเป็น

กรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระ ด้วยคะแนนเสยีง 
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1. นายมาซามิ คตัซูโมโต  

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธิน ามาค านวณ 
136,219,808 0 0 136,219,808 

100% - - 100% 
2. นางสมศรี ดวงประทีป 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธิน ามาค านวณ 
136,219,808 0 0 136,219,808 

100% - - 100% 
3. นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธิน ามาค านวณ 
136,219,808 0 0 136,219,808 

100% - - 100% 
 

วาระที่  5. พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 
ในอตัราดงัต่อไปนี ้

1. คณะกรรมการบริษัท   ค่าเบีย้ประชมุ ครัง้ละ  5,000 บาท 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ  ค่าตอบแทนรายเดือน       5,000 บาท 
 ค่าเบีย้ประชมุ ครัง้ละ        5,000 บาท  

มติ ที่ประชมุพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 ตามที่ได้มี
การน าเสนอด้วย คะแนนเสยีง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธิน ามาค านวณ 
136,219,808 0 0 136,219,808 

100% - - 100% 
 

วาระที่  6. พิจารณา และอนุมัติจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2556 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามรายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทที่ได้ชีแ้จงให้ท่านผู้ ถือ
หุ้นทราบในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ไปแล้วนัน้ ในปี 2556 บริษัทมีการด าเนินงานขาดทนุสทุธิ จ านวน 14,575,650.81 บาท 
ดงันัน้ ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้งดการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2556  
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มติ ที่ประชมุพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์เห็นสมควรอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2556 ด้วยคะแนน
เสยีง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธิน ามาค านวณ 
136,219,808 0 0 136,219,808 

100% - - 100% 
วาระที่  7. พิจารณา และอนุมัติแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชีและก าหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2557 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนญุาตเลขที่ 4917 /หรือ นายเทิดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787  หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7147 หรือ นายไกรสทิธ์ิ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429  แห่ง  บริษัท  พีวี  
ออดิท จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2557 ของบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และก าหนดค่า
ตรวจสอบบญัชีประจ าปี 2557 จ านวน 800,000 บาท ตามที่ได้น าเสนอ 

มติ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจ าปี 
2556 ตามที่ได้มีการน าเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธิน ามาค านวณ 
136,219,808 0 0 136,219,808 

100% - - 100% 
 

วาระที่ 8. พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นใดเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม 

ตอนท้ายของการประชมุผู้ เข้าร่วมการประชมุมีข้อค าถามดงัต่อไปนี ้

นางสาววิภา บญุคณุจงเจริญ ตวัแทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ได้สอบถามเร่ืองการลงทุนเคร่ืองเตาหลอม
ว่าจะสามารถลดต้นทุนได้เท่าไหร่ นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชลชีแ้จงว่า ณ ตอนนีอ้ยู่ระหว่างเก็บข้อมูลตัวเลข เนื่องจากเพิ่ง
ติดตัง้ไป ดงันัน้ ตวัเลขจงึยงัไม่ชดัเจน ประกอบกบัยอดการสัง่การผลิตลดลง แต่ถ้าตามค านวณจะสามารถลดต้นทุนด้าน
การใช้พลงังานอยู่ที่ร้อยละ 20 

นายอาปุ่ น กณัทนเวทย์ ได้สอบถามว่าว่าแนวโน้มปี 57 จะเป็นอย่างไร จะได้ก าไรหรือขาดทุนอย่างไร แล้วคิดว่า
แนวโน้มของอตุสาหกรรมในระยะ 5 ปี ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร นายรัฐวัตน์ ศุขสายชลได้ ชี แ้จงว่า ทัง้โครงการนโยบายรถ
คันแรก การปรับขึน้ค่าแรง เป็นปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้ ขึน้อยู่กับภาวะอุตสาหกรรม ส าหรับปี 2556 ท าให้
ยอดขายลดลงร้อยละ 20 แต่ต้นทนุเพิ่มขึน้ ส าหรับปี 2557 คาดว่าจะปรับตวัดีขึน้ แต่ปีหลงั ๆ จะดี เพราะแนวโน้มลกูค้าที่
เข้ามาติดต่อกบับริษัท คาดว่าจะได้ยอดสัง่ซือ้มากขึน้ และที่ผ่านมาอตุสาหกรรมยานต์ยนต์โตขึน้ ปีละประมาณร้อยละ 30 
กระทรวงอตุสาหกรรมเองวางแผนไว้ว่าปี 2560 ไทยจะผลิตรถยนต์เป็น 3 ล้านคัน จากเดิมปี 2555 ผลิตได้จ านวนทัง้สิน้ 
2,453,717 คนั ปี 2556 ผลติได้จ านวนทัง้สิน้  2,457,057 คัน ส่วนปี 2557 ที่ล่าสดุได้ประมาณการผลิตรถยนต์ไว้ที่ 2.35 
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ล้านคนั และเชื่อว่าโครงการอีโคคาร์ เฟส 2 ซึง่เป็นเทรนด์ที่ทั่วโลกหันมานิยมก็จะท าให้ตลาดยานต์ยนต์กลบัฟื้นคืนมาอีก
ครัง้ 

นายอาปุ่ น กณัทนเวทย์ สอบถามอีกว่าปี 2555 เห็นว่าขาย 2, 500,000 คนั ส่วนปี 2556 เห็นว่าขาย 2,400,000 
คนั มนัลดลงแค่ 100,000 คนั ท าไมรายได้ถึงลดลงมากขนาดนี ้นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล ได้ชีแ้จงว่า ยอดขายมันลดลงไม่
มากนักแต่ยอดการผลิตลดลงเยอะ ยอดการผลิตลดลงร้อยละ 40  ยอดขายปี 2555 อยู่ที่ 274 ล้าน ปี 2556 อยู่ 
403,000,000 บาท  ต่างกันแค่ 70,000,000 บาท  ยอดขายปี 2556 ตัวชิน้งานของบริษัทขายได้น้อย เนื่องจากยอดขาย
ลดลง แต่เราไปเร่งในเร่ืองของการท าแม่พิมพ์ เราได้ยอดเพิ่มคือปี 2554 ยอดขายแม่พิมพ์อยู่ที่ประมาณ  40,000,000 
บาท ปี 2556 อยู่ที่ 60,000,000 บาท เราได้ยอดขายแม่พิมพ์เพิ่มขึน้ ท าให้ยอดรวมลดลงไม่มาก 

นางสาววิภา บญุคณุจงเจริญ ตวัแทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย เสนอต่อที่ประชุมว่าจากกระแสทุกวันนีจ้ะ
เห็นว่าสงัคมไทยเราให้ความต่ืนตัวในเร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นกันมาก แม้แต่ในตลาดทุนไทยก็จะเห็นว่าทาง
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (Institute of directors-IOD) ก็ได้จัดท าโครงการผู้ประกอบการไทย ร่วมกันต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่และก็ร่วมกนัลงนาม ไม่ทราบว่าทางบริษัท มีความสนใจจะร่วมลงนามกับสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Institute 
of directors-IOD) หรือไม่ และทางบริษัทมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างไร นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล 
กลา่วตอบว่าเห็นด้วยอย่างย่ิง แต่ว่าคงต้องมีการประชมุภายในก่อน ซึ่งยังไม่ได้พูดคุยกันในเร่ืองนี ้และโดยส่วนตัวเชื่อว่า
ท่านกรรมการทกุท่านก็น่าจะเห็นด้วยที่จะเข้าร่วมโครงการนี ้
ปิดประชมุเวลา 11.30 น. 
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