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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) วัน เวลา และสถานที*  การประชุมได้จัดขึ �นเมื�อวันที� 27 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโลตัส 1 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เลขที� 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  คณะกรรมการที*เข้าร่วมประชุม 
1. นายมาซามิ  คตัซูโมโต ประธานคณะกรรมการและประธานบริษทั 
2. นายรัฐวฒัน์  ศขุสายชล กรรมการและรองประธานบริษัท 
3. นายนาโอะฮิโร  ฮามาดา กรรมการบริษัท 
4. นางพนูศรี ปัทมวรกลุชยั กรรมการบริษัท 
5. นายยทุธนา แต่ปางทอง                     กรรมการบริษัท 
6. นางสาววลยัภรณ์  กณิกนนัต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
7. นายนิพนัธ์ ตั �งพรุิฬห์ธรรม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
8. นางสาวสกลุทิพย์  ห่อมณี เลขานกุารบริษัทและผู้บนัทกึการประชมุ ผู้บริหารบริษัทที*เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวประภาพรรณ ชนะพาล ผู้จดัการแผนกบญัชี 
2. นายสวุรรณะ มาญสติ ผู้ช่วยผู้จดัการแผนกบญัชีต้นทนุ 
3. นายประถม  ต่อฑีฆะ ผู้อํานวยการฝ่ายโรงงาน 
4. นายเกียรติภมูิ ภมูินนัท์ ผู้อํานวยการฝ่ายขายและการตลาด ผู้เข้าร่วมการประชุมอื*นๆ 
1. นายไกรสิทธิS ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบญัชี 
2. นางสาวเขมนนั  ใจชื �น  ผู้สอบบญัชี เริ*มการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทครั �งนี � มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะเป็นจํานวนรวมทั �งสิ �น 59 คน แบง่ออกเป็นผู้ ถือหุ้นที�มาด้วยตนเอง 39 คน ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะ 20 คน นบัรวมเป็นจํานวนหุ้นทั �งสิ �น 99,651,616 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.83 จากจํานวนหุ้นทั �งหมด 222,277,158 หุ้น ณ ตอนเปิดประชุม มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะเป็นจํานวนรวมทั �งสิ �น 39 คน แบ่งออกเป็นผู้ ถือหุ้นที�มาด้วยตนเอง 26 คน ผู้ถือหุ้นที�มอบฉันทะ 13 คน นับรวมเป็นจํานวนหุ้นทั �งสิ �น 98,444,106 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.29 จากจํานวนหุ้นทั �งหมด 
222,277,158 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที�กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท โดยนายมาซามิ คัตซูโมโต ประธานคณะกรรมการบริษัททําหน้าที�ประธานในที�ประชุม ได้มอบหมายให้นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล กรรมการของบริษัทเป็นผู้ ดําเนินการประชุม เพื�อความสะดวก และคล่องตัวในการชี �แจงรายละเอียดต่อที�ประชุม ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นางสาวเบญจมาศ   กอบเขตรกรรม ทําหน้าที�พิธีกรในที�ประชมุได้ชี �แจงรายละเอียดวธีิการออกเสียง และการ 

สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 1 
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นบัคะแนนเสียง      ต่อที�ประชุมในแต่ละระเบียบวาระตามรายละเอียดที�ปรากฎในเอกสารอธิบายขั �นตอนการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี � ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทได้นําระบบบาร์โค๊ดมาใช้ เพื�อช่วยอํานวยความสะดวกแก่การประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ�งช่วยลดระยะเวลาในขั �นตอนดงักล่าวให้รวดเร็วยิ�งขึ �น โดยบริษทัจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น ในทุกวาระที�มีการลงมติให้ผู้ ถือหุ้นทราบผลทนัที ซึ�งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม บริษัทขอเรียนขั �นตอนให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านทราบดงันี � 
1. การออกเสียงลงคะแนน จะใช้บัตรลงคะแนนเสียง ที�เจ้าหน้าที�ได้จัดเตรียมให้ ขณะลงทะเบียน  ก่อนการประชุม ซึ�งผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียง เท่าจํานวนหุ้นที�ถืออยู่ โดยถือวา่ 1 หุ้น มี 1 เสียง สําหรับ   ผู้ รับมอบฉันทะ ซึ�งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉนัทะแล้ว ว่าเห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะจะไม่มีสิทธิSออกเสียงลงคะแนนในที�ประชมุอีก 
2. หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยตามที�คณะกรรมการนําเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั �นยกมือขึ �น เมื�อประธานที�ประชุมกล่าวสอบถามผู้ ถือหุ้นจบ ในกรณีนี �ประธานจะให้ผู้ ถือหุ้น ผู้ซึ�งไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียง ส่งบตัรลงคะแนนเสียงที�เจ้าหน้าที�ได้จดัเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม เฉพาะวาระที�พิจารณานั �น ให้เจ้าหน้าที�ของบริษัท เพื�อจะนํามารวมคะแนนเสียงในวาระนั �นว่า      มีคะแนนเสียงเห็นด้วยเท่าไร ไม่เห็นด้วยเท่าไร และ งดออกเสียงเท่าไร แจ้งให้ที�ประชมุรับทราบ  โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั �งหมด ส่วนผู้ ถือหุ้นที�ทําหนงัสือมอบฉนัทะให้ผู้ อื�นเข้าร่วมประชมุและได้ออกเสียงลงคะแนนมาในแต่ละวาระแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะบันทึกการออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นรวมไว้ในเครื�องคอมพิวเตอร์เพื�อนบัคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระ ส่วนคะแนนเสียงที�เห็นด้วย รบกวนผู้ ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนในช่องเห็นด้วยและส่งใบลงคะแนนทั �งหมดคืนให้เจ้าหน้าที�ภายหลงัจากการประชมุ เพื�อความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน 
3. ในวาระเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการซึ�งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ผู้ ถือหุ้นอาจไม่เห็นด้วย      กบักรรมการบางท่านที�บริษทัเสนอแต่งตั �ง ดงันั �นเพื�อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นได้โดยอิสระ บริษัทจะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอแต่งตั �งออกนอกห้องประชมุ และเพื�อความโปร่งใส บริษัทขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านที�      เข้าร่วมประชุม ลงคะแนนเสียงแบบใช้บตัรลงคะแนนเสียง เพื�อเลือกตั �งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยใช้             บตัรลงคะแนนเสียงที�บริษัทได้แจกให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วในขณะที�ลงทะเบียน และเพื�อให้กระบวนการประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ในวาระเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการซึ�งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ บริษทัจะขอเก็บบตัรลงคะแนนเลือกตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล ภายหลงัจากผู้ ถือหุ้นเลือกตั �งกรรมการทั �ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วในคราวเดียวกนั ซึ�งจะช่วยลดระยะเวลาให้สามารถรวบรวมการเก็บบตัร และการรวมคะแนนจากผู้ ถือหุ้นได้รวดเร็วขึ �น 
4. ผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที� ซึ�งจะคอยอํานวยความสะดวกและอธิบายให้เข้าใจได้ โดยการประชุมผู้ ถือหุ้นครั �งนี � บริษัทจดัให้มีการบนัทกึภาพการประชุมเผยแพร่เป็นคลิปไฟล์ บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sankothai.net เพื�อให้บริการแก่ผู้ ถือหุ้ นที�สนใจและไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม โดยจะดําเนินการประชุมเป็นภาษาไทย เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านได้เข้าใจตรงกนั ในกรณี ที�ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลต่างชาติ และประสงค์
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จะสอบถามเป็นภาษาองักฤษ ขอให้ติดต่อฝ่ายลงทะเบียนเพื�อบริษัทจะจัดเจ้าหน้าที�เป็นล่ามแปลคําถามคําตอบเป็นภาษาไทยให้ต่อไป 
5. ผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนรบกวนยกมือและแจ้งชื�อ นามสกุล กับเจ้าหน้าที�บริษทับริเวณโต๊ะรับคะแนนในเวลานี � หลงัจากนั �น นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล กรรมการของบริษัทได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี � วาระที*  1. พจิารณา และรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2557  นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชลเสนอให้ที�ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ซึ�งได้ประชุมไปเมื�อวนัที� 28 เมษายน 2557 ซึ�งบริษัทได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมกบัหนงัสือ        บอกกล่าวนดัประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 1  มติ ที�ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ตามที�ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคํานวณ 

98,657,106 0 0 98,657,106 
100% - - 100% 

 วาระที*  2. พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี*ยวกับรายงานประจําปีของบริษัทในรอบปีที*ผ่านมาและข้อเสนอเกี*ยวกับการดําเนินกิจการในอนาคต นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชลเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อที�ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปีที�ผ่านมาและข้อเสนอเกี�ยวกบัการดําเนินกิจการในอนาคต ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 2  หลงัจากจบการนําเสนอที�ประชุมมีคําถามดงัต่อไปนี � นางก้อยทิพย์ ศรีวีระรานีชกุล ถามว่า : ทราบว่าปีที�ผ่านมาบริษัทยงัไม่ได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านคอรัปชั�น อยากทราบว่าในปีต่อไปหรือในอนาคตข้างหน้าบริษัทจะเข้าร่วมโครงการนี �หรือไม่ และคําถามข้อที� 2 อยากทราบว่า ครั �งแรกที�บริษทัเข้ามาในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นเพียงเล็กน้อย ต่อจากนั �นมา 2 ปีที�ผ่านมาบริษัทก็ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นอีกเลย เนื�องจากว่าบริษัทขาดทุน อยากให้ท่านคณะกรรมการช่วยชี �แจงและให้กําลงัใจกบัผู้ ถือหุ้นว่าเกิดอะไรขึ �น แล้วในอนาคตบริษัทจะเติบโตแล้วมีเงินปันผลได้ด้วยวิธีใด  นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชลตอบว่า : เรื�องของการต่อต้านทจุริตคอรัปชั�น บริษัทก็เห็นด้วยเพียงแต่ว่ายงัไม่มีมติที�เป็นรูปธรรม แต่ในเรื�องของการทํางาน หรือการปฏิบัติตามระบบ ระเบียบหรือว่าหลกัเกณฑ์ต่างๆ การควบคุมดูแลเรื�องของการทุจริตคอรัปชั�น บริษัทได้มีการตรวจสอบภายในเพื�อติดตามควบคุม ส่วนในเรื�องของผลประกอบการ อย่างที�ทุกท่านทราบ ว่าบริษัทขาดทุนจึงยงัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ และตอนนี �บริษัทก็กําลังมองหาหนทางว่าจะตอบแทนผู้ ถือหุ้นนอกจากการจ่ายเงินปันผลได้ด้วยวิธีใด 
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นางก้อยทิพย์ ศรีวีระรานีชกุล ถามต่ออีกว่า : เห็นบริษัทหลายๆ บริษัทใช้วิธีการเพิ�มทนุ นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชลตอบว่า : บริษัทก็คิดอยู่ หากถ้าเป็นประโยชน์ทั �งบริษัทและทั �งผู้ ถือหุ้นโดยรวมก็เป็นวิธีที�น่าสนใจ นางก้อยทิพย์ ศรีวีระรานีชกุล ถามต่ออีกว่า : โดยส่วนตวัแล้วเป็นผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แล้วถือตั �งแต่ IPO ยงัไม่ได้ขายเลย ได้รับเงินปันผลอยู่นิดหน่อยเท่านั �น วนันี �เลยยงัตั �งใจมาถามว่ามนัเกิดอะไรขึ �น และในอนาคตจะดีกว่านี �ไหม จะได้มีกําลงัใจถือต่อไปอีก นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ :  ขอบคุณมาก และที�ได้เลือกของชําร่วยเราเป็นพระ เพราะว่าถ้าให้เป็นของอื�นๆ ก็ไม่มีคณุค่าทางจิตใจ แบบนี �คือตั �งใจให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนและตั �งใจให้ได้ผลประกอบการดีๆ นางก้อยทิพย์ ศรีวีระรานีชกุล กล่าวต่ออีกวา่ :  ขอให้กําลังใจกบัคณะกรรมการ และผู้ ถือหุ้นทุกท่านด้วย หวงัว่าอนาคตของบริษัทจะเติบโตไปได้ดีกว่านี � และผู้ ถือหุ้นทกุคนจะได้รับเงินปันผลกนัถ้วนหน้า นางนนัทา เรืองจิระขจร กล่าวว่า : สวสัดีค่ะ ท่านคณะกรรมการ ดิฉันนางสาวนนัทา เรืองจิระขจร เป็นผู้ รับมอบอํานาจจาก นางสาวอรุณี เลื�อมประพางกุล อยากจะถามว่าธุรกิจของบริษทั องิกบัอตุสาหกรรมรถยนต์รายได้ของบริษัทไม่ทราบว่าอยู่ในอตุสาหกรรมรถยนต์ประมาณร้อยละเท่าไหร่และอยู่ในหมวดเครื�องใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่ มีประมาณยอดขายปีนี � 
460 ล้านบาทคาดวา่จะมีกําไรร้อยละเท่าไหร่ นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ :   ในสดัส่วนของผลิตภณัฑ์ เรามียอดขายในส่วนของอตุสาหกรรมยานยนต รอยละ 60 ในส่วนของอตุสาหกรรมไฟฟ้าร้อยละ 20 ที�เหลือเป็นผลิตภณัฑ์อื�นๆ สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ร้อยละ 60 หมายถึง ทั �งรถยนต์และ มอเตอร์ไซด์รวมกนั ในสดัส่วนของกําไรสุทธิคงพูดไม่ได้ แต่คาดว่าจะมีกําไรสําหรับปีนี � แต่เท่าไหร่คงตอบยงัไม่ได้ นายเมธี รังษีวงศ์ ถามว่า : เรียนท่านผู้บริหารผม เมธี รังษีวงศ์ ผู้ รับมอบฉันทะ อยากจะสอบถามเพิ�มเติมในส่วนของที�มีการเพิ�มจํานวนลูกค้าทั �งสี�กลุ่ม ทั �งตวัรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ เครื�องใช้ไฟฟ้า เครื�องจักรกลการเกษตร สอบถามเรื�องคําสั�งซื �อที�มีการเพิ�มจํานวน คือ 

1. มีการเพิ�มจํานวนลูกค้า อย่างรถยนต์จาก 13 ราย เป็น 20 รายปัจจบุนัเพิ�มได้แล้วทั �งหมดกี�รายในแต่ละส่วน 
2. คําสั�งซื �อของแต่ละกลุ่มตอนนี �มีเข้าอย่างต่อเนื�องหรือวา่อย่างไรบ้างอยากให้อพัเดต 
3. ให้เรื�องอตุสาหกรรมรถยนต์ที�คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 17 เมื�อเทียบกบัปีที�แล้ว ตรงนี �อยากให้อพัเดตให้ทราบว่าเดือนที�ผ่านมา เดือนมกราคม-เมษายน ตอนนี �เป็นไปตามเป้าหมายอย่างที�ตั �งใจไว้หรือไม่ นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : จากที�ได้นําเสนอตามกราฟว่าเพิ�มกี�ราย ข้อมลูนี �เป็นจํานวนลูกค้าแน่นอนไม่ใช่ประมาณการ บริษัทได้ลูกค้าใหม่จํานวนรายที�เพิ�มขึ �นจาก 11 ราย เป็น 20 ราย อนันี �ตกลงกนัเรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ว่ายอดการสั�งซื �อของอตุสาหกรรมยานยนต์ จะต้องมีการทําแม่พิมพ์ก่อน ซึ�งต้องใช้เวลาส่วนหนึ�ง สองสําหรับเรื�องคําสั�งซื �อ เริ�มทยอยแต่ยงัไม่ได้ทนัทีทนัใด เพราะการทําแม่พมิพ์ใช้เวลาอย่างน้อย 60 วนั ในช่วงแรกๆ ยอดสั�งซื �อจะยงัไม่มาก  
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เปิดคําสั�งซื �อมาอาจจะเป็นหลกัพนัต่อเดือน เพราะฉะนั �นต้องรอช่วงปลายปี สาม สําหรับ 4 เดือน ถามว่าเป็นไปตามเป้าที�วางไว้หรือไม่ ก็ยงัไม่ถงึกบัเข้าเป้านกัแต่ก็ไม่ตกจากที�ตั �งไว้มากนกั คิดว่าอยู่ประมาณร้อยละ 5 จากเป้าที�ตั �งไว้ มต ิในวาระนี �เป็นวาระแจ้งให้ที�ประชุมทราบ จงึไม่ต้องมีการลงมติ วาระที*  3. พจิารณา และอนุมัตงิบการเงนิประจาํปี 2557 สิ �นสุด ณ วันที* 31 ธันวาคม 2557 นายรัฐวฒัน์  ศขุสายชลได้เสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอนุมตัิงบการเงินประจําปี 2557 สิ �นสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัท ซึ�งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว พร้อมรายงานผู้สอบบญัชี ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 2  
 มต ิที�ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิงบการเงินประจําปี 2557 สิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทตามที�ได้มีการนําเสนอด้วยคะแนนเสียง เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคํานวณ 

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

 วาระที*  4. พจิารณาและอนุมัตแิต่งตั �งกรรมการแทนกรรมการที*พ้นจากตําแหน่งตามวาระ นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมตัิแต่งตั �งกรรมการที�แทนกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระ สําหรับกรรมการที�ต้องออกตามวาระและขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตั �งกรรมการกลับเข้ามารับตําแหน่งต่ออีกวาระหนึ�ง ดงันี � 
1. นายนาโอะฮิโร ฮามาดา 
2. นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล 
3. นายสนัติ เนียมนิล รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 3   มติ ที�ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั �งกรรมการทั �ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียง 
1. นายนาโอะฮิโร ฮามาดา  เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคํานวณ 

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

2. นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคํานวณ 
97,613,207 0 0 97,613,207 

100% - - 100% 
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3. นายสนัติ เนียมนิล เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคํานวณ 
98,689,407 0 0 98,689,407 

100% - - 100% 
 วาระที*  5. พจิารณาและอนุมัตกิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 ในอตัราดงัต่อไปนี � 1. คณะกรรมการบริษทั   ค่าเบี �ยประชุม ครั �งละ         5,000 บาท 2. คณะกรรมการตรวจสอบ  ค่าตอบแทนรายเดือน        5,000 บาท 

 ค่าเบี �ยประชุม ครั �งละ         5,000 บาท  มต ิที�ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 ตามที�ได้มีการนําเสนอด้วย คะแนนเสียง เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคํานวณ 
67,463,207 0 0 67,463,207 

100% - - 100% 
 วาระที*  6. พจิารณา และอนุมัตจ่ิายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานปี 2557 นายรัฐวฒัน์ ศุขสายชล แจ้งต่อที�ประชุมว่าตามรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทที�ได้ชี �แจงให้ท่านผู้ ถือหุ้นทราบในวาระที� 2 และวาระที� 3 ไปแล้วนั �น ในปี 2557 บริษัทมีการดําเนินงานขาดทนุสทุธิ จํานวน 16,406,005.15 บาท ดงันั �น ตามมติที�ประชมุคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรให้งดการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2557  มต ิที�ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรอนุมตัิการงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2557 ด้วยคะแนนเสียง เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคํานวณ 

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

 วาระที*  7. พจิารณา และอนุมัตแิต่งตั �งผู้ตรวจสอบบัญชีและกําหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจาํปี 2558 นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมตัิแต่งตั �ง นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4917 /หรือ นายเทิดทอง เทพมังกร ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3787  หรือ นายไกรสิทธิSศิลปมงคลกุล 
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ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 9429  แห่ง  บริษัท  พีวี  ออดิท จํากัด  เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2558 ของบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และกําหนดค่าตรวจสอบบญัชีประจําปี 2558 จํานวน 800,000 บาท ตามที�ได้นําเสนอ มติ ที�ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิแต่งตั �งผู้ สอบบญัชีและกําหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจําปี 2556 ตามที�ได้มีการนําเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคํานวณ 
98,689,407 0 0 98,689,407 

100% - - 100% 
 วาระที* 8. พิจารณาเรื*องอื*นๆ (ถ้ามี) ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเรื�องอื�นใดเพื�อพิจารณาเพิ�มเติม ตอนท้ายของการประชมุผู้ เข้าร่วมการประชมุมีข้อคําถาม สรุปได้ดงัต่อไปนี � คณุสวุนชุ เจริญสวสัดิSพงศ์ กล่าวว่า : สวสัดีค่ะ ดิฉนัชื�อสุวนุช เจริญสวสัดิSพงศ์ เป็นผู้ รับมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นรายย่อยซึ�งก็คือลกูชาย ก่อนที�จะปิดการประชุมก็ขออนญุาตเรียนถามดงันี � แผนงานสําหรับ         ปี 2558 เป็นอย่างไรบ้างเมื�อเทียบกับปี 2557 ที�บริษัทกําหนดไว้ว่าปี 2557 เนื�องจากมีงบประมาณขาดทุนอยู่    ไม่สามารถจ่ายปันผลได้ ที�นี �ปี 
2558 ไม่ทราบว่าเราจะตั �งเป้าที�จะโตร้อยละเท่าไหร่ แล้วที�ตั �งไว้มีโอกาสที�จะเป็นไปได้ที�จะทําให้บริษัทมีกําไรแล้วสามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นรายย่อยซึ�งมีความคาดหวงัว่าจะได้เงินปันผล แล้วมีความเสี�ยงอะไรที�ทําให้บริษทัไม่สามารถที�จะไปถงึเป้าหมายตรงนั �นได้ นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ :  ประมาณการปี 2558 บริษทัตั �งเป้าไว้ คาดวา่จะอยู่ประมาณ 460 ล้านบาท โตจากปีที�แล้วร้อยละ 25 ถ้าอตุสาหกรรมยานยนต์ไม่มีอะไรพลิกล็อค ไม่มีโรคอะไรแทรกซ้อน ก็คาดว่าจะได้ตามเป้าหมายนี � คุณสุวนุช เจริญสวัสดิSพงศ์ ถามเพิ�มเติมว่า : ไม่ทราบว่ากําไรร้อยละ 25 จะเทียบเป็นกําไรออกมาต่อหุ้นแล้วสามารถที�จะจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่ นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : ตอนนี �บริษัทขาดทนุสะสมอยู่ประมาณ 19 ล้าน กําไรสทุธิอยู่ที�ประมาณร้อยละ 
3-5 แต่ก็อาจจะยังไม่ครอบคลุม สําหรับปีนี � ถ้าพูดตรงนี � ก็ลองคํานวนดู พดูตรงๆยงัไม่ได้ ในเรื�องของการจ่ายปันผลก็ดูจากตัวเลข แต่บริษัทก็จะพยายามหาวิธีทางอื�นดูว่าจะให้ตอบแทนผู้ลงทุนหรือผู้ ถือหุ้นอย่างไร ในเรื�องของกําไรก็ดูจากยอดขายของบริษัท เพราะตอนนี �ขาดทนุสะสมอยู่ที� 19 ล้านตามกฎหมายถ้ายงัมีขาดทนุสะสมอยู่จ่ายปันผลก็ยงัจ่ายไม่ได้ คณุสวุนชุ เจริญสวสัดิSพงศ์ ถามเพิ�มเติมอีกว่า: พอจ่ายเงินปันผลไม่ได้ ค่าบําเหน็จที�คณะกรรมการควรจะได้รับก็ยงัไม่ได้เหมือนกนั มนัจะสอดคล้องกนัด้วย นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : จะพยายามหาวธีิอื�นดู ว่าจะหาวิธีชดเชยให้กบัผู้ ถือหุ้นอย่างไร อยู่ระหว่างการพิจารณา 
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คุณสุวนุช เจริญสวสัดิSพงศ์ ถามเพิ�มเติมอีกว่า: ที�บริษัทจะโตร้อยละ 25 เทียบกบัปี 2557 ที�ขาดทุนแสดงว่าเราจะต้องเบิ �ลมาอีกมากกว่าร้อยละ 25 หรือไม ่นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : ยอมรับว่าจริงๆแล้วอตุสาหกรรมที�ทางรัฐบาลประมาณการ มนัจะโตแค่ร้อยละ 
17 แต่ที�บริษัทเราโตมากกว่าอตุสาหกรรมโดยรวม เพราะว่าปีที�แล้วยอดขายตกไปเยอะ มนัโตจากยอดที�ตํ�า จริงๆมนัก็เลยยงัไม่ครอบคลมุ คณุสวุนชุ เจริญสวสัดิSพงศ์ ถามเพิ�มเติมอีกว่า: ขอทราบปัจจยัเสี�ยงหลักที�จะทําให้บริษัทไม่สามารถไปถึงร้อยละ 
25 ได้คืออะไร นอกจากตวัเศรษฐกิจภายนอกแล้ว ภายในเกี�ยวกบัการบริหารจดัการผลิตบริษัทมีความพร้อมหรือไม ่นายรัฐวฒัน์ ศุขสายชล ตอบว่า : คือจริงปัจจยัภายนอกก็คือ เรื�องของตลาดโลกที�ยงัอ่อนแออยู่ก็มีส่วน ภายในบริษทัเองความมั�นใจ ความแน่นอนมนัยงักลํ �ากลึ�งอยู่วา่จะมีเหตุการณ์อะไรบ้างไหม ในเรื�องของการเมือง คือถ้าการเมืองนิ�งไม่มีเหตุการณ์อะไร ก็คิดวา่อตุสาหกรรมรถยนต์ปีนี �ยงัโตอยู่ เพราะปัจจุบนัรถยนต์ถือว่าเป็นปัจจยัที� 5 ของคนแล้ว ไม่ใช่ที�เราท่องกันตอนสมัยเด็กๆ มี4อย่างแต่รถยนต์นี �เป็นปัจจัยที� 5แล้ว คนหยุดซื �อรถยนต์ไป 2 ปีแล้วปี 2556-2557 เพราะฉะนั �นปีนี �ก็เชื�อว่าความต้องการก็ยงัมีอยู่ เหมือนอย่างงานมอเตอร์โชว์ที�ผ่านมา ยอดสั�งซื �อถ้าเทียบกบัปีก่อนตํ�ากว่าร้อยละ 5 แต่ตวัเม็ดเงินกลบัมากกว่า เพราะว่าคนซื �อรถราคาแพง ส่วนรถเล็กผู้ ซื �อไม่สามารถผ่านการพิจารณาจากบริษัทลิซซิ�ง แต่ความต้องการของคนซื �อเยอะ เพราะฉะนั �นถ้าเหตุการณ์บ้านเมืองเราไม่มีปัญหาอะไรแล้วอย่างที�ทางการให้ข่าวมาก็คือว่า พวกงบประมาณนี �รู้สึกว่าเริ�มทยอยออกมาแล้วเพราะฉะนั �นก็ยังเชื�อว่าครึ�งปีหลังอุตสาหกรรมยานยนต์จะกลบัมา คณุสวุนชุ เจริญสวสัดิSพงศ์ ถามยํ �าอีกว่า: กล่าวคือในองค์กรเองมีความพร้อมในการผลิตในการรับรอง ยอดสั�งซื �อ ศกัยภาพในองค์กรเราไม่มีปัญหา เรารอแต่เศรษฐกิจภายนอกเพียงอย่างเดียว ถ้าภายนอกการเมืองนิ�ง เศรษฐกิจดี เราพร้อมลยุใช่หรือไม ่นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : ใช่เพราะในช่วงปี 1-2 ปีที�ผ่านมาภายในบริษทัเองก็ปรับปรุงโครงสร้างใหม่ วางระบบใหม่หลายเรื�อง มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ เมื�อสกัครู่เราก็มีนําเสนอว่ามีโครงการลดต้นทนุอะไรบ้าง นายเมธี รังษีวงศ์ กล่าวว่า : ผมเมธี รังษีวงศ์ ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ�มเติม คือถ้าดูในวาระการประชุมปีที�แล้วบอกว่าในส่วนของสดัส่วนยอดการขาย บอกกว่าชิ �นส่วนยานยนต์จะมียอดขายเฉลี�ยร้อยละ 60 ชิ �นส่วนจกัยานยนต์มียอดเฉลี�ยร้อยละ 25 รวมกนัคือร้อยละ 85 ของยอดขายรวม แต่เมื�อสกัครู่ทางผู้บริหารแจ้งว่าตอนนี �ยอดของยานยนต์และชิ �นส่วนของจกัรยานยนต์รวมกนัอยู่แค่ร้อยละ 60 สอบถามว่าทําไมถงึลด นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล ตอบว่า : ก็อย่างที�ทราบว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ลดลง บริษัทก็พยายามไปหา ผลิตภณัฑ์อื�น ไปหาอตุสาหกรรมไฟฟ้าเพิ�มขึ �น สดัส่วนเลยเปลี�ยน นายเมธี รังษีวงศ์ ถามเพิ�มเติมว่า : ผลการลงทุนในปี 2556 ที�มีการลงทุนทั �งหมดสี�อย่าง อยากสอบถามว่าในส่วนของการซื �อที�ดินรองรับการขยายโรงงานในอนาคตตรงนี �ซื �อไปเรียบร้อยแล้วหรือไม ่นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : ใช่ ถ้าดูจากหนี �สินก็จะมีค่าที�ดินอยู่ด้วย 10 ล้าน เราซื �อไปเรียบร้อยแล้ว 
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นางก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกลุ ถามเพิ�มเติมว่า : ในโอกาสข้างหน้าบริษัทจะมีโอกาสที�จะล้างขาดทุนได้ด้วยวิธีใด ในโอกาสข้างหน้าของบริษัทคิดที�จะทําสินค้าประเภทอื�นไหม มาเป็นการประกอบให้มีผลกําไรเพิ�มขึ �น นายรัฐวฒัน์ ศุขสายชล ตอบว่า : คิดทุกวนั แน่นอน ผมมองโลกในแง่ดี แล้วเชื�อว่าในสิ�งที�บริษัททําอยู่ คือไม่ได้มองโลกในแง่ดีแล้วนั�งเฉยๆ บริษัทก็ทําอยู่เรื�องของการหาลูกค้ารายใหม่ๆ บริษัทพยายามหาลูกค้าต่างประเทศเพิ�มขึ �น ลูกค้าหลายรายเป็นของทางยุโรปที�เพิ�มเข้ามาเพราะบริษัทไปเจาะตลาด เพราะฉะนั �นเชื�อว่าผลตอบรับที�เราได้ติดต่อไปน่าจะมีมากมายเพิ�มขึ �นเรื�อยๆ เชื�อว่าจะล้างขาดทุนได้แน่ๆภายในไม่นาน แต่ว่าสิ�งที�บริษัททําอยู่ในปัจจุบนัมนัเป็นเรื�องที�ยงัพดูไม่ได้ แม้แต่ตวัผลิตภณัฑ์ใหม่คือตอนนี �บริษัท ร่วมมือกบัหน่วยงานราชการหลายแห่ง ทั �งอาจารย์มหาวิทยาลยั ทําโครงการร่วมกนัทั �งกบั สวทช. Nec-tech   M-tech ร่วมกบัอาจารย์มหาวทิยาลยัทําโครงการร่วมกันแต่ว่าก็คงจะตอบไม่ได้ ยังไม่สําเร็จแต่ทําอยู่ ในเรื�องของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ความจริงอย่างพระที�เอามาก็เป็นงานหล่ออย่างนึงบริษัทก็มองๆอยู่หลายรูปแบบเหมือนกนั นายพงศธร วณิชเสถียร กล่าวว่า : สวสัดีครับ ผมพงศธร วณิชเสถียร ผู้ รับมอบฉันทะ เพราะว่าเห็นบริษัทมีผลดําเนินงานขาดทุนมา 2 ปี คงอธิบายบางส่วนไปแล้ว นอกจากการบริหารงานไปในแนวเดิมพยายามหาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆแล้วก็ตามที�เพื�อให้ผลดําเนินการดีขึ �น ดําเนินไปที�บริษัทเคยทําในแนวเดิม บริษัทมีมมุมองด้าน Organics Growth อย่างไรบ้างครับเพื�อให้มนัเป็น Big Job หรือ Big Growth อย่างไรบ้าง มนัก็ยงัมีปัญหาอปุสรรคบ้างเป็นธรรมดาจากอะไรก็ตามที�นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทปกติ มีอะไรที�มนัจะเป็นพวก Organic หรือเป็น Big Growth บ้างหรือไม่ นายรัฐวฒัน์ ศุขสายชล ตอบว่า : ที�จริงก็มีคนมาติดต่อหลายราย ก็มีการพูดคุยกัน เพียงแต่ว่ายงัไม่ถึงจุด ที�ไปกนัได้ แต่ถามว่ามีไหม ตอบว่ามี นายพงศธร วณิชเสถียร สอบถามเพิ�มเติมว่า : คือบริษัทก็ทํางานเกี�ยวกบั ไดคาซติ �ง ถือว่าเป็นงานด้านวิศวะกรรมส่วนหนึ�ง ด้านวิศวกรรมที�มนัเป็นที�นิยมก็ตอนนี �น่าจะเป็น พลงังาน หรือว่าด้านนํ �า หรืออะไรก็ตามทีส่วนตัวมองว่าเป็นส่วนหนึ�งของวิศวกรรม บริษัทมีมุมมองพวกนี �อย่างไรบ้าง คิดว่ามันเกี�ยวข้องกบัการขยายการเติบโตของประเทศของเรา ประเทศเพื�อนบ้าน  นายรัฐวฒัน์ ศุขสายชล ตอบว่า :  ส่วนของทีมบริหารตอนนี �ที�มองอยู่ บริษัทยังมองตวัธุรกิจหลกัของบริษัทอยู่ เพราะยังมองว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เป็น ววันม ที�ยงัให้นมยังเลี �ยงดูอุตสาหกรรมได้อยู่ ยังไปได้อยู่มองว่าเมืองไทยก็ดีกว่าในย่านอาเซียนอยู่แล้วทั �งเรื�อง ที�ตั �ง เรื�องของความสามารถของคนไทย เราทําอุตสาหกรรมนี �มายาวนาน ยงัมองไม่เห็นมีประเทศไหนในอาเซียนจะมาแข่งขนักบัเราในระยะเวลาอนัใกล้นี � และบริษัทคงไม่อยู่กับที� อยู่กบัที�มา 2 ปีแล้ว ต่อไปคิดว่าจะทยานต่อไปได้อีก นายพงศธร วณิชเสถียร สอบถามเพิ�มเติมว่า : เห็นในบางบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกบัเรา ดูเขามาหลายปีเขามีการขยายกิจการไปเพราะที�ตั �งเดิมมนัเล็กไป มีการขยายกําลงัการผลิต เขาก็ไปขยายไปไกลหน่อยทางภาคตะวนัออกก็ไปไกลอีกหน่อย เราอยู่ในส่วนที�ต้องขยายแล้วหรือยงั นายรัฐวฒัน์ ศุขสายชล ตอบว่า :  บริษัทถึงได้ซื �อที�เตรียมไว้พร้อม ถ้าอตุสาหกรรมกลบัมา บริษัทก็พร้อมที�จะขยายได้เลย 
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นายพงศธร วณิชเสถียร สอบถามเพิ�มเติมว่า : ที�ดินแปลงนี �อยู่ติดกบัโรงงานเดิมหรือไม่ กี�ไร่ นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ :  ซื �อไว้ 5 ไร่  นายพงศธร วณิชเสถียร สอบถามเพิ�มเติมว่า : ของเก่ามีกี�ไร่ นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ :   9 ไร่กว่า นายพงศธร วณิชเสถียร กล่าวเพิ�มเติมว่า : มีประมาณร้อยละ 60 ที�เพิ�มขึ �นถ้าเราขยายเต็มกําลงัการผลิต แล้วถ้าขยายเงินลงทนุพอไหม การขยายการลงทนุพวกนี �อย่างไร นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบว่า :  คือถ้ายอดสั�งซื �อมี โครงการมี เราเป็นบริษัทในตลาดไม่คิดว่าจะมีปัญหาเรื�องแหล่งเงินทนุ นายพงศธร วณิชเสถียร กล่าวเพิ�มเติมว่า :  ในเรื�องของเงินทุนมองในส่วนของเงินกู้  เรามองในส่วนของทุนลกัษณะไหน นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ :   ถ้าอยู่ในตลาดคงใช้เครื�องมือกลไกของตลาด นายพงศธร วณิชเสถียร กล่าวเพิ�มเติมว่า : ทุนก็คงมีส่วนของทุนสามญั หรือจะเป็นอะไรก็ว่าไปที�เป็นเครื�องมือ มองไปข้างหน้ามันอยู่ในระดับประมาณไหนหรือเราจะอยู่ในขั �นตอนไหนของการขยาย การขยายมันก็อาจต้องมีการวางแผนล่วงหน้า อาจจะมีใช้เวลาก่อสร้างเครื�องจกัร บริษัทมองระดบั อยู่ประมาณไหนโดยประมาณ นายรัฐวฒัน์ ศุขสายชล ตอบว่า :   จริงๆแล้ว บริษัทก็คงไม่ทําแบบเร่งด่วน เพราะต้องดูอะไรหลายอย่าง ต้องดูเงื�อนไขหลายอย่าง ปัจจยัหลายตวั คงตอบลําบากสําหรับประเด็นนี � สรุปแล้วก็คือดทีู�ตลาด นายพงศธร วณิชเสถียร กล่าวเพิ�มเติมว่า : มนัก็น่าอยู่ในระดบัที�ต้องพิจารณาดู 12-18 เดือนจากนี �โดยประมาณแล้วก็ต้องค่อยๆบริหาร นายพงศธร วณิชเสถียร ถามเพิ�มเติมว่า : โดยปกติแล้วที�เราทําธุรกิจอยู่ช่วงปกติ ไม่ใช่ที�ช่วงตกตํ�าอยู่แบบนี � บริษทัพอใจที�ตวัประมาณการ กําไรสทุธิที�ประมาณเท่าไร นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : จริงๆถ้ามนัทําได้ถงึมากกวา่ร้อยละ 5 ถ้าสทุธิเลยเราก็ถือว่าดี ถ้ามากกว่าร้อยละ 5 ในธุระกิจนั �นถือว่าดี นายพงศธร วณิชเสถียร ถามเพิ�มเติมว่า : เห็นบางบริษัทในปีที�เขายังไม่ค่อยขยายตัวไม่มีการลงทุนอยู่ได้ประมาณ 8-9-10 พอขยายอยู่ได้ประมาณ 5-6 ผมเข้าใจว่าถ้าจะให้มนัดี น่าจะอยู่ประมาณ 6-7 เพราะว่าถ้ามนัตํ�า เวลาเศรษฐกิจมนัผนัผวนยอดสั�งซื �อไม่เข้าเลย หรือไม่เป็นไปตามที�คาดหวงัก็ตาม บริษัทจะทําอย่างไรให้ไปอยู่จุดนั �น เพื�อที�จะรับในความผนัผวนต่างๆได้ นายรัฐวฒัน์ ศุขสายชล ตอบว่า : คงต้องเพิ�มยอดขายให้ครอบคลุม ให้ได้ Economic of scale และก็ลดต้นทุนเพราะว่าในอตุสาหกรรมนี �มีการแข่งขนัสงู เพราะฉะนั �นถ้าลดต้นทนุได้ เพิ�มยอดขายได้ ก็จะทําให้กําไรมากขึ �น 



 
                                                             

Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)                

หนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2558  15 | ห น้ า  
 

นายพงศธร วณิชเสถียร ถามเพิ�มเติมวา่ : ณ. ตอนนี �ยอดขายของบริษัทยงัห่างจากจุดที�อยากจะไป   มากน้อยแค่ไหน เพื�อที�จะไม่ลงมาตํ�ากวา่เส้น นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : คือ ถ้าปัจจบุนั ถ้ายอดขายมากกว่า 500 ล้านขึ �นไป ก็จะถือว่าดีในขนาดกําลังการผลิตของบริษัทในปัจจุบนั แต่ถ้ามากกว่านั �นก็คงต้องลงทุนเพิ�ม แต่ถ้า 500 ล้านขึ �นไปก็จะเต็มกําลังการผลิตสงูสดุ เพราะฉะนั �นก็จะต้องมีการลงทนุเพิ�ม นายพงศธร วณิชเสถียร ถามเพิ�มเติมวา่ : กําลงัการผลิตที�ปัจจบุนั ผลิตอยู่ที�เท่าไร นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : ปัจจบุนัอยู่ที�ร้อยละ 60-70  นายพงศธร วณิชเสถียร ถามเพิ�มเติมวา่ : ก็ยงัไปได้สงัพกันงึ มีเวลาขยาย 18 เดือนโดยประมาณ บวก ลบ  นางก้อยทิพย์ ศรีวีระวาณิชกลุ ถามเพิ�มเติมวา่ : อยากทราบว่าปีที�ผ่านมา บริษัทประสบกับหนี �สูญบ้างหรือไม่ มีสกักี�เปอร์เซน็ต์ นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล ตอบว่า : ไม่มี เพราะว่าลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกค้ารายใหญ่ทั �งนั �น เป็นผู้ประกอบการรถยนต์ หรือ ไมก็่บริษัทในเครือของอตุสาหกรรมยานยนต์ ไม่ค่อยมีรายย่อย ก็เลยไม่มีหนี �สญู นายพงศธร วณิชเสถียร ถามเพิ�มเติมวา่ : บริษทัมีคู่แข่งเยอะหรือไม ่นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : จริงๆ แล้วด้วยความที�เราเป็น OEM แล้วก็เป็น OEM ที�ไม่ใช่บริษัทในเครือของอตุสาหกรรมยานยนต์ ถามว่าเยอะไหม ถ้าไม่นบับริษทัในเครือ ก็ไม่เยอะ แต่ถ้านบัในเครือด้วยก็เยอะ นายพงศธร วณิชเสถียร ถามเพิ�มเติมวา่ : ถ้าให้เทียบอนัดบัของบริษทัในอตุสาหกรรม อยู่ที�ระดบัไหน นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : ถ้าวดักันที�คุณภาพ บริษัทอยู่อนัดบั Top ten แต่ถ้าดูที�ขนาดหรือ กําลงัการผลิต อาจจะจดัระดบัค่อนข้างกลางลงมาทางล่าง ยงัเป็นขนาดเล็กอยู่  นายพงศธร วณิชเสถียร ถามเพิ�มเติมวา่ : ถ้าคุณภาพดี ทําไมไมไ่ด้ยอดการผลิตเต็มกําลงัของบริษทั นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : จริงๆ อย่างที�บอกยอดขายเมื�อปี 53-54 ยอดขายบริษัทไปถึงร้อยละ 80– 90 ยอดขายจะถึง 500 ล้านอยู่แล้ว ถ้าไม่มีเหตุการณ์วิกฤต แล้วย้อนหลงัไป 3 ปี คือปี 52--54 บริษัทโต กว่าร้อยละ 30  แต่ด้วยความที�ว่ามีเหตกุารณ์ 2 ปีหลงั ที�ทําให้สะดุดไป ตอนนี �เหมือนกบัเพิ�งเริ�มใหม่ แต่คิดว่ากลบัไปไม่นาน นายพงศธร วนิชเสถียร ถามเพิ�มเติมว่า : ถามเป็นความรู้ ด้วยความอยากรู้อยากเห็น คือว่า อตุสาหกรรมรถยนต์นี �เปลี�ยนแปลงค่อนข้างเร็ว ในช่วงนี �มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที�เข้ามา จากเครื�องยนต์ชนิดเดิม เผาไหม้ ก็จะเปลี�ยนไปทิศทางใหม่ๆมากเพิ�มขึ �นเรื�อยๆ บริษทัจะเข้าไปในธรุกิจนี �หรือไม่ หรือวา่ธรุกิจยงัคงอยู่ ไดคาซติ �งหรือว่าจะเกี�ยวหรือไม่เกี�ยว นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : คือ จริงๆอย่างที�บอกบริษัทก็พยายามมี Innovation ก็พยายามศึกษาว่าบริษัทจะก้าวข้ามไปทําตัว New Product ได้หรือไม่ ก็อยู่ระหว่างการศึกษา แต่ว่าในเมืองไทยแหล่งข้อมูลพวกนี � ค่อนข้าง           ที�จะต้องทําวิจัยพอสมควร ในส่วนตัวมองว่า อย่างรถไฟฟ้า รถที�ใช้พลัง ไฮโดรเจน เหล่านี � ในเชิงพาณิชย์ มองว่ายังอีก
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หลาย 10 ปี ถ้าที�มีการทดลองเป็น Prototype อาจก้าวลํ �าไปถึงไหนแล้ว แต่ในเชิงพาณิชย์ยงัทําไม่ได้ ยงัมีข้อจํากดัอยู่พอสมควร นายพงศธร วณิชเสถียร ถามเพิ�มเติมว่า : ปกติเทคโนโลยีที�บริษัทใช้เป็นของบริษัทเอง หรือว่า ร่วมทุน อย่างชื�อบริษัทเองก็เป็นญี�ปุ่ น ตัวเทคโนโลยีบริษัทต้องเสียค่าลิขสิทธิSหรือไม่ หรือว่าเราเป็นร่วมทุนหรือว่าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหรือไม ่ นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : ต้นแบบคือ นายมาซามิ คตัซูโมโต เขาทํามาตั �งแต่รุ่นคุณปู่  60 ปีมาแล้ว เพราะฉะนั �น Know how ก็มาจากทางนี �โดยตรง  นายพงศธร วณิชเสถียร ถามเพิ�มเติมวา่ : แล้วธรุกิจที�ญี�ปุ่ นยังมีเหมือนเดิมหรือไม่หรือว่าย้ายมาที�เมืองไทย นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : ย้ายมาเมืองไทยแล้ว นายพงศธร วณิชเสถียร ถามเพิ�มเติมวา่ : ทั �งหมดเลยหรือไม่ นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : ทั �งหมด นายพงศธร วณิชเสถียร ถามเพิ�มเติมว่า : ที�ญี�ปุ่ นก็มาทําเป็นฐานอยู่ที�เมืองไทย Know How ทั �งหมดก็จะมาใช่หรือไม ่ นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : คือ เขาก็มีแค่ พี�น้อง 2 คน ทางโน้นก็เลยเลิกไป นายพงศธร วณิชเสถียร ถามเพิ�มเติมว่า : ไปรู้จักเขาได้อย่างไร เขาอยู่ที�ญี�ปุ่ น เราอยู่ที�เมืองไทย ไปรู้จักชอบพอกนัอย่างไร ถงึได้ชวนกนัมา นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : จริงๆ แล้วตอนที�เขาอยู่ที�ญี�ปุ่ น ทางเขาค่อนข้างใกล้ชิดกบับริษัท อีซูซุ พอ อีซูช ุมาลงเมืองไทย เขาก็ชกัชวนว่าให้มาทํา Parts ให้เขาด้วย ก็เลยย้ายตามมา นายพงศธร วณิชเสถียร ถามเพิ�มเติมวา่ : แล้วรู้จกักบับริษัทเราได้อย่างไร นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : คนไทยไปถือหุ้นทีหลงั เดิมมาเป็นของนายมาซามิ คัตซูโมโต เป็น ญี�ปุ่ นร้อยละ 100 นายพงศธร วณิชเสถียร ถามเพิ�มเติมวา่ : ตอนนี �ญี�ปุ่ นเหลือร้อยละเท่าไหร่ นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : ตอนนี �เหลือประมาณร้อยละ 13 และคนไทยเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ ผู้ ถือหุ้น (ผู้ ถือหุ้นไม่ระบุชื�อ) ถามว่า : ท่านมาจากญี�ปุ่ นมาลงทุน เมืองไทย ท่านคิดจะกลับไปญี�ปุ่ นหรือไม่  อยากจะถามขอความเห็นส่วนตวั ว่าจริงๆแล้วหุ้น Sanko เหมาะกบัการถือยาวๆเพื�อดอูนาคตข้างหน้า ที�ท่านญี�ปุ่ นอตุส่าห์มาลงทนุในเมืองไทยมีความมั�นใจในเมืองไทยขนาดที�จะถือแล้ว จะลงทนุไปตลอดแล้วเราในฐานะผู้ ถือหุ้นที�เป็นรายย่อยที�เป็นคนไทย อยากจะสนบัสนุน ก็อยากจะถือหุ้นไปยาวๆ อยากทราบว่าหุ้น Sanko เหมาะกบัจะถือหุ้นไปยาว หรือว่าควร
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จะถือหุ้นแบบ speculate ตามตลาด ซึ�งช่วงหลงัได้เข้ามาศกึษาก็เห็นว่า หุ้น Sanko เป็นหุ้นที�น่าสนใจ เพราะว่าราคายานยนต์ 2 ปีนี �มันตํ�ามากๆ ก็เลยเข้าไปซื �อเก็บไว้แต่เห็นว่าราคามันผันผวนมาก เดีXยวก็วิ�งขึ �นไปเดีXยวก็วิ�งลงมา ก็เลยมีความรู้สึกว่าไปตามมากๆ แล้วเครียด ก็เลยไม่แน่ใจวา่ถ้าเราจะซื �อลงทุน แต่เนื�องจากยงัมีผลขาดทนุอยู่ก็ไม่มีปันผลให้เป็นกําลงัใจ แต่ก็ถือโอกาสมาฟังในที�ประชุม เพื�อจะรับทราบนโยบายแล้วก็ความเห็นของคณะกรรมการที�ท่านก็เสียสละมาบริหารการจัดการองค์กร โดยมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่คือญี�ปุ่ น ซึ�งก็เป็นสิ�งที�น่ายินดี ที�ท่านเข้ามาลงทุนในเมืองไทย แล้วเราอยากทราบว่าหุ้นตวันี �มนัน่าจะมีอนาคตที�ไกลๆ ถือมาอย่างวนันี �บาทกว่าก็ดี อนาคตอาจจะเห็นสกัห้าบาทกว่า เป็นไปได้หรือไม่ ก็จะถือไปเรื�อยๆ แบบนี � ขอความเห็นส่วนตัวของคณะกรรมการว่าเท่าที�บริหารในฐานะคนไทยที�เข้ามาช่วยบริหารกิจการ มนัขึ �นอยู่กบัสภาวะเศรษฐกิจเราก็เข้าใจ แต่ว่าองค์กรภายในแล้วทุกคนคณะกรรมการ มีความจงรักภกัดีมีความเสียสละที�จะบริหารกิจการนี �จริงจังแค่ไหน หรือว่าดีที�ญี�ปุ่ นเอาเงินแล้วเข้ามาบริหารสักรายนึง แล้วก็อาจการถอนทุนออกไปมนัก็อาจจะเป็นไปได้ก็เลยขอความมั�นใจ ในฐานะผู้ ถือหุ้นรายย่อย ไม่มีสิทธิSเข้าไปบริหารแต่ว่าก็มารับฟังนโยบายก็เลยขอความเป็นส่วนตวั น่าจะให้ความเห็นหน่อยว่าหุ้นตวันี �น่าจะเหมาะกบัการลงทุนถือยาวๆ มนัน่าจะมีอนาคตที�ดีนะ อาจจะ 5-10 บาท อีกสกั 5-10ปีข้างหน้าก็ได้ ถ้าบริษัทยงัไม่หายไปไหนซะก่อน ก็ไม่แน่ใจ เหมือนกนั  นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบว่า : ตอบแทนนายญี�ปุ่ นว่าจะไม่กลบัญี�ปุ่ นเพราะว่ามีครอบครัว แต่งงานกบัคนไทย มีลกูเล็กๆ อยู่ที�เมืองไทยคงไม่กลบัญี�ปุ่ นแล้ว ติดใจเมืองไทยแล้ว ก็ได้ยินข่าวมาบ้างว่าเดีXยวคนญี�ปุ่ นก็ทิ �งหุ้นไปแล้ว ก็ขอชี �แจงตรงนี �เลยว่าไม่จริง เพราะว่าเขาอยู่เมืองไทยแน่นอน ไม่ย้ายกลบัญี�ปุ่ นแล้ว แล้วก็ในส่วนของการถือหุ้นยาวดีหรือไม่ ก็อยากบอกตรงนี �ว่าอยากให้ถือหุ้นยาวๆ เราตั �งใจที�จะบริหารให้บริษัทเติบโตขยายไป เมื�อสักครู่ท่านอาจจะไม่ได้เข้ามาฟัง เป้าหมายของบริษัทว่าภายใน 5 ปี จะทํายอดขายให้ได้ 1,000 ล้าน จาก “Second tier” จะเป็น “First tier” แล้วก็จะมี 
“New Product” ที�เป็นแบรนด์ของเราเอง แล้วถ้าก็เป็นไปได้ ขยบัจาก MAI ไปอยู่ที�  SET จะเห็นความมุ่งมั�นของเรา เราก็อยากให้เป็นหุ้นพื �นฐานที�ใครจะซื �อเก็บไว้นานๆ รอปันผล รอผลประกอบการที�จะได้คืนกลับมา อยากจะให้เป็นแบบนั �นมากกว่า ส่วนที�ว่าทําไมหุ้นมนัขึ �นๆลงๆ ส่วนตวัก็ต้องตอบตลาดเหมือนกนัวา่ไม่ทราบ แต่คิดว่ามนัเหมือนกบัตอนนี �เหมือนคนไม่รู้จะเล่นหุ้นอะไร หุ้นบริษัทเราก็ไม่แพงก็คงจะแบบนั �นมากกว่า แต่ว่าทางบริษัทไม่ทราบด้วย ก็มีชี �แจงตลาดบ่อยๆ แต่ความมุ่งหวงัของเราก็อย่างที�ว่า เป้าที�เราได้นําเสนอว่า เราต้องการให้บริษัทเติบโตแข็งแรง ถ้าอนาคตจะไม่มีชื�อ Sanko ก็คือเราอาจจะไปร่วมทุนกบัใครไปเรียบร้อย  แต่ก็เพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นถ้าเราจะทําอะไรคือให้บริษัท สมมตุิว่าเราไปควบรวมกบับริษัทมี Know how มีความแข็งแรงในเรื�องของตลาดเรื�องทุนก็อาจจะเป็นไปได้ ผมพูดถึงโอกาสทางธุรกิจ ไม่ได้หมายความว่าจะไปทําตอนนี �หรืออะไรไม่ใช่ เป็นไปได้ถ้ามนัเกิดประโยชน์กบัผู้ ถือหุ้น ทําให้บริษัทแข็งแรงเป็นไปได้ นายพงศธร วณิชเสถียร ถามเพิ�มเติมวา่ : คู่แข่งหลกัมีใครบ้าง นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล ตอบว่า : ก็อย่าง PCS อยู่ที�โคราช แต่เขาไม่ใช่ ไดคาซติ �ง อย่างเดียว เขาจะมี 
“Machine” ด้วย มี “Forging” ด้วยแต่เป็นอตุสาหกรรมยานยนต์เหมือนกนั ส่วนหนึ�งเขาก็เป็น “First tier” แล้วอนันี �ก็ใหญ่ มีพนักงานหลายพันคน เป็นกลุ่มคนไทย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนาดกลางแบบเรา ถ้าเป็นของญี�ปุ่ นก็อย่าง “เอเซียฮอนด้า”  หรือว่าในกลุ่มของ ไทยซมัมิต เขาก็มีหลายโรง ที�เป็น “Machine”  นายพงศธร วณิชเสถียร ถามเพิ�มเติมวา่ : มีที�อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์หรือไม ่
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นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : ที�อยู่ในตลาดก็มี PCS ที�เป็นงานหล่อโลหะ ของเราเป็นบริษัทแรกที�งานหล่อโลหะแล้วก็อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ ส่วนใหญ่ที�อยู่ในตลาดส่วนใหญ่ที�เป็นยานยนต์จะเป็นพลาสติก กับพวกงานที�เป็น 
“First tier” แต่ลกัษณะเป็น “Second tier” แล้วเป็นหล่อมีของเราที�แรก นายพงศธร วณิชเสถียร ถามเพิ�มเติมวา่ :  ตอนนี �งานที�ใหญ่สดุคืองานอะไร นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ : ตอนนี � Part ใหญ่ที�สดุที�เราทําได้ขนาดประมาณนี � (ทํามือประกอบ) นายพงศธร วณิชเสถียร ถามเพิ�มเติมวา่ : งานที�ทําเป็นอะไรบ้าง นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล ตอบว่า : คือ ถ้าเปิดเครื�องยนต์ ส่วนที�เป็นอลูมิเนียมก็แทบทั �งนั �น ทั �งมอเตอร์ไซค์ ทั �งรถยนต์ ถ้าเปิดมาสีโลหะสีเงิน อนันั �นก็คือของเราทั �งนั �น นายพงศธร วณิชเสถียร ถามเพิ�มเติมวา่ : บริษทัผลิตแม่พิมพ์หรือไม ่นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ตอบวา่ :คือตอนนี �บริษัทยงัไม่ทําแม่พิมพ์ แค่ออกแบบ พอออกแบบแม่พิมพ์ แล้วก็ส่งให้บริษัทรับทําแม่พิมพ์อีกที แต่ตัวชิ �นส่วนบริษัททําเอง บริษัทรับผิดชอบกับลูกค้า ลูกค้าเวลามาหาก็จะมีตัวอย่างชิ �นงานหรือไม่ก็เป็นแบบชิ �นงานมา แล้วให้บริษัทดวูา่จะทําแม่พิมพ์อย่างไร เพราะที�จริงแม่พิมพ์ในเมืองไทย โรงงานที�ทําแม่พิมพ์ไดคาซติ �งก็หาได้น้อย เพราะส่วนใหญ่ที�เก่งจะเป็นแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก แม่พิมพ์ “stamping” บ้าง     ไดคาซติ �งหายาก แล้วก็การออกแบบแม่พิมพ์เหมือนว่า แม่พิมพ์มนัเรื�องที�สําคัญที�สุดในการหล่อ เพราะถ้าแม่พิมพ์ไม่ดีออกแบบไม่ดี ฉีดออกมามันก็มีปัญหา แล้วอย่างที�บอกว่างานฉีด ของอุตสาหกรรมรถยนต์มนัเป็นเรื�องเกี�ยวกับความปลอดภัยในชีวิตคน เพราะฉะนั �นมนัต้องมีคุณภาพสงู เจอโพรงอากาศเจอฟองอากาศในเนื �องานมนัไม่ได้หมายความว่า เป็นแบบนี �ใช่ไม่ได้นะครับ บางทีมองไม่เห็นนะครับ ต้องใช้วิธีการทดสอบด้วยวิธีการตดัผ่าเข้าไป เพื�อดูว่ามีฟองอากาศซมึมาหรือเปล่าไม่ใช่รูใหญ่ๆ ไม่ใช่แบบนั �นเพราะฉะนั �นการหล่อไม่ให้เป็นฟองอากาศก็เป็น Know how อย่างหนึ�ง  
 จากนั �นนายรัฐวฒัน์ ศุขสายชล ก็กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้น และแขกผู้มีเกียรติทกุท่าน ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
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