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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครั�งที! 1/2558 บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
วัน เวลา และสถานที!  การประชุมได้จดัขึ 0นเมื�อวนั พฤหสับดี ที� 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง แพททินมั ฮอลล์    โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จนู เลขที� 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพ 10400  
คณะกรรมการที!เข้าร่วมประชุม 
1. นายมาซามิ  คตัซูโมโต ประธานคณะกรรมการและประธานบริษัท 
2. นายรัฐวฒัน์  ศขุสายชล กรรมการและรองประธานบริษัท 
3. นายนาโอะฮิโร  ฮามาดา กรรมการบริษัท 
4. นางพนูศรี ปัทมวรกลุชยั กรรมการบริษัท 
5. นายยทุธนา แตป่างทอง                     กรรมการบริษัท 
6. นางสาววลยัภรณ์  กณิกนนัต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
7. นายสนัติ เนียมนิล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
8. นายนิพนัธ์ ตั 0งพิรุฬห์ธรรม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
9. นางสาวสกลุทิพย์  หอ่มณี เลขานกุารบริษัทและผู้บนัทกึการประชมุ 
ผู้บริหารบริษัทที!เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวประภาพรรณ ชนะพาล ผู้จดัการแผนกบญัชี 
ผู้เข้าร่วมการประชุมอื!นๆ 
1. นายโชษิต เดชวนิชยนมุตัิ       ที�ปรึกษาการเงิน 
2. นางสาวเจนจิรา เลก็วิจิตรธาดา               ที�ปรึกษาการเงิน 
3. นางสาวชณิดาภา  ประดิษฐสนิ               ที�ปรึกษากฎหมาย 
เริ!มการประชุม ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทครั 0งนี 0 มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะเป็นจํานวนรวมทั 0งสิ 0น 109 คน แบง่ออกเป็นผู้ ถือหุ้นที�มาด้วยตนเอง 59 คน ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะ 50 คน นบัรวมเป็นจํานวนหุ้นทั 0งสิ 0น 106,751,787 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.03 จากจํานวนหุ้นทั 0งหมด 222,277,158 หุ้น ณ ตอนเปิดประชุม มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะเป็นจํานวนรวมทั 0งสิ 0น 77 คน แบง่ออกเป็นผู้ ถือหุ้นที�มาด้วยตนเอง 43 คน ผู้ถือหุ้นที�มอบฉนัทะ 34 คน นบัรวมเป็นจํานวนหุ้นทั 0งสิ 0น 105,516,585 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.47 จากจํานวนหุ้นทั 0งหมด 
222,277,158 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที�กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท โดยนายมาซามิ คัตซูโมโต ประธาน

สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 1 
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คณะกรรมการบริษัททําหน้าที�ประธานในที�ประชุม ได้มอบหมายให้นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล กรรมการของบริษัทเป็นผู้ดําเนินการประชุม เพื�อความสะดวก และคล่องตัวในการชี 0แจงรายละเอียดต่อที�ประชุม ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นางสาวเบญจมาศ   กอบเขตรกรรม ทําหน้าที�พิธีกรในที�ประชุมได้ชี 0แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียง และการนบัคะแนนเสียง      ต่อที�ประชุมในแต่ละระเบียบวาระตามรายละเอียดที�ปรากฎในเอกสารอธิบายขั 0นตอนการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี 0 ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง บริษัทได้นําระบบบาร์โค๊ดมาใช้ เพื�อช่วยอํานวยความสะดวกแก่การประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ�งช่วยลดระยะเวลาในขั 0นตอนดงักลา่วให้รวดเร็วยิ�งขึ 0น โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น ในทกุวาระที�มีการลงมติให้ผู้ ถือหุ้นทราบผลทนัที ซึ�งวิธีการออกเสยีงลงคะแนนในวาระการประชมุ บริษัทขอเรียนขั 0นตอนให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทราบดงันี 0 
1. การออกเสียงลงคะแนน จะใช้บตัรลงคะแนนเสียง ที�เจ้าหน้าที�ได้จัดเตรียมให้ ขณะลงทะเบียน  ก่อนการประชมุ ซึ�งผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมีคะแนนเสยีง เทา่จํานวนหุ้นที�ถืออยู ่โดยถือวา่ 1 หุ้น มี 1 เสยีง สําหรับ   ผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ�งผู้ถือหุ้นได้ออกเสยีงมาในใบมอบฉนัทะแล้ว วา่เห็นด้วย หรือ ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะจะไมม่ีสทิธิDออกเสยีงลงคะแนนในที�ประชมุอีก 
2. หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยตามที�คณะกรรมการนําเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั 0นยกมือขึ 0น เมื�อประธานที�ประชุมกลา่วสอบถามผู้ ถือหุ้นจบ ในกรณีนี 0ประธานจะให้ผู้ ถือหุ้น ผู้ซึ�งไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสยีง สง่บตัรลงคะแนนเสยีงที�เจ้าหน้าที�ได้จดัเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม เฉพาะวาระที�พิจารณานั 0น ให้เจ้าหน้าที�ของบริษัท เพื�อจะนํามารวมคะแนนเสียงในวาระนั 0นว่า      มีคะแนนเสียงเห็นด้วยเท่าไร ไม่เห็นด้วยเทา่ไร และ งดออกเสยีงเทา่ไร แจ้งให้ที�ประชมุรับทราบ  
โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทั 0งหมด สว่นผู้ ถือหุ้นที�ทําหนงัสอืมอบฉนัทะให้ผู้อื�นเข้าร่วมประชมุและได้ออกเสยีงลงคะแนนมาในแต่ละวาระแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะบันทึกการออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นรวมไว้ในเครื�องคอมพิวเตอร์เพื�อนบัคะแนนเสยีงการลงมติในแตล่ะวาระ สว่นคะแนนเสียงที�เห็นด้วย รบกวนผู้ ถือหุ้นทกุท่านลงคะแนนในช่องเห็นด้วยและสง่ใบลงคะแนนทั 0งหมดคืนให้เจ้าหน้าที�ภายหลงัจากการประชมุ เพื�อความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน 
3. ผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที� ซึ�งจะคอยอํานวยความสะดวกและอธิบายให้เข้าใจได้ โดยการประชมุผู้ ถือหุ้นครั 0งนี 0 บริษัทจดัให้มีการบนัทกึภาพการประชมุเผยแพร่เป็นคลิปไฟล์ บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sankothai.net เพื�อให้บริการแก่ผู้ ถือหุ้ นที�สนใจและไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม โดยจะดําเนินการประชมุเป็นภาษาไทย เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นได้เข้าใจตรงกนั ในกรณี ที�ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลตา่งชาติ และประสงค์จะสอบถามเป็นภาษาองักฤษ ขอให้ติดต่อฝ่ายลงทะเบียนเพื�อบริษัทจะจัดเจ้าหน้าที�เป็นล่ามแปลคําถามคําตอบเป็นภาษาไทยให้ตอ่ไป 
4. ผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนรบกวนยกมือและแจ้งชื�อ นามสกุล กบัเจ้าหน้าที�บริษัทบริเวณโต๊ะรับคะแนนในเวลานี 0 หลงัจากนั 0น นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล กรรมการของบริษัทได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี 0 
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ระเบียบวาระที!  1. พิจารณา และรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2558 นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชลเสนอให้ที�ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึ�งได้ประชุมไปเมื�อวนัที� 27 เมษายน 2558 ซึ�งบริษัทได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมกบัหนงัสือบอกกลา่วนดัประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 1  
ในวาระนี 0 ผู้ ถือหุ้นมีข้อคําถามดงัตอ่ไปนี 0 
นายธารา ชลปราณี : เรียนทา่นประธาน ผมนายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น ขออนญุาตเรียนถามว่า จํานวนกรรมการทั 0งหมดมี 8 ท่านใช่หรือไม่ และกรรมการที�เข้าการประชุมครั 0งที�แล้วมี 7 ท่านคือ หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 7 หมายเลข 8 คือเลขานกุารบริษัทและผู้บนัทึกการประชุมใช่หรือไม่ ตามรายงานครั 0งที�แล้วไม่มีรายชื�อกรรมการที�ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ไม่ทราบวา่จะเพิ�มเติมได้หรือไม ่ควรจะเพิ�มเติมวา่มีรายชื�อกรรมการทา่นใดบ้างที�ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ  
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: ได้ครับ 

มติ ที�ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ตามที�ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสยีง  
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 

105,450,250 80,000 0 105,530,250 
99.92% 0.08% - 100% 

ระเบียบวาระที!  2. พิจารณาอนุมัติการเพิ!มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Rights Offering) นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชลเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามญัใหมเ่สนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) วตัถปุระสงค์เพื�อใช้ชําระหนี 0เงินกู้และใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 
ในวาระนี 0 ผู้ ถือหุ้นมีข้อคําถามดงัตอ่ไปนี 0 
นายอน ุวอ่งสารกิจ : ตามเอกสารประชมุ หน้า 21 ที�บอกวา่วตัถปุระสงค์การเพิ�มทนุคือจะใช้ชําระเงินกู้ที� 36 ล้านบาท การเพิ�มทนุครั 0งนี 0 ได้เงินที�ประมาณ 40 กว่าล้านบาทใช่หรือไม่สําหรับกรณีถ้ามนัครบ สอบถามว่าทําไมบริษัทต้องคืนเงินกู้  เงินกู้ เราเยอะใช่หรือไม ่แล้วก็สดัสว่นหนี 0สนิตอ่สว่นผู้ ถือหุ้นตอนนี 0เทา่ไหร่  
นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล: ถ้าใช้สิทธิเต็มร้อยละ 100 เราก็จะได้เงินประมาณ 55 ล้าน แล้วก็ อตัราส่วนหนี 0ตอนนี 0อยู่ที�ประมาณ 1.5 เท่า ส่วนที�ว่าเรานําไปชําระหนี 0คืน อันนี 0คือก็เพื�อลดภาระดอกเบี 0ย แล้วก็อีกส่วนหนึ�งก็ใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนของบริษัท ซึ�งก็คงนําไปใช้ในเรื�องของการเพิ�มกําลงั เพิ�มประสทิธิภาพการผลติ 
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นายอน ุวอ่งสารกิจ : ปัจจบุนัมีหนี 0กี�ล้านบาท หนี 0สนิรวมที�วา่ ถ้าเราไปชําระหนี 0 36 ล้านบาท เหลอื อตัราสว่นหนี 0 เทา่ไหร่ 
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: ถ้าไปชําระหนี 0คืนแล้วตามแผนอตัราสว่นหนี 0จะเหลอืประมาน 1 เทา่ จาก 1.5 เหลอื จริงๆ อาจจะประมาณ 0.9  
นายอน ุวอ่งสารกิจ: แล้วคาดวา่จะลดดอกเบี 0ยได้ประมาณกี�ล้านบาท 
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: ถ้าเต็มปี เผอิญวา่นี�มนัก็ไมเ่ตม็ปี ก็ประมาณ 2 ล้านบาท 
นายอน ุวอ่งสารกิจ : ไมท่ราบวา่ไตรมาสแรกเรามีผลประกอบการกําไร หรือขาดทนุ 
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: ไตรมาสแรกเรามีผลประกอบการมกํีาไร 
นายอน ุวอ่งสารกิจ : กําไรสกัเทา่ไรโดยประมาณ 
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: ประมาณ 1.3 ล้านบาท 
นายอน ุออ่งสารกิจ: อยากสอบถามวา่การคืนเงินกู้   เป็นการคืนเงินกู้ ระยะสั 0นหรือระยะยาว แล้วเหตใุดบริษัทถึงใช้กลยทุธ์ด้านการเพิ�มทนุ แทนจะออกหุ้นกู้  หรือวา่ใช้มาตรการตวัอื�นเพราะวา่หลายบริษัทตอนนี 0ได้ออกหุ้นกู้  เพราะมนัเป็นโอกาสดีในช่วงเศรษฐกิจดอกเบี 0ยตํ�า ผมคิดวา่มนัเป็นอีกแนวทางหนึ�งในการช่วยเหลือบริษัทได้ สว่นในเรื�องการขยายบริษัท ก็คืออย่างที�ทราบกนัอยู่ว่า จากข่าวว่า SANKO มีรายได้จากต่างประเทศมากขึ 0น แล้วไม่ทราบว่าเงินสว่นนี 0เราจะไปเพิ�มผลิตภาพหรือผลติผล ในการขยายไปตา่งประเทศหรือไม ่เพราะอย่างวตัถปุระสงค์อย่างที�บอก คือ ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน ซึ�งคําจํากัดความของเงินทุนหมุนเวียน หมายถึงว่าใช้ทั�วไป ไม่ได้ใช้ในการขยายเพราะการเพิ�มทนุส่วนใหญ่ คนส่วนใหญ่มกัจะเพิ�มทนุ เพื�อว่าให้บริษัทได้เจริญเติบโตขึ 0น สว่นสดุท้ายอยากสอบถามว่า ทําไมเอาวาระ 2 เป็นการเพิ�มทนุแทนจะเป็นการจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ เพราะวา่ด้วยความคิดของผมนะครับ ก็คือ เกิดกรณีนี 0วา่เรา ผา่นวาระ2 แตไ่มผ่า่น วาระ 5 เราก็จะมาต้องมายกเลกิวาระ 2 หรือวา่อยา่งไร 
นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล: สําหรับข้อแรกที�ว่า นํามาชําระหนี 0เงินกู้ เราไปใช้ชําระในส่วนของหนี 0ระยะสั 0น ซึ�งเราก็ดูจากดอกเบี 0ยที�คอ่นข้างสงูกวา่หนี 0สว่นอื�นๆ หนี 0ระยะยาวมนัก็จะดอกเบี 0ยตํ�ากวา่ ก็ทําให้ภาระดอกเบี 0ยลดลง สว่นในเรื�องเงินทนุหมนุเวียนที�ถามวา่ เกี�ยวข้องกบัการสง่ออกหรือไม ่จริงๆคือ เงินหมนุเวียน ก็คือ เรามีปัญหาเรื�องเครื�องจกัรบางตวัที�อาจจะเสื�อมสภาพ เราก็จะไปปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพดีขึ 0น ถามว่ารองรับตลาดต่างประเทศหรือไม่ ตอบว่าใช่เพราะว่าเวลาที�ลกูค้าตา่งประเทศ มาตรวจสอบประสทิธิภาพของเครื�องจกัรหรือกําลงัการผลิตเป็นเรื�องสําคญั ที�ลกูค้าจะดดู้วยว่า สามารถจะรองรับยอดสั�งซื 0อของเขาได้หรือไม ่
นายอน ุวอ่งสารกิจ :  แล้วเราจะมีผลติภณัฑ์ใหมห่รือไม ่ก็อยา่งที�ทราบกนัอยู่ว่าอตุสาหกรรมเกี�ยวกบัรถมอเตอร์ไซต์อะไรเหลา่นี 0 ตอนนี 0คอ่นข้างทรงตวั ซึ�งเรามีแนวโน้มจะทําผลิตภณัฑ์ใหม่เกี�ยวกบัอลมูิเนียม หรือสงักะสีเพิ�มขึ 0น ไม่ทราบว่าเราจะมีแบบผลติ ผลติภณัฑ์ตวัใหมซ่ึ�งจะใช้เงินสว่นนี 0ไปใช้หรือไม ่
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นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: ถามว่าเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่หรือไม่ ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ�ง เดิมทีที�ว่าเราเป็นการหล่อแบบ High 
Pressure แล้วปัจจบุนัมีเพิ�มมาอีกแบบคือการหลอ่แบบ Gravity ที�ทําให้กบัลกูค้าตา่งประเทศ อนันี 0เป็นอีกช่องทางหนึ�งในการเพิ�มยอดขาย เพราะว่าหลอ่แบบ High Pressure เรามีลกูค้าอยู่สว่นหนึ�งแล้ว ตอนนี 0เราก็ขยายฐานไปทางหลอ่แบบ 
Gravity 
นายอน ุวอ่งสารกิจ : เราต้องซื 0อเครื�องจกัรเพิ�ม หรือวา่อะไรใหมห่รือไม ่
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล:  อนันี 0เป็นเครื�องจักรที�เราลงทนุไว้เดิม เพียงแต่ว่าออเดอร์ยงัไม่มาก เราก็เลยไปหาออเดอร์ เพิ�มขึ 0นมา สว่นในเรื�องของวาระขอให้ทางที�ปรึกษาตอบเพราะวา่บริษัทก็ทําตามที�ปรึกษาแนะนํา 
นายอน ุวอ่งสารกิจ : ทําไม ใช้กลยทุธ์ในการเพิ�มทนุแทนจะเป็นออก กลยทุธ์ ด้านอื�น 
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: เรื�องหุ้นกู้  มนัต้องทํา Rating ซึ�งต้องใช้เงินเยอะ ถ้าทํา Rating เป็นหลกัล้าน แล้วเราใช้ไม่เยอะ เราคิดวา่ใช้เงินประมาณ 50 กวา่ล้านเพียงพอแล้ว แตถ้่าทําหุ้นกู้ที�ต้องทํา Rating อาจจะ 2 ล้าน 
นายอน ุวอ่งสารกิจ : คือตอนนี 0มนัมีหุ้นกู้หลายประเภท ที�วา่หลายบริษัททําก็ไมม่ีการทาํ Rating  
นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล: นั�นเป็น BE แล้วอีกอย่างก็คือต้องยอมรับว่าในช่วงนี 0อุตสาหกรรมยานยนต์ ไม่ค่อยดี 
Performance เราอาจจะไปทํา Rating เดีKยวมนัจะติดตวั ต้องยอมรับตรงนี 0  
นายโชษิต เดชวนิชยนมุตัิ (ที�ปรึกษาทางการเงิน): วาระที� 2 จะเป็นวาระของการ เพิ�มทนุก่อน ก็คือต้องอนุมตัิเพิ�มทนุให้เรียบร้อยก่อน แล้วถึงจะไปทําเรื�องของการจดัสรรได้ ซึ�งก็เรียงวาระได้ถกูแล้วนะครับ  
นายธารา ชลปราณี: เรียนทา่นประธาน ผมนายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น คําถามคือ เพราะเราจะมีวาระ 2 คือ การเพิ�มทนุ เพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและก็มกีารอนมุตัิเพิ�มทนุอีกวาระหนึ�ง ซึ�งในวาระที� 3 จริงๆแล้ว ผมคิดวา่มนันา่จะเป็นวาระเดียวกนัไปเลย คือวาระที� 2 ที� 3 ควรจะมาเป็นวาระเดียว เพราะวา่ วาระที� 2 พดูถึงเรื�องการเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม ก็คือคล้ายๆ กบัการจดัสรร แตว่า่วาระที� 3 นี 0เป็นเรื�องเพิ�มทนุทั 0งหมด โดยที�เป็นสว่นการจดัสรร ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นและก็ออกมารองรับการปรับสทิธิของ ESOP  อนันี 0คือเรื�องที� 1 ที�จริงแล้วผมก็มองวา่มนัเป็นวาระเดยีวกนัเลย เป็นการพิจารณาอนมุตัิเพิ�มทนุตรงนี 0 วาระที� 3 ไปเลย วาระที� 2 ไม่ควรจะมีด้วยซํ 0าไป แล้วเสร็จแล้วไปพดูถึงการแก้ไข บริคณฑ์สนธิ ข้อ 4 ในวาระที� 4 ตวันั 0น ซึ�งควรจะขยบัแต่ว่าผมไม่ได้บอกให้แก้ไขตอนนี 0นะครับ เพียงแต่ว่าบังเอิญออกมาแล้ว การแก้ไขก็วุ่นวายเปล่าๆ ก็คือมนัเป็นวาระเดียวกนันะ 2 กับ 3 ในวาระที� 4 ก็เป็นการแก้ไข บริคณฑ์สนธิ แล้ววาระที� 5 ก็เป็นการจดัสรรอีกทีหนึ�ง ทีนี 0ผมขออนญุาต ขอเรียนควบไปหมดเลยนะครับ เพราะบงัเอิญวา่เกี�ยวข้องกนัหลายๆ เรื�อง เรื�องที�1 ก็คือวา่จํานวนหุ้นทั 0งหมดที�เพิ�มขึ 0นมาคือ 74,600,000 กวา่หุ้น เราเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมในราคาประมาณ 0.75 บาท ก็จะมีสว่นเกินมลูคา่หุ้น ขอถามวา่สว่นเกินมลูคา่หุ้นที�บริษัทเรามีอยูน่ี 0ประมาณเทา่ไหร่ กี�ล้าน 
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: โดยประมาณ 36,000,000 บาท 
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นายธารา ชลปราณี: 36 ล้าน บาทใช่ไหมครับ ตอนนี 0เราจะมี 74 ล้านกว่าหุ้นนี 0 ก็จะมีสว่นเกินมลูค่าหุ้น คือ 0.25 บาท แต่ละหุ้นก็จะมีอีกประมาณ 18 ล้านกวา่บาท เพราะฉะนั 0นรวมของเก่าอีกประมาณ 30 ล้านกว่าบาท ก็เป็น 50 ล้านกว่าบาท และแต่เรามีขาดทุนสะสมอยู่ประมาณ 19 ล้านบาท ผมคิดว่าเราสามารถที�จะล้างขาดทุนสะสมในโอกาสต่อไป โดยใช้สว่นเกินมลูคา่หุ้นจดัการล้างขาดทนุสะสม เพราะตอนนั 0นเรามี 19 ล้านกวา่ๆ แล้วเมื�อสกัครู่ทา่นก็บอกวา่ มีกําไรไตรมาสที�1 คือประมาณ ล้านกวา่ๆ หรือ 18 ล้านกว่า หกัลบกนัไปเลย 30 กว่าล้านตรงนั 0นก็ยงัคงเหลืออยู่ ผมคิดว่า หากปีนี 0มีกําไรขึ 0นมา เราก็สามารถจดัสรรกําไรเพื�อเป็นจ่ายเงินปันผลออกไปได้ปีหน้า อย่างที�คราวที�แล้วที�ประชุมสามญั เราได้มีการพดูถึงวา่ เราไมไ่ด้มีการจ่ายเงินปันผลมาตั 0งนานแล้ว ตรงนี 0คือ สิ�งที�ผมคิดวา่นา่จะทํา แตว่า่ไมเ่ป็นไร ในเมื�อตอนนี 0ไม่ได้ทํา ในโอกาสตอ่ๆไป นา่จะจดัการตรงนี 0 ล้างขาดทนุสะสม แล้วก็จ่ายเงินปันผลได้จะดีกวา่ นั�นคือเรื�องที� 1 เรื�องที� 2 คือว่าจํานวน 
ESOP ตอนนี 0ไมท่ราบวา่เหลอือยูเ่ทา่ไหร่ครับ 
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล : ESOP เหลอืประมาณ 3 ล้านกวา่หุ้น 
นายธารา ชลปราณี: ผมก็คํานวณแล้ว 3 ล้านเศษๆ แล้วจะมีสว่นที�ปรับสทิธิDนี 0 500,000 กวา่หุ้น เข้ามาเพิ�ม 1:1.6  จากนี 0 ก็จะมีของที�จะขายให้กบั ESOP คือ 0.50 บาท แล้วก็จะมีการปรับสทิธิD อยูท่ี�ประมาณ 0.43 บาท ก็จะหายไป 7 สตางค์ ซึ�ง 7 สตางค์ตรงนี 0 ก็มีเทา่กบั 3 ล้านกวา่ๆ 4 ล้าน หายไป 7 สตางค์ ก็ประมาณ 200,000 กวา่บาท นิดเดียว ไมม่ีความหมายตรงนั 0น เพราะฉะนั 0น ผมคิดวา่ในโอกาสต่อๆไป ท่านก็ควรจะจดัการล้างขาดทนุสะสม โดยการเอาสว่นเกินมลูค่าหุ้นไปลบทิ 0งให้หมด หากปีนี 0มีกําไรขึ 0นมา นั�นคือเรื�องที� 1 ซึ�งท่านบอกว่าจะมีการชดเชย การชดเชยก็คือคล้ายๆตอนนี 0 เหมือนกบัการเพิ�มทนุตอนนี 0 เหมือนกบัวา่เป็นการชดเชย แตผ่มวา่ไมใ่ช่การชดเชย ขณะนี 0เป็นการออกหุ้นเพิ�มทนุ ไมใ่ช่การออก Warrant และจริงๆ การออก Warrant ก็ไมใ่ช่การชดเชยเทา่ไหร่ ก็คือการเพิ�มทนุอยูด่ี ก็คือวา่เรามีการเพิ�มทนุตรงนี 0ทั 0งหมดประมาณ 
55 ล้าน เพราะว่ามนั 74 ล้านหุ้น หุ้นละ 75 สตางค์ ก็ประมาณ 50 กว่าล้าน แล้ว 55 ล้านตรงนี 0 เอาไปคืนเงินกู้ประมาณ 
36 ล้าน และทา่นบอกวา่ เงินกู้นี 0เป็นเงินกู้ ระยะสั 0น ไมท่ราบวา่ดอกเบี 0ยเงินกู้ ร้อยละเทา่ไหร่ และดอกเบี 0ยเงินกู้ ระยะยาวร้อยละเทา่ไหร่ 
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล : เงินกู้ ระยะสั 0น ดอกเบี 0ยประมาณร้อยละ7 เงินกู้ ระยะยาว ดอกเบี 0ยประมาณร้อยละ 4 
นายธารา ชลปราณี: ระยะสั 0นกี�เดือน 
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล : ระยะสั 0น 3-6 เดือน 
นายธารา ชลปราณี: 3-6 เดือน ผมมองอีกภาพหนึ�ง ว่าตอนนี 0กระแสเงินสดเราไม่มี ตอนนี 0เรามีการเพิ�มทนุเพื�อไปล้าง ไปลดหนี 0ระยะสั 0น แทนที�จะไปลดหนี 0ระยะยาว แปลว่า กระแสเงินสดเราไม่ดี ใช่หรือไม่ครับ เพราะฉะนั 0นเพื�อจะเพิ�มเงินทุนหมนุเวียน เพราะการที�เรามีหนี 0ระยะสั 0นนั 0น เราชําระหนี 0ระยะสั 0นโดยการใช้กระแสเงินสดจ่ายเข้าไป จ่ายคืนหนี 0ไปเรื�อยๆ แล้วก็เอาเงินจากตรงนี 0 กู้มาอีกทีหนึ�ง แล้วก็เอาเงินหมนุเวียนไปเรื�อยๆในลกัษณะนี 0 แสดงว่าขณะนี 0เราไม่มีเงินพอที�จะคืนหนี 0ระยะสั 0น เราถึงต้องมาเพิ�มทนุ เพราะไปชําระหนี 0ระยะสั 0น ตอนนี 0คือวิธีการตอนนี 0 เพราะฉะนั 0นได้เงินตรงนี 0ทั 0งหมด 36 ล้าน ที�บอกว่าจะเอาไปคืนหนี 0เงินกู้ มันไม่ใช่ มันเป็นส่วนของเงินทุนหมุนเวียน เพราะว่าเงินทุนหมุนเวียน ก็คือ เรา
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หมนุเวียนแล้วกู้ เอาไปกู้ ระยะสั 0นออกมา แล้วใช้เสร็จได้คืนกลบัมาก็คืนกลบัไป แปลว่ากระแสเงินสดเราไม่ดี นี�คือประเด็น เพราะฉะนั 0นผมอยากถามวา่ ทําไมถึงเกิดปัญหากระแสเงินสดไมด่ีพอที�จะชําระหนี 0ระยะสั 0นได้  
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล : ก็อยา่งที�ทราบวา่ภาวะของอตุสาหกรรมตกลงไปมาก หมายถึงวา่ยอดขายของเราตกลงไปร้อยละ 
30-40 เราก็พยายามหามาชดเชย แตก็่ด้วยความที�ยอดขายลดลงไป มนัเกิดภาวะ วงเงินหมนุเวียนก็ลดน้อยลง 
นายธารา ชลปราณี: ผมมองวา่ การไปชําระหนี 0เงินกู้  มนัต้องไปชําระหนี 0ระยะยาว พอทา่นไปชําระหนี 0ระยะสั 0น แสดงวา่เงินนั 0นไมม่ีแนน่อน เพราะขนาดหนี 0ระยะสั 0นทา่นยงัจ่ายคืนไมไ่ด้ อนันี 0คือประเด็น 
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: คือหนี 0ระยะยาว เดือน ตลุาคม เราก็จะหมดแล้ว และอีกก้อนหนึ�งซึ�งก็จะหมดปีหน้า ซึ�งเรามองดูวา่มนัไมใ่ช่ภาระที�หนกัอึ 0งของเราตอนนี 0 
นายธารา ชลปราณี: สงสยัวา่ ตอนนี 0จดัหนี 0คนละอยา่งกนัแล้ว หนี 0ระยะยาว พอหมดเดือนตลุาคมก็ต้องจดัว่าเป็นหนี 0ระยะสั 0นไปแล้ว เพราะวา่หนี 0อะไรก็ตามที�ไมเ่กิน 10 ปี ก็ถือวา่เป็นหนี 0ระยะสั 0นหมด ถ้าเกินจากนี 0ก็ถือเป็นระยะยาว 
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: ครับอยา่งที�บอกครับ ดอกเบี 0ยมนัตา่งกนั 
นายธารา ชลปราณี: คือผมแคส่งสยัเทา่นั 0นเอง ผมไมไ่ด้ขดัข้องในเรื�องการเพิ�มทนุ แต่สงสยัว่า จริงแล้ววิธีการคิดของท่านคืออะไร ตอนนี 0ท่านก็บอกว่าเราเพิ�มทนุแล้วจะเอาไปชําระหนี 0 เพราะฉะนั 0น อตัรา DE จาก 1.5 ลงมาเหลือ 1 ตอนนี 0เรามีการตั 0งไว้หรือไม ่เพดานของ DE อยูท่ี�เทา่ไหร่ 
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: ความจริงเราก็ด ูจากมาตรฐานของบริษัททั�วไปของในตลาด ที�ว่าไม่ควรจะเกินเท่าไหร่ ยงัไง เราถึงได้ลดคา่ตรงนี 0ลง  
นายธารา ชลปราณี: บริษัทของเราก็ต้องมีความคิดเป็นของตวัเอง มีความเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเรา สมมตุิว่าบริษัทของเราทํา Diecasting ทําหลอ่โลหะ เราหลอ่ธุรกิจประเภทนี 0 ในโลกนี 0 คนอื�นมีอตัราสว่นหนี 0อยูท่ี�เทา่ไหร่ นั�นคือเรื�องหนึ�ง แล้วก็ลองมองภาพว่าของเราเอง เราตั 0งขนาดนั 0นมากไปหรือน้อยไป เราสามารถที�จะเลือกได้ อย่างตอนนี 0เราทําในลกัษณะคล้ายๆเป็น Refinance หนี 0เก่าเทา่นั 0นเอง 
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: คือถามว่ามีตวัมาตรฐานหรือไม่ มีค่าที�ตั 0งไว้หรือไม่ ตอบว่ามี แต่เพียงแต่ว่าอย่างที�บอก ภาวะตอนนี 0มนัไมป่กติ เราพยายามควบคมุแล้ว แตม่นัไมอ่ยูใ่นจดุที�เราตั 0งไว้ 
นายธารา ชลปราณี: คําถามสดุท้าย ผมสงสยัวา่ ในเมื�อไตรมาสที� 1 นั 0นมีกําไรที� 1 ล้านบาท ผมมองวา่ เนื�องจากทา่นบอกว่ากําไรประมาณร้อยละ 5 ใช่หรือไม่ เพราะถ้าทอนกลบัมา 1 ล้านบาท ร้อยละ 5 ก็น่าจะมีเงินสดเข้ามาพอสมควรที�จะนําไปชําระหนี 0ระยะสั 0น แต่ ทําไมปลอ่ยให้เรื 0อรังมาถึงขนาดที�เราชกัจะแย่ ไม่สามารถชําระหนี 0ระยะสั 0นได้แล้ว นั�นคือสิ�งที�ผมสงสยัวา่เราปลอ่ยให้เรื 0อรังขนาดนี 0เพราะอะไร 
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นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: คือความที�เราคาดการณ์วา่วิกฤตินี 0 อาจจะจบเมื�อปี 57 คิดวา่ลงตํ�าสดุ ปี 57 ไม่คิดว่าปี 58 จะยงัทรงอยู ่ก็ผิดพลาดไปบ้าง เดิมทีต้นปีก็ทําทา่วา่จะดี แตต่อนนี 0ทกุทา่นก็คงทราบ วา่มนัหลายเรื�องประดงัเข้ามา ผมในฐานะผู้บริหาร ก็ต้องมีการป้องกนัไว้ก่อน ไมใ่ช่ถึงกบัวา่ตอนนี 0ช็อตแล้ว ตายแนแ่ล้ว หรือบริหารตอ่ไม่ได้แล้ว สิ�งที�เราทําก็คือการบริหารความเสี�ยง เราก็ต้องวางแผนด้านการเงิน เพื�อที�จะไมใ่ห้มนัมีปัญหาในอนาคต 
นายธารา ชลปราณี: ขอบคณุครับ ผมหวงัวา่จะมีปันผลในปีหน้า  
นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล: ส่วนความคิดเห็นในเรื�อง ที�ว่าไปล้างขาดทุนสะสม เพื�อจะปันผลได้นั 0น ก็ด้วยความที�คณะกรรมการเราสรุปมาแบบนี 0 แตก็่จะถือเป็นไอเดียที�ดี ก็จะลองไปหารือกนั ขอบคณุครับ 
นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์: เรียนทา่นประธานครับ ผมนาย กิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ อยากถามเป็นความรู้ว่า เดิมไอพีโอของบริษัทตอนที�เข้ามา คือราคาอยูท่ี�เทา่ไหร่ ใช่ 0.75 บาทไหม  
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล : 1.30 บาท  
นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์: แล้วตอนนี 0 กระแสเงินสดหรือวา่ เงินสดในมือ ของบริษัทตอนนี 0อยูท่ี�เทา่ไหร่ 
นายรัฐวฒัน์: พอดีวา่ไมไ่ด้เตรียมข้อมลูมา แตถ้่าถามวา่ปริมาณที�ต้องใช้ตอ่เดือนก็อยูท่ี�ประมาณ 30 ล้านบาท  
นายนรา ศรีเพชร: สวสัดีทกุท่านในที�ประชุม ผมนายนรา ศรีเพชร ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง อยากถามท่าน 2 เรื�อง เรื�องแรกเกี�ยวกบังานในปัจจบุนั หลงัจากที�เราได้เงินก้อนนี 0ไปแล้ว เรามีงานเข้ามามากขนาดไหน ยอดสั�งซื 0อในมือของเรามีมากน้อยเพียงใด คําถามที� 2 ผมมองวา่การเพิ�มทนุครั 0งนี 0 ผมรู้สกึว่าน้อยไปหรือไม่ กบัเงินทนุที�ท่านเพิ�ม ถ้าเกิดไม่พอแล้วจะเป็นปัญหา บางทีทา่นอาจจะเพิ�มอีกสกันิดหนึ�ง ไหนๆก็เพิ�มแล้ว อนันี 0เป็นข้อคิดเห็นฝากถาม 
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: ในเรื�องสว่นที�เพิ�มทนุแล้วจะมีออเดอร์เพิ�มไหมอนันี 0ก็สว่นหนึ�ง ที�เราจําเป็นต้องเพิ�ม เพราะว่าเราดูวา่แนวโน้มของเราที�จะได้รับออเดอร์เพิ�มมนัก็มี เราต้องเตรียมเงินทนุหมนุเวียนไว้สําหรับรองรับออเดอร์ที�จะเพิ�ม  ในเรื�องที�วา่เพิ�มทนุน้อยไปไหม เราดทูี�ความต้องการของเราวา่เหมาะสม ณ ปริมาณที�เราจําเป็นต้องใช้ ณ ตอนนี 0 คือเราก็ไมอ่ยากที�จะรบกวนผู้ ถือหุ้น เพราะวา่การเพิ�มทนุนี 0มนัก็ไปลดในสว่น equity ของผู้ ถือหุ้น มนัมีผลตอ่ % ของผู้ ถือหุ้นด้วยเหมือนกนั เราก็ไม่อยากไปกระทบมาก เราใช้เท่าที�จําเป็น และดูว่าเพียงพอกบัความต้องการของเรา  มนัมีโอกาสหน้าอีก ถ้าเรามีความจําเป็นในสิ�งสาํคญัๆอื�นๆ ก็ยงัคงมีโอกาส 

มติ ที�ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามญัใหม่เสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที�ได้มีการนําเสนอด้วยคะแนนเสยีง 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 

106,669,187 80,000 0 106,749,187 
99.93% 0.07% - 100% 
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ระเบียบวาระที!  3. พิจารณาอนุมัติการเพิ!มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 37,340,812.50 บาท จากทุนจดทะเบียน 113,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 150,340,812.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ!มทุนจาํนวน 74,681,625 หุ้น มูลค่าที!ตราไว้ 0.50 บาท นายรัฐวฒัน์  ศุขสายชลได้เสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 
37,340,812.50 บาท จากทนุจดทะเบียน 113,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจํานวน 150,340,812.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 74,681,625 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้ 0.50 บาท ดงัรายละเอียดปรากฎตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 
2 
 มติ ที�ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมตัิการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 37,340,812.50 บาท จากทนุจดทะเบียน 113,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจํานวน 150,340,812.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 74,681,625 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้ 0.50 บาท ตามที�ได้มีการนําเสนอด้วยคะแนนเสยีง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 
106,669,187 80,000 0 106,749,187 

99.93% 0.07% - 100% 
ระเบียบวาระที!  4. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื!อให้สอดคล้องกับการเพิ!มทุนจดทะเบียน นายรัฐวฒัน์ ศุขสายชล เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนในวาระข้างต้น เป็นดงันี 0 

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 150,340,812.50 บาท (หนึ�งร้อยห้าสิบล้านสามแสนสี�หมื�นแปดร้อยสิบสองบาทห้าสบิสตางค์) แบง่ออกเป็น 300,681,625 หุ้น (สามร้อยล้านหกแสนแปดหมื�นหนึ�งพนัหกร้อยยี�สิบห้าหุ้น) มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามญั 300,681,625 หุ้น (สามร้อยล้านหกแสนแปดหมื�นหนึ�งพนัหกร้อยยี�สบิห้าหุ้น) 
 มติ ที�ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรอนุมตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียน ดงันี 0 
ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 150,340,812.50 บาท (หนึ�งร้อยห้าสิบล้านสามแสนสี�หมื�นแปดร้อยสิบสองบาทห้าสบิสตางค์) แบง่ออกเป็น 300,681,625 หุ้น (สามร้อยล้านหกแสนแปดหมื�นหนึ�งพนัหกร้อยยี�สิบห้าหุ้น) มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามญั 300,681,625 หุ้น (สามร้อยล้านหกแสนแปดหมื�นหนึ�งพนัหกร้อยยี�สบิห้าหุ้น) ด้วยคะแนนเสยีง 
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เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 
106,669,187 80,000 0 106,749,187 

99.93% 0.07% - 100% 
ระเบียบวาระที!   5. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ!มทุนจํานวนทั �งสิ �น 74,681,625 หุ้น มูลค่าที!ตราไว้ 0.50 บาท ดังนี � 

1) พิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัออกใหม่จํานวน 74,092,386 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (“หุ้นสามญัเพิ�มทนุ” หรือ “Rights Offering”)ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมในอตัรา 3 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นใหม ่โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.75 บาท (“การเสนอขายหุ้นเพิ�มทนุตามสิทธิ”) และกําหนดเงื�อนไขต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการเสนอขายหุ้นเพิ�มทนุตามสทิธิ 
2) พิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวนไมเ่กิน 589,239 หุ้น โดยมีมลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื�อเตรียมไว้สาํหรับรองรับการปรับสทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื 0อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทเสนอขายแก่กรรมการและพนกังานของบริษัท (ESOP)อนัเนื�องมาจากออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุในครั 0งนี 0 

นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ�มทุนจํานวนทั 0งสิ 0น 74,681,625 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้ 0.50 บาท ดงัรายละเอียดปรากฎตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 2 
ในวาระนี 0 ผู้ ถือหุ้นมีข้อคําถามดงันี 0 

นายณรงค์ชยั สมิะโรจน์ : ผมณรงค์ชยั สมิะโรจน์ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง  ขอติงเรื�องอตัราสว่น คือว่าอตัราสว่น 3:1 จะเป็นเศษ คือปกติมกัจะใช้ 2:1 หรือ 4:1 เพราะผลมนัเป็น lot  แล้ว lot มนัเป็นหลกัร้อย พอใช้ 3:1 จะกลายเป็นเศษ อนัที�จริงนา่จะใช้ 4:1 หรือ 2:1 
นายโชษิต เดชวนิชยนมุตัิ (ที�ปรึกษาการเงิน): ที�เป็น 3:1 เนื�องจากได้นําเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาหลายๆแบบแล้วทั 0ง 4:1 หรือ 2:1 แล้วก็ 1:1 และกรรมการได้พิจารณาว่า สดัสว่นที�เพิ�ม และก็จํานวนทนุที�เพิ�ม รวมถึงราคาที�จะเสนอขาย สดัสว่นและก็จํานวนหุ้นที�จะออกมาควรที�จะอยูท่ี�เทา่ไหร่ ออกมาก็ได้ที� 3:1  
นายธารา ชลปราณี: เรียนท่านประธาน ผมนายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น ผมอยากถามว่า จํานวนผู้ ถือหุ้นทั 0งหมดมีประมาณกี�ราย 
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: ประมาณ 1,600 ราย 
นายธารา ชลปราณี: พนักวา่รายใช่หรือไม่ อยากถามว่าลกัษณะการจดัสรรหุ้นตรงนี 0 แล้วก็มีเงินที�จะนําไปชําระ ไม่ทราบวา่วิธีการชําระเงินเป็นแบบไหน 
นายโชษิต เดชวนิชยนมุตัิ (ที�ปรึกษาการเงิน): ใช้ระบบ Bill Payment  
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นายธารา ชลปราณี: ผู้ ถือหุ้นต้องชําระคา่ธรรมเนียมที�ธนาคารด้วยหรือไม ่
นายโชษิต เดชวนิชยนมุตัิ (ที�ปรึกษาการเงิน): บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตรงนี 0 
นายธารา ชลปราณี : บริษัทรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตรงนี 0ใช่หรือไม่  พนักว่าราย รายละ 10 หรือ 25 บาท บริษัทต้องจ่ายเพิ�มอีกประมาณ 10,000 กวา่บาท ซึ�งสมควรจะเป็นอยา่งนั 0น เพราะมนัเป็นต้นทนุที�ทางบริษัทได้จากหาเงินเพิ�มทนุเข้ามา คือมนัเป็นคา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัการจดัหาเงินทนุเข้าบริษัท มนัไมค่วรเป็นคา่ใช้จ่ายของผู้ ถือหุ้นรายเลก็ๆ  ที�ถือไมกี่�หุ้นต้องไปเสียอีก 10 บาท ซึ�งก็จะเสยีเปรียบในแง่ของต้นทนุของตวัหุ้น อนันี 0คือสิ�งที�เกิดขึ 0นตอนนี 0ในตลาดหลกัทรัพย์ ที�พยายามใช้เรื�อง 
Bill Payment มาตลอด แล้วก็ผลกัภาระตรงนี 0ให้ผู้ ถือหุ้นไปชําระที�ธนาคาร ที�จริงบริษัทต้องชําระค่าธรรมเนียม เหลา่นี 0ทั 0งหมดก็คือเหมาไปเลย อนันี 0ก็สมควร ขอบคณุครับ 
นายอน ุวอ่งสารกิจ : ขอเรียนถามเรื�องเงินที�จะเพิ�มทนุ ถ้าเกิดวา่ได้ไมค่รบร้อยละ 100 อาจจะไมถ่ึง 50 ล้านบาท ทา่นบอกวา่จะเอาเงินไปปรับปรุงเครื�องจกัรสว่นหนึ�ง และในเดือนตลุาคมจะมีหนี 0ระยะยาวที�จะครบกําหนด ไมท่ราบวา่การปรับปรุงเครื�องจกัรใช้เงินเทา่ไหร่ แล้วหนี 0ระยะยาวเดือนตลุาคมต้องจ่ายเงินเทา่ไหร่  
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: การปรับปรุงเครื�องจกัรใช้เงินประมาณ 5 ล้าน  
นายอน ุวอ่งสารกิจ : หนี 0ระยะยาวในเดือนตลุาคมเทา่ไหร่  
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: เหลอืไมกี่�ล้านบาท 
นายอน ุวอ่งสารกิจ : หนี 0ระยะยาวสว่นใหญ่ ก็ไปอยูใ่นปีหน้าใช่หรือไม ่ที�วา่เหลอืประมาณ 10 ล้านบาทใช่หรือไม ่เพราะวา่ปีหน้าก็จะครบกําหนดอีกสว่นหนึ�ง 
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: หนี 0ระยะยาวเราม ี2 ก้อน ก้อนหนึ�งเดิมมี 40 ล้านบาท แตต่อนนี 0มนัจะหมดในเดือน 10 ซึ�งเราจ่ายอยู่ประมาณเดือนละแปดแสน รวมก็ประมาณ 3 ล้านกว่าบาท ส่วนที�เหลือนั 0นก็จะหมดปีหน้า วงเงินกู้ประมาณ 14-15 ล้านบาท  
นายอน ุวอ่งสารกิจ : สวสัดีครับ ผมนายอน ุว่องสารกิจ อยากสอบถามเกี�ยวกบัแนวทางการปรับสิทธิD ทําไมถึงอยู่ที� 0.43 บาท ในขณะที�บางบริษัทเขาจะรอให้ถึงวนั XR แล้ว XR วนัที�เท่าไหร่ เพราะถ้าเกิดลดจาก 0.50 บาท จนเหลือ 0.43 บาท คือจะได้ลดลงประมาณ 0.07 บาท ตอนนี 0อยา่งที�เห็นอยูว่า่สปัดาห์ที�ผา่นมา ราคา SANKO มีคนไลร่าคาขึ 0นมามาก ซึ�งผมก็ยงัสงสยัอยูว่า่คนที�เขาถือ ESOP ทําไมถึงยงัไมแ่ปลง เพราะว่าถึงจะแปลง 0.50 บาท ก็ยงัได้กําไร  ยิ�งตอนนี 0ราคาแปลงแค ่0.43 บาท แล้วก็ถ้าเกิดราคามนัไลข่ึ 0น ก่อนที�จะถึงวนั XR ขึ 0นไปสงูเขายิ�งได้กําไร ถ้าเกิดกรณีที�วา่ในการปรับสทิธิD ถ้ารอจนถึง XR แล้วประกาศตอนหลงัเขาอาจจะปรับสทิธิDได้น้อยลง หรืออาจจะได้กําไรลดลง แต่ตอนนี 0เขารู้แน่ๆแล้วว่าจะต้องแปลง 0.43 บาท แล้วผมก็ไมแ่นใ่จวา่จะแปลงครั 0งหน้า ครั 0งสดุท้ายเมื�อไหร่ เขาจะทนัแปลงก่อน XR หรือไม ่หรือว่าอย่างไร แล้วก็เหลอือายกุารแปลงถึงเมื�อไหร่  ขอบคณุครับ 
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นายโชษิต เดชวนิชยนมุตัิ (ที�ปรึกษาทางการเงิน): เนื�องจากว่าเราจะต้องมาขอมติผู้ ถือหุ้นก่อน ในการออกหุ้นรองรับการปรับสิทธิD เพราะฉะนั 0น ก็เลยต้องคํานวณให้เห็นก่อนว่าจํานวนหุ้นจะเท่าไหร่ แต่จริงๆตามข้อกําหนดสิทธิD ของ ESOP ก็จะต้องไปกําหนดตอนที�วนั XR ราคาหุ้นใช้ตั 0งแตย้่อนหลงัของวนั XR ไป 
นายอน ุวอ่งสารกิจ : สรุปก็คือ 0.43 บาทเป็นตวัตั 0งต้น 
นายโชษิต เดชวนิชยนมุตัิ (ที�ปรึกษาทางการเงิน): แล้วที�ถามวา่ทําไม ESOP ไมแ่ปลงหมด ตามเงื�อนไขข้อกําหนดสิทธิ ไม่สามารถที�จะแปลงหมดร้อยละ 100 จะมีการกําหนดระยะเวลา เนื�องจากตวันี 0ให้กบัทางกรรมการและพนกังานของบริษัท ซึ�งถ้ากรรมการและพนกังาน ลาออก สว่นที�เหลอืก็จะต้องคืนบริษัทไป 
นายอน ุวอ่งสารกิจ : ครั 0งหน้าเมื�อไหร่ สาํหรับการแปลง ESOP 
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: เดือนพฤศจิกายน 
นายอน ุว่องสารกิจ : ก็คือหลงัจากวนั XR แล้ว ก็คือไม่สามารถแปลงก่อนหน้าวนั XR ได้ แต่หลงัจากนั 0นก็น่าจะได้กําไรเพิ�มขึ 0น 
นายอน ุวอ่งสารกิจ : เขาไมม่ีสทิธิDได้เพิ�มทนุตวันี 0ใช่หรือไม ่
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: ได้ตามสทิธิDนี 0 
นายอน ุวอ่งสารกิจ : คือตวั ESOP ที�ยงัไมไ่ด้แปลงก็คือไมไ่ด้สทิธิDใช่หรือไม ่
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: ครับ 
นายณรงค์ชยั สิมะโรจน์ : คณุมีหนี 0สิน ในปีนี 0 20 ล้านบาท เมื�อครู่คณุบอกว่าเหลือ 11 ล้านบาท แล้วคณุผ่อนเดือนละ      
8 แสนบาท ครึ�งนงึก็ประมาณ 2 ล้านบาท ก็เลยสงสยัตวัเลข แล้วเมื�อครู่บอกวา่ จะหมดในปีนี 0เหลือ 20 ล้านบาทใช่หรือไม ่ตอนแรกคณุบอกเหลือ  11 ล้านบาท แล้วคณุจ่ายทกุเดือน เดือนละ 8 แสน สามเดือนก็ประมาณ 2.4 ล้านบาท ก็ต้องเหลอืประมาณ 17 ล้านบาท ก็เลยสงสยัตวัเลข 
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: อยา่งที�บอกวา่มี 2 ก้อน ก้อนหนึ�งจะหมดเดือนตลุาคม ที�เหลอืจะหมดปีหน้า 
นายณรงค์ชยั สมิะโรจน์ : คือตวัปีหน้านั 0นแยกอยู่แล้ว มีหนี 0สินอีกสว่นหนึ�งคือ เงินกู้  11 ล้านบาท ซึ�งแยกไปปีหน้าอยู่แล้ว อนันี 0เฉพาะปีนี 0 20 ล้าน มาจากงบไตรมาส 1 ที� คณุสง่ตลาดหลกัทรัพย์  
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: เป็นหนี 0ระยะสั 0นหรือไม ่
นายณรงค์ชยั สมิะโรจน์ : ในนี 0เขียนวา่สง่สว่นหนี 0สนิระยะยาวที�ถึงกําหนด ภายในปีนี 0ก็คือระยะยาวได้ถึงกําหนดในปีนี 0 อนัที�บวกร้อยละ 4 กว่าตั 0ง  20 ล้านบาท คืองบไตรมาส 1 ของปีนี 0 แล้วคณุบอกว่าคณุจ่ายประมาณเดือนละ 8 แสน รวม        
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3 เดือน ก็ประมาณ 2.4 ล้านบาท ตีไป 2.5 ล้านบาท เพราะคณุเหลือเงิน 17 ล้านบาท แต่เมื�อครู่คณุบอกเหลือ 11 ล้าน ตวัเลขมนัเลยตา่ง 6 ล้านบาท ไมท่ราบมีอะไรหรือไม ่
นายยทุธนา แต่ปางทอง (กรรมการ): ในงบการเงินที�เขียนว่า หนี 0ที�ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 20 ล้านบาท เพราะฉะนั 0น 
20 ล้านบาทนี 0 อาจจะเป็นหนี 0ที�เกิดจากระยะยาว แตถ่ึงกําหนดชําระภายในปีนี 0 บวกกบัหนี 0ระยะสั 0น ที�มีเทอมก็คือประมาณ 
3-6 เดือน แต่ประเด็นที�ถามๆกนัทีแรก เข้าใจว่า อยากทราบว่าเริ�มต้นบริษัทมีหนี 0ระยะยาวเท่าไหร่ แล้วถึงกําหนดชําระภายในปีนี 0เทา่ไหร่ แล้วคณุรัฐวฒัน์ก็เลยบอกวา่ มีหนี 0ก้อนนงึตั 0งแตเ่ริ�มต้น เป็นหนี 0ระยะยาว แล้วปีนี 0จะครบกําหนดในเดือนตลุาคมถ้าอา่นจากงบการเงินจะเป็นลกัษณะอยา่งนี 0 
นายคมพจน์ จิตรเจริญกลุ: สวสัดีครับ ผมนายคมพจน์ จิตรเจริญกลุ เป็นผู้ ถือหุ้น อยากทราบวา่ ทําไมถึงกําหนดราคาเพิ�มทนุที� 0.75 บาท แล้วก็อตัราสว่น 3:1  
นายโชษิต เดชวนิชยนมุตัิ (ที�ปรึกษาทางการเงิน): เริ�มจากดวู่าบริษัทต้องการเงินทุนที�เข้ามาเท่าไหร่ แล้วทาง FA ก็มาพิจารณาเสนอทางเลอืก วา่ควรจะมีสดัสว่นเทา่ไหร่ ก็สรุปออกมาคือ 0.75 บาท 
นายคมพจน์ จิตรเจริญกุล: แล้วทําไมถึงไม่กําหนดให้ราคานี 0มนัมี dilution effect ค่อนข้างเยอะ ทําไมไม่เป็นแบบ 6:1 ที� 
0.50 บาท แล้วเรื�องของราคา ก็อาจจะกําหนดวา่ไมต่ํ�ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาเฉลี�ย 15 วนัก่อนที� XR 
นายโชษิต เดชวนิชยนมุตัิ (ที�ปรึกษาทางการเงิน): คือจากที�ได้คยุกบัทางตลาดหลกัทรัพย์ แนะนําวา่อยากให้กําหนดตั 0งแต่ตอนที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ก็กงัวลเหมือนกนัเรื�องที�วา่ ถ้าสมมตุิวา่พอถึงวนั XR แล้วราคาจะ Dilute ลง ทางบริษัทยงัมองวา่ นี�เป็นการออกเสนอขายหุ้นใหมค่รั 0งแรก ก็อยากให้ผู้ ถือหุ้นมาใช้สทิธิD ก็เลยกําหนดราคาที�มีถกูลงมา 
นายอน ุว่องสารกิจ : สวสัดีครับ นอกจากพิจารณาเกี�ยวกบั Right offering แล้ว บริษัทมีนโยบายจะออก PP ด้วยหรือไม ่เพราะวา่จะได้เพิ�มทนุ มีคนมาช่วยเหลอืบริษัทมากขึ 0น แล้วก็มีคนสนบัสนนุมากขึ 0น 
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: เอาไว้ต้องประชมุกนัในที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทก่อน เพราะว่าผู้ ถือหุ้นก็มีหลากหลายความคิดเห็น สว่นที�ถามวา่ ทําไม 0.75 บาท ก็อยา่งที�มีคนปรารภวา่ถือหุ้นบริษัทมา 2ปีแล้ว ยงัไม่ได้รับเงินปันผล เราก็เลยมองวา่การให้หุ้นเพิ�มทนุกบัผู้ ถือหุ้นเดิม ในราคาที�ผู้ ถือหุ้นเดิมเอาไปขายทํากําไร ก็ถือว่าเป็นการชดเชย กบัการที�ไม่ได้รับเงินปันผล  
นายอน ุวอ่งสารกิจ: แล้วกรณีที�มีหุ้นเพิ�มขึ 0นเรามีแนวโน้มทํากําไรเพิ�มขึ 0นหรือไม ่เพราะวา่ตวัหารเพิ�มขึ 0น ถ้าเกิดไม่สามารถทํากําไรได้มากขึ 0น เทียบเทา่กบัตวัหุ้นเพิ�มทนุที�มากขึ 0น อาจจะทําให้เกิดการด้อยคา่ของบริษัทลงได้  
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: เราก็ต้องทํากําไร เราพยายามทํากําไร หายอดสั�งซื 0อเพิ�มขึ 0น ตั 0งเป้ายอดขาย ตั 0งเป้ากําไรเพิ�มขึ 0น แนน่อนเมื�อเพิ�มทนุแล้ว ก็ต้องทํากําไรให้ผู้ ถือหุ้น  

มติ ที�ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวนทั 0งสิ 0น 74,681,625 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้ 0.50 บาท คะแนนเสยีง 
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เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 
106,671,787 80,000 0 106,751,787 

99.93% 0.07% - 100% 
ระเบียบวาระที! 6. พิจารณาเรื!องอื!นๆ (ถ้ามี) ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเรื�องอื�นใดเพื�อพิจารณาเพิ�มเติม 
ตอนท้ายของการประชมุผู้ เข้าร่วมการประชมุมีข้อคําถาม สรุปได้ดงัตอ่ไปนี 0 
นายธารา ชลปราณี: หลงัจากที�เราเพิ�มทุนแล้ว แล้วก็เอาไปชําระหนี 0เงินกู้ ระยะสั 0น  หรือว่าหนี 0ระยะยาวที�มนัถึงกําหนดชําระภายในไมถ่ึงปีเร็วๆนี 0 ตอนนี 0เรามีหนี 0สนิสว่นที�เป็นหนี 0สนิระยะสั 0น แล้วก็เงินเบิกเกินบญัชี 60 ล้านบาท แล้วก็หนี 0ระยะยาวที�ไมถ่ึงปีอีก 20 ล้านบาท ทั 0งหมด 80 ล้านบาท เราชําระหนี 0ไปแล้ว 36 ล้าน แล้วก็มีหนี 0ที�เหลืออยู่ แล้วก็ยงัมีหนี 0ระยะยาวที�ยงัตกค้างอีก 11 ล้านบาท บวกเบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณ 50-60 ล้านบาท แล้วบริษัทเราเป็นบริษัทขนาดเล็ก รายได้น้อย แตเ่รามีหนี 0ทั 0งระยะสั 0นระยะยาว ประมาณ 60 ล้านบาท เราก็ต้องมีภาระที�จะต้องชําระดอกเบี 0ยในปีหนึ�งประมาณ 4 ล้านบาท 4 ล้านบาทตวันี 0สําคญั เพราะอย่างที�บอกกําไรได้ไตรมาสละ 1 ล้าน ปีละ 4 ล้าน แต่ว่าดอกเบี 0ยจ่ายไป 4 ล้านบาท ก็หมดแล้ว  ทีนี 0อยากเรียนถามว่า เรามีวิธีจัดการหนี 0สินพวกนี 0ในอนาคตอย่างไร เพราะไม่สามารถเพิ�มยอดขายได้ เพื�อที�จะทํากําไรมากขึ 0น ถ้ากําไรไมม่ากก็จะไมค่รอบคลมุ ตวัดอกเบี 0ยได้ เพราะตอนนี 0ที�เราขาดทนุอยูก็่เนื�องจากดอกเบี 0ยที�ต้องจ่ายเรื�อยๆ ทีนี 0อยากทราบว่าวิธีการจัดการทั 0งการเพิ�มยอดขาย ตามที�ได้ตอบไปในการประชุมครั 0งที�แล้ว และตอบคําถามทา่นอื�นๆไป แตใ่นแง่ของหนี 0สนิเราจะจดัการอยา่งไรตอ่ไป เพราะวา่ตอนนี 0ไมแ่นใ่จ กระแสเงินสดของเรา หลงัจากที�เพิ�มทนุ เราจะมีเงินสดเข้ามามากขึ 0นอยู่อีก ชําระหนี 0ทั 0งเงินเบิกเกินบญัชี หนี 0เงินกู้ ระยะสั 0นพวกนั 0นอย่างไร นั�นคือเรื�องที� 1 อีกเรื�องหนึ�งก็คือ ข้อบงัคบัของบริษัทหน้า 41 ข้อ 35 ไมท่ราบวา่เอกสารพวกนี 0ไมต่รงกบับริคณห์สนธิD หรือข้อบงัคบัของเราหรือไม ่ในข้อ 35 ของข้อ 2 ข้อ จ.และข้อ ฉ.  เขียนวา่การเพิ�มจดทะเบียน การลดจดทะเบียน ควรจะเขียนวา่การเพิ�มทนุจดทะเบียน การลดทนุจดทะเบียน ซึ�งตกคําว่าทนุไป ถ้าตกแค่ในเอกสารฉบบันี 0ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าไปตกในเอกสารสว่นที�เป็นบริคณห์สนธิ ผมสงสยัวา่ผา่นหผูา่นตาไปได้อยา่งไร  
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล : ขอไปตรวจสอบอีกที 
นางปิยวรรณ ตราลกัษมี: สวสัดีค่ะ ชื�อปิยวรรณ ตราลกัษมี เป็นตวัแทนอาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย อยากใคร่ขอทราบรายละเอียด เพิ�มเติม 3 ประเด็น หลงัจากที�ท่านได้เพิ�มทนุเรียบร้อยแล้ว ประเด็นแรกคือ ปัจจุบนับริษัทมีสินค้าอยู่ 4 ประเภท ที�ว่าครอบคลมุอยู่ เป็น 4 อตุสาหกรรม ในอนาคตอีก 3 ปีข้างหน้า จะเอนไปทางด้านไหน นอกจากรถยนต์ที�เป็นตวัหลกัแล้ว ประเด็นที� 2 ประเด็นที�ว่าปัจจุบนับริษัทขยายไปตลาดต่างประเทศ อยากทราบว่าสดัสว่นระหวา่ง ในประเทศกบัตา่งประเทศ ในปัจจบุนัและอนาคต 3-5 ปี ข้างหน้าเป็นอย่างไร ประเด็นที� 3 อยากทราบว่าทา่นมีนโยบาย AEC อยา่งไรบ้าง 
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: เป้าหมายในอนาคต core business ก็ยงัเป็นตวัเดิม แตท่ี�มองไว้ในอนาคตเราจะเพิ�มในสว่นของแมพิ่มพ์ ตั 0งแผนกแมพิ่มพ์ ขึ 0นมา ทําแมพิ่มพ์เอง เพราะแตล่ะปีเราใช้แมพิ่มพ์เยอะมาก จ้างผลติปีละโดยประมาณ 60 ล้าน
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บาท จ้างข้างนอกผลติ เพราะฉะนั 0นถ้าเรามีแผนกแม่พิมพ์เอง ก็จะช่วยลดต้นทนุตรงนี 0 แล้วสามารถที�จะเพิ�มรายได้ได้อีก เพราะตวันี 0เราก็รับจ้างผลิตให้กับลกูค้าเหมือนกัน แต่ปัจจุบนัเราแค่ออกแบบ เราเก็บส่วนต่างค่าออกแบบ แล้วไปจ้าง 
mold maker ข้างนอกผลติ แต่ถ้าเราทําเองเราจะได้ทั 0งสว่นของการผลิตแม่พิมพ์ด้วย นอกจากการออกแบบแล้ว และอีกสว่นหนึ�งก็คือ ตอนนี 0เราเป็น OEM เป็น Second Tire เป็นสว่นใหญ่ เป้าหมายอีก 5 ปี ต้องเป็น First Tire ให้ได้ เพื�อจะได้มีมลูค่าเพิ�มขึ 0น แต่ว่าก็ต้องมีพฒันาตวัผลิตภณัฑ์ ซึ�งเราก็ได้ตั 0งแผนก R&D ขึ 0นมา ที�จะพฒันาผลิตภณัฑ์ ของเรา ให้ใช้สาํหรับ End User ได้เลย ก็สามารถที�จะเป็น First Tire ได้ จนถึงขั 0นอาจจะมี แบรนด์ของเราในอนาคต อนันี 0คือเป้าหมายที�เราตั 0งไว้ สําหรับ AEC คือเรามองว่าถ้าเราเป็น Second Tire เราคงลําบาก เพราะฉะนั 0นเราถึงต้องพฒันาผลิตภณัฑ์ ให้เป็นสนิค้าสาํเร็จรูป สามารถสง่ขายในประเทศแถบนี 0ได้ ไมใ่ช่เป็นการรับจ้างผลติ 
นายอน ุวอ่งสารกิจ: สวสัดีครับ ผมนายอน ุว่องสารกิจ ในฐานะที�บริษัทของเราอยู่ในวงการอตุสาหกรรม โดยเฉพาะด้านยานยนต์ อยา่งที�ทราบกนัอยูว่า่ตอนต้นปี ทกุคนคิดว่าอยู่จุดตํ�าสดุมาแล้ว และเรากําลงัจะเริ�มดีขึ 0น แล้วหลงัไตรมาส 2 ก็จะดีขึ 0น แตก่ลายเป็นวา่หลงัไตรมาส 2 กลบัทรงตวั หรืออาจจะลดลง ซึ�งแนวโน้มมนัเปลี�ยนแปลงไปตั 0งแตต้่นปี ไมท่ราบว่าทา่นอยู่ในวงการนี 0 แล้วก็มีสว่นเกี�ยวข้อง ไม่ทราบว่าแนวโน้มอตุสาหกรรมนี 0จะเป็นเช่นไร  จะมีผลกบับริษัทอย่างไร สว่นเรื�องที� 2 อยา่งที�ทราบกนัอยูว่า่ การเพิ�มทนุครั 0งนี 0 เพื�อใช้ในการปรับปรุงเครื�องจกัรของบริษัทหลายตวั เพื�อให้สามารถรับออเดอร์ของลกูค้าตา่งชาติ หรือวา่ลกูค้าคนไทยได้ ไมท่ราบวา่บริษัทมีโครงการจดัเยี�ยมชมบริษัท เพื�อเข้าไปดเูครื�องจกัรใหม ่หรือวา่โรงงานของบริษัทบ้างหรือเปลา่ เพื�อจะได้รู้วา่นําเงินของเราไปทําอะไรบ้าง 
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: ข้อแรก ถ้าให้เราพยากรณ์ ก็ยงัทรงตวัอยู่ ในอตุสาหกรรมยานยนต์สําหรับปีนี 0 เพราะฉะนั 0นสิ�งที�บริษัทต้องทําก็คือ  Work Hard เราถึงต้องพยายามหาลกูค้ามากรายเพิ�มขึ 0น เพราะลกูค้าแตล่ะรายยอดสั�งซื 0อ ลดลง มีทางเดียวที�จะทําให้ยอดขายเราเพิ�มขึ 0นได้ ก็คือจํานวนรายของลกูค้าเราเพิ�มขึ 0น ซึ�งในเมืองไทยเราก็ ติดต่อมาแทบทุกบริษัท ฉะนั 0นเราจึงต้องไปหาลกูค้าต่างประเทศมากขึ 0น ซึ�งเท่าที�สมัผสัมาตอนนี 0 มีความรู้สกึว่าเรามีโอกาสดี  เพราะว่าผมก็ไม่แนใ่จวา่มีปัญหาอะไรที�ประเทศจีน ลกูค้าทางยโุรปเดิมที�จ้างทางจีนผลติ เปลี�ยนมาที�ไทย พอเราเสนอตวัไปว่าเราสามารถผลติให้ได้ เขาก็รับไปพิจารณา สาํหรับลกูค้าต่างประเทศที�เราติดต่อเจรจาอยู่มีประมาณ 20 ราย แต่อย่างที�ทราบสําหรับลกูค้าทางยโุรป กวา่จะทําธุรกิจร่วมกนัได้ ต้องคยุใช้เวลาพอสมควร ต้องไปแนะนําตวั ต้องพิสจูน์ตวัเอง เขาก็จะมีขั 0นตอน คอ่นข้างมาก และเข้มงวดมาก  และที�เจรจาติดต่อสําเร็จแล้วมี 4 ราย อยู่ระหว่างทําแม่พิมพ์ 3 ราย เริ�มผลิตและสง่ออกแล้ว 1 ราย เริ�มสง่ออกเดือนสิงหาคม อีก 3 ราย มียอดสั�งซื 0อ เดือนสิงหาคม การที�เราติดต่ออยู่ 20 ราย ก็ถือว่ามีมีโอกาสแตต้่องใช้เวลาพอสมควร  เราเพิ�งเริ�มแนะนําตวั เพิ�งเริ�มติดตอ่ ยอดสั�งซื 0อปีหนึ�งก็ประมาณ 10 กวา่ล้านบาท สว่นเรื�องเยี�ยมชมบริษัทยินดีต้อนรับ สามารถติดตอ่ผา่นทางเลขานกุารบริษัทได้ บริษัทขอไปจดัตารางดกู่อน แล้วจะติดตอ่ไป ซึ�งวนันี 0ก็ให้ลงชื�อได้ที�หน้าห้องประชมุหลงัเลกิประชมุ 
นายอน ุวอ่งสารกิจ : โรงงานสว่นใหญ่ตั 0งอยูท่ี�ไหน ระยองที�เดียวใช่หรือไม ่
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: ที�โรจนะ บ้านคา่ย ที�ระยองที�เดียว 
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นายธารา ชลปราณี: เมื�อสกัครู่เรียนถามไป 2 ข้อ ท่านตอบข้อที� 2 ไม่ได้ตอบข้อที� 1 แต่มีผู้ ถือหุ้นท่านหนึ�งถาม แล้วท่านก็ตอบ แล้วเป็นคําตอบบางสว่นของข้อที� 1 ของผม ที�เรื�องวา่ เรามีหนี 0สนิ แล้วก็มีสว่นหนึ�งก็คือเพิ�มรายได้ขึ 0นมาโดยการที�จะทําตวัแมพิ่มพ์ ถามวา่เรามี Know how แคไ่หนในการทําแมพิ่มพ์ 
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: ปัจจุบนัเรามีการออกแบบแม่พิมพ์อยู่แล้ว และเรารับพนกังานที�เคยทําบริษัทแม่พิมพ์มาแล้ว 2 คน ซึ�งเราเชื�อว่าเราน่าจะทําได้ แต่อย่างที�บอกว่า เวลาเราทําก็คงไม่ลงทีเดียวใหญ่เลย เพราะถ้าทําแม่พิมพ์จริงๆใช้เงินอย่างตํ�า 50 ล้านบาท เพราะฉะนั 0นเราอาจเริ�มทําจากบางส่วน บางชิ 0นงานก่อน ดูความมั�นใจ ดูความแน่นอนของ 
Technician ของเราก่อน ว่าเขายืนยนัว่าทําได้ เขาทํามาแล้ว 10 ปี แต่เราก็ยงัใช้เงิน ก็ต้องรอบคอบ คือถ้าเริ�มก็เริ�มทีละ 
Step แตเ่ชื�อวา่ถ้าครบ 5 ปีเมื�อไหร่ นา่จะไมม่ีปัญหา เราเริ�มทยอยทํา 
นายธารา ชลปราณี : สงสยัวา่ถ้าเราลงมือทําแมพิ่มพ์ เราเพิ�มทนุแคน่ี 0 มนัไมน่า่พอที�จะทําแมพิ่มพ์ 
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: เงินตรงนี 0ไมใ่ช่สาํหรับทําแมพิ่มพ์ 
นายธารา ชลปราณี: ใช้เงินเยอะเลยใช่หรือไม ่
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: ใช ่
นายธารา ชลปราณี : คําว่า First Tire กบั Second Tire ผมยงัไม่ค่อยเข้าใจชดัเจน ว่าการที�เราจะเลื�อนชั 0นจาก Second 
Tire ไปเป็น First Tire เราต้องข้ามเส้นแบง่อะไรบ้าง  
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: ยกตวัอย่าง ไดชาร์จ (Alternator) ถ้าเป็น second Tire แบบเราก็ทําแค่ตวั case อย่างเดียว ตวัอลมูิเนียม ตวัข้างนอก ตวั body เราทําอย่างเดียว ตวัขดลวดเราไม่ได้ทํา แต่ถ้า First Tire ต้องทํา ตวัขดลวดด้วย ทําชิ 0นสว่นอื�นด้วยเอามาประกอบกนั  เขาต้องมีไลน์ประกอบ ซึ�งก็นําชิ 0นสว่นตา่งๆจาก Second Tire มาประกอบกนั  
นายธารา ชลปราณี: เข้าใจละวา่ ถ้าเป็น First Tire ก็คือ Contractor ถ้าเป็น Second Tire ก็เป็น Sub Contractor เมื�อครู่พดูถึง R&D ทําตรงสว่นไหน เพราะมี 2 สว่น สว่นที� 1 ในแง่ของการทําตวัแม่พิมพ์ และก็เอาแม่พิมพ์มาหลอ่เป็นโลหะ อีกสว่นหนึ�งก็คือ R&D ทางด้านโลหะ ก็คือผลติอลมูิเนียมอลัลอยด์ ขึ 0นมา  
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: คือเราแบ่งเป็นสองสว่น คือ R&D สว่นของกระบวนการผลิต คือปรับปรุงกระบวนการผลิตว่าทําอยา่งไรให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ ลดต้นทนุได้ เพราะนวตักรรมไมไ่ด้หมายถึงสิ�งประดิษฐ์เพียงอย่างเดียว เรื�องกระบวนการตา่งๆ นั 0นก็ถือเป็น R&D อีกสว่นหนึ�งคือ ผลติภณัฑ์ ก็คือวา่ ถ้าเกิดผมทํา ไดชาร์จ (Alternator) เดิมทําตวัเปลอืกอยา่งเดยีว แล้วถ้าผมจะทําไดร์ด้วย ทําทั 0งชุด แล้วมาประกอบเป็นไดชาร์จ (Alternator) เป็นยี�ห้อของเราเอง ทําได้หรือไม่ได้ ทนุเป็นอยา่งไร ตลาดเป็นอยา่งไร R&D ก็ต้องไปศกึษา ทําเป็นโครงการมา 
นายธารา ชลปราณี : ตอนนี 0เรามาด ูเมื�อครู่พดูถึงไดชาร์จ (Alternator) แล้วก็พดูถึงว่า เราต่อไปนี 0 ก็ไปทําตรงตู้ เย็น เจนเนอร์เรเตอร์ข้างใน แตผ่มอยากทราบวา่ ตวัเปลอืกข้างนอกซึ�งเป็นโลหะ แล้วโลหะ โดยปกติแล้ว อยา่งกรณีที�เราพดูถึงก็คือ 
MTECH ทําวิจยัด้านนี 0 แล้วมีการพดูถึงว่า เรามีการไปทําวิจัยร่วมกบั MTECH ด้วย ผมอยากทราบว่าเราทําวิจยัเรื�อง
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เกี�ยวกับวสัดุศาสตร์ หรือไม่ คือเราจะวิจัยว่า เนื 0อโลหะอลูมิเนียมอลัลอยด์ ตวัไหน ผสมอะไรเข้าไป เพื�อที�จะทําให้มันแข็งแรง ทนทาน ทนอณุหภมูิสงูๆ อะไรพวกนี 0 เราทําพวกนี 0ด้วยหรือไม ่
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: เรามี Know how ด้านโลหะศาสตร์การอยูแ่ล้ว วา่อลมูิเนียมแตล่ะเกรด สามารถทําอะไรยงัไงได้ ที�เราปรึกษาหรือวา่ร่วมวิจยั กบั MTECH ในบางประเด็นปัญหา เช่นการหลอ่อยา่งไรไมใ่ห้เกิดฟองอากาศในเนื 0องาน ซึ�งเป็นฟองอากาศที�มองไม่เห็น บางชิ 0นงาน เราจะเจอหลงัจากกลงึแล้ว ลกูค้าเอาไปประกอบ แล้วเจอว่ามนัรั�วซึม แสดงว่ามีฟองอากาศ เครื�องมือที�ใช้ตรวจสอบการรั�วไม่ได้ใช้ทําว่าพอเอาจุ่มลงไปเกิดฟอง แต่เขาใช้แก๊สในการทดสอบ ซึ�งเป็น 
Know how ชั 0นสงู ใช้กล้องขยายก็มองไมเ่ห็น  มนัเป็นเรื�องที�วา่จะทําอยา่งไร จะพฒันาการหลอ่สามารถรองรับปัญหาตรงนี 0ได้ เป็นเรื�องที�เมืองไทยต้องศกึษาอีกมาก ตอนนี 0มนัถึงขั 0นเป็นแบบจะทําชิ 0นสว่นเครื�องบินอย่างนั 0น ที�เราไปศึกษาร่วมกบั 
MTECH ไมใ่ช่ปัญหาเบื 0องต้น  
นายธารา ชลปราณี : ฟองอากาศในเนื 0องาน ของเราเราใช้อะไรด ู
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล : ต้องกลงึ ผา่ด ูเพราะจริงๆการหลอ่โลหะ อย่างกระบวนการหลอ่ของเรานั 0น หลอ่ในธรรมชาติ ในบรรยากาศ ในสภาพแวดล้อมปกติ ไม่มีวิธีการไหนที�ทําให้ไม่มีฟองอากาศ ถ้าจะทําให้ไม่มีเลยต้องหล่อในระบบสญูญากาศ เพราะจริงๆตวันํ 0าโลหะ เวลาเป็นของเหลว มนัสามารถจะดึงตวัไฮโดรเจน ตวัอะไรไปทําปฏิกิริยา ทําให้เกิดฟองอากาศในเนื 0อโลหะได้ เพราะฉะนั 0นอย่างการหล่อโดยปกตินั 0น ถ้าไม่กลึงก็จะไม่รู้ ถ้าหล่อแล้วปรากฏถึงขนาดว่ามองเห็นรูได้ อนันั 0นก็ใช้ไม่ได้ แต่อนันี 0ต้องกลงึเข้าไปในเนื 0อ ในข้อจํากดัของการหลอ่ ถ้ากลงึมากกว่า 1 มิลลิเมตร จะเจอฟองอากาศแนน่อน จะมากหรือน้อยเทา่นั 0นเอง เพราะฉะนั 0นเวลาเราออกแบบชิ 0นสว่น อะไรก็ตาม เราก็ต้องคํานวณว่าเราจะเผื�อเทา่ไหร่  เพื�อให้กลงึไมม่ากนกั กลงึปาดผิวนิดหนอ่ยได้ แตถ้่าลงไปเนื 0องานมากกวา่  มิลลเิมตร ยงัไงก็หลกีไมพ้่น 
นายธารา ชลปราณี: ไมม่ีระบบที�ดีกวา่นี 0หรือ 
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: มนัก็มี แตว่า่ยงัไงก็แล้วแต ่ยงัไงก็มี ต่อให้ใช้ระบบแวคคมั (VACUUM) ตอนนี 0ก็มีระบบที�เรียกว่า 
SEMI SOLOD เป็นแบบเหมือนเยลลี� แล้วอดัแมพิ่มพ์ ยงัไงมนัก็ยงัมีอยู ่เพียงแตม่ากน้อย 
นายธารา ชลปราณี : ที�ถามคือ ที�พดูถึงการกลึง แล้วถึงเห็นฟองอากาศ ผมก็เลยสงสยั ก็เป็นลกัษณะการทดสอบแบบทําลาย ทีนี 0ผมอยากถามวา่ ไมม่ีการทดสอบแบบไมท่ําลายเหรอ  
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: มีเครื�อง X-ray ซึ�งเรายงัไมม่ีตอนนี 0 ถ้าเราจะเป็น First Tire เราก็ต้องมี แตร่าคาไมต่ํ�ากวา่ 15 ล้านบาทตอ่เครื�อง  
นายธารา ชลปราณี: ถ้าจะเป็น First Tire เงินทนุจดทะเบียนแคน่ี 0คงไมพ่อ จะต้องไปอีกหลายร้อยล้านเลย 
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: ครับ ขอบคณุมากครับ สวสัดีครับ 

จากนั 0นนายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ก็กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น และแขกผู้มีเกียรติทกุทา่น 
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ปิดประชมุเวลา 11.30 น. 
ลงชื�อ                         ประธานคณะกรรมการบริษัท 

             (นายมาซามิ คตัซูโมโต) 
  
                                                                                ลงชื�อ                       เลขานกุารบริษัท 

          (นางสาวสกลุทิพย์ หอ่มณี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


