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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 

บริษัท ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที่  

การประชมุได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโลตสั 1 โรงแรมสวิสโซเทล  
เลอ คองคอร์ด เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายมาซามิ  คตัซโูมโต ประธานคณะกรรมการและประธานบริษัท 
2. นายรัฐวฒัน์  ศขุสายชล กรรมการและรองประธานบริษัท 
3. นายนาโอะฮิโร  ฮามาด้า กรรมการบริษัท 
4. นางพนูศรี ปัทมวรกลุชยั กรรมการบริษัท 
5. นายยทุธนา แตป่างทอง                     กรรมการบริษัท 
6. นางสาววลยัภรณ์  กณิกนนัต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
7. นายนิพนัธ์ ตัง้พิรุฬห์ธรรม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
8. นางสาวสกลุทิพย์  ห่อมณี เลขานกุารบริษัทและผู้บนัทกึการประชมุ 
ผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวประภาพรรณ ชนะพาล ผู้จดัการแผนกบญัชี 
2. นายสวุรรณะ มาญสต ิ ผู้ช่วยผู้จดัการแผนกบญัชีต้นทนุ 
3. นายประถม  ตอ่ฑีฆะ ผู้ อํานวยการฝ่ายโรงงาน 
4. นายเกียรตภิมูิ ภมูินนัท์ ผู้ อํานวยการฝ่ายขายและการตลาด 
ผู้เข้าร่วมการประชุมอ่ืนๆ 

1. นายไกรสทิธ์ิ ศลิปมงคลกลุ ผู้สอบบญัชี 
2. นางสาวเขมนนั  ใจชืน้  ผู้สอบบญัชี 
เร่ิมการประชุม 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบ
ฉนัทะเป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 59 คน แบง่ออกเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง 39 คน ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ 20 คน 
นบัรวมเป็นจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 99,651,616 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.83 จากจํานวนหุ้นทัง้หมด 222,277,158 หุ้น 
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ณ ตอนเปิดประชมุ มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะเป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 39 คน 
แบ่งออกเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง 26 คน ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ 13 คน นบัรวมเป็นจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 
98,444,106 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.29 จากจํานวนหุ้นทัง้หมด 222,277,158 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ี
กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท โดยนายมาซามิ คตัซูโมโต ประธานคณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีประธานใน
ท่ีประชุม ได้มอบหมายให้นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล กรรมการของบริษัทเป็นผู้ ดําเนินการประชุม เพ่ือ          
ความสะดวก และคลอ่งตวัในการชีแ้จงรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ นางสาวเบญจมาศ   
กอบเขตรกรรม ทําหน้าท่ีพิธีกรในท่ีประชุมได้ชีแ้จงรายละเอียดวิธีการออกเสียง และการนับคะแนนเสียง      
ตอ่ท่ีประชมุในแตล่ะระเบียบวาระตามรายละเอียดท่ีปรากฎในเอกสารอธิบายขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง บริษัทได้นําระบบบาร์โค๊ดมาใช้ เพ่ือช่วยอํานวยความสะดวก
แก่การประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ช่วยลดระยะเวลาในขัน้ตอนดงักลา่วให้รวดเร็วยิ่งขึน้ โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียง
ของผู้ ถือหุ้น ในทกุวาระท่ีมีการลงมตใิห้ผู้ ถือหุ้นทราบผลทนัที ซึง่วิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชมุ 
บริษัทขอเรียนขัน้ตอนให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านทราบดงันี ้

1. การออกเสียงลงคะแนน จะใช้บตัรลงคะแนนเสียง ท่ีเจ้าหน้าท่ีได้จัดเตรียมให้ ขณะลงทะเบียน  
ก่อนการประชมุ ซึง่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมีคะแนนเสียง เท่าจํานวนหุ้นท่ีถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง สําหรับ   
ผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่ผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉนัทะแล้ว ว่าเห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 
ในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธ์ิออกเสียง
ลงคะแนนในท่ีประชมุอีก 

2. หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใด ไมเ่ห็นด้วยตามท่ีคณะกรรมการนําเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด 
ขอให้ผู้ ถือหุ้นท่านนัน้ยกมือขึน้ เม่ือประธานท่ีประชมุกลา่วสอบถามผู้ ถือหุ้นจบ ในกรณีนีป้ระธานจะให้ผู้ ถือหุ้น 
ผู้ซึง่ไมเ่ห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียง สง่บตัรลงคะแนนเสียงท่ีเจ้าหน้าท่ีได้จดัเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อน
การประชุม เฉพาะวาระท่ีพิจารณานัน้ ให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัท เพ่ือจะนํามารวมคะแนนเสียงในวาระนัน้ว่า      
มีคะแนนเสียงเห็นด้วยเท่าไร ไมเ่ห็นด้วยเท่าไร และ งดออกเสียงเท่าไร แจ้งให้ท่ีประชมุรับทราบ  

โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจาก
คะแนนเสียงทัง้หมด ส่วนผู้ ถือหุ้นท่ีทําหนงัสือมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุและได้ออกเสียงลงคะแนนมา
ในแต่ละวาระแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะบนัทึกการออกเสียงตามความประสงค์
ของท่านผู้ ถือหุ้นรวมไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือนบัคะแนนเสียงการลงมตใินแตล่ะวาระ 
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ส่วนคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย รบกวนผู้ ถือหุ้ นทุกท่านลงคะแนนในช่องเห็นด้วยและส่งใบลงคะแนน
ทัง้หมดคืนให้เจ้าหน้าท่ีภายหลงัจากการประชมุ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน 

3. ในวาระเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ผู้ ถือหุ้ นอาจไม่เห็นด้วย      
กบักรรมการบางท่านท่ีบริษัทเสนอแตง่ตัง้ ดงันัน้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นได้โดยอิสระ บริษัทจะ
เชิญกรรมการผู้ ถูกเสนอแต่งตัง้ออกนอกห้องประชุม และเพ่ือความโปร่งใสบริษัทขอให้ผู้ ถือหุ้ นทุกท่านท่ี      
เข้าร่วมประชุม ลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพ่ือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลโดยใช้             
บตัรลงคะแนนเสียงท่ีบริษัทได้แจกให้แก่ผู้ ถือหุ้ นแล้วในขณะท่ีลงทะเบียน และเพ่ือให้กระบวนการประชุม
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ในวาระเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ บริษัทจะขอเก็บ
บตัรลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ภายหลงัจากผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านเสร็จเรียบร้อย
แล้วในคราวเดียวกนั ซึง่จะช่วยลดระยะเวลาให้สามารถรวบรวมการเก็บบตัร และการรวมคะแนนจากผู้ ถือหุ้น
ได้รวดเร็วขึน้ 

4. ผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ี ซึง่จะคอยอํานวย
ความสะดวกและอธิบายให้เข้าใจได้ โดยการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทจดัให้มีการบนัทึกภาพการประชุม
เผยแพร่เป็นคลิปไฟล์ บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sankothai.net เพ่ือให้บริการแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีสนใจและไม่มี
โอกาสเข้าร่วมประชมุ โดยจะดําเนินการประชมุเป็นภาษาไทย เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านได้เข้าใจตรงกนั ในกรณี 
ท่ีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลตา่งชาต ิและประสงค์จะสอบถามเป็นภาษาองักฤษ ขอให้ติดตอ่ฝ่ายลงทะเบียนเพ่ือบริษัท
จะจดัเจ้าหน้าท่ีเป็นลา่มแปลคําถามคําตอบเป็นภาษาไทยให้ตอ่ไป 

5. ผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนรบกวนยกมือและแจ้งช่ือ นามสกลุ กบั
เจ้าหน้าท่ีบริษัทบริเวณโต๊ะรับคะแนนในเวลานี ้

หลังจากนัน้ นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล กรรมการของบริษัทได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่  1. พจิารณา และรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2557  
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชลเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2557 ซึ่งได้ประชุมไปเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2557 ซึ่งบริษัทได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนงัสือ        
บอกกลา่วนดัประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 1  
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มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจําปี 2557 ตามท่ีได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 
98,657,106 0 0 98,657,106 

100% - - 100% 
 
วาระที่  2. พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับรายงานประจาํปีของบริษัทในรอบปี
ที่ผ่านมาและข้อเสนอเก่ียวกับการดาํเนินกิจการในอนาคต 

นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชลเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นรับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ี
ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมาและข้อเสนอเก่ียวกับการดําเนินกิจการใน
อนาคต ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2  

หลงัจากจบการนําเสนอท่ีประชมุมีคําถามดงัตอ่ไปนี ้

นางก้อยทิพย์ ศรีวีระรานีชกุล ถามว่า : ทราบว่าปีท่ีผ่านมาบริษัทยงัไม่ได้เข้าร่วมโครงการต่อต้าน
คอรัปชัน่ อยากทราบวา่ในปีตอ่ไปหรือในอนาคตข้างหน้าบริษัทจะเข้าร่วมโครงการนีห้รือไม่ และคําถามข้อท่ี 2 
อยากทราบว่า ครัง้แรกท่ีบริษัทเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้ นเพียง
เลก็น้อย ตอ่จากนัน้มา 2 ปีท่ีผา่นมาบริษัทก็ไมมี่การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นอีกเลย เน่ืองจากวา่บริษัทขาดทนุ 
อยากให้ท่านคณะกรรมการช่วยชีแ้จงและให้กําลงัใจกบัผู้ ถือหุ้นว่าเกิดอะไรขึน้ แล้วในอนาคตบริษัทจะเติบโต
แล้วมีเงินปันผลได้ด้วยวิธีใด  

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชลตอบว่า : เร่ืองของการตอ่ต้านทจุริตคอรัปชัน่ บริษัทก็เห็นด้วยเพียงแตว่่ายงัไม่
มีมติท่ีเป็นรูปธรรม แต่ในเร่ืองของการทํางาน หรือการปฏิบตัิตามระบบ ระเบียบหรือว่าหลกัเกณฑ์ต่างๆ การ
ควบคมุดแูลเร่ืองของการทจุริตคอรัปชัน่ บริษัทได้มีการตรวจสอบภายในเพ่ือติดตามควบคมุ สว่นในเร่ืองของ
ผลประกอบการ อย่างท่ีทุกท่านทราบ ว่าบริษัทขาดทุนจึงยงัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ และตอนนีบ้ริษัทก็
กําลงัมองหาหนทางวา่จะตอบแทนผู้ ถือหุ้นนอกจากการจ่ายเงินปันผลได้ด้วยวิธีใด 

นางก้อยทิพย์ ศรีวีระรานีชกลุ ถามตอ่อีกวา่ : เห็นบริษัทหลายๆ บริษัทใช้วิธีการเพิ่มทนุ 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชลตอบว่า : บริษัทก็คิดอยู่ หากถ้าเป็นประโยชน์ทัง้บริษัทและทัง้ผู้ ถือหุ้นโดยรวม
ก็เป็นวิธีท่ีน่าสนใจ 
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นางก้อยทิพย์ ศรีวีระรานีชกลุ ถามตอ่อีกว่า : โดยสว่นตวัแล้วเป็นผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แล้วถือตัง้แต ่
IPO ยงัไม่ได้ขายเลย ได้รับเงินปันผลอยู่นิดหน่อยเท่านัน้ วนันีเ้ลยยงัตัง้ใจมาถามว่ามนัเกิดอะไรขึน้ และใน
อนาคตจะดีกวา่นีไ้หม จะได้มีกําลงัใจถือตอ่ไปอีก 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบว่า :  ขอบคณุมาก และท่ีได้เลือกของชําร่วยเราเป็นพระ เพราะว่าถ้าให้
เป็นของอ่ืนๆ ก็ไมมี่คณุคา่ทางจิตใจ แบบนีคื้อตัง้ใจให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนและตัง้ใจให้ได้ผลประกอบการดีๆ 

นางก้อยทิพย์ ศรีวีระรานีชกลุ กลา่วตอ่อีกว่า :  ขอให้กําลงัใจกบัคณะกรรมการ และผู้ ถือหุ้นทกุท่าน
ด้วย หวงัวา่อนาคตของบริษัทจะเตบิโตไปได้ดีกวา่นี ้และผู้ ถือหุ้นทกุคนจะได้รับเงินปันผลกนัถ้วนหน้า 

นางนนัทา เรืองจิระขจร กลา่ววา่ : สวสัดีคะ่ ท่านคณะกรรมการ ดฉินันางสาวนนัทา เรืองจิระขจร เป็น
ผู้ รับมอบอํานาจจาก นางสาวอรุณี เล่ือมประพางกุล อยากจะถามว่าธุรกิจของบริษัท อิงกับอุตสาหกรรม
รถยนต์รายได้ของบริษัทไม่ทราบว่าอยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์ประมาณร้อยละเท่าไหร่และอยู่ในหมวด
เคร่ืองใช้ไฟฟา้เท่าไหร่ มีประมาณยอดขายปีนี ้460 ล้านบาทคาดวา่จะมีกําไรร้อยละเท่าไหร่ 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบว่า :   ในสดัสว่นของผลิตภณัฑ์ เรามียอดขายในสว่นของอตุสาหกรรม
ยานยนต์ร้อยละ 60 ในสว่นของอตุสาหกรรมไฟฟ้าร้อยละ 20 ท่ีเหลือเป็นผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ สําหรับอตุสาหกรรม
ยานยนต์ร้อยละ 60 หมายถึง ทัง้รถยนต์และ มอเตอร์ไซด์รวมกนั ในสดัสว่นของกําไรสทุธิคงพดูไม่ได้ แตค่าด
วา่จะมีกําไรสําหรับปีนี ้แตเ่ท่าไหร่คงตอบยงัไมไ่ด้ 

นายเมธี รังษีวงศ์ ถามว่า : เรียนท่านผู้บริหารผม เมธี รังษีวงศ์ ผู้ รับมอบฉนัทะ อยากจะสอบถามเพิ่มเติม
ในส่วนของท่ีมีการเพิ่มจํานวนลูกค้าทัง้ส่ีกลุ่ม ทัง้ตัวรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองจักรกล
การเกษตร สอบถามเร่ืองคําสัง่ซือ้ท่ีมีการเพิ่มจํานวน คือ 

1. มีการเพิ่มจํานวนลกูค้า อย่างรถยนต์จาก 13 ราย เป็น 20 รายปัจจบุนัเพิ่มได้แล้วทัง้หมดก่ีรายในแต่
ละสว่น 

2. คําสัง่ซือ้ของแตล่ะกลุม่ตอนนีมี้เข้าอยา่งตอ่เน่ืองหรือวา่อยา่งไรบ้างอยากให้อพัเดต 
3. ให้เร่ืองอตุสาหกรรมรถยนต์ท่ีคาดวา่จะเตบิโตร้อยละ 17 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแล้ว ตรงนีอ้ยากให้อพัเดตให้

ทราบวา่เดือนท่ีผา่นมา เดือนมกราคม-เมษายน ตอนนีเ้ป็นไปตามเปา้หมายอยา่งท่ีตัง้ใจไว้หรือไม ่

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบว่า : จากท่ีได้นําเสนอตามกราฟว่าเพิ่มก่ีราย ข้อมลูนีเ้ป็นจํานวนลกูค้า
แน่นอนไม่ใช่ประมาณการ บริษัทได้ลกูค้าใหม่จํานวนรายท่ีเพิ่มขึน้จาก 11 ราย เป็น 20 ราย อนันีต้กลงกนั
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เรียบร้อยแล้ว เพียงแตว่า่ยอดการสัง่ซือ้ของอตุสาหกรรมยานยนต์ จะต้องมีการทําแม่พิมพ์ก่อน ซึง่ต้องใช้เวลา
สว่นหนึง่ สองสําหรับเร่ืองคําสัง่ซือ้ เร่ิมทยอยแตย่งัไม่ได้ทนัทีทนัใด เพราะการทําแม่พิมพ์ใช้เวลาอย่างน้อย 60 
วนั ในช่วงแรกๆ ยอดสัง่ซือ้จะยงัไม่มาก เปิดคําสัง่ซือ้มาอาจจะเป็นหลกัพนัต่อเดือน เพราะฉะนัน้ต้องรอช่วง
ปลายปี สาม สําหรับ 4 เดือน ถามว่าเป็นไปตามเปา้ท่ีวางไว้หรือไม่ ก็ยงัไม่ถึงกบัเข้าเปา้นกัแตก็่ไม่ตกจากท่ีตัง้
ไว้มากนกั คดิวา่อยูป่ระมาณร้อยละ 5 จากเปา้ท่ีตัง้ไว้ 

มต ิในวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ จงึไมต้่องมีการลงมต ิ

 

วาระที่  3. พจิารณา และอนุมัตงิบการเงนิประจาํปี 2557 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

นายรัฐวฒัน์  ศขุสายชลได้เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตังิบการเงินประจําปี 2557 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 ของบริษัท ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว พร้อมรายงานผู้สอบบญัชี ดงั
รายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2  
 มติ ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจําปี 2557 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 ของบริษัทตามท่ีได้มีการนําเสนอด้วยคะแนนเสียง 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 
98,689,407 0 0 98,689,407 

100% - - 100% 
 

วาระที่  4. พจิารณาและอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการท่ีแทนกรรมการท่ีพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ สําหรับกรรมการท่ีต้องออกตามวาระและขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้
กรรมการกลบัเข้ามารับตําแหน่งตอ่อีกวาระหนึง่ ดงันี ้

1. นายนาโอะฮิโร ฮามาด้า 
2. นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล 
3. นายสนัต ิเนียมนิล 

รายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3 
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  มต ิท่ีประชมุพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์เห็นสมควรอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเข้า
เป็นกรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียง 

1. นายนาโอะฮิโร ฮามาดา  
เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 

96,589,407 0 0 96,589,407 
100% - - 100% 

2. นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล 
เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 

97,613,207 0 0 97,613,207 
100% - - 100% 

3. นายสนัต ิเนียมนิล 
เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 

98,689,407 0 0 98,689,407 
100% - - 100% 

 

วาระที่  5. พจิารณาและอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 

นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2558 ในอตัราดงัตอ่ไปนี ้

1. คณะกรรมการบริษัท   คา่เบีย้ประชมุ ครัง้ละ         5,000 บาท 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ  คา่ตอบแทนรายเดือน       5,000 บาท 
 คา่เบีย้ประชมุ ครัง้ละ        5,000 บาท  

มติ ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 
ตามท่ีได้มีการนําเสนอด้วย คะแนนเสียง 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 
67,463,207 0 0 67,463,207 

100% - - 100% 
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วาระที่  6. พจิารณา และอนุมัตจ่ิายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2557 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล แจ้งตอ่ท่ีประชมุว่าตามรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีได้ชีแ้จงให้
ท่านผู้ ถือหุ้นทราบในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ไปแล้วนัน้ ในปี 2557 บริษัทมีการดําเนินงานขาดทนุสทุธิ จํานวน 
16,406,005.15 บาท ดงันัน้ ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้งดการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 
2557  

มติ ท่ีประชมุพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์เห็นสมควรอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2557 
ด้วยคะแนนเสียง 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 
98,689,407 0 0 98,689,407 

100% - - 100% 
 

วาระที่  7. พจิารณา และอนุมัตแิต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชีและกาํหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจาํปี 2558 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4917 /หรือ นายเทิดทอง เทพมงักร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3787  หรือ นายไกร
สิทธ์ิศิลปมงคลกุล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9429  แห่ง  บริษัท  พีวี  ออดิท จํากัด  เป็นผู้ สอบบัญชี
ประจําปี 2558 ของบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และกําหนดค่าตรวจสอบบญัชี
ประจําปี 2558 จํานวน 800,000 บาท ตามท่ีได้นําเสนอ 

มติ ท่ีประชมุพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตรวจสอบบญัชี
ประจําปี 2556 ตามท่ีได้มีการนําเสนอ ด้วยคะแนนเสียง 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 
98,689,407 0 0 98,689,407 

100% - - 100% 
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วาระที่ 8. พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนใดเพ่ือพิจารณาเพิ่มเตมิ 

ตอนท้ายของการประชมุผู้ เข้าร่วมการประชมุมีข้อคําถาม สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

คณุสวุนชุ เจริญสวสัดิ์พงศ์ กล่าวว่า : สวสัดีค่ะ ดิฉนัช่ือสวุนชุ เจริญสวสัดิ์พงศ์ เป็นผู้ รับมอบอํานาจ
จากผู้ ถือหุ้ นรายย่อยซึ่งก็คือลูกชาย ก่อนท่ีจะปิดการประชุมก็ขออนุญาตเรียนถามดังนี  ้แผนงานสําหรับ         
ปี 2558 เป็นอย่างไรบ้างเม่ือเทียบกบัปี 2557 ท่ีบริษัทกําหนดไว้ว่าปี 2557 เน่ืองจากมีงบประมาณขาดทนุอยู ่   
ไม่สามารถจ่ายปันผลได้ ท่ีนีปี้ 2558 ไม่ทราบว่าเราจะตัง้เปา้ท่ีจะโตร้อยละเท่าไหร่ แล้วท่ีตัง้ไว้มีโอกาสท่ีจะ
เป็นไปได้ท่ีจะทําให้บริษัทมีกําไรแล้วสามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นรายย่อยซึง่มีความคาดหวงัว่าจะได้
เงินปันผล แล้วมีความเส่ียงอะไรท่ีทําให้บริษัทไมส่ามารถท่ีจะไปถึงเปา้หมายตรงนัน้ได้ 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบว่า :  ประมาณการปี 2558 บริษัทตัง้เปา้ไว้ คาดว่าจะอยู่ประมาณ 460 
ล้านบาท โตจากปีท่ีแล้วร้อยละ 25 ถ้าอตุสาหกรรมยานยนต์ไม่มีอะไรพลิกล็อค ไม่มีโรคอะไรแทรกซ้อน ก็คาด
วา่จะได้ตามเปา้หมายนี ้

คณุสวุนชุ เจริญสวสัดิ์พงศ์ ถามเพิ่มเติมว่า : ไม่ทราบว่ากําไรร้อยละ 25 จะเทียบเป็นกําไรออกมาต่อ
หุ้นแล้วสามารถท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้หรือไม ่

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบว่า : ตอนนีบ้ริษัทขาดทนุสะสมอยู่ประมาณ 19 ล้าน กําไรสทุธิอยู่ท่ี
ประมาณร้อยละ 3-5 แตก็่อาจจะยงัไม่ครอบคลมุ สําหรับปีนี ้ถ้าพดูตรงนี ้ก็ลองคํานวนด ูพดูตรงๆยงัไม่ได้ ใน
เร่ืองของการจ่ายปันผลก็ดจูากตวัเลข แตบ่ริษัทก็จะพยายามหาวิธีทางอ่ืนดวู่าจะให้ตอบแทนผู้ลงทนุหรือผู้ ถือ
หุ้นอย่างไร ในเร่ืองของกําไรก็ดจูากยอดขายของบริษัท เพราะตอนนีข้าดทนุสะสมอยู่ท่ี 19 ล้านตามกฎหมาย
ถ้ายงัมีขาดทนุสะสมอยูจ่่ายปันผลก็ยงัจ่ายไมไ่ด้ 

คณุสวุนชุ เจริญสวสัดิ์พงศ์ ถามเพิ่มเติมอีกว่า: พอจ่ายเงินปันผลไม่ได้ ค่าบําเหน็จท่ีคณะกรรมการ
ควรจะได้รับก็ยงัไมไ่ด้เหมือนกนั มนัจะสอดคล้องกนัด้วย 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบว่า : จะพยายามหาวิธีอ่ืนด ูว่าจะหาวิธีชดเชยให้กบัผู้ ถือหุ้นอย่างไร อยู่
ระหวา่งการพิจารณา 
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คณุสวุนชุ เจริญสวสัดิ์พงศ์ ถามเพิ่มเติมอีกว่า: ท่ีบริษัทจะโตร้อยละ 25 เทียบกบัปี 2557 ท่ีขาดทนุ
แสดงวา่เราจะต้องเบิล้มาอีกมากกวา่ร้อยละ 25 หรือไม ่

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : ยอมรับวา่จริงๆแล้วอตุสาหกรรมท่ีทางรัฐบาลประมาณการ มนัจะโต
แคร้่อยละ 17 แตท่ี่บริษัทเราโตมากกว่าอตุสาหกรรมโดยรวม เพราะว่าปีท่ีแล้วยอดขายตกไปเยอะ มนัโตจาก
ยอดท่ีต่ํา จริงๆมนัก็เลยยงัไมค่รอบคลมุ 

คณุสวุนชุ เจริญสวสัดิพ์งศ์ ถามเพิ่มเตมิอีกวา่: ขอทราบปัจจยัเส่ียงหลกัท่ีจะทําให้บริษัทไม่สามารถไป
ถึงร้อยละ 25 ได้คืออะไร นอกจากตวัเศรษฐกิจภายนอกแล้ว ภายในเก่ียวกับการบริหารจดัการผลิตบริษัทมี
ความพร้อมหรือไม ่

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบว่า : คือจริงปัจจยัภายนอกก็คือ เร่ืองของตลาดโลกท่ียงัอ่อนแออยู่ก็มี
สว่น ภายในบริษัทเองความมัน่ใจ ความแน่นอนมนัยงักลํา้กลึง่อยู่ว่าจะมีเหตกุารณ์อะไรบ้างไหม ในเร่ืองของ
การเมือง คือถ้าการเมืองน่ิงไม่มีเหตกุารณ์อะไร ก็คิดว่าอตุสาหกรรมรถยนต์ปีนีย้งัโตอยู่ เพราะปัจจบุนัรถยนต์
ถือว่าเป็นปัจจยัท่ี 5 ของคนแล้ว ไม่ใช่ท่ีเราท่องกนัตอนสมยัเด็กๆ มี4อย่างแตร่ถยนต์นีเ้ป็นปัจจยัท่ี 5แล้ว คน
หยดุซือ้รถยนต์ไป 2 ปีแล้วปี 2556-2557 เพราะฉะนัน้ปีนีก็้เช่ือว่าความต้องการก็ยงัมีอยู่ เหมือนอย่างงาน
มอเตอร์โชว์ท่ีผ่านมา ยอดสัง่ซือ้ถ้าเทียบกบัปีก่อนต่ํากว่าร้อยละ 5 แตต่วัเม็ดเงินกลบัมากกว่า เพราะว่าคนซือ้
รถราคาแพง ส่วนรถเล็กผู้ซือ้ไม่สามารถผ่านการพิจารณาจากบริษัทลิซซิ่ง แต่ความต้องการของคนซือ้เยอะ 
เพราะฉะนัน้ถ้าเหตกุารณ์บ้านเมืองเราไมมี่ปัญหาอะไรแล้วอยา่งท่ีทางการให้ขา่วมาก็คือวา่ พวกงบประมาณนี ้
รู้สกึวา่เร่ิมทยอยออกมาแล้วเพราะฉะนัน้ก็ยงัเช่ือวา่คร่ึงปีหลงัอตุสาหกรรมยานยนต์จะกลบัมา 

คณุสวุนชุ เจริญสวสัดิพ์งศ์ ถามยํา้อีกวา่: กลา่วคือในองค์กรเองมีความพร้อมในการผลติในการรับรอง 
ยอดสัง่ซือ้ ศกัยภาพในองค์กรเราไมมี่ปัญหา เรารอแตเ่ศรษฐกิจภายนอกเพียงอยา่งเดียว ถ้าภายนอกการเมือง
น่ิง เศรษฐกิจดี เราพร้อมลยุใช่หรือไม ่

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบว่า : ใช่เพราะในช่วงปี 1-2 ปีท่ีผ่านมาภายในบริษัทเองก็ปรับปรุง
โครงสร้างใหม่ วางระบบใหม่หลายเร่ือง มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ เม่ือสกัครู่เราก็มีนําเสนอว่ามีโครงการลด
ต้นทนุอะไรบ้าง 

นายเมธี รังษีวงศ์ กล่าวว่า : ผมเมธี รังษีวงศ์ ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามเพิ่มเติม คือถ้าดใูนวาระการ
ประชมุปีท่ีแล้วบอกว่าในสว่นของสดัสว่นยอดการขาย บอกกว่าชิน้สว่นยานยนต์จะมียอดขายเฉล่ียร้อยละ 60 
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ชิน้ส่วนจกัยานยนต์มียอดเฉล่ียร้อยละ 25 รวมกนัคือร้อยละ 85 ของยอดขายรวม แต่เม่ือสกัครู่ทางผู้บริหาร
แจ้งวา่ตอนนีย้อดของยานยนต์และชิน้สว่นของจกัรยานยนต์รวมกนัอยูแ่คร้่อยละ 60 สอบถามวา่ทําไมถึงลด 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : ก็อยา่งท่ีทราบวา่อตุสาหกรรมยานยนต์ลดลง บริษัทก็พยายามไปหา 
ผลติภณัฑ์อ่ืน ไปหาอตุสาหกรรมไฟฟา้เพิ่มขึน้ สดัสว่นเลยเปลี่ยน 

นายเมธี รังษีวงศ์ ถามเพิ่มเติมว่า : ผลการลงทุนในปี 2556 ท่ีมีการลงทุนทัง้หมดส่ีอย่าง อยาก
สอบถามวา่ในสว่นของการซือ้ท่ีดนิรองรับการขยายโรงงานในอนาคตตรงนีซ้ือ้ไปเรียบร้อยแล้วหรือไม ่

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : ใช่ ถ้าดจูากหนีส้นิก็จะมีคา่ท่ีดนิอยูด้่วย 10 ล้าน เราซือ้ไปเรียบร้อย
แล้ว 

นางก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกลุ ถามเพิ่มเตมิวา่ : ในโอกาสข้างหน้าบริษัทจะมีโอกาสท่ีจะล้างขาดทนุได้
ด้วยวิธีใด ในโอกาสข้างหน้าของบริษัทคิดท่ีจะทําสินค้าประเภทอ่ืนไหม มาเป็นการประกอบให้มีผลกําไร
เพิ่มขึน้ 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบว่า : คิดทกุวนั แน่นอน ผมมองโลกในแง่ดี แล้วเช่ือว่าในสิ่งท่ีบริษัททําอยู ่
คือไม่ได้มองโลกในแง่ดีแล้วนัง่เฉยๆ บริษัทก็ทําอยู่เร่ืองของการหาลกูค้ารายใหม่ๆ บริษัทพยายามหาลกูค้า
ตา่งประเทศเพิ่มขึน้ ลกูค้าหลายรายเป็นของทางยโุรปท่ีเพิ่มเข้ามาเพราะบริษัทไปเจาะตลาด เพราะฉะนัน้เช่ือ
ว่าผลตอบรับท่ีเราได้ติดต่อไปน่าจะมีมากมายเพิ่มขึน้เร่ือยๆ เช่ือว่าจะล้างขาดทนุได้แน่ๆภายในไม่นาน แต่ว่า
สิ่งท่ีบริษัททําอยู่ในปัจจุบันมันเป็นเร่ืองท่ียังพูดไม่ได้ แม้แต่ตัวผลิตภัณฑ์ใหม่คือตอนนีบ้ริษัท ร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการหลายแห่ง ทัง้อาจารย์มหาวิทยาลยั ทําโครงการร่วมกนัทัง้กบั สวทช. Nec-tech   M-tech 
ร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลยัทําโครงการร่วมกันแต่ว่าก็คงจะตอบไม่ได้ ยังไม่สําเร็จแต่ทําอยู่ ในเร่ืองของ
ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  ความจริงอยา่งพระท่ีเอามาก็เป็นงานหลอ่อยา่งนงึบริษัทก็มองๆอยูห่ลายรูปแบบเหมือนกนั 

นายพงศธร วณิชเสถียร กล่าวว่า : สวสัดีครับ ผมพงศธร วณิชเสถียร ผู้ รับมอบฉนัทะ เพราะว่าเห็น
บริษัทมีผลดําเนินงานขาดทุนมา 2 ปี คงอธิบายบางส่วนไปแล้ว นอกจากการบริหารงานไปในแนวเดิม
พยายามหาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ แล้วก็ตามท่ีเพ่ือให้ผลดําเนินการดีขึน้ ดําเนินไปท่ีบริษัทเคยทําในแนวเดิม บริษัทมี
มมุมองด้าน Organics Growth อย่างไรบ้างครับเพ่ือให้มนัเป็น Big Job หรือ Big Growth อย่างไรบ้าง มนัก็
ยงัมีปัญหาอปุสรรคบ้างเป็นธรรมดาจากอะไรก็ตามท่ีนอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทปกติ มีอะไรท่ี
มนัจะเป็นพวก Organic หรือเป็น Big Growth บ้างหรือไม ่
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นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : ท่ีจริงก็มีคนมาตดิตอ่หลายราย ก็มีการพดูคยุกนั เพียงแตว่่ายงัไม่ถึง
จดุ ท่ีไปกนัได้ แตถ่ามวา่มีไหม ตอบวา่มี 

นายพงศธร วณิชเสถียร สอบถามเพิ่มเติมว่า : คือบริษัทก็ทํางานเก่ียวกบั ไดคาซติง้ ถือว่าเป็นงาน
ด้านวิศวะกรรมส่วนหนึ่ง ด้านวิศวกรรมท่ีมนัเป็นท่ีนิยมก็ตอนนีน้่าจะเป็น พลงังาน หรือว่าด้านนํา้ หรืออะไรก็
ตามทีส่วนตวัมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิศวกรรม บริษัทมีมมุมองพวกนีอ้ย่างไรบ้าง คิดว่ามนัเก่ียวข้องกบัการ
ขยายการเตบิโตของประเทศของเรา ประเทศเพ่ือนบ้าน  

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบว่า :  สว่นของทีมบริหารตอนนีท่ี้มองอยู่ บริษัทยงัมองตวัธุรกิจหลกัของ
บริษัทอยู ่เพราะยงัมองว่าอตุสาหกรรมยานยนต์เป็น ววันม ท่ียงัให้นมยงัเลีย้งดอูตุสาหกรรมได้อยู่ ยงัไปได้อยู่
มองว่าเมืองไทยก็ดีกว่าในย่านอาเซียนอยู่แล้วทัง้เร่ือง ท่ีตัง้ เร่ืองของความสามารถของคนไทย เราทํา
อตุสาหกรรมนีม้ายาวนาน ยงัมองไม่เห็นมีประเทศไหนในอาเซียนจะมาแข่งขนักบัเราในระยะเวลาอนัใกล้นี ้
และบริษัทคงไมอ่ยูก่บัท่ี อยูก่บัท่ีมา 2 ปีแล้ว ตอ่ไปคดิวา่จะทยานตอ่ไปได้อีก 

นายพงศธร วณิชเสถียร สอบถามเพิ่มเติมว่า : เห็นในบางบริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกบัเรา ดเูขามา
หลายปีเขามีการขยายกิจการไปเพราะท่ีตัง้เดมิมนัเลก็ไป มีการขยายกําลงัการผลติ เขาก็ไปขยายไปไกลหน่อย
ทางภาคตะวนัออกก็ไปไกลอีกหน่อย เราอยูใ่นสว่นท่ีต้องขยายแล้วหรือยงั 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบว่า :  บริษัทถึงได้ซือ้ท่ีเตรียมไว้พร้อม ถ้าอตุสาหกรรมกลบัมา บริษัทก็
พร้อมท่ีจะขยายได้เลย 

นายพงศธร วณิชเสถียร สอบถามเพิ่มเตมิวา่ : ท่ีดนิแปลงนีอ้ยูต่ดิกบัโรงงานเดมิหรือไม ่ก่ีไร่ 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ :  ซือ้ไว้ 5 ไร่  

นายพงศธร วณิชเสถียร สอบถามเพิ่มเตมิวา่ : ของเก่ามีก่ีไร่ 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ :   9 ไร่กวา่ 

นายพงศธร วณิชเสถียร กลา่วเพิ่มเติมว่า : มีประมาณร้อยละ 60 ท่ีเพิ่มขึน้ถ้าเราขยายเต็มกําลงัการ
ผลติ แล้วถ้าขยายเงินลงทนุพอไหม การขยายการลงทนุพวกนีอ้ยา่งไร 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบว่า :  คือถ้ายอดสัง่ซือ้มี โครงการมี เราเป็นบริษัทในตลาดไม่คิดว่าจะมี
ปัญหาเร่ืองแหลง่เงินทนุ 
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นายพงศธร วณิชเสถียร กลา่วเพิ่มเตมิวา่ :  ในเร่ืองของเงินทนุมองในสว่นของเงินกู้  เรามองในสว่นของ
ทนุลกัษณะไหน 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ :   ถ้าอยูใ่นตลาดคงใช้เคร่ืองมือกลไกของตลาด 

นายพงศธร วณิชเสถียร กลา่วเพิ่มเติมว่า : ทนุก็คงมีสว่นของทนุสามญั หรือจะเป็นอะไรก็ว่าไปท่ีเป็น
เคร่ืองมือ มองไปข้างหน้ามนัอยู่ในระดบัประมาณไหนหรือเราจะอยู่ในขัน้ตอนไหนของการขยาย การขยายมนั
ก็อาจต้องมีการวางแผนล่วงหน้า อาจจะมีใช้เวลาก่อสร้างเคร่ืองจักร บริษัทมองระดับ อยู่ประมาณไหน
โดยประมาณ 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบว่า :   จริงๆแล้ว บริษัทก็คงไม่ทําแบบเร่งดว่น เพราะต้องดอูะไรหลาย
อยา่ง ต้องดเูง่ือนไขหลายอยา่ง ปัจจยัหลายตวั คงตอบลําบากสําหรับประเดน็นี ้สรุปแล้วก็คือดท่ีูตลาด 

นายพงศธร วณิชเสถียร กล่าวเพิ่มเติมว่า : มนัก็น่าอยู่ในระดบัท่ีต้องพิจารณาด ู12-18 เดือนจากนี ้
โดยประมาณแล้วก็ต้องคอ่ยๆบริหาร 

นายพงศธร วณิชเสถียร ถามเพิ่มเติมว่า : โดยปกติแล้วท่ีเราทําธุรกิจอยู่ช่วงปกติ ไม่ใช่ท่ีช่วงตกต่ําอยู่
แบบนี ้บริษัทพอใจท่ีตวัประมาณการ กําไรสทุธิท่ีประมาณเท่าไร 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : จริงๆถ้ามนัทําได้ถึงมากกว่าร้อยละ 5 ถ้าสทุธิเลยเราก็ถือว่าดี ถ้า
มากกวา่ร้อยละ 5 ในธุระกิจนัน้ถือวา่ดี 

นายพงศธร วณิชเสถียร ถามเพิ่มเตมิวา่ : เห็นบางบริษัทในปีท่ีเขายงัไมค่อ่ยขยายตวัไม่มีการลงทนุอยู่
ได้ประมาณ 8-9-10 พอขยายอยูไ่ด้ประมาณ 5-6 ผมเข้าใจวา่ถ้าจะให้มนัดี น่าจะอยูป่ระมาณ 6-7 เพราะว่าถ้า
มนัต่ํา เวลาเศรษฐกิจมนัผนัผวนยอดสัง่ซือ้ไม่เข้าเลย หรือไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัก็ตาม บริษัทจะทําอย่างไร
ให้ไปอยูจ่ดุนัน้ เพ่ือท่ีจะรับในความผนัผวนตา่งๆได้ 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบว่า : คงต้องเพิ่มยอดขายให้ครอบคลมุ ให้ได้ Economic of scale และก็
ลดต้นทนุเพราะว่าในอตุสาหกรรมนีมี้การแข่งขนัสงู เพราะฉะนัน้ถ้าลดต้นทุนได้ เพิ่มยอดขายได้ ก็จะทําให้
กําไรมากขึน้ 

นายพงศธร วณิชเสถียร ถามเพิ่มเติมว่า : ณ. ตอนนีย้อดขายของบริษัทยงัห่างจากจดุท่ีอยากจะไป   
มากน้อยแคไ่หน เพ่ือท่ีจะไมล่งมาต่ํากวา่เส้น 
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นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : คือ ถ้าปัจจุบนั ถ้ายอดขายมากกว่า 500 ล้านขึน้ไป ก็จะถือว่าดีใน
ขนาดกําลงัการผลิตของบริษัทในปัจจบุนั แตถ้่ามากกว่านัน้ก็คงต้องลงทนุเพิ่ม แต่ถ้า 500 ล้านขึน้ไปก็จะเต็ม
กําลงัการผลติสงูสดุ เพราะฉะนัน้ก็จะต้องมีการลงทนุเพิ่ม 

นายพงศธร วณิชเสถียร ถามเพิ่มเตมิวา่ : กําลงัการผลติท่ีปัจจบุนั ผลติอยูท่ี่เท่าไร 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : ปัจจบุนัอยูท่ี่ร้อยละ 60-70  

นายพงศธร วณิชเสถียร ถามเพิ่มเตมิวา่ : ก็ยงัไปได้สงัพกันงึ มีเวลาขยาย 18 เดือนโดยประมาณ บวก 
ลบ  

นางก้อยทิพย์ ศรีวีระวาณิชกุล ถามเพิ่มเติมว่า : อยากทราบว่าปีท่ีผ่านมา บริษัทประสบกบัหนีส้ญู
บ้างหรือไม ่มีสกัก่ีเปอร์เซน็ต์ 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบว่า : ไม่มี เพราะว่าลกูค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลกูค้ารายใหญ่ทัง้นัน้ 
เป็นผู้ประกอบการรถยนต์ หรือ ไม่ก็บริษัทในเครือของอตุสาหกรรมยานยนต์ ไม่ค่อยมีรายย่อย ก็เลยไม่มีหนี ้
สญู 

นายพงศธร วณิชเสถียร ถามเพิ่มเตมิวา่ : บริษัทมีคูแ่ขง่เยอะหรือไม ่

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบว่า : จริงๆ แล้วด้วยความท่ีเราเป็น OEM แล้วก็เป็น OEM ท่ีไม่ใช่บริษัท
ในเครือของอตุสาหกรรมยานยนต์ ถามว่าเยอะไหม ถ้าไม่นบับริษัทในเครือ ก็ไม่เยอะ แต่ถ้านบัในเครือด้วยก็
เยอะ 

นายพงศธร วณิชเสถียร ถามเพิ่มเตมิวา่ : ถ้าให้เทียบอนัดบัของบริษัทในอตุสาหกรรม อยูท่ี่ระดบัไหน 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : ถ้าวดักนัท่ีคณุภาพ บริษัทอยู่อนัดบั Top ten แตถ้่าดท่ีูขนาดหรือ 
กําลงัการผลติ อาจจะจดัระดบัคอ่นข้างกลางลงมาทางลา่ง ยงัเป็นขนาดเลก็อยู ่ 

นายพงศธร วณิชเสถียร ถามเพิ่มเตมิวา่ : ถ้าคณุภาพดี ทําไมไมไ่ด้ยอดการผลติเตม็กําลงัของบริษัท 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : จริงๆ อยา่งท่ีบอกยอดขายเม่ือปี 53-54 ยอดขายบริษัทไปถึงร้อยละ 
80– 90 ยอดขายจะถึง 500 ล้านอยู่แล้ว ถ้าไม่มีเหตกุารณ์วิกฤต แล้วย้อนหลงัไป 3 ปี คือปี 52--54 บริษัทโต 
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กวา่ร้อยละ 30  แตด้่วยความท่ีว่ามีเหตกุารณ์ 2 ปีหลงั ท่ีทําให้สะดดุไป ตอนนีเ้หมือนกบัเพิ่งเร่ิมใหม่ แตค่ิดว่า
กลบัไปไมน่าน 

นายพงศธร วนิชเสถียร ถามเพิ่มเติมว่า : ถามเป็นความรู้ ด้วยความอยากรู้อยากเห็น คือว่า 
อตุสาหกรรมรถยนต์นีเ้ปล่ียนแปลงค่อนข้างเร็ว ในช่วงนีมี้เทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเข้ามา จากเคร่ืองยนต์ชนิดเดิม 
เผาไหม้ ก็จะเปล่ียนไปทิศทางใหม่ๆมากเพิ่มขึน้เร่ือยๆ บริษัทจะเข้าไปในธุรกิจนีห้รือไม่ หรือว่าธุรกิจยงัคงอยู ่
ไดคาซติง้หรือวา่จะเก่ียวหรือไมเ่ก่ียว 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบว่า : คือ จริงๆอย่างท่ีบอกบริษัทก็พยายามมี Innovation ก็พยายาม
ศึกษาว่าบริษัทจะก้าวข้ามไปทําตวั New Product ได้หรือไม่ ก็อยู่ระหว่างการศึกษา แต่ว่าในเมืองไทย
แหล่งข้อมลูพวกนี ้คอ่นข้างท่ีจะต้องทําวิจยัพอสมควร ในส่วนตวัมองว่า อย่างรถไฟฟ้า รถท่ีใช้พลงั ไฮโดรเจน 
เหลา่นี ้ในเชิงพาณิชย์ มองวา่ยงัอีกหลาย 10 ปี ถ้าท่ีมีการทดลองเป็น Prototype อาจก้าวลํา้ไปถึงไหนแล้ว แต่
ในเชิงพาณิชย์ยงัทําไมไ่ด้ ยงัมีข้อจํากดัอยูพ่อสมควร 

นายพงศธร วณิชเสถียร ถามเพิ่มเติมว่า : ปกติเทคโนโลยีท่ีบริษัทใช้เป็นของบริษัทเอง หรือว่า ร่วมทนุ 
อย่างช่ือบริษัทเองก็เป็นญ่ีปุ่ น ตวัเทคโนโลยีบริษัทต้องเสียค่าลิขสิทธ์ิหรือไม่ หรือว่าเราเป็นร่วมทนุหรือว่าต้อง
จ่ายคา่ธรรมเนียมหรือไม ่

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : ต้นแบบคือ นายมาซามิ คตัซูโมโต เขาทํามาตัง้แต่รุ่นคุณปู่  60 ปี
มาแล้ว เพราะฉะนัน้ Know how ก็มาจากทางนีโ้ดยตรง  

นายพงศธร วณิชเสถียร ถามเพิ่มเติมว่า : แล้วธุรกิจท่ีญ่ีปุ่ นยงัมีเหมือนเดิมหรือไม่หรือว่าย้ายมาท่ี
เมืองไทย 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : ย้ายมาเมืองไทยแล้ว 

นายพงศธร วณิชเสถียร ถามเพิ่มเตมิวา่ : ทัง้หมดเลยหรือไม ่

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : ทัง้หมด 

นายพงศธร วณิชเสถียร ถามเพิ่มเติมว่า : ท่ีญ่ีปุ่ นก็มาทําเป็นฐานอยู่ท่ีเมืองไทย Know How ทัง้หมดก็
จะมาใช่หรือไม ่

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : คือ เขาก็มีแค ่พ่ีน้อง 2 คน ทางโน้นก็เลยเลกิไป 
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นายพงศธร วณิชเสถียร ถามเพิ่มเตมิวา่ : ไปรู้จกัเขาได้อยา่งไร เขาอยูท่ี่ญ่ีปุ่ น เราอยูท่ี่เมืองไทย ไปรู้จกั
ชอบพอกนัอยา่งไร ถึงได้ชวนกนัมา 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : จริงๆ แล้วตอนท่ีเขาอยู่ท่ีญ่ีปุ่ น ทางเขาค่อนข้างใกล้ชิดกับบริษัท  
อีซซู ุพอ อีซชู ุมาลงเมืองไทย เขาก็ชกัชวนวา่ให้มาทํา Parts ให้เขาด้วย ก็เลยย้ายตามมา 

นายพงศธร วณิชเสถียร ถามเพิ่มเตมิวา่ : แล้วรู้จกักบับริษัทเราได้อยา่งไร 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : คนไทยไปถือหุ้นทีหลงั เดิมมาเป็นของนายมาซามิ คตัซูโมโต เป็น 
ญ่ีปุ่ นร้อยละ 100 

นายพงศธร วณิชเสถียร ถามเพิ่มเตมิวา่ : ตอนนีญ่ี้ปุ่ นเหลือร้อยละเท่าไหร่ 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : ตอนนีเ้หลือประมาณร้อยละ 13 และคนไทยเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

ผู้ ถือหุ้น (ผู้ ถือหุ้นไม่ระบช่ืุอ) ถามว่า : ท่านมาจากญ่ีปุ่ นมาลงทนุ เมืองไทย ท่านคิดจะกลบัไปญ่ีปุ่ น
หรือไม ่ อยากจะถามขอความเห็นสว่นตวั วา่จริงๆแล้วหุ้น Sanko เหมาะกบัการถือยาวๆเพ่ือดอูนาคตข้างหน้า 
ท่ีท่านญ่ีปุ่ นอตุสา่ห์มาลงทนุในเมืองไทยมีความมัน่ใจในเมืองไทยขนาดท่ีจะถือแล้ว จะลงทนุไปตลอดแล้วเรา
ในฐานะผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นรายย่อยท่ีเป็นคนไทย อยากจะสนบัสนุน ก็อยากจะถือหุ้นไปยาวๆ อยากทราบว่าหุ้น 
Sanko เหมาะกบัจะถือหุ้นไปยาว หรือวา่ควรจะถือหุ้นแบบ speculate ตามตลาด ซึง่ช่วงหลงัได้เข้ามาศกึษาก็
เห็นวา่ หุ้น Sanko เป็นหุ้นท่ีน่าสนใจ เพราะวา่ราคายานยนต์ 2 ปีนีม้นัต่ํามากๆ ก็เลยเข้าไปซือ้เก็บไว้แตเ่ห็นว่า
ราคามนัผนัผวนมาก เด๋ียวก็วิ่งขึน้ไปเด๋ียวก็วิ่งลงมา ก็เลยมีความรู้สกึวา่ไปตามมากๆ แล้วเครียด ก็เลยไมแ่น่ใจ
ว่าถ้าเราจะซือ้ลงทุน แต่เน่ืองจากยังมีผลขาดทุนอยู่ก็ไม่มีปันผลให้เป็นกําลังใจ แต่ก็ถือโอกาสมาฟังในท่ี
ประชมุ เพ่ือจะรับทราบนโยบายแล้วก็ความเห็นของคณะกรรมการท่ีท่านก็เสียสละมาบริหารการจดัการองค์กร 
โดยมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่คือญ่ีปุ่ น ซึง่ก็เป็นสิ่งท่ีน่ายินดี ท่ีท่านเข้ามาลงทนุในเมืองไทย แล้วเราอยากทราบว่าหุ้น
ตวันีม้นัน่าจะมีอนาคตท่ีไกลๆ ถือมาอย่างวนันีบ้าทกว่าก็ดี อนาคตอาจจะเห็นสกัห้าบาทกว่า เป็นไปได้หรือไม ่
ก็จะถือไปเร่ือยๆ แบบนี ้ขอความเห็นส่วนตวัของคณะกรรมการว่าเท่าท่ีบริหารในฐานะคนไทยท่ีเข้ามาช่วย
บริหารกิจการ มนัขึน้อยู่กบัสภาวะเศรษฐกิจเราก็เข้าใจ แตว่่าองค์กรภายในแล้วทกุคนคณะกรรมการ มีความ
จงรักภกัดีมีความเสียสละท่ีจะบริหารกิจการนีจ้ริงจงัแคไ่หน หรือวา่ดีท่ีญ่ีปุ่ นเอาเงินแล้วเข้ามาบริหารสกัรายนงึ 
แล้วก็อาจการถอนทนุออกไปมนัก็อาจจะเป็นไปได้ก็เลยขอความมัน่ใจ ในฐานะผู้ ถือหุ้นรายย่อย ไม่มีสิทธ์ิเข้า
ไปบริหารแต่ว่าก็มารับฟังนโยบายก็เลยขอความเป็นส่วนตวั น่าจะให้ความเห็นหน่อยว่าหุ้นตวันีน้่าจะเหมาะ
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กบัการลงทุนถือยาวๆ มนัน่าจะมีอนาคตท่ีดีนะ อาจจะ 5-10 บาท อีกสกั 5-10ปีข้างหน้าก็ได้ ถ้าบริษัทยงัไม่
หายไปไหนซะก่อน ก็ไมแ่น่ใจ เหมือนกนั 

 นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : ตอบแทนนายญ่ีปุ่ นวา่จะไมก่ลบัญ่ีปุ่ นเพราะวา่มีครอบครัว แตง่งาน
กับคนไทย มีลูกเล็กๆ อยู่ท่ีเมืองไทยคงไม่กลบัญ่ีปุ่ นแล้ว ติดใจเมืองไทยแล้ว ก็ได้ยินข่าวมาบ้างว่าเด๋ียวคน
ญ่ีปุ่ นก็ทิง้หุ้นไปแล้ว ก็ขอชีแ้จงตรงนีเ้ลยวา่ไม่จริง เพราะว่าเขาอยู่เมืองไทยแน่นอน ไม่ย้ายกลบัญ่ีปุ่ นแล้ว แล้ว
ก็ในส่วนของการถือหุ้นยาวดีหรือไม่ ก็อยากบอกตรงนีว้่าอยากให้ถือหุ้นยาวๆ เราตัง้ใจท่ีจะบริหารให้บริษัท
เติบโตขยายไป เม่ือสกัครู่ท่านอาจจะไม่ได้เข้ามาฟัง เปา้หมายของบริษัทว่าภายใน 5 ปี จะทํายอดขายให้ได้ 
1,000 ล้าน จาก “Second tier” จะเป็น “First tier” แล้วก็จะมี “New Product” ท่ีเป็นแบรนด์ของเราเอง แล้ว
ถ้าก็เป็นไปได้ ขยบัจาก MAI ไปอยู่ท่ี  SET จะเห็นความมุ่งมัน่ของเรา เราก็อยากให้เป็นหุ้นพืน้ฐานท่ีใครจะซือ้
เก็บไว้นานๆ รอปันผล รอผลประกอบการท่ีจะได้คืนกลบัมา อยากจะให้เป็นแบบนัน้มากกวา่ สว่นท่ีว่าทําไมหุ้น
มนัขึน้ๆลงๆ ส่วนตวัก็ต้องตอบตลาดเหมือนกนัว่าไม่ทราบ แต่คิดว่ามนัเหมือนกบัตอนนีเ้หมือนคนไม่รู้จะเล่น
หุ้นอะไร หุ้นบริษัทเราก็ไม่แพงก็คงจะแบบนัน้มากกว่า แต่ว่าทางบริษัทไม่ทราบด้วย ก็มีชีแ้จงตลาดบ่อยๆ แต่
ความมุ่งหวงัของเราก็อย่างท่ีว่า เปา้ท่ีเราได้นําเสนอว่า เราต้องการให้บริษัทเติบโตแข็งแรง ถ้าอนาคตจะไม่มี
ช่ือ Sanko ก็คือเราอาจจะไปร่วมทนุกบัใครไปเรียบร้อย  แตก็่เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นถ้าเราจะทําอะไรคือให้
บริษัท สมมตุวิา่เราไปควบรวมกบับริษัทมี Know how มีความแข็งแรงในเร่ืองของตลาดเร่ืองทนุก็อาจจะเป็นไป
ได้ ผมพดูถึงโอกาสทางธุรกิจ ไม่ได้หมายความว่าจะไปทําตอนนีห้รืออะไรไม่ใช่ เป็นไปได้ถ้ามนัเกิดประโยชน์
กบัผู้ ถือหุ้น ทําให้บริษัทแข็งแรงเป็นไปได้ 

นายพงศธร วณิชเสถียร ถามเพิ่มเตมิวา่ : คูแ่ขง่หลกัมีใครบ้าง 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : ก็อย่าง PCS อยู่ท่ีโคราช แตเ่ขาไม่ใช่ ไดคาซติง้ อย่างเดียว เขาจะมี 
“Machine” ด้วย มี “Forging” ด้วยแตเ่ป็นอตุสาหกรรมยานยนต์เหมือนกนั สว่นหนึ่งเขาก็เป็น “First tier” แล้ว
อนันีก็้ใหญ่ มีพนกังานหลายพนัคน เป็นกลุม่คนไทย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนาดกลางแบบเรา ถ้าเป็นของญ่ีปุ่ นก็
อยา่ง “เอเซียฮอนด้า”  หรือวา่ในกลุม่ของ ไทยซมัมิต เขาก็มีหลายโรง ท่ีเป็น “Machine”  

นายพงศธร วณิชเสถียร ถามเพิ่มเตมิวา่ : มีท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์หรือไม ่

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : ท่ีอยู่ในตลาดก็มี PCS ท่ีเป็นงานหลอ่โลหะ ของเราเป็นบริษัทแรกท่ี
งานหลอ่โลหะแล้วก็อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ สว่นใหญ่ท่ีอยูใ่นตลาดสว่นใหญ่ท่ีเป็นยานยนต์จะเป็นพลาสตกิ กบั
พวกงานท่ีเป็น “First tier” แตล่กัษณะเป็น “Second tier” แล้วเป็นหลอ่มีของเราท่ีแรก 
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นายพงศธร วณิชเสถียร ถามเพิ่มเตมิวา่ :  ตอนนีง้านท่ีใหญ่สดุคืองานอะไร 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : ตอนนี ้Part ใหญ่ท่ีสดุท่ีเราทําได้ขนาดประมาณนี ้(ทํามือประกอบ) 

นายพงศธร วณิชเสถียร ถามเพิ่มเตมิวา่ : งานท่ีทําเป็นอะไรบ้าง 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : คือ  ถ้าเปิดเคร่ืองยนต์  ส่วนท่ีเป็นอลูมิ เ นียมก็แทบทัง้นัน้  ทัง้
มอเตอร์ไซค์ ทัง้รถยนต์ ถ้าเปิดมาสีโลหะสีเงิน อนันัน้ก็คือของเราทัง้นัน้ 

นายพงศธร วณิชเสถียร ถามเพิ่มเตมิวา่ : บริษัทผลติแมพ่ิมพ์หรือไม ่

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบว่า :คือตอนนีบ้ริษัทยงัไม่ทําแม่พิมพ์ แค่ออกแบบ พอออกแบบแม่พิมพ์ 
แล้วก็ส่งให้บริษัทรับทําแม่พิมพ์อีกที แต่ตวัชิน้ส่วนบริษัททําเอง บริษัทรับผิดชอบกบัลกูค้า ลกูค้าเวลามาหาก็
จะมีตวัอย่างชิน้งานหรือไม่ก็เป็นแบบชิน้งานมา แล้วให้บริษัทดวู่าจะทําแม่พิมพ์อย่างไร เพราะท่ีจริงแม่พิมพ์
ในเมืองไทย โรงงานท่ีทําแม่พิมพ์ไดคาซติง้ก็หาได้น้อย เพราะส่วนใหญ่ท่ีเก่งจะเป็นแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 
แม่พิมพ์ “stampping” บ้าง     ไดคาซติง้หายาก แล้วก็การออกแบบแม่พิมพ์เหมือนว่า แม่พิมพ์มนัเร่ืองท่ี
สําคญัท่ีสดุในการหลอ่ เพราะถ้าแมพ่ิมพ์ไมดี่ออกแบบไมดี่ ฉีดออกมามนัก็มีปัญหา แล้วอย่างท่ีบอกว่างานฉีด 
ของอตุสาหกรรมรถยนต์มนัเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความปลอดภยัในชีวิตคน เพราะฉะนัน้มนัต้องมีคณุภาพสงู เจอ
โพรงอากาศเจอฟองอากาศในเนือ้งานมนัไม่ได้หมายความว่า เป็นแบบนีใ้ช่ไม่ได้นะครับ บางทีมองไม่เห็นนะ
ครับ ต้องใช้วิธีการทดสอบด้วยวิธีการตดัผ่าเข้าไป เพ่ือดวู่ามีฟองอากาศซึมมาหรือเปล่าไม่ใช่รูใหญ่ๆ ไม่ใช่
แบบนัน้เพราะฉะนัน้การหลอ่ไมใ่ห้เป็นฟองอากาศก็เป็น Know how อยา่งหนึง่  

 จากนัน้นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ก็กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น และแขกผู้ มีเกียรตทิกุทา่น 

ปิดประชมุเวลา 11.30 น. 

 ลงช่ือ    ประธานในท่ีประชมุ 

                (นายมาซามิ คตัซโูมโต) 

 

 ลงช่ือ    เลขานกุารบริษัท 

                (นางสาวสกลุทิพย์ ห่อมณี) 


