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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2559 บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) วัน เวลา และสถานที%  การประชุมได้จดัขึ �นเมื�อวนัที� 28 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เลขที� 3/14 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ หมู ่2 ตําบลหนองบวั อําเภอบ้านคา่ย จงัหวดัระยอง 21120   คณะกรรมการที%เข้าร่วมประชุม 1. นายมาซามิ  คตัซูโมโต ประธานคณะกรรมการและประธานบริษัท 2. นายรัฐวฒัน์  ศขุสายชล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 3. นายนาโอะฮิโร  ฮามาดา กรรมการบริษัท 4. นางพนูศรี ปัทมวรกลุชยั กรรมการบริษัท 5. นายยทุธนา แตป่างทอง                     กรรมการบริษัท 6. นางสาววลยัภรณ์  กณิกนนัต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 7. นายนิพนัธ์ ตั �งพิรุฬห์ธรรม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 8. นางสาวสกลุทิพย์  หอ่มณี เลขานกุารบริษัทและผู้บนัทกึการประชมุ ผู้บริหารบริษัทที%เข้าร่วมประชุม 1. นายประถม  ตอ่ฑีฆะ ผู้อํานวยการฝ่ายโรงงาน 2. นายเกียรติภมูิ ภมูินนัท์ ผู้อํานวยการฝ่ายขายและการตลาด 3. นายเชาวพงษ์  พิพฒัน์เจษฎากลุ ผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรม 4. นายสวุรรณะ มาญสติ ผู้ช่วยผู้จดัการแผนกบญัชีต้นทนุ ผู้เข้าร่วมการประชุมอื%นๆ 1. นายไกรสทิธิ. ศิลปมงคลกลุ ผู้สอบบญัชี 2. นายบรรจง  พิชญประสาธน์ ผู้สอบบญัชี  เริ%มการประชุม ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทครั �งนี � มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะเป็นจํานวนรวมทั �งสิ �น 74 คน แบ่งออกเป็นผู้ ถือหุ้นที�มาด้วยตนเอง 30 คน ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะ 44 คน นบัรวมเป็นจํานวนหุ้นทั �งสิ �น 209,794,788 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.45 จากจํานวนหุ้นทั �งหมด 297,807,944 หุ้น ณ ตอนเปิดประชุม มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะเป็นจํานวนรวมทั �งสิ �น 65 คน แบง่ออกเป็นผู้ ถือหุ้นที�มาด้วยตนเอง 27 คน ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะ 38 คน นบัรวมเป็นจํานวนหุ้นทั �งสิ �น 142,394,138 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.81 จากจํานวนหุ้นทั �งหมด 297,807,944 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที�กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท โดยนายมาซามิ คัตซูโมโต ประธานคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้นายรัฐวฒัน์ ศุขสายชล กรรมการของบริษัทเป็นประธานดําเนินการประชุม เพื�อความสะดวก และคลอ่งตวัในการชี �แจงรายละเอียดต่อที�ประชุม ก่อนเข้าสูว่าระการประชุม นางสาวบษุกร   สนุทรลิขิต ทําหน้าที�พิธีกรในที�ประชุมได้ชี �แจง
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รายละเอียดวิธีการออกเสียง และการนบัคะแนนเสียงต่อที�ประชุมในแต่ละระเบียบวาระตามรายละเอียดที�ปรากฎในเอกสารอธิบายขั �นตอนการออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี � ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสยีง บริษัทได้นําระบบบาร์โค๊ดมาใช้ เพื�อช่วยอํานวยความสะดวกแก่การประชุมผู้ถือหุ้น ซึ�งช่วยลดระยะเวลาในขั �นตอนดงักลา่วให้รวดเร็วยิ�งขึ �น โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น ในทกุวาระที�มีการลงมติให้ผู้ ถือหุ้นทราบผลทนัที ซึ�งวิธีการออกเสยีงลงคะแนนในวาระการประชมุ บริษัทขอเรียนขั �นตอนให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านทราบดงันี �  1. การออกเสยีงลงคะแนน จะใช้บตัรลงคะแนนเสียง ที�เจ้าหน้าที�ได้จดัเตรียมให้ ขณะลงทะเบียน  ก่อนการประชุม ซึ�งผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียง เท่าจํานวนหุ้นที�ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง สําหรับ   ผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ�งผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว ว่าเห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะจะไมม่ีสทิธิ.ออกเสยีงลงคะแนนในที�ประชมุอีก 2. เมื�อจบการชี �แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะสอบถามผู้ ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ �น พร้อมแจ้งชื�อ นามสกุล และจํานวนหุ้นที�ถือก่อนแสดงความคิดเห็น หากไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความเห็นแตกตา่งจากความเห็นของคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ประธานจะผ่านไปพิจารณาเรื�องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรืออนุมตัิตามที�คณะกรรมการนําเสนอในวาระนั �น ทั �งนี �บริษัทจะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแตล่ะวาระการประชมุ 3. หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใด ไมเ่ห็นด้วยตามที�คณะกรรมการนําเสนอ หรือต้องการงดออกเสยีงในวาระใด ขอให้ผู้ ถือหุ้นทา่นนั �นยกมือขึ �น เมื�อประธานที�ประชมุกลา่วสอบถามผู้ ถือหุ้นจบ ในกรณีนี �ประธานจะให้ผู้ ถือหุ้น ผู้ซึ�งไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสยีง สง่บตัรลงคะแนนเสยีงที�เจ้าหน้าที�ได้จดัเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม เฉพาะวาระที�พิจารณานั �น ให้เจ้าหน้าที�ของบริษัท เพื�อจะนํามารวมคะแนนเสียงในวาระนั �นว่า      มีคะแนนเสียงเห็นด้วยเท่าไร ไม่เห็นด้วยเท่าไร และ งดออกเสยีงเทา่ไร แจ้งให้ที�ประชมุรับทราบ  โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั �งหมด สว่นผู้ ถือหุ้นที�ทําหนงัสอืมอบฉนัทะให้ผู้อื�นเข้าร่วมประชมุและได้ออกเสยีงลงคะแนนมาในแต่ละวาระแล้วว่า เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง บริษัทจะบนัทกึการออกเสยีงตามความประสงค์ของทา่นผู้ ถือหุ้นรวมไว้ในเครื�องคอมพิวเตอร์เพื�อนบัคะแนนเสยีงการลงมติในแตล่ะวาระ 4. ในวาระเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการซึ�งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ เพื�อความโปร่งใสบริษัทขอให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านที�      เข้าร่วมประชุม ลงคะแนนเสียงแบบใช้บตัรลงคะแนนเสียง ว่าจะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื�อเลอืกตั �งกรรมการเป็นรายบคุคลโดยใช้บตัรลงคะแนนเสยีงที�บริษัทได้แจกให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วในขณะที�ลงทะเบียน  5. ผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที� ซึ�งจะคอยอํานวยความสะดวกและอธิบายให้เข้าใจได้ โดยการประชมุผู้ ถือหุ้นครั �งนี � บริษัทจดัให้มีการบนัทกึภาพการประชมุเผยแพร่เป็นคลปิไฟล์ บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sankothai.net เพื�อให้บริการแก่ผู้ ถือหุ้นที�สนใจและไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม โดยจะดําเนินการประชุมเป็นภาษาไทย เพื�อให้ผู้ ถือหุ้ นทุกท่านได้เข้าใจตรงกัน ในกรณี ที�ผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลต่างชาติ และประสงค์จะสอบถามเป็นภาษาองักฤษ ขอให้ติดตอ่ฝ่ายลงทะเบียนเพื�อบริษัทจะจดัเจ้าหน้าที�เป็นลา่มแปลคําถามคําตอบเป็นภาษาไทยให้ตอ่ไป 
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ก่อนประธานในที�ประชมุจะเริ�มดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ มีผู้ ถือหุ้นมีข้อคําถามดงัตอ่ไปนี � นายประสิทธิ� จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): ท่านประธานผมประสิทธิ. จงอศัญากุล ฐานะผู้ ถือหุ้น เพื�อให้ไม่เสียเวลาระหว่างที�ท่านกําลงัแก้ไขเรื�องระบบคอมพิวเตอร์อยู ่ผมขอเรียนถามเกี�ยวกบัการจดัการประชมุ ไมท่ราบวา่วนันี � ระเบียบในการจดัการประชมุ ใช้ระเบียบที�บริษัทซงัโกะ ไดคาซติ �ง ได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ หรือวา่ใช้ระเบียบทั�วไปของตลาดครับ  นายรฐัวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): ระเบียบในเรื�องอะไรครับ  นายประสิทธิ� จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): ระเบียบการประชุม การที�บริษัทประกาศอยู่ในเว็บไซต์ ไม่ทราบว่าได้ใช้บงัคบัในการประชมุคราวนี �หรือยงัครับ   นายรฐัวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): ในเรื�องของการเพิ�มวาระใช่หรือไมค่รับ   นายประสิทธิ� จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): เป็นการประชุมของท่านนะครับมีตั �งหลายข้อ คืออนัที�เกี�ยวข้องทั �งหมด ท่านใช้อนัไหนหรือไมใ่ช้อนัไหน ทา่นก็ควรแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบครับ  นายรฐัวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): คือถ้าเป็นหลักเกณฑ์ที� เกี�ยวกับเรื� องการยื�นขอเพิ�มวาระนะครับ อันนี �เรายังใช้หลกัเกณฑ์เดิมอยูน่ะครับ ยงัไมไ่ด้ใช้หลกัเกณฑ์ที�ประกาศเมื�อต้นปีนะครับ สว่นอื�นก็ยงัเป็นเหมือนเดิมครับ  นายประสิทธิ� จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): สว่นประกาศที�ทา่นประกาศเมื�อต้นปีนี�จะเริ�มใช้เมื�อไรครับ ประกาศวา่เริ�มใช้ไปแล้ว  นายรฐัวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): ใช้ปีของงบการเงินปี 59 ครับ ของปี 2559 ซึ�งจะมีการประชมุผู้ ถือหุ้นในปี 60   นายประสิทธิ� จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): ขอประทานโทษอีกครั �งครับทา่นประธาน สรุปแล้วระเบียบที�ท่านประกาศในเว็บไซต์อนันี �นี�ถือวา่ไมใ่ช่ระเบียบใช่ไหมครับ ผมไมท่ราบ เพราะเห็นทา่นเขียนหลกัเกณฑ์แล้วทา่นบอกวา่ยงัไมใ่ช้ แสดงวา่จะใช้  นายรฐัวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): มนัเป็นระเบียบครับ แตว่า่มนัมีผลในปี 2559  นายประสิทธิ� จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): อนันี �มนัไมไ่ด้เขียนไว้ครับ   นายรฐัวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): ในเว็บไซต์จะเขียนระบวุา่เป็นของปี 2559 ครับ   นายธนเดช มหโภไคย (ผูถื้อหุน้): การประชมุครั �งนี �ยงับงัคบัใช้ไหมครับ เอาตามเกณฑ์นี �ก่อน หรือจะเป็นการประชมุครั �งหน้า  



                                    

 

 

               Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษทั ซงัโกะ ไดคาซติ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                
Factory :  Rojana  Industrial  Park  Rayong , 3/14  Moo  2,  T. Nongbua  A. Bankhai  Rayong  21120 Tel :  038-961877 - 80   Fax : 038-961876 

 รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559                                                                               Page 4 of 28 
 

นายรฐัวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): เป็นการประชมุครั �งหน้าครับ นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล หารือกบัที�ประชมุวา่จะขอเริ�มการประชมุไปก่อนระหวา่งรอแก้ไขเรื�องระบบการลงคะแนน ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยค่อยกลับมาลงมติใหม่ ที�ประชุมเสียงส่วนมากยกมือเห็นชอบ หลงัจากนั �นนายรัฐวัฒน์ ศุขสายชลได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี �  วาระที%  1. พิจารณา และรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครั�งที% 1/ 2558 นายรัฐวฒัน์ ศุขสายชลเสนอให้ที�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/ 2558 ซึ�งได้ประชมุไปเมื�อวนัที� 9 กรกฎาคม 2558 ซึ�งบริษัทได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมกบัหนงัสือ บอกกลา่วนดัประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 1  มติ ที�ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมากอนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/ 2558 ตามที�ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสยีง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 135,752,588 74,042,200 C 209,794,788 64.71% 35.29% - 100%  วาระที%  2. พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี%ยวกับรายงานประจําปีของบริษัทในรอบปีที%ผ่านมาและข้อเสนอเกี%ยวกับการดาํเนินกิจการในอนาคต นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชลเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อที�ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปีที�ผ่านมาและข้อเสนอเกี�ยวกบัการดําเนินกิจการในอนาคต สรุปคร่าวๆดงัต่อไปนี � ภาพรวมผลการดําเนินงานปี 2558 เปรียบเทียบปี 2557 กบัปี 2558 ยอดขายเพิ�มขึ �นร้อยละ 17 คือปี 2557 มียอดขายจํานวน 365 ล้านบาท ปี 2558 มียอดขายจํานวน 427 ล้านบาท แยกเป็นไตรมาสก็เพิ�มขึ �น แยกตามประเภท Sale Part , Sale Mold และ Other Income ทกุสว่นเพิ�มขึ �นกว่าปี 2557 ผลประกอบการสว่นของอตัรากําไร (Gross Profit) ในปี 2557  อยู่ที�ร้อยละ 10 ปี 2558 อยู่ที�ร้อยละ 16 ถ้าแยกตามรายไตรมาส โดยเฉลี�ยแล้วทกุไตรมาสอตัรากําไรข้างต้นดีขึ �น ถ้า Rate ทั �งปีก็อยู่ประมาณร้อยละ 16 ค่าใช้จ่ายการบริหาร ปี 2557 เทียบกบัปี 2558 ปี 2557 ร้อยละ 16 ปี 2558 ร้อยละ15 ถ้าแยกตามรายไตรมาสค่าเฉลี�ยดีกว่า ดอกเบี �ยจ่ายในปี 2558 ดอกเบี �ยจ่ายโดยรวมน้อยกว่าปี 2557 เนื�องจากภาระหนี �สินลดลง  กําไรสทุธิ ในปี 2557 ขาดทนุจํานวนประมาณ 16 ล้านบาท ปี 2558 ขาดทนุสทุธิจํานวน 3 ล้านบาท ถือว่าผลประกอบการดีขึ �นต่างจากปี 2557 ประมาณ 13 ล้านบาท ในสว่นสนิทรัพย์ปี 2558 สนิทรัพย์หมนุเวียน อยูท่ี�ประมาณ 125 ล้านบาท ปี 2557 อยู่ที� 116 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน ปี 2558 อยู่ที� 207 ล้านบาท ปี 2557 อยู่ที� 218 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ ปี 2558 ประมาณ 332 ล้านบาท ปี 2558 จํานวน 334 ล้านบาท ในสว่นของหนี �สนิ ปี 2557 อยูท่ี�ประมาณ 197 ล้านบาท ปี 2558 อยู ่138 ล้านบาท หนี �สนิไม่หมนุเวียนปี 2557 จํานวน 10 ล้านบาท ปี 2558 จํานวน 13 ล้านบาท รวมหนี �สินทั �งปี 2557 และ 2558 หนี �สินในปี 2558 ลดลง ปี 2557 รวมอยู่ที�ประมาณ 207 ล้านบาท ปี 2558 อยู่ที� 151 ล้านบาท จํานวนลกูค้าในประเทศทั �งหมดมีประมาณ 56 ราย มียืนยนัยอดสั�งซื �อแล้ว 5 ราย ( Ampas Industry Co.,Ltd., Cosmos Tech Co., Ltd., Stebel (Aisia-Pacific) Limited. ,Thai Stanley  Electric Public Co.,Ltd.และ Trelleborg Vibracoustic (Thailand) Co.,Ltd.) ที�มีโอกาสสงู 2 ราย 
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(Panasonic Automotive Systems Asia Pacific(Thailand) Co.,Ltd และ Nifco (Thailand) Co., Ltd.) ที�ยงัต้องติดตามต่ออีก 49 ราย ในสว่นของลกูค้าสง่ออกตา่งประเทศ ที�เข้าไปติดตอ่รวมประมาณ 17 ราย ได้ลกูค้ามาแล้ว 2 ราย คือ Jabil Circuit Hungary Ltd. กบั Valeo Systems Themique Sas  สง่ไปที�ฮงัการีมลูค่าอยู่ที�ประมาณ 16 ล้านบาท สว่นอีก 14 ราย มีทั �งที�อยูร่ะหวา่งการเจรจากนัอยู,่ อยูใ่นขั �นตอนของการตรวจสอบและการสง่ตวัอยา่ง คณุรัฐวฒัน์ รายงานตอ่วา่ในอตุสาหกรรมเรายงัมีโอกาสที�จะเติบโต จะเห็นวา่ในอตุสาหกรรมยานยนต์ของโลกยงัมีความต้องการ มียอดขายที�สงูถ้าแยกตามโซน ในสีเขียวก็ถือวา่ดีที�สดุ สเีหลอืงก็รองลงมา สเีขียวก็คือในทางจีน ในทางด้านอาเซียน หรือแม้แตท่างอเมริกา ในสว่นสเีหลอืงก็ยงัเรียกวา่ยงัเติบโตได้อยู ่ก็ยงัมีโอกาสที�เราจะหาตลาดเพิ�มขึ �นได้ ในโซนตา่งๆเหลา่นี � ถ้าดจูากแยกตามกลุม่ประเทศ ก็จะเห็นวา่ของจีนก็มีสว่นแบง่มากที�สดุร้อยละ 27 เลย แล้วก็ของอเมริกา ร้อยละ 23 ของยโุรปร้อยละ 17 อนันี �ก็เป็นเป้าหมายของเราที�เราจะหาตลาดจากกลุม่ที�เป็นโซนที�มีโอกาสสงู การผลติของไทยเราการสาํรวจของปี 2558 อยูท่ี�ลาํดบั 12 จริงๆในปี 2556 เราเคยขึ �นไปถึงลาํดบั 9 แตด้่วยความที�วา่เศรษฐกิจประเทศไทยตกลง ก็ทําให้ยอดขายยอดผลิตลดลง เมื�อปี 2558 แต่ก็ยงัถือเป็นอนัดบั 1 ของอาเซียน ในสว่นของโครงสร้างของ Clusters แบ่งเป็นโรงงานประกอบรถยนต์ประมาณ 25 บริษัท เป็น First tier 386 บริษัท แล้วก็เป็น Second tier กบั Third tier อยูป่ระมาณ 2,300 บริษัท ตอนนี �บริษัทเราอยู่ในสว่นของ Second tier กบั First tier บาง Parts เราก็เป็น First tier บาง Parts เราก็เป็น Second tier ในสว่นเปา้หมายของบริษัทปีที�ผ่านมายอดขายอยู่ที� 427 ล้านบาท ในปี 2560 ตั �งไว้ที� 450 ล้านบาท โดยดจูากภาวะเศรษฐกิจทั �งของโลกและภายในประเทศเอง โดยเชื�อวา่ยงัเติบโตอยู ่แตใ่นอตัราที�หดตวัลง ในปี 2561-2563  ตั �งไว้ที� 500, 650, 750 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยที�วา่ในปี 2561 บริษัทจะมีเปิด Mold Section ขึ �นมา แล้วก็มีเป้าหมายที�จะทําผลิตภณัฑ์ของเราเอง มีแบรนด์ของเราเอง ในภาพรวมที�ทางหน่วยงานเศรษฐกิจประมาณการมานั �น เรื�องการขยายตวัเศรษฐกิจของโลก ในปี 2559 จะดีกว่าปี 2558 แต่ไม่มาก สว่นของภาพรวมเศรษฐกิจไทย ปัจจัยสนบัสนนุก็เรื�องของการลงทุนของภาครัฐ แล้วก็มาตรการต่างๆของภาคเอกชนที�ร่วมกบัทางภาครัฐ รวมทั �งการทอ่งเที�ยวที�ขยายตวัขึ �น แล้วก็คา่เงินบาทที�ออ่นตวัลง ต้นทนุทางด้านการเงินก็ตํ�า ดอกเบี �ยลดลง ในสว่นของอปุสรรค ก็มีเรื�องของการสง่ออกที�ยงัชะลอตวั รายได้ต่อครัวเรือนยงัไม่ฟื�น เนื�องจากกําลงัซื �อยงัไม่ดี ต้นทนุเกี�ยวกบัการเงิน ทางด้านหุ้นกู้ของสหรัฐก็ยงัมีอตัราที�สงูอยู่ การแก้ไขปัญหาประมงของไทยเราก็ยงัไม่เรียบร้อย แล้วก็กําลงัซื �อจากคู่ค้าในประเทศต่างๆด้วยความที�เศรษฐกิจโลกก็ยงัไมแ่ข็งแรงเพียงพอ สดุท้ายคณุรัฐวฒัน์ก็ได้พดูถึงในสว่นของกิจกรรมในรอบปีที�บริษัทได้ทํามา ก็ถือเป็นกิจกรรม CSR ซึ�งก็ได้ดําเนินการมาแล้ว 3 - 4 ปี  และบริษัทก็ได้รับรางวลัต่างๆรวมทั �งประกาศเกียรติคณุ ระบบคณุภาพ อีกหลายรางวลั โดยมีรายละเอียดเพิ�มเติมปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 2  หลงัจากจบการนําเสนอที�ประชมุมีคําถามดงัตอ่ไปนี � นายธนเดช มหโภไคย (ผูถื้อหุน้): จากแผนที�อธิบายมา ปีนี �คาดวา่บริษัทจะมีรายได้เทา่ไรครับ แล้วอนาคตจากนี �เป็นต้นไป คิดวา่รายได้จะโตสกักี�มากน้อยครับ แล้วมีความมั�นใจอยา่งไรบ้างที�จะทําให้รายได้เราโต เพราะวา่ในผลประกอบการของบริษัทที�ปีที�แล้วที�ดดูีขึ �นแตม่นัไมใ่ช่ดีที�สดุ ถ้าดตูวัเลข 5 ปีย้อนหลงั ยอดขายเมื�อปี 2555 ของเราจะดีที�สดุคือ 474 ล้านบาท ซึ�งดีกว่าปีที�ผ่านมาเสียด้วยซํ �าแล้วมีกําไรด้วยนะครับ หลงัจากที�เราเข้าตลาดหลกัทรัพย์เราขาดทุนตลอด เพราะฉะนั �นเราจะมั�นใจได้อยา่งไรวา่เราจะทํารายได้เพิ�มและได้กําไรเพิ�ม ขอบคณุครับ  นายรฐัวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): คําถามที�วา่ปีนี �บริษัทตั �งเปา้ไว้ที�เทา่ไรนะครับ บริษัทได้ตั �งไว้ที� 450 ล้านบาทครับ โตกวา่ปีที�ผา่นมาซึ�งอยูท่ี� 427 ล้านบาทอยูป่ระมาณร้อยละ 5 อนันี �ก็ตั �งจากภาวะการณ์ สภาพเศรษฐกิจ ของทั �งอตุสาหกรรมยานยนต์
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แล้วก็อตุสาหกรรมภายในประเทศเราในภาวะของตลาดปัจจบุนั สว่นที�วา่อนาคตบริษัทจะเติบโตได้อยา่งไรนะครับ อยา่งที�แจ้งให้ทราบวา่ในปี 2560 บริษัทจะเปิดแผนกแมพิ่มพ์  ปัจจบุนันี �เราใช้แมพิ่มพ์ปีละประมาณ 50-60 แม่พิมพ์ ถ้าเราผลิตเองได้ทําให้บริษัท มีกําไรที�ดีขึ �นเพราะวา่ในสว่นของแมพิ่มพ์กําไรอยูท่ี�ประมาณร้อยละ 20-30 นะครับ ถ้าเราสามารถผลิตเองได้ก็ทําให้บริษัทมีผลประกอบการที�ดี มีกําไรที�ดีขึ �นได้ ที�ถามว่าก่อนเข้าตลาดหลกัทรัพย์ ยอดขายอยู่ที� 474 ล้านบาทในปี 2555 พอเข้าตลาดหลกัทรัพย์แล้วขาดทนุ  ในปี 2555 อยา่งที�ทราบมีโครงการรถคนัแรกนะครับ ก็เรียกวา่บมูเลยนะครับ ทกุคนต้องการมีรถ ก็เร่งผลิต มียอดสั�งซื �อมาเยอะ ทําให้เราทํายอดขายได้สงูแล้วก็มีกําไร สว่นพอมา ปี 2556 ก็อย่างที�ทกุคนทราบ มนัเป็นเอฟเฟคจากเรื�องของรถคนัแรกเหมือนกนันะครับ แล้วก็ภาวะเศรษฐกิจที�ตกตํ�าลงในปี 2556 และ 2557 ก็อย่างที�ทราบๆกนัว่าเจอปฏิวตัิรัฐประหารอีกนะครับ ปี 2558 ก็ที�เพิ�งผา่นมา เศรษฐกิจของไทยเราก็ยงัถือวา่อยูใ่นลกัษณะที�อ่อนยงัไม่เข้มแข็งเพียงพอ ถามวา่แล้วไมม่ีไอเดยี Start up มี New Product  ก็อยา่งที�ทราบนะครับวา่เราเป็นบริษัทในตลาด จะทําอะไรเราก็คํานงึถึงผู้ ถือหุ้นนะครับ เราใช้เงินของพวกทา่น ถ้าอะไรที�มนัไมป่ลอดภยัแล้วมีความเสี�ยง เราก็ยงัไมอ่ยากที�จะลงทนุหรือทําอะไร ณ ตอนนี �นะครับ ไมใ่ช่วา่บริษัทไมม่ีความคิดที�จะปรับปรุงหรือแก้ไข ตอนนี �เรามาเน้นในเรื�องของการควบคมุในเรื�องของต้นทนุการผลิตภายในนะครับ แล้วก็เพิ�มประสิทธิภาพการผลิต เพื�อให้เราสามารถทํากําไรได้ในสภาวะซึ�งตลาดยงัไม่ดีพอนะครับ แล้วเราก็มองวา่อีกสกัปี 2560-2561 เศรษฐกิจกลบัคืนมาบริษัทถึงจะลงทนุ ตอนนั �นที�เห็นว่าเรามีแผนการลงทนุเราก็ดจูากสภาพของภาวะเศรษฐกิจครับ   นายประสิทธิ�  จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): ผมนายประสิทธิ.  จงอัศญากุล  ฐานะผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาด้วยตนเองครับ เท่าที�ฟังท่านประธานชี �แจงนะครับสรุปวา่ ข้อที� 1 เนื�องจากภาวะเศรษฐกิจ ยอดขายที�ผา่นมาจึงได้ลดลงจากปี 2555 เนื�องจากนโยบายของรัฐบาลเรื�องรถคนัแรก จึงทําให้ยอดขายต่างๆลดลงมา ข้อที� 1 ข้อที� 2 ในระหว่างที� 2556, 2557 ปี 2558 ที�บริษัทอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการได้ใช้ความพยายามลดต้นทุนเพื�อที�จะดํารงสภาพให้แข่งขันให้บริษัทสามารถทํากําไรได้ แต่เนื�องจากวา่ภาวะเศรษฐกิจจงึทําให้บริษัทขาดทนุตลอดมานะครับ ตามที�ทา่นได้ชี �แจงกบัที�ประชมุ ในตอนแรกที�ทา่นชี �แจงเรื�องผลดําเนินการของปี 2558 ท่านบอกว่ายอดขายเพิ�มขึ �นจากปี 2557 แล้วในปี 2558 ค่าใช้จ่ายเพิ�มเป็นเปอร์เซ็นต์ลดลงจากปี 2557 ทีนี �ผมก็ศึกษางบ อ่านงบนะครับ ในฐานะผู้ ถือหุ้น ผู้ตรวจสอบก็ได้ยกประเด็นงบหลายๆประเด็นที�สําคญัออกมา ก็จะถามท่านตรงนี �ครับ เพื�อความเข้าใจให้ชัดเจนเป็นเรื�องเดียวกัน ขอคําจํากัดความท่านก่อนว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารความหมายของทา่นหมายถึงอะไรบ้าง จะได้เข้าใจในประเด็นเดียวกนัครับ  นายรฐัวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): ผมจะให้ทางผู้ เชี�ยวชาญทางด้านบญัชีช่วยตอบคําถามดีกวา่นะครับ ให้คณุยทุธนาครับ  นายยทุธนา แต่ปางทอง (กรรมการ): ครับ คา่ใช้จ่ายฝั�งบริหารปี 2558 นะครับที�มียอดทั �งหมด 57.45   นายประสิทธิ� จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): ประทานโทษครับท่านประทาน ผมเรียนถามตรงนี �ยงัไม่ได้ถามท่านเลยว่าปีอะไร ผมเรียนถามทา่นวา่คา่ใช้จ่ายในการบริหารของทา่นหมายถึงอะไร มียอดอะไรอยูใ่นนี �ครับ ผมยงัไมไ่ด้สงสยัเรื�องตวัเลขเลย  
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นายยทุธนา แต่ปางทอง (กรรมการ):  หลกัๆก็คือเงินเดือนของสว่น Admin ทั �งหมด ผู้บริหาร พนกังานออฟฟิศทั �งหมด ค่าเช่า คา่นํ �าคา่ไฟ เกี�ยวกบัฝั�งของออฟฟิศทั �งหมดครับ แล้วก็มีคา่เสื�อมราคาของตวัอาคารครับ   นายประสิทธิ� จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): คา่ตอบแทนผู้บริหารอยูด้่วยไหมครับ  นายยทุธนา แต่ปางทอง (กรรมการ): อยูค่รับ   นายประสิทธิ� จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): ถ้าอย่างนั �นผมจะเรียนถามจากตวัเลขที�ผมดูจากของท่าน แล้วก็ผู้ตรวจสอบบญัชีได้กรุณายกขึ �นมาหมายเหตนุะครับ คําถามตอ่ไปขอถามนิดนงึ เพราะทา่นเขียนแล้วผมอา่นแล้วไมค่อ่ยเข้าใจวา่ผู้บริหาร ระดบัสงูที�สาํคญันี�หมายถึงคนหนึ�งคน หรือวา่คณะผู้บริหารทั �งหมดทกุทา่นนะครับ  นายยทุธนา แต่ปางทอง (กรรมการ): คณะผู้บริหารครับ  นายประสิทธิ� จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): หมายถึงใครครับ คณะผู้บริหาร   นายยทุธนา แต่ปางทอง (กรรมการ): 4 ระดบัแรก CEO ลงมาจนถึงระดบัผู้อํานวยการครับ  นายประสิทธิ� จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): มีประมาณกี�คนครับ   นายยทุธนา แต่ปางทอง (กรรมการ): มีทั �งหมดประมาณ 5 ทา่นครับ  นายประสิทธิ� จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): ครับ ย้อนตวัเลขหน่อยนะครับ ปี 2557 ยอดขายที�อยู่ในงบ ประมาณ 356 ล้านบาท เพิ�มขึ �นมาปี 2558 ที� 420 ล้านบาท ท่านได้คํานวณไว้ว่า ผู้ตรวจสอบได้คํานวณไว้ว่ามียอดขายเพิ�มขึ �นร้อยละ 17.8 นะครับ คา่ตอบแทนผู้บริหารระดบัสาํคญันี�ไมร่วมเงินเดือนแล้วก็คา่ Benefit ที�ปกติใช่ไหมครับ เป็นคา่ตอบแทนพิเศษ    นายยทุธนา แต่ปางทอง (กรรมการ): ผมขอทราบหน้า จากงบการเงินหรือเปลา่ครับ อนันี �ตวัเลขมาจากหน้าไหนครับ   นายประสิทธิ� จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): ตวัเลขไหนครับ งบของทา่นผมไมท่ราบ   นายยทุธนา แต่ปางทอง (กรรมการ): ที�เขียนไว้วา่หน้าของผู้สอบบญัชีเขียนนะ่ครับ ที�บอกวา่มาจากงบการเงินของผู้สอบบญัชีครับ  
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นายประสิทธิ� จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): ผมไมไ่ด้บอกวา่งบการเงินของผู้สอบบญัชี ผมบอกวา่ผู้สอบบญัชีได้หมายเหตไุว้นะครับ แล้วตวัเลขที�ผมเพิ�งพดูตอนนี �นี�เป็นตวัเลขของทา่น ผมยงัไมไ่ด้ไปไหนเลย ผมทวนเทา่นั �น ท่านประธานเมื�อสกัครู่นี �พดู ผมก็พดูตามทา่นประธาน ตวัเลขที�ทา่นได้เปรียบเทียบขึ �นมา ผมตามของท่าน ยงัไม่ได้พดูอะไรเลยนะครับ เพียงแต่ถามเท่านั �นเองว่าคา่ตอบแทนผู้บริหารระดบัสงูที�สาํคญัของทา่นนี�อนันี �ไมไ่ด้รวมเงินเดือนแล้วก็คา่ตอบแทนปกติใช่ไหมครับ   นายยทุธนา แต่ปางทอง (กรรมการ): รวมครับ  นายรฐัวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): รวมทกุอยา่ง  นายประสิทธิ� จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): รวมทกุอย่างนะครับ ขอบนัทึกด้วยนะครับบอกว่ารวมทกุอย่างเพราะว่าสกัครู่ ผมถามทา่น ทา่นบอกวา่แยกออก อนันี �ทา่นบอกวา่รวม อนันี �ผมถามตอ่นะครับ ในปี 2557 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสงูที�สําคญัของทา่น 9.9 ล้านบาท ในปี 2558 ขึ �นไปเป็น 13 ล้านบาท เพิ�มมาร้อยละ 30 แล้ว 13 ล้านบาทนี�เทียบเท่ากบัยอดขายกี�เปอร์เซ็นต์ เทียบเทา่กบัคา่ใช้จ่ายทั �งหมดของทา่นกี�เปอร์เซ็นต์ ทา่นยงัทําขาดทนุอยู ่แต่ว่าท่านเพิ�มผลตอบแทนผู้บริหารระดบัสําคญัของท่านร้อยละ 30 ซึ�งเป็นเงิน 13 ล้านบาท โดยที�บริษัทขาดทนุ 3 ล้านบาท ท่านบอกว่ายอดขายของท่านเพิ�มร้อยละ 17 ตรงนี �ทา่นเพิ�มร้อยละ 30 เฉพาะคน 4 คนที�ทา่นวา่นะครับ ซึ�งก็ให้บนัทกึไว้ด้วยนะครับวา่ วา่คน 4 คนเป็นอย่างไรบ้าง มีใครบ้าง คงจะต้องดรูายละเอียดตอ่ไป ก็ขอคําอธิบายตรงช่วงนี �ก่อนครับ   นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): ตวัเลขที�กล่าวมาเราคงจะไปตรวจสอบนะครับ แล้วจะตอบให้ชดัเจนอีกทีนะครับ ถ้าดูจากค่าใช้จ่ายการบริหารถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ อย่างที�เรียนให้ทราบว่าปี 2558 กบั ปี 2557 ปี 2558 ค่าใช้จ่ายการบริหารลดลงนะครับ ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์กบัยอดขาย   นายประสิทธิ� จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): ขอประทานโทษทา่นประธานครับ ประเด็นนี � คือผมไมท่ราบว่าทําไมท่านต้องไปใช้เวลาคํานวณ ตวัเลขของทา่นเองนะครับเพิ�มจาก 9.6 ล้าน  เป็น 13 ล้านกวา่ มนั 30 กวา่เปอร์เซ็นต์ ตรงนี �ละ่ครับผมถึงถามครับวา่มีเหตผุลอะไร แล้วมีผู้บริหารระดบัสงูที�สาํคญันี�ทําประโยชน์อะไรให้กบับริษัท จนกระทั�งต้องตอบแทนเพิ�มขึ �นร้อยละ 30 ในขณะที�บริษัทขาดทนุอยู ่ทา่นบอกวา่ทา่นทําเพื�อผู้ ถือหุ้นทกุอยา่ง ต้องประหยดัต้นทนุ ถ้าทา่นบอกว่าตวัเลขอื�นนี�ได้ลดลง ก็แสดงว่าพนกังานบริษัททั �งหมดไมไ่ด้รับการตอบแทนเพิ�มขึ �นหรือเพิ�มขึ �นน้อยมาก ไมม่ีนยัยะ แตเ่พิ�มขึ �นเป็นนยัยะเฉพาะผู้บริหารระดบัสําคญั 4 ท่าน ตามของท่านนะครับ เพราะผมไม่เห็นรายละเอียดที�ท่านเขียนเลย นอกจากว่าเป็นตวัเลขที�วิเคราะห์โดยผู้ตรวจสอบ   นายธีรยทุธ ถาวรกิจ(ผูถื้อหุน้): ขออนญุาตครับ ผมนายธีรยทุธ ถาวรกิจ ในฐานะผู้ รับมอบฉนัทะครับ เทา่ที�อา่นรายงานของงบการเงินของทางท่านนะครับ ตวันี �ทาง Auditor ได้รายงานว่าท่านได้จ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. มหาชน อนันี �ถกูต้องไหมครับ ขออนญุาต อยากจะให้ทางด้านของ Auditor ชี �แจงนิดนงึ เพื�อที�วา่การจ่ายตวันี � ความโปร่งใสนะ
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ครับ ความโปร่งใสเป็นยงัไง นะครับ ผมคิดว่าในสดัส่วนของตวัเลขที�จ่ายนี� น่าจะเป็นค่าตอบแทนที�ไม่รวมเรื�องเงินเดือน นะครับ แล้วคิดวา่ทา่นคงปฏิบตัิตามกฎหมายมหาชนนะครับ   นายบรรจง พิชญประสาธน์ (ผูส้อบบญัชี): ผมนายบรรจงนะครับ ตวัแทนของผู้สอบบญัชีขออนญุาตตอบข้อสอบถามนะครับ ผมไมแ่นใ่จวา่คําถามที�ตาม มาตรา 90 ของ พ.ร.บ. มหาชน นะครับ จํานวนเงินนี�ก็คือ 410,000 บาท ถกูไหมครับ ของปี 2558 แล้วก็ 490,000 บาท สาํหรับปี 2557 ถกูต้องไหมครับ ที�ทา่นถาม ตวัเลขจะคนละตวักบัของคณุประสทิธิ. ถกูไหมครับ แยกสว่นกนั อนันี �อาจจะเกิดจากความไมเ่ข้าใจของผู้ ถือหุ้นนะครับ ผมไม่อยากให้เข้าใจสบัสนกนั ก็คือว่า 2 บรรทดันี �ที�ผมแยกออกมานั �น ตวัเลขต้องเป็นคนละตวักัน ถ้าเป็นตวัเดียวกันผมจะไม่รวมนะครับ เพราะฉะนั �นนี�ตวัเลขข้างบนที�เป็นค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นเงินเดือนผลตอบแทนทกุอยา่งนะครับ สว่นคา่ตอบแทนกรรมการจะเป็นเฉพาะ อนันี �จะไม่ใช่ผู้บริหารเพราะเราใช้นิยามว่ากรรมการ เพราะฉะนั �นนี�อนันี �ก็จะจ่ายเป็นลกัษณะเป็นค่าเบี �ยประชุมนะครับ ซึ�งจะได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น ที�มีการประชุมทุกครั �งจะอนุมัติผู้ ถือหุ้น ผลตอบแทนของกรรมการ อันนี �ก็เป็นลกัษณะของเบี �ยประชุมนะครับ ซึ�งตรงนี �จะไม่เกี�ยวกบับรรทดับน บรรทดับนนี�จะในฐานะผู้บริหาร บรรทดัลา่งในฐานะกรรมการ   นายธีรยทุธ ถาวรกิจ(ผูถื้อหุน้): โอเคครับ  นายบรรจง พิชญประสาธน์ (ผูส้อบบญัชี): ครับผม เพราะฉะนั �นบรรทดัลา่งนี�ถ้าผ่านการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นเพราะฉะนั �นก็จะเป็นไปตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ.มหาชน นะครับ อนันี �ก็ถกูต้องตามกฎหมายเพราะว่าผู้ ถือหุ้นเป็นคนอนมุตัิเอง สว่นบรรทดับนก็เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน นะครับ เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน อนันี �จะเป็นกฎหมายคนละฉบบักนัครับ จะได้ไม่สบัสนกนั เพราะฉะนั �นจะเกิดจะถามเรื�อง 13 ล้านบาทก็อีกเรื�องนงึ จะเป็นกฎหมายคนละฉบบักนั  นายธีรยทุธ ถาวรกิจ(ผูถื้อหุน้): โอเคครับ ตวั 13 ล้าน ในปีที�ผา่นมาขึ �นประมาณกี�เปอร์เซ็นต์ครับ   นายบรรจง พิชญประสาธน์ (ผูส้อบบญัชี):นี�ครับ ก็จากตวัเลขที�โชว์อยูใ่นหมายเหต ุ นายธีรยทุธ ถาวรกิจ(ผูถื้อหุน้): หมายถึงวา่ในการอนมุตัิขึ �นเงินเดือน   นายบรรจง พิชญประสาธน์ (ผูส้อบบญัชี):อนันี �มนัเป็นไปตามบอร์ด จะไมเ่กี�ยวกบัผู้ ถือหุ้นนะครับ ก็เป็นเรื�องของบอร์ดภายในที�เขาจะอนมุตัิกนัเองให้ถกูต้องตามระเบียบของบริษัทวา่ต้องมติเทา่ไรที�จะอนมุตัิผลตอบแทนของผู้บริหาร ก็จะอนันี �ทางผู้สอบบญัชีไมส่ามารถ ไปก้าวก่ายได้วา่ต้องอนมุตัิเทา่ไรถึงจะเหมาะสม   นายธีรยทุธ ถาวรกิจ(ผูถื้อหุน้): แตร่ายการที�ออกมาไมใ่ช่เป็นรายการผิดปกติใช่ไหมครับ  
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นายบรรจง พิชญประสาธน์ (ผู้สอบบญัชี): ปกติครับ อนันี �ตรวจสอบได้ว่ามีการจ่ายจริงแล้วก็มีการรับกันจริง แต่ถามว่าการปรับนี�มนัขึ �นอยูก่บัทางผู้บริหารจะเห็นสมควร ต้องเข้าใจทางผมว่าผมไม่สามารถจะไปตรวจสอบได้ว่าอนันี �เกินสมควรหรือว่าไมถ่กูต้องยงัไง อนันี �ทางผู้ตรวจสอบบญัชี ไมส่ามารถไปก้าวลว่งได้ ครับ  นายธีรยทุธ ถาวรกิจ(ผูถื้อหุน้): คือสรุปวา่รายการที�จ่ายนี�เป็นรายการตามปกติ ถกูไหมครับ  นายบรรจง พิชญประสาธน์ (ผูส้อบบญัชี): ปกติ ตามเอกสารที�บริษัทมีการอนมุตัิกนั ทํารายการกนัครับผม มีเอกสารประกอบสมบรูณ์ครับผม   นายธีรยทุธ ถาวรกิจ(ผูถื้อหุน้): ขอบคณุครับ  นายบรรจง พิชญประสาธน์ (ผูส้อบบญัชี): แล้วก็อยากเรียนเพิ�มเติมวา่ เห็นคณุประสิทธิ.บอกว่างบที�ผู้ตรวจสอบบญัชีคํานวณมา อนันี �ต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับ งบการเงินนี�เป็นของบริษัท ผมรับผิดชอบแคห่น้ารายงานนะครับ ทางผู้ตรวจสอบจะมีหน้าที�รับผิดชอบแคห่น้ารายงาน แล้วทางผมก็จะมีหน้าที�ตรวจสอบตวัข้อมลูในงบการเงินทั �งหมด เพราะฉะนั �นงบการเงินนี�จะเป็นของบริษัท ไมใ่ช่ของผู้ตรวจสอบบญัชีนะครับ เดีEยวจดกนัผิดแล้วเดีEยวจะเข้าใจกนัผิดวา่งบเป็นของผู้สอบ นะครับ ขอบคณุครับ   นายประสิทธิ� จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): ขอประทานโทษ ทําความเข้าใจกนัเมื�อสกัครู่นี � ผมบอกว่าผู้สอบบญัชีได้ยกตวัเลขออกมานะครับ ไมไ่ด้บอกวา่เป็นงบของทา่น ทา่นได้ดงูบแล้วได้ยกงบออกมาให้ดนูะครับ ว่าค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสงูที�สําคญัจาก 9.6 ล้านบาท ในปี 2557 ขึ �นเป็น 13 ล้านบาทเศษ ในปี 2558 ผมไมไ่ด้ถามวา่ถกูต้องตามกฎหมายแรงงานไหม เพราะว่าผมนั�งเป็นผู้ พิพากษาสมทบศาลแรงงานอยู่ 10 กว่าปี แต่ผมถามในฐานะผู้ ถือหุ้นบริษัทครับ บริษัทได้ประกาศเรื�องธรรมา        ภิบาล เขียนไว้ว่าคํานึงถึงผู้ ถือหุ้น คํานึงถึงต้นทนุนะครับ แล้วท่านประธานเองเมื�อสกัครู่รายงานเรื�องผลประกอบการ ท่านก็บอกวา่บริษัทตระหนกัเรื�องต้นทนุ ผมก็ถามตอ่วา่ 9.6 ล้านบาท ขึ �นเป็น 13 ล้านกว่านี�มนั 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ แต่ผมเอาตวัเลขกลมๆวา่ร้อยละ 30 ในขณะที�ยอดขายนั �นทา่นพดูด้วยความภมูิใจวา่ทา่นขึ �นร้อยละ 17 นะครับ แต่ตวัเลขผลประกอบการท่านบอกวา่ขาดทนุเนื�องจากภาวะเศรษฐกิจ หลงัจากฟังคําพดูของท่านทั �งหมดแล้ว ผมถึงถามคําถามเดียวสั �นๆว่า ผมก็ถามท่านวา่ผู้บริหารระดบัสงูที�สําคญัหมายถึงคนหนึ�งคน หรือใคร ท่านบอกหมายถึงคน 4 คน ผมก็บอกว่าถ้าเช่นนั �นท่านช่วยบอกผมหนอ่ยวา่คน 4 คนนั �นนะครับมีความดีความชอบอะไร ทําให้บริษัทปานไหน ถึงต้องขึ �นผลตอบแทนร้อยละ 30 ทา่นก็บอกผมว่าคา่ใช้จ่ายนี�ที�จริงนี�ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วลดจากปี 2557 ด้วยซํ �า ผมก็ยิ�งตกใจใหญ่หนกัเข้าไปอีก เพราะวา่อะไร เพราะวา่หมายความว่าในทางบญัชีท่านผู้ตรวจนั�งอยู่นี� แสดงว่าในรอบปี 2558 ที�มานี�ผลตอบแทนกบัคนทํางานอื�นๆ พนกังานระดบับริหารระดบัอื�นๆแทบไม่เพิ�มเลย เพิ�มเป็นนยัยะแค่ 4 ท่าน ตวัเลขถึงเป็นออกมาอย่างนี � เพราะว่าถ้าคนอื�นนี�เพิ�มร้อยละ 30 เทียบเทา่กบั 4 ทา่นนี � ตวัเลขคา่ใช้จ่ายทา่นต้องพุง่ขึ �นไปมากกวา่นี � นะครับ แล้วผมก็ตั �งข้อสงัเกตวา่ทา่นขาดทนุ 3 ล้านบาทนะครับ ท่านจ่ายกนัเอง 13 ล้านบาท กนัเองนี�ผมไม่ทราบใคร เพราะผมก็คิดว่าผู้บริหารระดบัสําคญันี�คงไม่หนีจากคนที�ไปจาก
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บอร์ดหรอกนะครับ อาจจะผิดก็ได้นะครับ ผมก็เลยตั �งคําถามท่านไงครับ เรื�องเหตผุลเรื�องธรรมาภิบาล ผมไม่ได้พูดถึงเรื�องกฎหมายแรงงาน ผมทราบวา่มีการจ่ายถกูต้อง มีการเซ็นต์รับถกูต้อง มีการหกัภาษีถกูต้อง แตผ่มพดูถึงเรื�องสปิริตเรื�องธรรมาภิบาลนะครับ   นายธนเดช มหโภไคย (ผูถื้อหุน้): ครับ ผมขออนญุาตอธิบายอะไรเพิ�มนิดนงึนะครับ เมื�อครู่ตอนที�ทา่นประธานชี �แจงผมกลบัว่าแผนกลยทุธ์เป็นยงัไงบ้างนะครับ ผมก็ยงัคอ่นข้างไมค่อ่ยแนใ่จ สบัสนพอสมควรนะครับ เลยตั �งสตินั�งคิดก่อนว่า ที�ท่านตอบมานั �น มีรูปธรรมอะไรบ้างที�จะทําให้ยอดขายเราได้เพิ�มขึ �น อยา่งน้อยๆผมก็ค่อนข้างจะดีใจที�ท่านยงัยืนยนันะครับว่าปีนี �ยอดขายนา่จะโตขึ �นจากปีที�แล้วได้สกัร้อยละ 5 นะครับ แต่ในขณะเดียวกนัท่านก็บอกว่าบริษัทได้พยายามลดต้นทนุค่าใช้จ่ายนะครับ  ผมวา่ไมน่า่จะใช่ ถ้าเราดตูวัเลขนะครับ อนันี �เป็นตวัเลขในสว่นของคา่ใช้จ่ายบริหารในปี 2558 อยูท่ี�ประมาณร้อยละ 13.66 นะครับ ผมทําตวัเลขไว้ให้คณุดไูด้เรียบร้อยเลยนะครับ มาเอาได้เลยนะครับ  ปี 2554 นะครับ ก่อนหน้านั �นคา่ใช้จ่ายของเราซึ�งอยู่ในเกณฑ์ที�สงูกว่านะครับในปี 2555 ด้วยนะครับ อยู่ที� 11.52 เพราะฉะนั �นค่าใช้จ่ายคุณขึ �นนะครับ ไม่ใช่ลง โอเคไหมครับ เพราะฉะนั �นคือสิ�งที�ผมไม่ค่อยมั�นใจนะครับ การที�บริษัทจะมียอดขายรายได้เพิ�มแล้วมนัจะทํากําไรเพิ�มได้อย่างไร อนันี �คือคําถามอนัแรกนะครับ ที�ต้องการเน้นนะครับ แล้วผมก็ยงักลบัมาดูตวัเลขรายได้ยอดขายของบริษัท คือยอดขายรายได้ของบริษัท แกวง่ขึ �นแกวง่ลงตลอดมี 300 บ้าง 400 บ้างสลบักนันะครับ อนันี �ก็คงยอมรับครับวา่สภาพการณ์ที�เรียกวา่เป็นเศรษฐกิจหรือเรื�องอะไรตา่งๆมนัคงมีผลกระทบบ้าง แต่ก็ลองมาถามทางท่านผู้บริหารนะครับรวมทั �งท่านกรรมการด้วย ว่าเราจะมีแผนอะไรครับที�ผมวา่นา่จะเป็นรูปธรรมมากกวา่นี �นะครับ ที�ต้องการสร้างให้เห็นถึงความสามารถในการแขง่ขนัที�เราจะสามารถเพิ�มยอดขายและรายได้ ที�คอ่นข้างเรียกวา่มีความยั�งยืนกวา่นี � นะครับ เพื�อทําให้เราในฐานะผู้ ถือหุ้นนะครับ ค่อนข้างจะมีความพึงพอใจนะครับที�จะได้ผลตอบแทนกลบัมาบ้างนะครับ ขอบคณุครับ   นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): จริงๆที�ว่า 4 คือ 4 ระดบัไม่ใช่ 4 คนนะครับ 5 คนนะครับ ชี �แจงนิดนึง สว่นเรื�องที�ว่าลดต้นทนุ เราทําในสว่นของโรงงานนะครับ ในสว่นของค่าใช้จ่ายการบริหารนี�แน่นอน ทกุปีมนัต้องมีการปรับเงินเดือนนะครับ มีผลตอบแทนที�ต้องเพิ�มขึ �น แล้วเราก็มีเจ้าหน้าที�เพิ�มขึ �นมานะครับ ก็คือทางฝ่ายขายเรานะครับ ในปี 2557 อาจจะไม่เริ�มเต็มปีนะครับ แต่ในปี 2558 นี�เต็มปีเพราะฉะนั �นค่าใช้จ่ายสว่นนี �มนัก็ต้องเพิ�มนะครับ แต่เราก็พยายามไม่ได้ให้มนัผิดปกติหรือว่าอะไร อยา่งที�เราพยายามลดต้นทนุคือเราลดในสว่นของประสทิธิภาพในเรื�องของการผลตินะครับ เพิ�มประสิทธิภาพการผลิต ที�เราทํา ที�เราเน้นนะครับ   นายประสิทธิ� จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): ทา่นประธานขออนญุาตครับ ผมชกังงแล้วนะครับทา่น เมื�อสกัครู่นี�ที�ประชมุคงจําได้ ผมถามวา่ผู้บริหารระดบัสงูที�สาํคญัของทา่นหมายถึงใครหนึ�งคนหรือหลายคน ทา่นตอบวา่หมายถึง 4 คน   นายรฐัวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): เขาบอกวา่ 4 ระดบั* ครับ   *ผู้จดัการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารสี�รายแรกนบัตอ่จากผู้จดัการลงมา ผู้ซึ�งดํารงตําแหน่งเทียบเทา่กบัผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารรายที�สี�ทกุรายและให้หมายรวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที�เป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึ +นไปหรือเทียบเทา่ 
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นายยทุธนา แต่ปางทอง (กรรมการ): 5 คน  นายประสิทธิ� จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): ผมถามว่ากี�คน ท่านตอบว่า 5 คนนะครับ แต่ตอนนี �ท่านประธานมาพดูใหม่ว่าเงิน 13 ล้านนี�หมายถึง Marketing หมายถึง salesman ที�เข้ามาใหม ่ตกลงยงัไง คือมนัต้องบนัทกึให้ชดัเจน   นายรฐัวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): เป็นผู้อํานวยการฝ่ายขายครับ ที�เขามาเริ�มงานในปี 2558 เต็มปี แตปี่ 2557 นี�เพิ�งเข้า ช่วงปลายๆหรือกลางปี ผมไมแ่นใ่จนะครับ แตปี่ 2558 นี�ทํางานเต็มปี นะครับ คา่ใช้จ่ายในสว่นนี �มนัก็ต้องเพิ�มขึ �น   นายประสิทธิ� จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): แสดงวา่ปี 2557 ทา่นไมม่ีผู้อํานวยการฝ่ายขาย ใช่ไหมครับ  นายรฐัวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): ยงัไมม่ีครับ  นายประสิทธิ� จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): ครับ เอาอย่างนี � เป็นไปได้ไหมครับ ท่านจะเผยแพร่รายละเอียดตรงนี �ในเว็บไซต์ของทา่นนะครับ เพราะวา่ถ้าทา่นเผยแพร่ไมไ่ด้ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยคงต้องขอเปิดประชมุวิสามญัขอรายละเอียดตรงนี �กนัอีกครั �งนึงนะครับ  นายรฐัวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): เราแจกแจงรายการได้นะครับ ว่ามนัประกอบด้วยอะไรบ้างในสว่นของตวัค่าใช้จ่ายการบริหาร ครับ   นายธนเดช มหโภไคย (ผูถื้อหุน้): ขออนญุาตนะครับ ทา่นประธาน เทา่ที�ผมทราบก็คือว่าในสถานะของกรรมการบริษัท เราจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปที�เป็นค่าเบี �ยประชุมใช่ไหมครับ  ตอนนี �ผมมีข้อมูลนิดหน่อยนะครับที�ผมไม่ค่อยแน่ใจ อยากจะให้ทา่นกรรมการชี �แจง ก็คือวา่ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อที� 4 รายการบญัชีกบับคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั ถ้าเราดใูนหน้าที� 25 จะมีรายการที�เป็นคา่ที�ปรึกษาแล้วก็เป็น กําหนดไว้นะครับว่าเป็นของกรรมการนะครับ ในปี 2557 มียอดอยู ่300,000 บาท ปี 2558 มียอด 738,000 บาทนะครับ คําถามก็คือวา่คา่ที�ปรึกษานี�คือค่าอะไรครับ จ่ายในเงื�อนไขอะไรครับในกรณีอะไรบ้าง เพราะวา่ในสว่นของคา่ตอบแทนที�ให้กบักรรมการนี�ไมไ่ด้กําหนดนะครับวา่มีคา่ที�ปรึกษา   นายรฐัวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): ก็กรรมการทา่นหนึ�งเป็นทั �งกรรมการด้วยนะครับ แล้วเราก็ให้ผลตอบแทนคือตั �งให้เป็นที�ปรึกษาทางด้านบญัชีการเงินด้วย เพราะอยา่งของเรานี�ตอนนี � ณ ปัจจบุนันี � เรามีแคผู่้ช่วยผู้จดัการแผนกบญัชีนะครับ เรายงัหาผู้อํานวยการฝ่ายบญัชีไม่ได้ เพราะเขาออกไปเมื�อปีก่อนนะครับ เรายงัหาอยู่ ตอนนี �เราเลยต้องให้ทางผู้บริหาร หมายถึงทางกรรมการทา่นนงึนี�เป็นที�ปรึกษาด้านบญัชีการเงินให้กบัทางผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายบญัชีเราด้วย ก็เลยมีผลตอบแทน 2 สว่น   
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นายประสิทธิ�  จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): ต่อจากเรื�องนี �นะครับ ถามว่าเงินค่าตอบแทนในฐานะที�ปรึกษานี�นะครับ มีระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทข้อไหนอยูไ่หมครับ   นายรฐัวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): ก็มีในอํานาจ ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของ CEO  นายประสิทธิ� จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): ครับ ก็แสดงว่าเป็นการตัดสินใจของคณะกรรมการของผู้บริหาร ไม่ได้มีในระเบียบข้อบงัคบั คราวนี �ถามทา่นตอ่วา่ถ้าเช่นนั �นนี�ทา่นได้เข้าขออนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นหรือไม ่ไมใ่ช่ปีนี �ปีเดียว ในปีที�แล้วๆนะครับ แล้วขอถามไปถึงท่านผู้ตรวจสอบบญัชีด้วยว่ารายการนี �นี�ถกูต้องตามกฎหมายไหม แล้วท่านได้หมายเหตทุ่านได้อะไรไหม แล้วท่านรับรองงบดลุนี�โดยท่านได้ดวู่ารายการนี �ขดัต่อหลกักฎหมายบริษัทมหาชนหรือไม่อย่างไร ผมไม่ทราบนะครับ ขอความรู้ด้วยครับ  นายบรรจง พิชญประสาธน์ (ผูส้อบบญัชี): ครับ ก็ในสว่นของตวัคา่ที�ปรึกษาครับ เนื�องจากวา่มนัอยูใ่นขอบเขตอํานาจของทาง CEO กบัทางบอร์ดนะครับ ซึ�งการที�จะเช็ควา่มนัถกูต้องตามกฎหมายหรือเปลา่นี� ทางบริษัทเขาจะมีที�ปรึกษากฎหมายที�ดเูรื�องนี �โดยเฉพาะ นะครับ สว่นของผมนี�หลกัๆแล้วก็จะดใูนเรื�องของบญัชีนะครับ จะเน้นเฉพาะในสว่นของบญัชีนะครับ แล้วก็เราได้มีการคยุ เออ่ ทางผมก็ได้มีจดหมายสอบถามกบัทางที�ปรึกษากฎหมายเกี�ยวกบัรายการของบริษัทว่ามีอะไรที�ไม่ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายหรือเปลา่ นะครับ ก็ทกุครั �งจะมีการสอบถามทกุไตรมาสนะครับ รายการนี �ก็ไม่ได้รับข้อสงัเกตอะไรว่ามนัมีการปฏิบตัิอะไรที�ผิดตอ่กฎหมายทั �งมหาชนนะครับ   นายประสิทธิ� จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): ไม่ทราบ ท่านผู้ ตรวจสอบบัญชีได้ดูไหมครับ กฎหมายบริษัทมหาชน มาตรา 90 คณะกรรมการ กรรมการบริษัทรับคา่ตอบแทนอื�น ที�ไม่ใช่ เบี �ยประชุมอะไรไม่ได้ ยกเว้นแต่ว่าจะมีข้อบงัคบัหรือที�ประชุมของผู้ถือหุ้นรับรอง 2 ใน 3 มาตร 90 นะครับ ซึ�งผมได้สอบถามแล้ว ก็อยา่งที�ทา่นได้ชี �แจงในที�ประชมุนะครับวา่เป็นอํานาจ ใช้อํานาจของ CEO นะครับ ตรงนี �ทา่นได้ดมูาตรา 90 ไหมครับ   นายบรรจง พิชญประสาธน์ (ผู้สอบบญัชี): อนันี �นี�ผมได้คุยกบัทางที�ปรึกษากฎหมายนะครับ ทางที�ปรึกษากฎหมายที�เรามีจดหมายสอบถามกนันะครับ เขาก็บอกว่ามนั ทางบริษัทก็บอกว่ามนัเข้าข่ายที�สามารถปฏิบตัิได้นะครับ ถ้าเกิดว่าติดตรงนี �นี�เดีEยวคงต้องให้ทางที�ปรึกษากฎหมายเขาทบทวนอีกรอบนงึนะครับ   นายประสิทธิ� จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): ผมขออนญุาตอ่านให้ท่านฟังนะครับ มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื�นใดให้แก่กรรมการ เว้นแตจ่่ายเป็นคา่ตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท ในกรณีที�ข้อบงัคบัของบริษัทมิได้กําหนดไว้ การจ่ายคา่ตอบแทนตามวรรค 1 ให้เป็นไปตามมติของประชุมผู้ ถือหุ้นซึ�ง ซึ�งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุม ไม่ทราบว่าท่านที�ปรึกษากฎหมายคนไหนให้ความเห็นชอบ ขอให้ระบุไว้ด้วยนะครับ 
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เพราะว่าอนันี �ก็เป็นความเสียหายของผู้ ถือหุ้นซึ�งมีส่วนได้เสียทุกคน เราจะได้รู้กันไปเลยว่าคนไหนบ้างที�ให้ความเห็นว่าได้ บนัทกึไว้ให้ชดัเลยนะครับ   นายบรรจง พิชญประสาธน์ (ผูส้อบบญัชี): ได้ครับ ก็เดีEยวรอบถดัไปเดีEยวคงต้องเช็คกบัทางที�ปรึกษากฎหมายอีกทีนงึ แล้วก็ถ้าในมมุของบญัชี เนื�องจากตวัเลขนี�มนั มนัคงต้องเช็คกบัทางลอว์เยอร์ว่าตวัเลขมนัเป็นยงัไงแล้วก็กฎระเบียบของบริษัทเป็นยงัไงเดีEยว เดีEยวคงต้องเอาตรงนี �มาเช็คกันอีกรอบนึงว่า ในอดีตที�ผ่านมาเคยมีการอนุมัติในหลกัการเอาไว้หรือเปล่า ต้องรบกวนเช็คตรงนั �น ผมก็ต้องฝากให้ทางบริษัทเขาประสานงานกบัทางที�ปรึกษากฎหมายด ู  นายประสิทธิ� จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): ถามท่าน ในฐานผู้ตรวจสอบนะครับว่า ท่านต้องแน่ใจนะครับ ท่านมีความเห็นของที�ปรึกษากฎหมายอยูใ่นมือของทา่นในประเด็นนี �   นายบรรจง พิชญประสาธน์ (ผูส้อบบญัชี): มีครับ  นายประสิทธิ� จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): อาจจะต้องมีคําถามไปถึงทา่นในฐานะผู้ตรวจสอบบญัชีที�ต้องมีความรับผิดชอบวา่ทา่นได้กระทํา ทา่นได้ตรวจเรื�องนี �ด้วยความรอบคอบหรือไมอ่ยา่งไร  นายบรรจง พิชญประสาธน์ (ผูส้อบบญัชี): มีครับๆ ทางผมมีกระดาษทําการที�จะยืนยนัในจดุนี �ได้นะครับผม นะครับ   นายธนเดช มหโภไคย (ผูถื้อหุน้): ผมมีประเด็นเพิ�มเติม บงัเอิญเห็นในหมายเหตงุบการเงินของบริษัท ในหวัข้อเรื�องเป็นหนี �สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินนะครับ บริษัทจะมีแสดงไว้ที�เขียนว่าสัญญาขายและเช่ากลับคืน นะครับ ถ้าผมจําไม่ผิดภาษาองักฤษเราใช้คําว่า Sale & Lease back ก็คือคําถามว่าเราขายอะไรไปครับ แล้วเช่าอะไรกลบัมา ที�ขายไปถือเป็นสินทรัพย์สําคัญของธุรกิจหรือเปล่า แล้วประเด็นอันต่อมาก็คือว่าที�เช่า เป็นเช่าอะไรครับ เช่าการเงินหรือเช่าดําเนินงาน อยากจะขอทราบรายละเอียดครับ   นายรฐัวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): ไมท่ราบอยูใ่นงบปีไหนครับ   นายธนเดช มหโภไคย (ผู้ ถือหุ้น): ปีลา่สดุครับ หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 17 ครับ หน้า 38 ครับ สญัญาขายและเช่ากลบัคืน หวัข้อที� 2 จริงๆมลูค่าก็มีพอสมควรนะครับ เพราะฉะนั �นตอนนี �ผมค่อนข้างจะอยากจะทราบว่าที�ขาย ขายอะไรครับ แล้วถือวา่เป็นสนิทรัพย์สาํคญัหรือไมค่รับ แล้วก็ที�เราเช่ากลบัมาคือเช่าอะไรครับ เช่าการเงินหรือเช่าดําเนินงานครับ   นายรฐัวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): อนันี �เป็นเครื�องจกัรนะครับ เป็นเครื�องจกัรซึ�งเรานําเข้ามานะครับ แล้วตอนหลงัเราไปทํา Sale & Lease back กบับริษัทลสิซิ�ง ครับ  
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 นายธนเดช มหโภไคย (ผูถื้อหุ้น): ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั �นเป็น financial lease นะ เพราะฉะนั �นคําถามผมก็จะตามมานิดหนอ่ยตรงที�ว่าถ้าเราทํา Sale & Lease back นะครับ ภาระหนี �ของกิจการที�เกี�ยวกบัสญัญาเช่าควรจะมีแสดงไว้ชดัเจนกว่านี �นะครับ คือผมก็กลบัมาสงสยัในตวังบนะครับ ถ้าเราไปดใูนปี 2558 จะเห็นวา่หนี �สนิของบริษัทที�เป็นสญัญาเช่ามียอดค่อนข้างจะตํ�ามากเลย ในขณะที�เรามีการทํา Sale & Lease back เยอะพอสมควร อนันี �อนัที� 1 นะครับ แล้วถ้าเกิดเราบอกวา่ โอเค เราทํา Sale & Lease back นะครับ สินทรัพย์ของบริษัทน่าจะมีจํานวนที�เพิ�มขึ �นมาบ้าง เพราะมนัต้องบนัทึกสินทรัพย์ด้วย โอเคไหมครับ เสร็จแล้วประเด็นสดุท้ายที�ผมสงสยัอีกเช่นกนั ถ้าเราไปดใูนงบกระแสเงินสด ทา่นผู้ ถือหุ้นลองดก็ูได้ครับ งบกระเสเงินสดในสว่นที�เป็นกิจกรรมจดัหาเงินนะครับ ในหน้าท้ายๆเลยครับ คณุจะมียอดจ่ายชําระหนี �สนิภายใต้สญัญาเช่าการเงินนะครับ ปี 2557 ประมาณ 13 ล้านบาท ปี 2558 12 ล้านบาท ซึ�งผมพยายามจะหายอดนี �นะครับว่ามนัแสดงอยู่ในหนี �ตรงไหน ไมม่ีนะครับ โอเคไหมครับ  นายรฐัวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): หน้าเทา่ไรนะครับ   นายธนเดช มหโภไคย (ผูถื้อหุน้): ในงบการเงินครับ งบกระแสเงินสดครับ เป็นตารางเลยครับ กิจกรรมจดัหาเงินครับ บรรทดัที� 5 - 6 ครับ เพราะฉะนั �นตวัเลขตอนนี �มนัขดัแย้งกนัอยู่นะครับ เนื�องจากคณุจ่ายสญัญาเช่าการเงินยอด 10 กว่าล้าน ขณะที�หนี �สินไม่ได้แสดงยอดไว้เลย เพราะฉะนั �นตวัเลขผมดูแล้วไม่ค่อยจะน่าจะถูกต้องเท่าไรนะครับ มุมมองสุดท้ายนะครับ ที�ต้องการตรวจสอบนิดหน่อยนะครับว่างบการเงินมนัดูแปลกๆนิดนึงนะครับ ถ้าเราย้อนกลบัไปดูค่าเสื�อมราคานะครับ ของบริษัทในงบกระแสเงินสดเช่นกนั ในสว่นที�เป็นกิจกรรมดําเนินงาน บรรทดัที� 2 ตวัเลขเราจะเห็นว่ามีค่าเสื�อมอยู่ประมาณ 26-27 ล้านบาท ขณะที�สนิทรัพย์บริษัทมีแค ่100 กวา่ล้าน แล้วมีสว่นที�คณุลงทนุเพิ�มในกิจกรรมลงทนุอยู่ที�ประมาณ 10 กว่าล้านบาท คําถามก็คือผลต่างตรงนี �ที�มนัเพิ�มขึ �นมนัมาจากไหนครับ ตรงนี �คือสิ�งที�ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าเราบนัทึกรายการสญัญาเช่าและที�ขายและเช่ากลบัคืนอยา่งถกูต้องหรือเปลา่ เพราะตวัเลขมนัดขูดัแย้งกนัอยูน่ะครับ ขอชี �แจงด้วยครับ   นายยุทธนา แต่ปางทอง (กรรมการ): ขออีกรอบนะครับ ผมยงัไม่ค่อยเข้าใจคําถามเรื�องว่าค่าเสื�อมราคากับตวัสินทรัพย์ที�เพิ�มขึ �นครับ   นายธนเดช มหโภไคย (ผูถื้อหุ้น): โอเคครับ ก็คือว่าพอเราทําสญัญา Sale & Lease back แล้วเป็น financial leaseโดยหลกับญัชีคณุต้องบนัทึกสินทรัพย์และบนัทึกหนี �สิน โอเคไหมครับ เพราะฉะนั �นสิ�งที�ดงู่ายๆเลยคือดหูนี �สินก่อนนะครับ สญัญาเช่าการเงินที�คุณบันทึกไป มีหรือไม่ ปรากฏว่าในงบ คุณจะเห็นว่ายอดค่อนข้างจะน้อย คุณไปดูทางหนี �สินที�เป็นหนี �สินไม่หมนุเวียนก็ได้นะครับ ที�คณุแสดงอยู่ยอดมีนิดเดียวนะครับ ที�เป็นยอดคงเหลือตรงนี � ขณะที�หนี �สินสว่นที�เป็นหมนุเวียนคณุก็แฝงอยู่ในรายการที�เป็นหนี �สินสว่นที�ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี ซึ�งยอดก็ไม่ได้เยอะมากนะครับ แล้วยอดแค่นิดเดียว แต่พอคุณไปแสดงอยู่ในงบกระแสเงินสด ในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงิน คุณมีการจ่ายสญัญาเช่าการเงินปีละ 12-13 ล้าน เพราะฉะนั �นตวัเลขมนัขดัแย้งกนัอยูน่ะครับ เพราะตวัเลขมนัคอ่นข้างจะตา่งกนัเยอะ โอเคไหมครับ 
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นายบรรจง พิชญประสาธน์ (ผูส้อบบญัชี): เนื�องจากมนัเป็นเรื�องของงบการเงิน เพราะฉะนั �นผมขออนญุาตนะครับ ไม่งั �นเดีEยวทา่นผู้ ถือหุ้นจะเข้าใจวา่งบมีความผิดพลาดนะครับ ถ้าดจูากตวัเลขที�ทา่นถามก็คือวา่สนิทรัพย์รายการนี �ที�ขายไปแล้ว และเช่ากลบัคืนเป็น financial lease เนื�องจากว่ามนัเป็นสินทรัพย์รายการเดียวกนันะครับ ตามมาตรฐานนี�จะมีตวัแนวปฏิบตัิออกมานะครับ บอกว่าถ้าเกิดเป็นสินทรัพย์ที�ขายออกไปแล้วเช่ากลบัมานะครับ ที�ใช้ในการทํางาน เราตั �งอยู่กบัที� ตวันี �การบนัทึกบญัชีนี�ก็ถือวา่เป็นการ Financing เพราะฉะนั �นการบนัทึกบญัชีในลกัษณะของ Financing ตวันี �จะไม่มีการบนัทึกขายออกไป แล้วก็บนัทึกซื �อกลบัมานะครับ ถือว่าเงินที�ได้จาก leasing หรือ Financing รายการนี �จะบนัทึกด้วยเดบิตแบงค์ นะครับ เงินที�ได้มาจะเดบิตแบงค์ แล้วก็เครดิตหนี �สนิภายใต้สญัญาเช่าการเงินทั �งก้อนเลย เป็นหนี �สิน เพราะฉะนั �นจะไม่พบรายนี �ใน Cash flow หรือใน Movement วา่มีการขายออกไปแล้วก็เช่ากลบัมา แล้วที�ทา่นถามวา่ มีการจ่ายออกไป มีการจ่ายชําระหนี � 12 ล้าน หนี �ไปไหน นะครับ เพราะฉะนั �นผมอยากให้รับทราบอยา่งนี �ครับ ตอนปี 2557 จะมีหนี �อยูป่ระมาณนะครับ ตวัค่าเช่าขั �นตํ�ามีอยู ่12 ล้านบาท แล้วก็มีการขายแล้วเช่ากลบัมานี�อยู่ที� 15.2 ล้านบาท หมายความว่าบริษัทได้เงินมาจากการ Sale & Lease back นี� 15.2 ล้านบาทนะครับ แล้วก็กระทบกบัที�มีการจ่ายออกไป จ่ายชําระในระหว่างงวด 12 ล้านบาท เพราะฉะนั �นกระทบมาแล้วนี�ยอดของปี 2558 ก็จะได้ที� 17 ล้านบาทพอดี พอทนัไหมครับ เอาหนี �ต้นงวดนะครับ 12 ล้านบาท บวกกบัที� Financing เพิ�ม 15 ล้านบาท แล้วก็หกักบัที�จ่ายชําระหนี � 12 ล้านบาท ก็จะกลบัมาใกล้เคียงกบัที� 17 ล้านบาท ครับผม ผลต่างนี�จะเป็นเรื�องของดอกเบี �ย นะครับ เพราะวา่ Financing ตวันี �เงินที�เราจ่ายออกไปนี� สว่นนงึจะเป็นดอกเบี �ยสว่นนงึจะเป็นเงินต้น ครับผม   นายธนเดช มหโภไคย (ผูถื้อหุน้): 17 ล้านบาทยอดอยูไ่หนครับ   นายบรรจง พิชญประสาธน์ (ผูส้อบบญัชี): คือรบกวนทา่นดอูยา่งนี �ครับ ปี 2557 นี�จะมีคา่เช่าขั �นตํ�าอยู่ที�หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 17 ที�ทา่นกลา่วถึง จะมีคา่เช่าขั �นตํ�าอยูท่ี� 12 ล้านบาท ถกูไหมครับ แล้วหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อนี �จะเขียนไว้บรรทดัสดุท้ายของวา่ ในปี 2558 บริษัทได้ทําสญัญาขายและเช่ากลบัคืนเครื�องจกัรมลูค่าตามสญัญาเช่าการเงิน ก็คือ มลูคา่ตามที�ทํา Financing อยู ่15.26 ล้านบาทนะครับ แล้วพอไปดใูน Cash Flow ก็จะบอกว่ามีการจ่ายชําระหนี �ภายใต้สญัญาเช่าการเงินอยู ่12.06 ล้าน ถกูไหมครับ เพราะฉะนั �นถ้าเรากระทบกลบัมานี�มนัจะใกล้เคียงกบัมลูหนี �นะครับ มลูหนี �คงเหลืออยู่ ณ วนัสิ �นงวดของปี 2558 อยูป่ระมาณ 16.36 ล้านบาท นะครับ ต้นงวดบวกที� Financing เพิ�ม แล้วก็หกัด้วยตวัที�จ่ายชําระหนี �ในระหวา่งงวดจะเทา่กบัยอดหนี �คงเหลอืปลายงวด ใกล้เคียงกนั  นายธนเดช มหโภไคย (ผูถื้อหุ้น): ใช่ครับ แต่ 16.36 ล้านบาท ในตวังบแสดงอยู่ตรงไหนครับ ในตวังบโดยตรงนะครับ ว่ามนัแสดงอยูใ่นรายการไหนครับที�เป็น 16.36 ล้านนะครับ ไมใ่ช่หมายเหตปุระกอบงบการเงิน   นายบรรจง พิชญประสาธน์ (ผูส้อบบญัชี): ตวังบนี�นะครับมนัจะแยกCurrent portion อยู่นะครับ มนัจะแยกอยู่ 2 ช่วงถ้าดูหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ17 นี�นะครับก็คือยอดรวมคือ 16.36 ล้านบาทจะแยกเป็นCurrent portion อยู่ 8.12 ล้านบาทแล้วก็แยกเป็น long term นะครับที�เกินว่า 1 ปี อยู่ 8.23 ล้านบาทนะครับ ตวัเลขตรงนี � 8.12 ล้านบาทนั �นจะมาเปิดเผยในหนี �สนิสว่นที�จะถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 15 นะครับ หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 15 



                                    

 

 

               Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษทั ซงัโกะ ไดคาซติ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                
Factory :  Rojana  Industrial  Park  Rayong , 3/14  Moo  2,  T. Nongbua  A. Bankhai  Rayong  21120 Tel :  038-961877 - 80   Fax : 038-961876 

 รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559                                                                               Page 17 of 28 
 

จะลงิค์ตวัเลขที�หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 17 เอาไว้ที� 8.12 ล้านบาทคือตวัCurrent portion นะครับ สว่น 8.23 ล้านบาทที�เป็น long term ก็จะโชว์อยูใ่นตวัหนี �สนิภายใต้สญัญาเช่าการเงินระยะยาวครับผม รวมกนัก็จะเป็น 16.36 ล้านบาทพอดี อนันี �เราต้องแยกหนี �ที�จะจ่ายชําระใน 1 ปีกบัที�เกินกวา่ 1 ปีครับผม อนันี �ก็คือตามมาตรฐานทั�วไป ครับ  นายธนเดช มหโภไคย (ผู้ถือหุ้น): ครับ อย่างนี �ผมขอรบกวนนะครับ ฝากไปที�บริษัทนะครับว่าในอนาคต ในส่วนที�เป็นหนี �สินหมนุเวียน หนี �สนิที�ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปีนา่จะแยกรายการนะครับ ว่าอนัไหนมนัคือ loan อนัไหนมนัคือ financial lease ไมใ่ช่เหมารวมนะครับ   นายบรรจง พิชญประสาธน์ (ผูส้อบบญัชี): ผมอยากรบกวนให้ดหูมายเหตปุระกอบงบการเงิน 15 ครับผมจะแยกเอาไว้ว่าเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปีคือ 2.7 ล้านบาท แล้วก็มีหนี �สินภายใต้สญัญาเช่าการเงินที�ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี ลงิค์กบัหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 17 อยูท่ี� 8.12 ล้านบาท อนันี �เราแยกชดัเจนว่าเป็นเงินกู้จากสถาบนัการเงินกบัลสิซิ�งครับผม เราไมไ่ด้เขียนรวม   นายธนเดช มหโภไคย (ผูถื้อหุน้): ครับ  จบสดุท้ายนะครับ ในงบกระแสเงินสดนะครับ กิจกรรมจดัหาเงินเช่นกนันะครับ มียอดรายการหนึ�งนะครับ ที�เป็นการจ่ายชําระการกู้ยืมจากสถาบนัการเงินนะครับ ปีนงึเฉลี�ยประมาณ 12 ล้านบาท ทั �งปี 2557 กบัปี 2558 ประมาณนี �นะครับ ยอดนี �แสดงอยูต่รงไหนครับ   นายบรรจง พิชญประสาธน์ (ผูส้อบบญัชี): หมายเหตปุระกอบงบการเงิน เงินกู้ยืมข้อ 16 นะครับ จะมีบอกว่าหนี �คงเหลือต้นงวดนี�อยู่ประมาณ 16 ล้านบาทนะครับ แล้วก็จะโชว์ Movement ว่ามีการจ่ายชําระหนี �ในระหว่างงวดอยู่ 12.43 ล้านบาท คงเหลืออยู่ 4.16 ล้านบาทนะครับ ซึ�ง 4.16 ล้านบาทนี �ก็จะเอาจากประเภทเป็นCurrent portion อยู่ 2.78 ล้านบาท แล้วก็คงเหลอืเป็น long term อยู ่1.36 ล้านบาทตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ16 ครับ ซึ�งอนันี �ก็จะชนกบั ตวัเลขก็จะสมัพนัธ์กบัใน Cash Flow ที�วา่มีการจ่ายชําระหนี �นะครับ สว่นของ long term อยู ่12.43 ล้านบาทนะครับ   นายธนเดช มหโภไคย (ผูถื้อหุน้): ทา่นครับ คือตวัเลขปี 2558 ด้วยนะครับ คืออย่างนี �ครับ ถ้าผมกระทบตวัเลขแบบที� เรียกว่าผมก็ไม่ได้รู้เรื�องอะไรเชิงลกึทีเดียวนะครับ ผมขออนุญาตดูหน้าที�เป็นกิจกรรมจดัหาเงินนะครับ ถ้าเราเอาสว่นที�เป็นการจ่ายชําระเงินกู้ยืมจากสถาบนั 12.43 ล้านบาทนะ บวกกบัจ่ายชําระหนี �สินสญัญาเช่าเงินอีกประมาณ 12.06 ล้านบาท 2 รายการประมาณ 24.5 ล้านบาท ประมาณนี �คร่าวๆนะครับ มนัน่าจะอยู่ในสว่นที�เป็นหนี �สินที�ถึงกําหนดชําระ 1 ปีนะครับในปี 2557 ขณะที�ปี 2557 มีหนี �ถึงกําหนดแคป่ระมาณ 21 ล้านบาท คําถาม Diff อยู ่3 ล้านกวา่ มายงัไงนะครับ  นายบรรจง พิชญประสาธน์ (ผูส้อบบญัชี): คือบริษัทมีการจ่ายชําระหนี �เร็วกว่ากําหนดครับ มนัก็เลยทําให้ยอดที�จ่ายจริงตาม Cash Flow นี�สงูกว่ายอดที�เราเคยจ่าย Current portion เอาไว้ครับ คือหนี �ที�ถึงกําหนดนี�ก็คืออย่างที�ท่านบอกครับ ประมาณ
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ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินก็คือ 20 กว่าล้านนะครับ แต่ว่าจ่ายจริงนี�จ่ายเยอะกว่า มนัก็เลยทําให้ Cash Flow ที�มีการจ่ายชําระหนี �สงูกวา่ครับผม   นายธนเดช มหโภไคย (ผูถื้อหุน้): ทําไมต้องจ่ายเยอะกวา่ครับ คําถาม   นายบรรจง พิชญประสาธน์ (ผูส้อบบญัชี): ลดภาระดอกเบี �ยครับ มีการจดัหาเงิน ก็คือรับชําระหุ้นสามญัมา 55 ล้านบาท ก็เลยเอามาจ่ายชําระหนี �เพื�อลดภาระดอกเบี �ยครับ   นายธนเดช มหโภไคย (ผูถื้อหุน้): แล้วอยา่งนั �นผมก็ย้อนกลบัมาคําถามละ่ครับว่าแล้วทําไมต้องทํา Sale & Lease back ครับ ในเมื�อมี Response เข้ามาแล้ว   นายบรรจง พิชญประสาธน์ (ผูส้อบบญัชี): Sale & Lease back เกิดขึ �นก่อนที�จะมีการระดมทนุ ถ้าดจูากหมายเหตจุะมีเกิดขึ �นตั �งแตปี่ 2557 นะครับ แล้วก็  นายธนเดช มหโภไคย (ผูถื้อหุน้): คือ ปี 2558 ก็มีนะครับ มีทั �ง 2 ปีนะครับ  นายบรรจง พิชญประสาธน์ (ผูส้อบบญัชี): ใช่ครับ ปี 2558 ก็คือจะเกิดขึ �นตั �งแต่ตอนต้นปี ที�ไปทํา Sale & Lease back แล้วคอ่ยมาระดมทนุทีหลงั แล้วก็ค่อยมาจ่ายชําระหนี �ตรงสว่นนี �ครับ อนันี �ผมแค่เลา่ลําดบัเหตกุารณ์นะครับ แต่เหตผุลคงต้องให้ฝ่ายบริหารเป็นคนตอบนะครับ   นายธนเดช มหโภไคย (ผูถื้อหุน้): นั�นคือที�อยากจะถามครับว่าทําไมต้องทํา Sale & Lease back ครับ เพราะว่าโดยเฉลี�ยแล้ว Leasing Cost  คอ่นข้างจะสงูกวา่ดอกเบี �ยเงินกู้นะครับ ขอถามเหตผุลด้วยครับ   นายรัฐวฒัน์ ศุขสายชล (กรรมการ): จริงๆมนัก็เป็นเรื�องจังหวะเวลานะครับ ในช่วงการบริหารด้านการเงิน บางครั �งความจําเป็นหรือจังหวะเวลา เพราะว่าอย่างการที�จะทําขายหุ้นเพิ�มทุนอะไรนั �น มนัต้องจัดประชุมผู้ ถือหุ้นใช่ไหมครับ ทีนี �ความต้องการมนัไมต่รงกนันะครับ หลงัจากที�ทํา Sale & Lease back แล้วเราถึงได้มาทําเพิ�มทนุ  นายธนเดช มหโภไคย (ผูถื้อหุน้): จริงๆเหตผุลผมไมรั่บนะครับ คือถ้าเราดใูนงบการเงินเราจะเห็นวา่เรามีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั �นในปี 2557 อยู่ประมาณ 56.7 ล้าน แต่ปี 2558 เหลือ 37 ล้าน เพราะฉะนั �นแสดงว่าเรามีวงเงินเหลืออยู่ที�คณุสามารถที�จะเอาเงินนี �มาใช้ เพราะฉะนั �นการทํา Sale & Lease back ต้นทนุแพงกวา่ดอกเบี �ยเงินกู้นะครับ คําถามคือทําทําไม   
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นายรฐัวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): คือผมไม่แน่ใจนะ แต่คิดว่าวงเงินที�เหลืออยู่น่าจะเป็นพวก PN นะครับ แล้วก็เป็น TR ซึ�งแบงค์จะกําหนดวา่ต้องใช้ตามวตัถปุระสงค์ที�คยุกบัแบงค์ไว้นะครับ บางทีมนัใช้กบัสว่นอื�นไมไ่ด้ ที�เขาเรียก TR ที�ใช้ตวั invoice นะครับ ในการใช้ซื �อวตัถุดิบบ้าง นะครับ ในการใช้ซื �อสินค้าบ้าง พวกนี �นะครับ ที�ทําสญัญากบัแบงค์ไว้ เราเอาวงเงินนี �ไปใช้อยา่งอื�นไมไ่ด้นะครับ ถึงแม้จะมีวงเงินอยู ่  นายธนเดช มหโภไคย (ผูถื้อหุ้น): ถ้าเกิดเราสงัเกตนะครับ ว่าเจ้าหนี �การค้าของบริษัทเราลดลงตลอด เรามีประเด็นอะไรกับ supplier หรือเปลา่ครับ เพราะถ้าเราดสูดัสว่น เจ้าหนี �การค้าเทียบต้นทนุตา่งๆลดลงตลอด ในระยะ 5 ปีที�ผ่านมา เพราะฉะนั �น ไปดนูิดนงึ วา่เกิดประเด็นอะไรบ้าง แล้วนั�นอาจจะเป็นปัญหาของการ Response ของเราด้วยนะครับ  นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): น่าจะมีสว่นในเรื�องของ Credit Termด้วยนะครับ มีการเปลี�ยนแปลง supplier,  credit term เรื�องของราคา นะครับ ก็ทําให้วงเงินมนัลดลง  นายบรรจง พิชญประสาธน์ (ผู้สอบบญัชี): ผมอยากรบกวนดหูมายเหตปุระกอบงบ ข้อ 14 นะครับ ตรงเจ้าหนี �การค้า ที�ว่าลดลง คือปี 2557 มีการโอนเงินมาผิดบญัชีอยู ่10 ล้านบาท นะครับ มียอดอยู ่77 ล้านบาท แต่ว่าไปโอนผิดมา 10 ล้านบาท ก็เหลอืประมาณ 67 ล้านบาท เอา 67 ล้านบาทมาเทียบกบั 63 ล้านบาทมนัตา่งกนัประมาณ 4 ล้านบาทนะครับ  นายธนเดช มหโภไคย (ผูถื้อหุ้น): ขอบคณุในการชี �แจงตรงนี �นะครับ ผมไม่ได้มองแค่ปีเดียว แต่ผมมองแนวโน้มหลายๆปี นะครับ ผมเอาตวัเลขคร่าวๆคิดวา่ทา่นผู้ ถือหุ้นนา่จะได้ประโยชน์ด้วยนะครับ ในปี 2558 ถ้าเราดเูจ้าหนี �การค้าเทียบกบัต้นทนุ เรามีเจ้าหนี �การค้าอยูป่ระมาณร้อยละ 18 ประมาณนี �นะครับ ขณะที�ปี 2556 ซึ�งอนันี �ไม่เกี�ยวกบัเรื�องของการโอนผิดนะครับ เรามีเจ้าหนี �การค้าเทียบต้นทนุอยูด้่วยประมาณร้อยละ 21.83 สงัเกตนะครับ ลดลงประมาณร้อยละ 3 นะครับ อนันี �คือภาพเบื �องต้นนะครับ ถ้าเราถอยไปอีก ในปี 2554, 2555 ก็ได้นะครับ เราจะเห็นวา่เรามีเจ้าหนี �การค้า เทียบต้นทนุ อยู่ประมาณที�ร้อยละ 23 จะเห็นวา่ลดลงตลอดนะครับ นั�นคือคําถามนะครับว่ามนัเกิดอะไรขึ �น เรามีปัญหาอะไรกบั Supplier หรือเปลา่ หรือ Supplier เขาไมค่อ่ยจะเชื�อใจเรา ถึงได้ลด Credit Term เราลงมา นะครับ  นายรฐัวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): ก็ต้องขอกลบัไปทําเป็นการบ้านก่อนได้หรือไม่ครับ คือตอบตอนนี �มนัไม่มีข้อมลูอยู่ในมือนะครับ คือเพราะวา่เป็นเรื�องที�ถามขึ �นมา มนัไมไ่ด้อยูใ่นวาระด้วยนะครับ มนัต้องไปตรวจสอบข้อมลูนะครับ คือตอบไปตอนนี �มนัก็ถกูบ้างไมถ่กูบ้าง มนัต้องไปดใูน รายละเอียดนะครับ มนัดแูคง่บที�มนัไมม่ีรายละเอียดอยูใ่นมือตอนนี �นะครับ   นายธนเดช มหโภไคย (ผูถื้อหุน้) : แล้วจะชี �แจงเรายงัไงครับ ขึ �นเว็บไซต์ดหีรือไม่ครับ ของบริษัทเลย เปิดเผยกบัผู้ ถือหุ้นทกุคนทราบ   นายรฐัวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ):  ผมตอบเป็นหนงัสอืได้หรือไมค่รับ 
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 นายธนเดช มหโภไคย (ผูถื้อหุน้):  ทําหนงัสอืผมก็ทราบคนเดียว นะครับ ผมอยากให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนได้ทราบครับว่าเกิดอะไรขึ �น โอเคไหมครับ เพราะทกุคนก็มีสว่นได้เสยีเหมือนกบัผมนะครับ  นายรฐัวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): ตอนนี �ติดประเด็นอะไรครับ ประเด็นไหนที�วา่มีปัญหาครับ  นายธนเดช มหโภไคย (ผูถื้อหุน้) : คําถามที�ผมถามเมื�อสกัครู่เลยครับ ถ้าอนัไหนที�คิดว่าจะชี �แจง หรือจะบอกว่าทกุคําถามซะด้วยซํ �านะครับ แนะนําเลยนะครับวา่เอารายละเอียด ที�ต้องชี �แจงขึ �นเว็บไซต์ เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทราบนะครับ  นายรฐัวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): รายงานการประชมุนี �มนัก็ต้องขึ �นอยูแ่ล้วนะครับ  นายธนเดช มหโภไคย (ผูถื้อหุ้น): แต่รายงานการประชุม ก็คือสิ�งที�เราถามตอบในห้องนี � สําหรับรายละเอียดที�กรรมการไม่สามารถชี �แจงรายละเอียดได้ ผมแนะนําว่าให้ชี �แจงแล้วขึ �นเว็บไซต์ของบริษัท เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านได้ทราบนะครับ ที�เป็นคําถามที�ค้างจากการประชมุ นะครับ  นายรฐัวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): ลองกําหนดประเด็นให้ชดัเจนได้ไหมครับ ผมจะได้ทําได้ถกูต้อง  นายธนเดช มหโภไคย (ผูถื้อหุน้): เอาคําถามหลงัสดุเมื�อสกัครู่นะครับ ที�เรื�องเจ้าหนี �นะครับ วา่เกิดอะไรขึ �น แสดงอยู่ในตวัอะไรอีกที�เกี�ยวข้องกบัการชี �แจงในวนันั �นก็ได้ครับ รวมทั �งเรื�อง sale and lease back วา่เขาทํายงัไงบ้าง ทําไมเป็นอยา่งนั �น ทําให้มีวงเงินสนิเชื�ออยูน่ะครับ  นายรฐัวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ):  เมื�อสกัครู่ทาง Auditor ก็ได้ตอบไปแล้วนะครับ ประเด็นนี � วา่มีการโอนเงินผิด  นายธนเดช มหโภไคย (ผูถื้อหุน้): ใช่ครับ อนันั �นมนัคือปี 2557 แตผ่มบอกวา่ถ้าเราถอยไปปี 2556 ตวัเลขมนัก็บอกเป็นนยัยะที�ไมป่กตินะครับ ไมใ่ช่โอนเงินผิด มนัโอนเงินผิดแคปี่เดียว บนัทกึบญัชีผิดแคปี่เดียว ปี 2556 ก็ไม่ใช่ ปี 2555, ปี 2554 ก็ยิ�งไม่ใช่ ผมมีตวัเลข 5 ปีนะครับ ผมลองทํามาให้เรียบร้อย ผมทําการบ้านเพื�อมาถามทา่นวา่ มนัเกิดอะไรขึ �น เพื�อจะเป็นภาพสะท้อนให้ทา่นไปปรับปรุงแก้ไข นะครับ เราในฐานะผู้ ถือหุ้น เราอยากได้ผลตอบแทน นะครับ เราไมอ่ยากเป็นผู้ ถือหุ้นเฉยๆ  ขอบคณุครับ  นาย ธีรยทุธ ถาวรกิจ (ผูถื้อหุน้): ขออนญุาตครับ ท่านประธานครับ ผมธีรยทุธ ครับ ในฐานะผู้ รับมอบฉนัทะครับ การที�เราจะเอาข้อมลูภายในขึ �นเว็บไซต์เนี�ย ผมมองวา่มนัเป็นเรื�องของความลบัทางการค้านะครับ ผมว่ามนัอาจจะไม่เหมาะ นะครับ แต่ถ้าท่านผู้ ถือหุ้นท่านใด มีความสงสยัในเรื�องของตวัเลข ผมว่า ตามที�ท่านประธานบอก ก็คือทําจดหมายชี �แจงน่าจะดีกว่านะ
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ครับ แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ วนันี �หลงัจากประชุมก็ให้แต่ละท่านลงชื�อว่าขอข้อมลูในเรื�องของตรงนี � นะครับ เพราะว่าตรงนี �มนัเป็นประเด็นในเรื�องของความลบัทางการค้านะครับ ขอบคณุครับ  นางกลัยา สาธุไกร (ผูถื้อหุน้):  สวสัดีคะ่ จากบริษัท จฑุาวรรณ แอสเซท นะคะ เห็นด้วยกบัทา่นผู้ ถือหุ้นที�พดูเมื�อสกัครู่คะ่ (นาย ธีรยทุธ ถาวรกิจ) ควรจะเป็นแบบนี � เพราะวา่ 3 โมงครึ�งแล้ว วาระการประชมุเรายงัไมเ่ดินหน้าเลย ขอให้พิจารณาด้วยคะ่  นายรฐัวฒัน์ ศขสายชล(กรรมการ) : ครับ เพราะฉะนั �น อยา่งที�ทางทา่นผู้ ถือหุ้นแจ้ง และผมก็ได้พดูไปแล้วนะครับว่า ท่านผู้ ถือหุ้นทา่นใดติดใจหรือมีคําถาม นะครับ ก็แจ้งมา เราจะทําเป็นเอกสารชึ �แจงไปนะครับ เราจะได้พิจารณาในวาระอื�นต่อไปได้ นะครับ  มติ ในวาระนี �เป็นวาระแจ้งให้ที�ประชมุทราบ จึงไมต้่องมีการลงมติ  วาระที%  3. พิจารณา และอนุมัติงบการเงนิประจาํปี 2558 สิ �นสุด ณ วันที% 31 ธันวาคม 2558 นายรัฐวฒัน์  ศขุสายชลได้เสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิงบการเงินประจําปี 2558 สิ �นสดุ ณ วนัที� FG ธันวาคม HII8 ของบริษัท ซึ�งผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว พร้อมรายงานผู้สอบบญัชี ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 2   มติ ที�ประชมุพิจารณาและมีมติเสยีงข้างมากอนมุตัิงบการเงินประจําปี HII8 สิ �นสดุ ณ วนัที� FG ธนัวาคม HII8 ของบริษัทตามที�ได้มีการนําเสนอด้วยคะแนนเสยีง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 135,752,488 74,042,200 100 209,794,788 64.71% 35.29% - 100%  วาระที%  4. พิจารณาและอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 นายรัฐวฒัน์ ศุขสายชล เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนมุตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี HII9 ในอตัราดงัตอ่ไปนี � G. คณะกรรมการบริษัท   คา่เบี �ยประชมุ ครั �งละ  5,000 บาท H. คณะกรรมการตรวจสอบ  คา่ตอบแทนรายเดือน       5,000 บาท  คา่เบี �ยประชมุ ครั �งละ        5,000 บาท  หลงัจากจบการนําเสนอที�ประชมุมีคําถามดงัตอ่ไปนี � นายธนเดช มหโภไคย (ผู้ ถือหุ้ น):ครับ เพื�อความเข้าใจนิดเดียวนะครับท่านประธาน ผลตอบแทนคณะกรรมการที�คณะกรรมการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้นนี�ไมไ่ด้รวมคา่ที�ปรึกษาใช่ไหมครับ  นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล (กรรมการ):ไมร่วมครับ มติ ที�ประชมุพิจารณาและมีมติเสยีงข้างมากอนมุตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี HII9 ตามที�ได้มีการนําเสนอด้วย คะแนนเสยีง 
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เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 108,726,211 74,042,200 C 182,768,411 59.49% 40.51 - 100% หมายเหต:ุ วาระนี �มีผู้มีสว่นได้เสยีจํานวน 3 ทา่น จึงเอาหุ้นออกจากฐานการคํานวน คือ  นายมาซามิ คตัซูโมโต   จํานวนหุ้น        22,458,800    หุ้น  นายนาโอะฮิโร ฮามาด้า  จํานวนหุ้น         2,858,000    หุ้น นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล   จํานวนหุ้น         1,709,577    หุ้น  วาระที%  5. พิจารณา และอนุมัติจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2558 นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล แจ้งต่อที�ประชุมว่าตามรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทที�ได้ชี �แจงให้ท่านผู้ ถือหุ้นทราบในวาระที� 2 และวาระที� 3 ไปแล้วนั �น ในปี 2558 บริษัทมีการดําเนินงานขาดทนุสทุธิ จํานวน 3,127,377.77 บาท ดงันั �น ตามมติที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้งดการจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2558  มติ ที�ประชมุพิจารณาและมีมติเสยีงข้างมากเห็นสมควรอนมุตัิการงดจา่ยเงินปันผลประจําปี 2558 ด้วยคะแนนเสยีง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 164,226,988 44,687,200 880,600 209,794,788 78.28% 21.30% 0.42% 100%  วาระที%  6. พิจารณา และอนุมัติแต่งตั �งผู้ตรวจสอบบัญชีและกาํหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจาํปี 2559 นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั �ง นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตเลขที� 4917 /หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 7147 /หรือ นายไกรสิทธิ.  ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 9429  /หรือ นางสาวเขมนันท์ ใจชื �น ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 8260 และท่านอื�นๆ แห่ง  บริษัท  พีวี  ออดิท จํากดั  เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2559 ของบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และกําหนดคา่ตรวจสอบบญัชีประจําปี 2559 จํานวน 900,000 บาท ตามที�ได้นําเสนอ มติ ที�ประชมุพิจารณาและมีมติเสยีงข้างมากอนมุตัิแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตรวจสอบบญัชีประจําปี 2559ตามที�ได้มีการนําเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 141,554,288 46,157,800 22,082,700 209,794,788 67.47% 22.00% 10.53% 100%  วาระที% 7. พิจารณาและอนุมัติให้มีการล้างขาดทุนสะสมโดยนําสาํรองตามกฎหมายและนําส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญมาล้างขาดทุนสะสม นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนมุตัิให้มีการล้างขาดทนุสะสมโดยนําสํารองตามกฎหมายและนําส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัมาล้างขาดทุนสะสม โดยได้ชี �แจงสรุปว่า ตามงบตอนนี �บริษัทมีสว่นเกินมลูค่าหุ้นอยู่ประมาณ 



                                    

 

 

               Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษทั ซงัโกะ ไดคาซติ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                
Factory :  Rojana  Industrial  Park  Rayong , 3/14  Moo  2,  T. Nongbua  A. Bankhai  Rayong  21120 Tel :  038-961877 - 80   Fax : 038-961876 

 รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559                                                                               Page 23 of 28 
 

52,870,818.28 บาทมีสํารองตามกฎหมายอยู่ 2,215,417.96 บาท ปัจจุบนัมีขาดทุนสะสมอยู่ที� 22,854,974.32 บาท เพราะฉะนั �นโดยตามกฎหมาย ก็ต้องเอาสํารองมาหกัก่อน สํารอง 2 ล้านบาท แล้วก็ใช้เงินสว่นเกินมลูค่าหุ้นอีกประมาณ 20 ล้านบาท ก็รวมเป็นยอดที�นํามาหกัล้างขาดทนุสะสมทั �งหมด 32,231,261,92 บาท มติ ที�ประชุมพิจารณาและมีมติเสียงข้างมากอนุมตัิให้มีการล้างขาดทนุสะสมโดยนําสํารองตามกฎหมายและนําสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัมาล้างขาดทนุสะสม ตามที�ได้มีการนําเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 135,752,588 74,042,200 0 209,794,788 64,71% 35.29% - 100%  วาระที% 8. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั �งกรรมการ แทนกรรมการที%พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล เสนอให้ที�ประชมุพิจารณาและอนมุตัิแตง่ตั �งกรรมการที�แทนกรรมการที�พ้นจากตําแหนง่ตามวาระ สาํหรับกรรมการที�ต้องออกตามวาระและขอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตั �งกรรมการกลบัเข้ามารับตําแหนง่ตอ่อีกวาระหนึ�ง ดงันี � 1. นายยทุธนา แตป่างทอง  2. นางพนูศรี ปัทมวรกลุชยั 3. นายนิพนัธ์ ตั �งพิรุฬห์ธรรม รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 3 หลงัจากจบการนําเสนอที�ประชมุมีคําถามดงัตอ่ไปนี � นายประสิทธิ�  จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): ระเบียบที�พดูกนัตอนต้นเรื�องขึ �นเว็บไซต์ ระเบียบนั �นได้ผ่านมติของคณะกรรมการชุดนี �แล้วใช่ไหมครับ   นายรฐัวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): ใช่ครับ   นายประสิทธิ�  จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): ครับ แสดงวา่กรรมการที�ครบวาระนี�เป็นผู้ รับผิดชอบมตินั �นด้วยนะครับ ใช่ไหมครับ   นายธีรยทุธ ถาวรกิจ (ผู้ ถือหุ้น): ระเบียบที�ทา่นประธานขึ �นเว็บไซต์ บงัคบัใช้ปีไหนครับ   นายรฐัวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): ปี 2559 ครับ   นายธีรยทุธ ถาวรกิจ (ผูถื้อหุน้): แสดงวา่การประชมุของครั �งนี �ยงัไมไ่ด้ใช้ใช่ไหมครับ ทา่นครับ  นายรฐัวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): ยงัไมไ่ด้ใช้ครับ 
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นายธีรยทุธ ถาวรกิจ (ผูถื้อหุน้): ขอบคณุครับ   มติ ที�ประชมุพิจารณาและมีมติเสยีงข้างมากเห็นสมควรอนมุตัิการแต่งตั �งกรรมการทั �ง 3 ท่านกลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระ ด้วยคะแนนเสยีง  1. นายยทุธนา แตป่างทอง  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 135,752,588 74,042,200 C 209,794,788 64.71% 35.29% - 100% 2. นางพนูศรี ปัทมวรกลุชยั เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 135,752,588 46,347,800 27,694,400 209,794,788 64.71% 22.09% 13.20% 100% 3. นายนิพนัธ์ ตั �งพิรุฬห์ธรรม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 135,752,488 46,347,900 27,694,400 209,794,788 64.71% 22.09% 13.20% 100%  วาระที% 9. พิจารณาและอนุมัติแก้ไขคาํผิด และเรียงลาํดับในข้อบังคับบริษัท นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนมุตัิแก้ไขคําผิด และเรียงลําดบัในข้อบงัคบับริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 4  มติ ที�ประชมุพิจารณาและมีมติไมเ่ห็นสมควรอนมุตัิแก้ไขคําผิด และเรียงลาํดบัในข้อบงัคบับริษัท (วาระนี �ใช้คะแนนเสียง ¾)ด้วยคะแนนเสยีง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 141,554,288 44,497,200 23,743,300 209,794,788 64.47% 21.21% 11.32% 100%  วาระที% 10. พิจารณาเรื%องอื%นๆ (ถ้ามี) ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเรื�องอื�นใดเพื�อพิจารณาเพิ�มเติม ตอนท้ายของการประชมุผู้ เข้าร่วมการประชมุมีข้อคําถาม สรุปได้ดงัตอ่ไปนี � นายประสิทธิ�  จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): ท่านประธาน ขออนญุาตสอบถามท่านคณะกรรมการนะครับ ซึ�งย้อนไปตอนต้น เรื�องหลกัเกณฑ์การให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น และเสนอชื�อกรรมการลว่งหน้า ซึ�งได้ถามท่านไปเมื�อสกัพกันงึแล้ววา่ หนึ�งเริ�มใช้หรือยงั ที�จริงผมดใูนเว็บไซต์ทา่นที�ดมูาไมเ่คยบอกวา่จะเริ�มใช้ปีหน้า แตว่า่คงจะไปใสแ่ล้ววา่จะเริ�ม
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ใช้การประชมุปีหน้า นะครับ ข้อที� 2 ถามวา่ ทา่นก็ตอบไปแล้วว่าได้ผ่านมติคณะกรรมการแล้วหรือยงั ท่านบอกว่าได้ผ่านแล้วนะครับ ก็บอกว่าจะเก็บไว้มาถามในวาระอื�นๆนี�นะครับ ข้อที� 3 ระเบียบวาระ หลกัเกณฑ์อนันี �ที�ท่านว่านี� ท่านได้ขออนญุาตตลาดหรือได้แจ้งตลาดหรือ กลต. เรียบร้อยแล้วหรือยงั นะครับ นี�คือคําถามที� 3 คําถามที� 4 นะครับ การที�ท่านประกาศเรื�องธรรมาภิบาล เรื�องความทดัเทียมกนัของผู้ ถือหุ้นนะครับ ต่างๆนี� ท่านเห็นว่าระเบียบที�ท่านกําหนดขึ �นมานี�ขดัต่อหลกัธรรมาภิบาลของทา่นหรือไม ่ทา่นไมใ่ห้ผู้ ถือหุ้นของทา่นที�ถือหุ้นตํ�ากวา่ 100,000 หุ้น และถือหุ้นไมถ่ึง 1 ปีได้เสนอ อนันี �ท่านขดักบัหลกัธรรมาภิบาลไหม แล้วข้อสดุท้าย ท่านคิดว่าเรื�องนี �นี�ขดัต่อกฎหมายไหม ท่านมีอํานาจไหมที�จะทํา นะครับ อย่าลืมนะครับว่าคณะกรรมการนี�คือกลุม่บคุคลที�ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้คดัเลอืก เหมือนกบัวาระที�ผ่านมา ให้เข้าทํางานให้บริษัทเพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทไม่ได้มีอํานาจอะไรจากผู้ ถือหุ้นเลย ที�จะไปออกหลกัเกณฑ์ระเบียบเพื�อไปจํากัดสิทธิ.ของผู้ ถือหุ้นที�ทา่นเรียกวา่ผู้ ถือหุ้นน้อย สว่นน้อย นะครับ ไมท่ราบจดทนัไหมครับ ก็ขอคําชี �แจงด้วยครับ   นายรฐัวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): คําถามข้อที� 1 ผมไมแ่นใ่จนะครับวา่ ถามวา่ประกาศใช้ปี 2559 ใช่หรือเปลา่   นายประสิทธิ�  จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): ผมถามทา่นไปแล้ว ผมก็ทวนให้ทา่นวา่ ทา่นบอกวา่ยงัไมใ่ช้ปีนี � ใช้ปีหน้า   นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): ผมยืนยนันะครับว่าเรา ตั �งแต่เราขึ �นเว็บไซต์ ก็โชว์ว่าใช้ในปี 2559 นะครับ ไม่ใช่เพิ�งไปแก้ไขนะครับ   นายประสิทธิ�  จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): ครับ ก็ประเด็นนี �ไม่ได้ถามแล้ว เพราะท่านตอบแล้ว ผมถามท่านว่าหลกัเกณฑ์อนันี �นะครับ ได้ผา่นการเห็นชอบจากตลาดหรือ กลต. แล้วหรือยงันะครับ คําถามข้อที� 1 คือเริ�มจากตรงนี �นะครับ ได้ผ่านการเห็นชอบแล้วหรือยงันะครับ ผมไมท่ราบวา่ต้องเป็นความเห็นชอบของตลาดหรือ กลต. เพราะวา่ทา่นเป็นคนออกหลกัเกณฑ์นะครับ   นายรฐัวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): หลกัเกณฑ์อนันี �เราปรึกษากบัที�ปรึกษากฎหมายของบริษัทนะครับ แล้วก็เราก็ดจูากบริษัทมหาชนที�เขามีระเบียบหลกัเกณฑ์แบบนี �นะครับ ซึ�งไมต่า่งกนันะครับ บริษัทมหาชนที�เราจะเรียกว่า copy ก็ได้นะครับ ที�เขาใช้นี�เป็นบริษัทมหาชนที�ได้ CG เต็มร้อย นะครับ หลายบริษัท  wording เหมือนกนั เงื�อนไขเหมือนกนั นะครับ รางวลัของปี 2557 นะครับ Top CG Report Awards นี� บริษัทที�มีข้อกําหนดคล้ายๆกบัของเรา คือไม่ต่างกนันะครับ คือกําหนดทั �งขั �นตํ�าของการถือหุ้น ระยะเวลาในการถือหุ้นนะครับ เหมือนๆกัน คือ บริษัทเชื �อเพลิงการบินกรุงเทพ, บริษัทฮาน่าไมโครอิเล็กทรอนิกส์, อินทชั, อินโนรามา่, ปตท., PTT Global อะไรอยา่งนี � เขาเป็นระเบียบอยา่งนี �ทั �งหมดนะครับ ก็คือดแูล้วก็คือเป็นมาตรฐาน แล้วทางของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์เอง ก็ยงัไม่ได้มีกําหนดหลกัเกณฑ์ที�ชดัเจนในเรื�องนี � นะครับ ซึ�งจริงๆแล้ว ถ้าตามกฎหมายนะครับต้องร้อยละ 5 ใช่ไหมครับ ของเรานี�มนั 100,000 หุ้นนี�มนัไมถ่ึงครึ�งเปอร์เซ็นต์เลยนะ   นายประสิทธิ�  จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): ขอประทานโทษครับ ท่านประธาน ระเบียบท่านไมได้บอก 100,000 หุ้ นนะครับ ระเบียบทา่นบอกวา่ผู้ ถือหุ้นที�จะลงชื�อนี�ต้องถืออยา่งน้อยคนนงึนี� 100,000 หุ้น และถือมา 1 ปี 
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 นายรฐัวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): รายนงึหรือหลายรายครับ  นายประสิทธิ�  จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): ก็รายนงึนี�ละ่ครับ   นายรฐัวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): รายนงึหรือหลายรายรวมกนัครับ   นายประสิทธิ�  จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): ไมท่ราบ ทา่นด ูถ้าผมผิดก็อนันี �ก็ผา่นไป นะครับ  นายรฐัวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): ของเราระบวุา่รายนงึหรือหลายราย  นายประสิทธิ�  จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): แล้วก็คําถามตอ่ไปนี� ธรรมาภิบาลที�ทา่นประกาศวา่ให้ความเสมอภาคกบัผู้ ถือหุ้น ไมว่่าจะถือหุ้นน้อยหรืออยา่งไร แล้วอนันี �ถือวา่เสมอภาคเหรอครับ ผมกําลงัจะถาม ผมถามทา่นตอ่ตรงนี �ครับ ทา่นช่วยอธิบาย  นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): อย่างที�บอกนะครับว่าเราให้สิทธิ.มากกว่าที�กฎหมายกําหนดนะ กฎหมายกําหนดว่าไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 แตก็่อยา่งที�พดูวา่ เราให้ความสาํคญักบัผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย เราถึงได้กําหนดเรทที�ตํ�าลงไป คือดีกวา่ที�กฎหมายให้สทิธิ.นะครับกฎหมายให้สทิธิ.ว่าผู้ ถือหุ้นรายย่อยต้องถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 นะครับ แต่ของเราแค่ 100,000 หุ้น ซึ�งคิดแล้วไมถ่ึงครึ�งเปอร์เซน็ต์ เพราะฉะนั �นไมไ่ด้ถือวา่เป็นการตดัสทิธิ.หรือวา่ไมเ่ห็นความสาํคญัผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยนะครับ เราให้ความสาํคญั   นายประสิทธิ�  จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): อีกประเด็นนงึนะครับ ที�จะให้ท่านชี �แจงข้อ 2.1 นะครับ ข้อห้ามที�จะไม่ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอนั �น ทา่นเสนอเกินกวา่กฎหมาย พ.ร.บ.ตลาดหลกัทรัพย์ ทา่นอาศยัอํานาจตามมาตราไหนครับ   นายรฐัวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): ยงัไงนะครับ ข้อ 2.1 เหรอครับ   นายประสิทธิ�  จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): 2.1 ล่ะครับ ท่านต้องดเูองเพราะว่าท่านเป็นคนออก ว่า พ.ร.บ.ตลาดหลกัทรัพย์หรือ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนอะไรที�พดูถึงนะครับ การบรรจวุาระประชมุเรื�องอนัไหนที�เขาห้าม แต่ว่าท่านได้ห้ามเกินกว่าข้อห้ามอนันั �น นะครับ เรื�องไหน   นายรฐัวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ):  ผมวา่นา่จะอยูใ่น พ.ร.บ. มหาชนน ที�วา่หลกัเกณฑ์ในการเสนอเรื�องวาระนะครับ ต้องไม่ขดัตอ่กฎหมาย ต้องไมเ่ป็นเรื�องอะไรนั �นอยูใ่น พ.ร.บ. เลยนะครับ ในข้อบงัคบัของบริษัทก็กําหนดไว้นะครับ   
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นายประสิทธิ�  จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): ผมอ่านให้ท่านฟังนะครับ ท่านบอกว่าอยู่ในกฎหมาย ผมอ่านกฎหมายไม่เจอ ท่านก็ช่วยอธิบายวา่กฎหมายฉบบัไหน เรื�องที�ผู้ ถือหุ้นเคยเสนอตอ่ที�ประชมุในรอบ 1 ปีที�ผา่นมา ข้อนี �ข้อแรกเลยนะครับ แล้วได้รับมติสนบัสนุนด้วยคะแนนเสียงที�น้อยกว่าร้อยละ 10 นะครับ เรื�องต่อไปนะครับ เรื�องที�ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือเรื�องที�อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนยัยะสําคญัต่อผู้ ถือหุ้น โดยรวม อนันี �ใครเป็นคนตีความครับ ถ้าบริษัทตีความว่าเรื�องนี �ไม่ก่อประโยชน์ บริษัทก็ไมต้่องบรรจุเข้าวาระการประชุม ท่านเอาอํานาจจากไหนที�สงูกว่าผู้ ถือหุ้นครับ คณะกรรมการนะครับ ท่านบอกว่าทุกเรื� องที�ยื�นมานี�ไม่ก่อประโยชน์ทั �งนั �น มันอาจจะก่อประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้ น ต่อบริษัท แต่ไม่ก่อประโยชน์ต่อคณะกรรมการ ทา่นก็บอกมีหลกัเกณฑ์แล้ว ท่านไม่บรรจุนะครับ เรื�องที�บริษัทได้ดําเนินการแล้วท่านก็ไม่บรรจุ แต่ดําเนินการแล้ว ถูกต้องไหม มีประสิทธิภาพไหม เป็นไปตามความต้องการของที�ประชุมผู้ ถือหุ้นไหม ท่านก็บอกว่าเป็นเรื�องที�บริษัทได้ดําเนินการแล้ว ก็ไมบ่รรจ ุผมก็ถามครับยกตวัอยา่งทั �งนี � ทา่นเอาถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ธรรมาภิบาลที�ท่านประกาศ แล้วท่านเอาอํานาจตามกฎหมายอะไรที�ออกมาจํากดัสทิธิ.ของผู้ ถือหุ้น แล้วท่านบอกมีมติคณะกรรมการแล้ว อนันี �ก็เป็นสาเหตทุี�ผมไม่สามารถลงคะแนนเสียงสนบัสนนุให้กรรมการกลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกครั �งหนึ�ง เพราะผมเห็นว่าเป็นการประทําที�ริดรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้นผู้ลงทนุ นะครับ ทา่นบอกมีมติไปเรียบร้อยแล้ว ทา่นเอาไว้ตอบตรงไหน หรือไม่ตอบก็ได้ ไม่เป็นไร ก็ได้ให้ผู้ ถือหุ้นทราบแล้ว ถ้ายงัไมไ่ด้ข้อชดัเจนอยา่งไร ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยก็อาจจะใช้สทิธิ.ตามกฎหมาย เปิดประชมุวิสามญัในเรื�องนี �โดยตรง ครั �งตอ่ไปครับ   นายธีรยทุธ ถาวรกิจ (ผูถื้อหุน้): ทา่นประธานครับ ขออนญุาตขดัจงัหวะครับ ตวัหลกัเกณฑ์ตรงนี � ผมได้เรียนถามท่านประธานแล้ว ทา่นประธานบอกว่าใช้บงัคบัในปี 2559 นะครับ ดงันั �นในประเด็นคําถามของท่านผู้ ถือหุ้นบางราย ที�เอามาถามในวาระเรื�องอื�นๆนี�ผมคิดว่ามนัไม่น่าจะเข้ามาพิจารณาได้นะครับ แล้วก็เท่าที�ผมศึกษากฎหมายของพระราชบญัญัติของหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์นี� ในมาตรา 89/28 นะครับ ในมาตรา 89 เรื�องของการประชมุผู้ ถือหุ้นทั �งหมดนั �น สิ�งที�ทา่นเสนอไว้ในเรื�องของวาระการประชุมนี�เรื�องที�ไม่ให้บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นนะครับ มนัก็ชอบด้วยกฎหมายนะครับ ผมเข้าใจว่าท่าน copy มาหมดแล้ว ใช่ไหมครับ  นายรฐัวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): ใช่   นายธีรยทุธ ถาวรกิจ (ผูถื้อหุน้): นะครับ ดงันั �นผมมองวา่ประเด็นเรื�องนี �ควรจะ นา่จะผา่นไปนะครับ ตอนนี �เวลามนัก็ลว่งเลยมาพอสมควรแล้วนะครับ ขอบคณุครับทา่นครับ   นายสมยศ ทนัสกลุ (สมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย): สวสัดีครับ ผมสมยศ ทนัสกุล อาสาพิทกัษ์สิทธิ.ของสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยนะครับ ขออนุญาตสอบถามเพื�อยกระดบัการประชุมของผู้ ถือหุ้นครับ เรื�องนโยบายต่อต้านคอรัปชั�นครับ ผมเข้าไปดูที�เว็บไซต์นี�ก็ยงัไม่พบนะครับ แล้วก็ที�เรื�องที� IOD ก็ไม่เห็นชื�อบริษัทของท่านนี�เข้าไปอยู่ในลิสต์นะครับ อยากสอบถามความคืบหน้าของโครงการต่อต้านคอรัปชั�นหน่อยครับว่าบริษัทของท่านนี�จะมีนโยบายเรื�องนี �หรือว่ายกระดบัการต่อต้านคอรัปชั�นเพื�อให้สงัคมไทยและบริษัทจดทะเบียนของไทย ดีขึ �นอยา่งไรครับ ขอบคณุครับ  
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นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): คือความจริง เรื�องตรงนี �ก็เป็นเรื�องที�กรรมการทุกคนก็ตระหนกัอยู่แล้วนะครับเรื�องการต่อต้านคอรัปชั�น แล้วก็เห็นด้วยอย่างยิ�งนะครับ แต่ก็ยงัไม่ได้สรุปเป็นประเด็นที�ชดัเจนว่าจะยงัไง แต่การที�จะเข้าร่วมกบัทาง IOD หรือวา่กบัทางตลาดนั �นเราพร้อมที�จะเข้าครับ อาจจะเป็นปีนี �นะครับ   นายประสิทธิ�  จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): ผมขอสรุปนิดนงึนะครับ ผมถามทา่นแล้วนี�ท่านยงัไม่ทนัตอบผมก็มีนกักฎหมายรับรองทา่นวา่ทา่นทําถกูกฎหมายแล้ว ไมต้่องตอบ สรุปนี�คือคําตอบของท่านใช่หรือไม่ครับ ผมยงัไม่ได้ยินท่านพดูเลย ว่าคําตอบคืออะไรยงัไง ครับ  นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล (กรรมการ): ได้ครับ ก็อย่างที�แจ้งให้ทราบนะครับว่า ระเบียบนี �เราก็ดูจากข้อกฎหมายด้วยนะครับ เพราะเราปรึกษากับที�ปรึกษากฎหมายเรานะครับ สองก็คือเราดจูากบริษัทอื�นๆที�เขากําหนดนะครับ อย่างที�ผมยกตวัอย่างรายชื�อเมื�อสกัครู่ เขาก็กําหนดอย่างนี �เหมือนกัน ว่าเรื�องใดที�จะนําเข้าที�ประชุมหรือกําหนดเป็นวาระได้ ผมว่าอนันี �เป็นเรื�องทั�วไปนะครับ มนัไม่ใช่ว่าของผมกําหนดอะไรที�มนัแตกต่างหรือมนัไปริดรอนสิทธิ.ของผู้ ถือหุ้นนะครับ อนันี �เรากําหนดตามกฎหมายเลย เราเป็นบริษัทเลก็ๆยิ�งไมก่ล้าอยูแ่ล้วครับ   นายประสิทธิ�  จงอศัญากลุ (ผูถื้อหุน้): ครับ ขอบคณุครับ     จากนั �นนายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ก็กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น และแขกผู้มีเกียรติทกุทา่น ปิดประชมุเวลา 16.23 น.  ลงชื�อ    ประธานในที�ประชมุ                 (นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล)   ลงชื�อ    เลขานกุารบริษัท                 (นางสาวสกลุทิพย์ หอ่มณี)   ลงชื�อ    ประธานคณะกรรมการ                      (นายมาซามิ คตัซูโมโต)  


