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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 

บริษัท ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที่  

การประชุมได้จดัขึน้เม่ือวนั พฤหสับดี ท่ี 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง แพททินมั ฮอลล์       
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จนู เลขท่ี 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดนิแดง กรุงเทพ 10400  

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

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

ผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวประภาพรรณ ชนะพาล ผู้จดัการแผนกบญัชี 

ผู้เข้าร่วมการประชุมอ่ืนๆ 

1. นายโชษิต เดชวนิชยนมุตั ิ      ท่ีปรึกษาการเงิน 
2. นางสาวเจนจิรา เลก็วิจิตรธาดา             ท่ีปรึกษาการเงิน 
3. นางสาวชณิดาภา  ประดษิฐสนิ             ท่ีปรึกษากฎหมาย 
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เร่ิมการประชุม 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัทครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบ
ฉนัทะเป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 109 คน แบง่ออกเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง 59 คน ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ 50 คน 
นบัรวมเป็นจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 106,751,787 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 48.03 จากจํานวนหุ้นทัง้หมด 222,277,158 หุ้น 
ณ ตอนเปิดประชุม มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะเป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 77 คน 
แบ่งออกเป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมาด้วยตนเอง 43 คน ผู้ ถือหุ้ นท่ีมอบฉันทะ 34 คน นับรวมเป็นจํานวนหุ้ นทัง้สิน้ 
105,516,585 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.47 จากจํานวนหุ้นทัง้หมด 222,277,158 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ี
กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท โดยนายมาซามิ คตัซูโมโต ประธานคณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีประธานใน
ท่ีประชุม  ได้มอบหมายให้นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล กรรมการของบริษัทเป็นผู้ ดําเนินการประชุม  เพ่ือ          
ความสะดวก และคลอ่งตวัในการชีแ้จงรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ นางสาวเบญจมาศ   
กอบเขตรกรรม ทําหน้าท่ีพิธีกรในท่ีประชุมได้ชีแ้จงรายละเอียดวิธีการออกเสียง และการนับคะแนนเสียง      
ตอ่ท่ีประชมุในแต่ละระเบียบวาระตามรายละเอียดท่ีปรากฎในเอกสารอธิบายขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

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

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

2. หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยตามท่ีคณะกรรมการนําเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด 
ขอให้ผู้ ถือหุ้นท่านนัน้ยกมือขึน้ เม่ือประธานท่ีประชมุกลา่วสอบถามผู้ ถือหุ้นจบ ในกรณีนีป้ระธานจะให้ผู้ ถือหุ้น 
ผู้ซึง่ไมเ่ห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียง สง่บตัรลงคะแนนเสียงท่ีเจ้าหน้าท่ีได้จดัเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อน
การประชุม เฉพาะวาระท่ีพิจารณานัน้ ให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัท เพ่ือจะนํามารวมคะแนนเสียงในวาระนัน้ว่า      
มีคะแนนเสียงเห็นด้วยเท่าไร ไมเ่ห็นด้วยเท่าไร และ งดออกเสียงเท่าไร แจ้งให้ท่ีประชมุรับทราบ  
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โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจาก
คะแนนเสียงทัง้หมด ส่วนผู้ ถือหุ้นท่ีทําหนงัสือมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุและได้ออกเสียงลงคะแนนมา
ในแต่ละวาระแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะบนัทึกการออกเสียงตามความประสงค์
ของท่านผู้ ถือหุ้นรวมไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือนบัคะแนนเสียงการลงมตใินแตล่ะวาระ 

ส่วนคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย รบกวนผู้ ถือหุ้ นทุกท่านลงคะแนนในช่องเห็นด้วยและส่งใบลงคะแนน
ทัง้หมดคืนให้เจ้าหน้าท่ีภายหลงัจากการประชมุ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน 

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

4. ผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนรบกวนยกมือและแจ้งช่ือ นามสกลุ กบั
เจ้าหน้าท่ีบริษัทบริเวณโต๊ะรับคะแนนในเวลานี ้

หลังจากนัน้ นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล กรรมการของบริษัทได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดงัตอ่ไปนี ้

ระเบียบวาระที่  1. พจิารณา และรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชลเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2558 ซึ่งได้ประชุมไปเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2558 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นทุกท่านพร้อมกับหนังสือ        
บอกกลา่วนดัประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 1  

ในวาระนี ้ผู้ ถือหุ้นมีข้อคําถามดงัตอ่ไปนี ้

นายธารา ชลปราณี : เรียนท่านประธาน ผมนายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้ น ขออนุญาตเรียนถามว่า จํานวน
กรรมการทัง้หมดมี 8 ท่านใช่หรือไม่ และกรรมการท่ีเข้าการประชุมครัง้ท่ีแล้วมี 7ท่านคือ หมายเลข 1 ถึง
หมายเลข 7 หมายเลข 8 คือเลขานุการบริษัทและผู้บนัทึกการประชุมใช่หรือไม่ ตามรายงานครัง้ท่ีแล้วไม่มี
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รายช่ือกรรมการท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม ไม่ทราบว่าจะเพิ่มเติมได้หรือไม่ ควรจะเพิ่มเติมว่ามีรายช่ือกรรมการ
ท่านใดบ้างท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ  

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: ได้ครับ 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจําปี 2558 ตามท่ีได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียง  

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 
105,450,250 80,000 0 105,530,250 

99.92% 0.08% - 100% 

ระเบียบวาระที่  2. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่เสนอขายแก่ผู้
ถือหุ้นเดมิของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชลเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออก
หุ้นสามญัใหม่เสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) วตัถปุระสงค์เพ่ือ
ใช้ชําระหนีเ้งินกู้และใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 

ในวาระนี ้ผู้ ถือหุ้นมีข้อคําถามดงัตอ่ไปนี ้

นายอนุ ว่องสารกิจ : ตามเอกสารประชุม หน้า 21 ท่ีบอกว่าวตัถปุระสงค์การเพิ่มทุนคือจะใช้ชําระเงินกู้ ท่ี 36 
ล้านบาท การเพิ่มทุนครัง้นี ้ได้เงินท่ีประมาณ 40 กว่าล้านบาทใช่หรือไม่สําหรับกรณีถ้ามนัครบ สอบถามว่า
ทําไมบริษัทต้องคืนเงินกู้  เงินกู้ เราเยอะใช่หรือไม ่แล้วก็สดัสว่นหนีส้นิตอ่สว่นผู้ ถือหุ้นตอนนีเ้ท่าไหร่  

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: ถ้าใช้สทิธิเต็มร้อยละ 100 เราก็จะได้เงินประมาณ 55 ล้าน แล้วก็ อตัราสว่นหนีต้อนนี ้
อยูท่ี่ประมาณ 1.5 เท่า สว่นท่ีวา่เรานําไปชําระหนีคื้น อนันีคื้อก็เพ่ือลดภาระดอกเบีย้ แล้วก็อีกสว่นหนึง่ก็ใช้เป็น
เงินทนุหมนุเวียนของบริษัท ซึง่ก็คงนําไปใช้ในเร่ืองของการเพิ่มกําลงั เพิ่มประสทิธิภาพการผลติ 

นายอน ุว่องสารกิจ : ปัจจบุนัมีหนีก่ี้ล้านบาท หนีส้ินรวมท่ีว่า ถ้าเราไปชําระหนี ้36 ล้านบาท เหลือ อตัราส่วน
หนี ้เท่าไหร่ 
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นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: ถ้าไปชําระหนีคื้นแล้วตามแผนอตัราสว่นหนีจ้ะเหลือประมาน 1 เท่า จาก 1.5 เหลือ 
จริงๆ อาจจะประมาณ 0.9  

นายอน ุวอ่งสารกิจ: แล้วคาดวา่จะลดดอกเบีย้ได้ประมาณก่ีล้านบาท 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: ถ้าเตม็ปี เผอิญวา่น่ีมนัก็ไมเ่ตม็ปี ก็ประมาณ 2 ล้านบาท 

นายอน ุวอ่งสารกิจ : ไมท่ราบวา่ไตรมาสแรกเรามีผลประกอบการกําไร หรือขาดทนุ 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: ไตรมาสแรกเรามีผลประกอบการมีกําไร 

นายอน ุวอ่งสารกิจ : กําไรสกัเทา่ไรโดยประมาณ 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: ประมาณ 1.3 ล้านบาท 

นายอน ุอ่องสารกิจ: อยากสอบถามว่าการคืนเงินกู้   เป็นการคืนเงินกู้ ระยะสัน้หรือระยะยาว แล้วเหตใุดบริษัท
ถึงใช้กลยทุธ์ด้านการเพิ่มทนุ แทนจะออกหุ้นกู้  หรือว่าใช้มาตรการตวัอ่ืนเพราะวา่หลายบริษัทตอนนีไ้ด้ออกหุ้น
กู้  เพราะมนัเป็นโอกาสดีในช่วงเศรษฐกิจดอกเบีย้ต่ํา ผมคดิวา่มนัเป็นอีกแนวทางหนึง่ในการช่วยเหลือบริษัทได้ 
สว่นในเร่ืองการขยายบริษัท ก็คืออย่างท่ีทราบกนัอยู่ว่า จากข่าวว่า SANKO มีรายได้จากต่างประเทศมากขึน้ 
แล้วไม่ทราบว่าเงินส่วนนีเ้ราจะไปเพ่ิมผลิตภาพหรือผลิตผล ในการขยายไปต่างประเทศหรือไม่ เพราะอย่าง
วตัถุประสงค์อย่างท่ีบอก คือ ใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียน ซึ่งคําจํากัดความของเงินทุนหมุนเวียน หมายถึงว่าใช้
ทั่วไป ไม่ได้ใช้ในการขยายเพราะการเพ่ิมทุนส่วนใหญ่  คนส่วนใหญ่มักจะเพิ่มทุน เพ่ือว่าให้บริษัทได้
เจริญเติบโตขึน้ สว่นสดุท้ายอยากสอบถามว่า ทําไมเอาวาระ 2 เป็นการเพิ่มทนุแทนจะเป็นการจดัสรรหุ้นเพิ่ม
ทนุ เพราะว่าด้วยความคิดของผมนะครับ ก็คือ เกิดกรณีนีว้่าเรา ผ่านวาระ2 แตไ่ม่ผ่าน วาระ 5 เราก็จะมาต้อง
มายกเลกิวาระ 2 หรือวา่อยา่งไร 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: สําหรับข้อแรกท่ีว่า นํามาชําระหนีเ้งินกู้ เราไปใช้ชําระในสว่นของหนีร้ะยะสัน้ ซึง่เราก็ดู
จากดอกเบีย้ท่ีค่อนข้างสงูกว่าหนีส้่วนอ่ืนๆ หนีร้ะยะยาวมนัก็จะดอกเบีย้ต่ํากว่า ก็ทําให้ภาระดอกเบีย้ลดลง 
สว่นในเร่ืองเงินทนุหมนุเวียนท่ีถามว่า เก่ียวข้องกบัการสง่ออกหรือไม ่จริงๆคือ เงินหมนุเวียน ก็คือ เรามีปัญหา
เร่ืองเคร่ืองจกัรบางตวัท่ีอาจจะเส่ือมสภาพ เราก็จะไปปรับปรุงแก้ไขให้มีประสทิธิภาพดีขึน้ ถามว่ารองรับตลาด



                                    

 

 

               Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บรษิทั ซงัโกะ ไดคาซติ้ง (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 

 รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558                                                                                Page 6 of 23 
 

ต่างประเทศหรือไม่ ตอบว่าใช่เพราะว่าเวลาท่ีลกูค้าต่างประเทศ มา ตรวจสอบ ประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร
หรือกําลงัการผลติเป็นเร่ืองสําคญั ท่ีลกูค้าจะดดู้วยวา่ สามารถจะรองรับยอดสัง่ซือ้ของเขาได้หรือไม ่

นายอนุ ว่องสารกิจ :  แล้วเราจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่หรือไม่ ก็อย่างท่ีทราบกันอยู่ว่าอุตสาหกรรมเก่ียวกับรถ
มอเตอร์ไซต์อะไรเหล่านี ้ตอนนีค้อนข้างทรงตวั ซึ่งเรามีแนวโน้มจะทําผลิตภณัฑ์ใหม่เก่ียวกบัอลมูิเนียม หรือ
สงักะสีเพิ่มขึน้ ไมท่ราบวา่เราจะมีแบบผลติ ผลติภณัฑ์ตวัใหมซ่ึง่จะใช้เงินสว่นนีไ้ปใช้หรือไม ่

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: ถามวา่เป็นผลิตภณัฑ์ใหมห่รือไม ่ก็ถือวา่เป็นสว่นหนึง่ เดิมทีท่ีวา่เราเป็นการหลอ่แบบ 
High Pressure แล้วปัจจบุนัมีเพิ่มมาอีกแบบคือการหลอ่แบบ Gravity ท่ีทําให้กบัลกูค้าต่างประเทศ อนันีเ้ป็น
อีกช่องทางหนึง่ในการเพิ่มยอดขาย เพราะวา่หลอ่แบบ High Pressure เรามีลกูค้าอยูส่ว่นหนึง่แล้ว ตอนนีเ้ราก็
ขยายฐานไปทางหลอ่แบบ Gravity 

นายอน ุวอ่งสารกิจ : เราต้องซือ้เคร่ืองจกัรเพิ่ม หรือวา่อะไรใหมห่รือไม ่

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล:  อนันีเ้ป็นเคร่ืองจกัรท่ีเราลงทนุไว้เดิม เพียงแตว่่าออเดอร์ยงัไม่มาก เราก็เลยไปหาออ
เดอร์ เพิ่มขึน้มา สว่นในเร่ืองของวาระขอให้ทางท่ีปรึกษาตอบเพราะวา่บริษัทก็ทําตามท่ีปรึกษาแนะนํา 

นายอน ุวอ่งสารกิจ : ทําไม ใช้กลยทุธ์ในการเพิ่มทนุแทนจะเป็นออก กลยทุธ์ ด้านอ่ืน 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: เร่ืองหุ้นกู้  มนัต้องทํา Rating ซึง่ต้องใช้เงินเยอะ ถ้าทํา Rating เป็นหลกัล้าน แล้วเรา
ใช้ไมเ่ยอะ เราคดิวา่ใช้เงินประมาณ 50 กวา่ล้านเพียงพอแล้ว แตถ้่าทําหุ้นกู้ ท่ีต้องทํา Rating อาจจะ 2 ล้าน 

นายอน ุวอ่งสารกิจ : คือตอนนีม้นัมีหุ้นกู้หลายประเภท ท่ีวา่หลายบริษัททําก็ไมมี่การทํา Rating  

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: นัน่เป็น BEแล้วอีกอย่างก็คือต้องยอมรับว่าในช่วงนีอ้ตุสาหกรรมยานยนต์ ไม่ค่อยดี 
Performance เราอาจจะไปทํา Rating เด๋ียวมนัจะตดิตวั ต้องยอมรับตรงนี ้ 

นายโชษิต เดชวนิชยนมุตัิ (ท่ีปรึกษาทางการเงิน): วาระท่ี 2 จะเป็นวาระของการ เพิ่มทนุก่อน ก็คือต้องอนมุตัิ
เพิ่มทนุให้เรียบร้อยก่อน แล้วถงึจะไปทําเร่ืองของการจดัสรรได้ ซึง่ก็เรียงวาระได้ถกูแล้วนะครับ  
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นายธารา ชลปราณี: เรียนท่านประธาน ผมนายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น คําถามคือ เพราะเราจะมีวาระ 2 คือ 
การเพิ่มทนุ เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิและก็มีการอนมุตัเิพิ่มทนุอีกวาระหนึ่ง ซึง่ในวาระท่ี 3 จริงๆแล้ว ผม
คิดว่ามนัน่าจะเป็นวาระเดียวกันไปเลย คือวาระท่ี 2 ท่ี 3 ควรจะมาเป็นวาระเดียว เพราะว่า วาระท่ี 2 พูดถึง
เร่ืองการเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม ก็คือคล้ายๆ กบัการจดัสรร แตว่่าวาระท่ี 3 นีเ้ป็นเร่ืองเพิ่มทนุทัง้หมด โดย
ท่ีเป็นสว่นการจดัสรร ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นและก็ออกมารองรับการปรับสิทธิของ ESOP  อนันีคื้อเร่ืองท่ี 1 ท่ี
จริงแล้วผมก็มองว่ามนัเป็นวาระเดียวกนัเลย เป็นการพิจารณาอนมุตัิเพิ่มทุนตรงนี ้วาระท่ี 3 ไปเลย วาระท่ี 2 
ไม่ควรจะมีด้วยซํา้ไป แล้วเสร็จแล้วไปพดูถึงการแก้ไข บริคณฑ์สนธิ ข้อ 4 ในวาระท่ี 4 ตวันัน้ ซึง่ควรจะขยบัแต่
ว่าผมไม่ได้บอกให้แก้ไขตอนนีน้ะครับ เพียงแต่ว่าบงัเอิญออกมาแล้ว การแก้ไขก็วุ่นวายเปล่าๆ ก็คือมนัเป็น
วาระเดียวกนันะ 2 กบั 3 ในวาระท่ี4 ก็เป็นการแก้ไข บริคณฑ์สนธิ แล้ววาระท่ี 5 ก็เป็นการจดัสรรอีกทีหนึ่ง ทีนี ้
ผมขออนุญาต ขอเรียนควบไปหมดเลยนะครับ เพราะบงัเอิญว่าเก่ียวข้องกันหลายๆ เร่ือง เร่ืองท่ี1 ก็คือว่า
จํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีเพิ่มขึน้มาคือ 74,600,000 กว่าหุ้น เราเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมในราคาประมาณ 0.75 
บาท ก็จะมีสว่นเกินมลูคา่หุ้น ขอถามวา่สว่นเกินมลูคา่หุ้นท่ีบริษัทเรามีอยูนี่ป้ระมาณเท่าไหร่ ก่ีล้าน 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: โดยประมาณ 36,000,000  

นายธารา ชลปราณี: 36,000,000 ล้านบาทใช่ไหมครับ ตอนนีเ้ราจะมี 74,000,000 กว่าหุ้นนี ้ก็จะมีส่วนเกิน
มูลค่าหุ้ น คือ 0.25 บาท แต่ละหุ้ นก็จะมีอีกประมาณ 18,000,000 กว่าบาท เพราะฉะนัน้รวมของเก่าอีก
ประมาณ 30,000,000 กว่าล้าน ก็เป็น 50,000,000 กว่าล้าน และแต่เรามีขาดทนุสะสมอยู่ประมาณ 19 ล้าน 
ผมคิดว่าเราสามารถท่ีจะล้างขาดทุนสะสมในโอกาสต่อไป โดยใช้ส่วนเกินมลูค่าหุ้นจดัการล้างขาดทุนสะสม 
เพราะตอนนัน้เรามี 19 ล้านกว่าๆ แล้วเม่ือสกัครู่ท่านก็บอกว่า มีกําไรไตรมาสท่ี1 คือประมาณ ล้านกว่าๆ หรือ 
18 ล้านกว่า หกัลบกนัไปเลย 30 กว่าล้านตรงนัน้ก็ยงัคงเหลืออยู่ ผมคิดว่า หากปีนีมี้กําไรขึน้มา เราก็สามารถ
จดัสรรกําไรเพ่ือเป็นจ่ายเงินปันผลออกไปได้ปีหน้า อย่างท่ีคราวท่ีแล้วท่ีประชมุสามญั เราได้มีการพดูถึงว่า เรา
ไม่ได้มีการจ่ายเงินปันผลมาตัง้นานแล้ว ตรงนีคื้อ สิ่งท่ีผมคิดว่าน่าจะทํา แต่ว่าไม่เป็นไร ในเม่ือตอนนีไ้ม่ได้ทํา 
ในโอกาสตอ่ๆไป น่าจะจดัการตรงนี ้ล้างขาดทนุสะสม แล้วก็จ่ายเงินปันผลได้จะดีกวา่ นัน่คือเร่ืองท่ี 1 เร่ืองท่ี 2 
คือวา่จํานวน ESOP ตอนนีไ้มท่ราบวา่เหลืออยูเ่ท่าไหร่ครับ 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล : ESOP เหลือประมาณ 3 ล้านกวา่หุ้น 
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นายธารา ชลปราณี: ผมก็คํานวณแล้ว 3 ล้านเศษๆ แล้วจะมีส่วนท่ีปรับสิทธ์ินี ้500,000 กว่าหุ้น เข้ามาเพิ่ม 
1:1.6  จากนี ้ก็จะมีของท่ีจะขายให้กบั ESOP คือ 0.50 บาท แล้วก็จะมีการปรับสิทธ์ิ อยู่ท่ีประมาณ 0.43 บาท 
ก็จะหายไป 7 สตางค์ ซึง่ 7 สตางค์ตรงนี ้ก็มีเท่ากบั 3 ล้านกวา่ๆ 4 ล้าน หายไป 7 สตางค์ ก็ประมาณ 200,000 
กว่าบาท นิดเดียว ไม่มีความหมายตรงนัน้ เพราะฉะนัน้ ผมคิดว่าในโอกาสต่อๆไป ท่านก็ควรจะจดัการล้าง
ขาดทนุสะสม โดยการเอาส่วนเกินมลูค่าหุ้นไปลบทิง้ให้หมด หากปีนีมี้กําไรขึน้มา นัน่คือเร่ืองท่ี 1 ซึง่ท่านบอก
ว่าจะมีการชดเชย การชดเชยก็คือคล้ายๆตอนนี ้เหมือนกบัการเพิ่มทนุตอนนี ้เหมือนกบัว่าเป็นการชดเชย แต่
ผมว่าไม่ใช่การชดเชย ขณะนีเ้ป็นการออกหุ้นเพิ่มทุน ไม่ใช่การออก Warrant และจริงๆ การออก Warrant ก็
ไม่ใช่การชดเชยเท่าไหร่ ก็คือการเพิ่มทนุอยู่ดี ก็คือวา่เรามีการเพิ่มทนุตรงนีท้ัง้หมดประมาณ 55 ล้าน เพราะว่า
มนั 74 ล้านหุ้น หุ้นละ 75 สตางค์ ก็ประมาณ 50 กวา่ล้าน แล้ว 55 ล้านตรงนี ้เอาไปคืนเงินกู้ประมาณ 36 ล้าน 
และท่านบอกว่า เงินกู้ นีเ้ป็นเงินกู้ ระยะสัน้ ไม่ทราบว่าดอกเบีย้เงินกู้ ร้อยละเท่าไหร่ และดอกเบีย้เงินกู้ ระยะยาว
ร้อยละเท่าไหร่ 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล : เงินกู้ ระยะสัน้ ดอกเบีย้ประมาณร้อยละ7 เงินกู้ ระยะยาว ดอกเบีย้ประมาณร้อยละ 4 

นายธารา ชลปราณี: ระยะสัน้ก่ีเดือน 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล : ระยะสัน้ 3-6 เดือน 

นายธารา ชลปราณี: 3-6 เดือน ผมมองอีกภาพหนึ่ง ว่าตอนนีก้ระแสเงินสดเราไม่มี ตอนนีเ้รามีการเพิ่มทนุเพ่ือ
ไปล้าง ไปลดหนีร้ะยะสัน้  แทนท่ีจะไปลดหนีร้ะยะยาว แปลว่า กระแสเงินสดเราไม่ดี  ใช่หรือไม่ครับ 
เพราะฉะนัน้เพ่ือจะเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน เพราะการท่ีเรามีหนีร้ะยะสัน้นัน้ เราชําระหนีร้ะยะสัน้โดยการใช้
กระแสเงินสดจ่ายเข้าไป จ่ายคืนหนีไ้ปเร่ือยๆ แล้วก็เอาเงินจากตรงนี ้กู้มาอีกทีหนึ่ง แล้วก็เอาเงินหมนุเวียนไป
เร่ือยๆในลกัษณะนี ้แสดงว่าขณะนีเ้ราไม่มีเงินพอท่ีจะคืนหนีร้ะยะสัน้ เราถึงต้องมาเพิ่มทนุ เพราะไปชําระหนี ้
ระยะสัน้ ตอนนีคื้อวิธีการตอนนี ้เพราะฉะนัน้ได้เงินตรงนีท้ัง้หมด 36 ล้าน ท่ีบอกว่าจะเอาไปคืนหนีเ้งินกู้มนั
ไม่ใช่ มนัเป็นส่วนของเงินทุนหมนุเวียน เพราะว่าเงินทุนหมนุเวียน ก็คือ เราหมนุเวียนแล้วกู้ เอาไปกู้ ระยะสัน้
ออกมา แล้วใช้เสร็จได้คืนกลบัมาก็คืนกลบัไป แปลวา่กระแสเงินสดเราไมดี่ น่ีคือประเดน็ เพราะฉะนัน้ผมอยาก
ถามวา่ ทําไมถึงเกิดปัญหากระแสเงินสดไมดี่พอท่ีจะชําระหนีร้ะยะสัน้ได้  
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นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล : ก็อย่างท่ีทราบว่าภาวะของอตุสาหกรรมตกลงไปมาก หมายถึงว่ายอดขายของเราตก
ลงไปร้อยละ 30-40 เราก็พยายามหามาชดเชย แต่ก็ด้วยความท่ียอดขายลดลงไป มันเกิดภาวะ วงเงิน
หมนุเวียนก็ลดน้อยลง 

นายธารา ชลปราณี: ผมมองว่า การไปชําระหนีเ้งินกู้  มนัต้องไปชําระหนีร้ะยะยาว พอท่านไปชําระหนีร้ะยะสัน้ 
แสดงวา่เงินนัน้ไมมี่แน่นอน เพราะขนาดหนีร้ะยะสัน้ท่านยงัจ่ายคืนไมไ่ด้ อนันีคื้อประเดน็ 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: คือหนีร้ะยะยาว เดือน ตลุาคม เราก็จะหมดแล้ว และอีกก้อนหนึ่งซึง่ก็จะหมดปีหน้า 
ซึง่เรามองดวูา่มนัไมใ่ช่ภาระท่ีหนกัอึง้ของเราตอนนี ้

นายธารา ชลปราณี: สงสยัว่า ตอนนีจ้ดัหนีค้นละอย่างกนัแล้ว หนีร้ะยะยาว พอหมดเดือนตลุาคมก็ต้องจดัว่า
เป็นหนีร้ะยะสัน้ไปแล้ว เพราะว่าหนีอ้ะไรก็ตามท่ีไม่เกิน 10 ปี ก็ถือว่าเป็นหนีร้ะยะสัน้หมด ถ้าเกินจากนีก็้ถือ
เป็นระยะยาว 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: ครับอยา่งท่ีบอกครับ ดอกเบีย้มนัตา่งกนั 

นายธารา ชลปราณี: คือผมแคส่งสยัเท่านัน้เอง ผมไม่ได้ขดัข้องในเร่ืองการเพิ่มทนุ แตส่งสยัว่า จริงแล้ววิธีการ
คิดของท่านคืออะไร ตอนนีท้่านก็บอกว่าเราเพิ่มทนุแล้วจะเอาไปชําระหนี ้เพราะฉะนัน้ อตัรา DE จาก 1.5 ลง
มาเหลือ 1 ตอนนีเ้รามีการตัง้ไว้หรือไม ่เพดานของ DE อยูท่ี่เท่าไหร่ 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: ความจริงเราก็ด ูจากมาตรฐานของบริษัททัว่ไปของในตลาด ท่ีวา่ไมค่วรจะเกินเท่าไหร่ 
ยงัไง เราถึงได้ลดคา่ตรงนีล้ง  

นายธารา ชลปราณี: บริษัทของเราก็ต้องมีความคิดเป็นของตวัเอง มีความเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเรา สมมตุิว่า
บริษัทของเราทํา Diecasting ทําหลอ่โลหะ เราหลอ่ธุรกิจประเภทนี ้ในโลกนี ้คนอ่ืนมีอตัราสว่นหนีอ้ยู่ท่ีเท่าไหร่ 
นัน่คือเร่ืองหนึ่ง แล้วก็ลองมองภาพว่าของเราเอง เราตัง้ขนาดนัน้มากไปหรือน้อยไป เราสามารถท่ีจะเลือกได้ 
อยา่งตอนนีเ้ราทําในลกัษณะคล้ายๆเป็น Refinance หนีเ้ก่าเท่านัน้เอง 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: คือถามว่ามีตวัมาตรฐานหรือไม่ มีค่าท่ีตัง้ไว้หรือไม่ ตอบว่ามี แต่เพียงแต่ว่าอย่างท่ี
บอก ภาวะตอนนีม้นัไมป่กต ิเราพยายามควบคมุแล้ว แตม่นัไมอ่ยูใ่นจดุท่ีเราตัง้ไว้ 
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นายธารา ชลปราณี: คําถามสุดท้าย ผมสงสัยว่า ในเม่ือไตรมาสท่ี 1 นัน้มีกําไรท่ี 1 ล้านบาท ผมมองว่า 
เน่ืองจากท่านบอกว่ากําไรประมาณร้อยละ 5 ใช่หรือไม่ เพราะถ้าทอนกลบัมา 1 ล้านบาท ร้อยละ 5 ก็น่าจะมี
เงินสดเข้ามาพอสมควรท่ีจะนําไปชําระหนีร้ะยะสัน้ แต่ ทําไมปล่อยให้เรือ้รังมาถึงขนาดท่ีเราชักจะแย่ ไม่
สามารถชําระหนีร้ะยะสัน้ได้แล้ว นัน่คือสิง่ท่ีผมสงสยัวา่เราปลอ่ยให้เรือ้รังขนาดนีเ้พราะอะไร 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: คือความท่ีเราคาดการณ์วา่วิกฤตินี ้อาจจะจบเม่ือปี 57 คิดวา่ลงต่ําสดุ ปี 57 ไม่คิดว่า
ปี 58 จะยงัทรงอยู่ ก็ผิดพลาดไปบ้าง เดิมทีต้นปีก็ทําท่าว่าจะดี แต่ตอนนีทุ้กท่านก็คงทราบ ว่ามนัหลายเร่ือง
ประดงัเข้ามา ผมในฐานะผู้บริหาร ก็ต้องมีการป้องกนัไว้ก่อน ไม่ใช่ถึงกบัว่าตอนนีช็้อตแล้ว ตายแน่แล้ว หรือ
บริหารต่อไม่ได้แล้ว สิ่งท่ีเราทําก็คือการบริหารความเส่ียง เราก็ต้องวางแผนด้านการเงิน เพ่ือท่ีจะไม่ให้มนัมี
ปัญหาในอนาคต 

นายธารา ชลปราณี: ขอบคณุครับ ผมหวงัวา่จะมีปันผลในปีหน้า  

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: สว่นความคิดเห็นในเร่ือง ท่ีว่าไปล้างขาดทนุสะสม เพ่ือจะปันผลได้นัน้ ก็ด้วยความท่ี
คณะกรรมการเราสรุปมาแบบนี ้แตก็่จะถือเป็นไอเดียท่ีดี ก็จะลองไปหารือกนั ขอบคณุครับ 

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์: เรียนท่านประธานครับ ผมนาย กิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ อยากถามเป็นความรู้
วา่ เดมิไอพีโอของบริษัทตอนท่ีเข้ามา คือราคาอยูท่ี่เท่าไหร่ ใช่ 0.75 บาทไหม  

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล : 1.30 บาท  

นายกิตตยิศ อาภาเกียรตวิงศ์: แล้วตอนนี ้กระแสเงินสดหรือวา่ เงินสดในมือ ของบริษัทตอนนีอ้ยูท่ี่เท่าไหร่ 

นายรัฐวฒัน์: พอดีวา่ไมไ่ด้เตรียมข้อมลูมา แตถ้่าถามวา่ปริมาณท่ีต้องใช้ตอ่เดือนก็อยูท่ี่ประมาณ 30 ล้านบาท  

นายนรา ศรีเพชร: สวสัดีทกุท่านในท่ีประชมุ ผมนายนรา ศรีเพชร ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง อยากถามท่าน 
2 เร่ือง เร่ืองแรกเก่ียวกบังานในปัจจบุนั หลงัจากท่ีเราได้เงินก้อนนีไ้ปแล้ว เรามีงานเข้ามามากขนาดไหน ยอด
สัง่ซือ้ในมือของเรามีมากน้อยเพียงใด คําถามท่ี 2 ผมมองว่าการเพิ่มทุนครัง้นี ้ผมรู้สึกว่าน้อยไปหรือไม่ กับ
เงินทนุท่ีทา่นเพิม่ ถ้าเกิดไมพ่อแล้วจะเป็นปัญหา บางทีท่านอาจจะเพิม่อีกสกันิดหนึง่ ไหนๆก็เพิ่มแล้ว อนันีเ้ป็น
ข้อคดิเห็นฝากถาม 
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นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: ในเร่ืองส่วนท่ีเพิ่มทุนแล้วจะมีออเดอร์เพิ่มไหมอนันีก็้ส่วนหนึ่ง ท่ีเราจําเป็นต้องเพิ่ม 
เพราะว่าเราดวู่าแนวโน้มของเราท่ีจะได้รับออเดอร์เพิ่มมนัก็มี เราต้องเตรียมเงินทนุหมนุเวียนไว้สําหรับรองรับ
ออเดอร์ท่ีจะเพิ่ม  ในเร่ืองท่ีว่าเพิ่มทุนน้อยไปไหม เราดท่ีูความต้องการของเราว่าเหมาะสม ณ ปริมาณท่ีเรา
จําเป็นต้องใช้ ณ ตอนนี ้คือเราก็ไม่อยากท่ีจะรบกวนผู้ ถือหุ้น เพราะว่าการเพิ่มทุนนีม้นัก็ไปลดในส่วน equity 
ของผู้ ถือหุ้น มนัมีผลตอ่ % ของผู้ ถือหุ้นด้วยเหมือนกนั เราก็ไมอ่ยากไปกระทบมาก เราใช้เท่าท่ีจําเป็น และดวู่า
เพียงพอกบัความต้องการของเรา  มนัมีโอกาสหน้าอีก ถ้าเรามีความจําเป็นในสิง่สําคญัๆอ่ืนๆ ก็ยงัคงมีโอกาส 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามญั
ใหม่เสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามท่ีได้มีการนําเสนอด้วย
คะแนนเสียง 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 
106,669,187 80,000 0 106,749,187 

99.93% 0.07% - 100% 

ระเบียบวาระที่  3. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 37,340,812.50 บาท 
จากทุนจดทะเบียน 113,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 150,340,812.50 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจาํนวน 74,681,625 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท 

นายรัฐวฒัน์  ศขุสายชลได้เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท
จํานวน  37 ,340,812.50 บาท  จากทุนจดทะเบียน  113,000,000 บาท  เป็นทุนจดทะเบียน จํานวน 
150,340,812.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจํานวน 74,681,625 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 0.50 บาท ดงั
รายละเอียดปรากฎตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2 

 มติ ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 
37,340,812.50 บาท จากทุนจดทะเบียน 113,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 150,340,812.50 
บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 74,681,625 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ 0.50 บาท ตามท่ีได้มีการนําเสนอ
ด้วยคะแนนเสียง 
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เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 
106,669,187 80,000 0 106,749,187 

99.93% 0.07% - 100% 

ระเบียบวาระที่  4. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน 

นายรัฐวฒัน์ ศุขสายชล เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนในวาระข้างต้น เป็นดงันี ้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 150,340,812.50 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสามแสนส่ีหม่ืน
แปดร้อยสิบสองบาทห้าสบิสตางค์) แบง่ออกเป็น 300,681,625 หุ้น (สามร้อยล้านหกแสนแปดหม่ืนหนึง่พนัหก
ร้อยย่ีสิบห้าหุ้น) มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามญั 300,681,625 หุ้น (สาม
ร้อยล้านหกแสนแปดหม่ืนหนึง่พนัหกร้อยย่ีสบิห้าหุ้น) 

 มติ ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรอนุมตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน ดงันี ้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 150,340,812.50 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสามแสนส่ีหม่ืน
แปดร้อยสิบสองบาทห้าสบิสตางค์) แบง่ออกเป็น 300,681,625 หุ้น (สามร้อยล้านหกแสนแปดหม่ืนหนึง่พนัหก
ร้อยย่ีสิบห้าหุ้น) มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามญั 300,681,625 หุ้น (สาม
ร้อยล้านหกแสนแปดหม่ืนหนึง่พนัหกร้อยย่ีสบิห้าหุ้น) 

ด้วยคะแนนเสียง 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 
106,669,187 80,000 0 106,749,187 

99.93% 0.07% - 100% 

ระเบียบวาระที่  5. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนทัง้สิน้ 74,681,625 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ดงันี ้
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1) พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่จํานวน 74,092,386 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท (“หุ้น
สามญัเพิ่มทุน” หรือ “Rights Offering”)ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้ นเดิมใน
อตัรา 3 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.75 บาท (“การเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุตาม
สทิธิ”) และกําหนดเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุตามสทิธิ 

2) พิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 589,239 หุ้น โดยมีมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
เพ่ือเตรียมไว้สําหรับรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท
เสนอขายแก่กรรมการและพนกังานของบริษัท (ESOP)อนัเน่ืองมาจากออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุในครัง้นี ้

นายรัฐวฒัน์ ศุขสายชล เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจํานวน
ทัง้สิน้ 74,681,625 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ 0.50 บาท ดงัรายละเอียดปรากฎตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2 

ในวาระนี ้ผู้ ถือหุ้นมีข้อคําถามดงันี ้

นายณรงค์ชยั สิมะโรจน์ : ผมณรงค์ชยั สิมะโรจน์ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  ขอติงเร่ืองอตัราส่วน คือว่า
อตัราส่วน 3:1 จะเป็นเศษ คือปกติมกัจะใช้ 2:1 หรือ 4:1 เพราะผลมนัเป็น lot  แล้ว lot มนัเป็นหลกัร้อย พอใช้ 
3:1 จะกลายเป็นเศษ อนัท่ีจริงน่าจะใช้ 4:1 หรือ 2:1 

นายโชษิต เดชวนิชยนุมัติ (ท่ีปรึกษาการเงิน): ท่ีเป็น 3:1 เน่ืองจากได้นําเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
หลายๆแบบแล้วทัง้ 4:1 หรือ 2:1 แล้วก็ 1:1 และกรรมการได้พิจารณาว่า สดัสว่นท่ีเพิ่ม และก็จํานวนทนุท่ีเพิ่ม 
รวมถึงราคาท่ีจะเสนอขาย สดัสว่นและก็จํานวนหุ้นท่ีจะออกมาควรท่ีจะอยูท่ี่เท่าไหร่ ออกมาก็ได้ท่ี 3:1  

นายธารา ชลปราณี: เรียนท่านประธาน ผมนายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้ น ผมอยากถามว่า จํานวนผุ้ ถือหุ้ น
ทัง้หมดมีประมาณก่ีราย 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: ประมาณ 1,600 ราย 

นายธารา ชลปราณี: พันกว่ารายใช่หรือไม่ อยากถามว่าลกัษณะการจัดสรรหุ้นตรงนี ้แล้วก็มีเงินท่ีจะนําไป
ชําระ ไมท่ราบวา่วิธีการชําระเงินเป็นแบบไหน 
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นายโชษิต เดชวนิชยนมุตั ิ(ท่ีปรึกษาการเงิน): ใช้ระบบ Bill Payment  

นายธารา ชลปราณี: ผู้ ถือหุ้นต้องชําระคา่ธรรมเนียมท่ีธนาคารด้วยหรือไม ่

นายโชษิต เดชวนิชยนมุตั ิ(ท่ีปรึกษาการเงิน): บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตรงนี ้

นายธารา ชลปราณี : บริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนีใ้ช่หรือไม่  พนักว่าราย รายละ 10 หรือ 25 บาท บริษัท
ต้องจ่ายเพิ่มอีกประมาณ 10,000 กว่าบาท ซึง่สมควรจะเป็นอย่างนัน้ เพราะมนัเป็นต้นทนุท่ีทางบริษัทได้จาก
หาเงินเพิ่มทนุเข้ามา คือมนัเป็นคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการจดัหาเงินทนุเข้าบริษัท มนัไม่ควรเป็นคา่ใช้จ่ายของผู้ ถือ
หุ้นรายเล็กๆ  ท่ีถือไม่ก่ีหุ้นต้องไปเสียอีก 10 บาท ซึ่งก็จะเสียเปรียบในแง่ของต้นทุนของตวัหุ้น อนันีคื้อสิ่งท่ี
เกิดขึน้ตอนนีใ้นตลาดหลกัทรัพย์ ท่ีพยายามใช้เร่ือง Bill Payment มาตลอด แล้วก็ผลกัภาระตรงนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นไป
ชําระท่ีธนาคาร ท่ีจริงบริษัทต้องชําระคา่ธรรมเนียม เหลา่นีท้ัง้หมดก็คือเหมาไปเลย อนันีก็้สมควร ขอบคณุครับ 

นายอนุ ว่องสารกิจ : ขอเรียนถามเร่ืองเงินท่ีจะเพิ่มทุน ถ้าเกิดว่าได้ไม่ครบร้อยละ 100 อาจจะไม่ถึง 50 ล้าน
บาท ท่านบอกว่าจะเอาเงินไปปรับปรุงเคร่ืองจักรส่วนหนึ่ง และในเดือนตุลาคมจะมีหนีร้ะยะยาวท่ีจะครบ
กําหนด ไมท่ราบวา่การปรับปรุงเคร่ืองจกัรใช้เงินเท่าไหร่ แล้วหนีร้ะยะยาวเดือนตลุาคมต้องจ่ายเงินเท่าไหร่  

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: การปรับปรุงเคร่ืองจกัรใช้เงินประมาณ 5 ล้าน  

นายอน ุวอ่งสารกิจ : หนีร้ะยะยาวในเดือนตลุาคมเท่าไหร่  

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: เหลือไมก่ี่ล้านบาท 

นายอนุ ว่องสารกิจ : หนีร้ะยะยาวส่วนใหญ่ ก็ไปอยู่ในปีหน้าใช่หรือไม่ ท่ีว่าเหลือประมาณ 10 ล้านบาทใช่
หรือไม ่เพราะวา่ปีหน้าก็จะครบกําหนดอีกสว่นหนึง่ 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: หนีร้ะยะยาวเรามี 2 ก้อน ก้อนหนึ่งเดิมมี 40 ล้านบาท แต่ตอนนีม้นัจะหมดในเดือน 
10 ซึ่งเราจ่ายอยู่ประมาณเดือนละแปดแสน รวมก็ประมาณ 3 ล้านกว่าบาท ส่วนท่ีเหลือนัน้ก็จะหมดปีหน้า 
วงเงินกู้ประมาณ 14-15 ล้านบาท  
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นายอน ุว่องสารกิจ : สวสัดีครับ ผมนายอน ุว่องสารกิจ อยากสอบถามเก่ียวกบัแนวทางการปรับสิทธ์ิ ทําไมถึง
อยู่ท่ี 0.43 บาท ในขณะท่ีบางบริษัทเขาจะรอให้ถึงวนั XR แล้ว XR วนัท่ีเท่าไหร่ เพราะถ้าเกิดลดจาก 0.50 
บาท จนเหลือ 0.43 บาท คือจะได้ลดลงประมาณ 0.07 บาท ตอนนีอ้ย่างท่ีเห็นอยู่ว่าสปัดาห์ท่ีผ่านมา ราคา 
SANKO มีคนไล่ราคาขึน้มามาก ซึง่ผมก็ยงัสงสยัอยู่ว่าคนท่ีเขาถือ ESOP ทําไมถึงยงัไม่แปลง เพราะว่าถึงจะ
แปลง 0.50 บาท ก็ยงัได้กําไร  ยิ่งตอนนีร้าคาแปลงแค่ 0.43 บาท แล้วก็ถ้าเกิดราคามนัไล่ขึน้ ก่อนท่ีจะถึงวนั 
XR ขึน้ไปสงูเขาย่ิงได้กําไร ถ้าเกิดกรณีท่ีว่าในการปรับสิทธ์ิ ถ้ารอจนถึง XR แล้วประกาศตอนหลงัเขาอาจจะ
ปรับสิทธ์ิได้น้อยลง หรืออาจจะได้กําไรลดลง แต่ตอนนีเ้ขารู้แน่ๆแล้วว่าจะต้องแปลง 0.43 บาท แล้วผมก็ไม่
แน่ใจว่าจะแปลงครัง้หน้า ครัง้สดุท้ายเม่ือไหร่ เขาจะทนัแปลงก่อน XR หรือไม่ หรือว่าอย่างไร แล้วก็เหลืออายุ
การแปลงถึงเม่ือไหร่  ขอบคณุครับ 

นายโชษิต เดชวนิชยนมุตัิ (ท่ีปรึกษาทางการเงิน): เน่ืองจากว่าเราจะต้องมาขอมติผู้ ถือหุ้นก่อน ในการออกหุ้น
รองรับการปรับสทิธ์ิ เพราะฉะนัน้ ก็เลยต้องคํานวณให้เห็นก่อนวา่จํานวนหุ้นจะเท่าไหร่ แตจ่ริงๆตามข้อกําหนด
สทิธ์ิ ของ ESOP ก็จะต้องไปกําหนดตอนท่ีวนั XR ราคาหุ้นใช้ตัง้แตย้่อนหลงัของวนั XR ไป 

นายอน ุวอ่งสารกิจ : สรุปก็คือ 0.43 บาทเป็นตวัตัง้ต้น 

นายโชษิต เดชวนิชยนุมัติ (ท่ีปรึกษาทางการเงิน): แล้วท่ีถามว่าทําไม ESOP ไม่แปลงหมด ตามเง่ือนไข
ข้อกําหนดสิทธ์ิ ไม่สามารถท่ีจะแปลงหมดร้อยละ 100 จะมีการกําหนดระยะเวลา เน่ืองจากตวันีใ้ห้กับทาง
กรรมการและพนกังานของบริษัท ซึง่ถ้ากรรมการและพนกังาน ลาออก สว่นท่ีเหลือก็จะต้องคืนบริษัทไป 

นายอน ุวอ่งสารกิจ : ครัง้หน้าเม่ือไหร่ สําหรับการแปลง ESOP 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: เดือนพฤศจิกายน 

นายอนุ ว่องสารกิจ : ก็คือหลงัจากวนั XR แล้ว ก็คือไม่สามารถแปลงก่อนหน้าวนั XR ได้ แต่หลงัจากนัน้ก็
น่าจะได้กําไรเพิ่มขึน้ 

นายอน ุวอ่งสารกิจ : เขาไมมี่สทิธ์ิได้เพิ่มทนุตวันีใ้ช่หรือไม ่

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: ได้ตามสทิธ์ินี ้
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นายอน ุวอ่งสารกิจ : คือตวั ESOP ท่ียงัไมไ่ด้แปลงก็คือไมไ่ด้สทิธ์ิใช่หรือไม ่

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: ครับ 

นายณรงค์ชยั สิมะโรจน์ : คณุมีหนีส้ิน ในปีนี ้20 ล้านบาท เม่ือครู่คณุบอกว่าเหลือ 11 ล้านบาท แล้วคณุผ่อน
เดือนละ 8 แสนบาท คร่ึงนึงก็ประมาณ 2 ล้านบาท ก็เลยสงสยัตวัเลข แล้วเม่ือครู่บอกว่า จะหมดในปีนีเ้หลือ 
20 ล้านบาทใช่หรือไม ่ตอนแรกคณุบอกเหลือ  11 ล้านบาท แล้วคณุจ่ายทกุเดือน เดือนละ 8 แสน สามเดือนก็
ประมาณ 2.4 ล้านบาท ก็ต้องเหลือประมาณ 17 ล้านบาท ก็เลยสงสยัตวัเลข 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: อยา่งท่ีบอกวา่มี 2 ก้อน ก้อนหนึง่จะหมดเดือนตลุาคม ท่ีเหลือจะหมดปีหน้า 

นายณรงค์ชยั สิมะโรจน์ : คือตวัปีหน้านัน้แยกอยู่แล้ว มีหนีส้ินอีกส่วนหนึ่งคือ เงินกู้  11 ล้านบาท ซึง่แยกไปปี
หน้าอยูแ่ล้ว อนันีเ้ฉพาะปีนี ้20 ล้าน มาจากงบไตรมาส 1 ท่ี คณุสง่ตลาดหลกัทรัพย์  

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: เป็นหนีร้ะยะสัน้หรือไม ่

นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ : ในนีเ้ขียนว่าส่งส่วนหนีส้ินระยะยาวท่ีถึงกําหนด ภายในปีนีก็้คือระยะยาวได้ถึง
กําหนดในปีนี  ้อันท่ีบวกร้อยละ 4 กว่าตัง้  20 ล้านบาท คืองบไตรมาส 1 ของปีนี  ้แล้วคุณบอกว่าคุณจ่าย
ประมาณเดือนละ 8 แสน รวม 3 เดือน ก็ประมาณ 2.4 ล้านบาท ตีไป 2.5 ล้านบาท เพราะคุณเหลือเงิน 17 
ล้านบาท แตเ่ม่ือครู่คณุบอกเหลือ 11 ล้าน ตวัเลขมนัเลยตา่ง 6 ล้านบาท ไมท่ราบมีอะไรหรือไม ่

นายยุทธนา แต่ปางทอง (กรรมการ): ในงบการเงินท่ีเขียนว่า หนีท่ี้ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 20 ล้านบาท 
เพราะฉะนัน้ 20 ล้านบาทนี ้อาจจะเป็นหนีท่ี้เกิดจากระยะยาว แต่ถึงกําหนดชําระภายในปีนี ้บวกกบัหนีร้ะยะ
สัน้ ท่ีมีเทอมก็คือประมาณ 3-6 เดือน แต่ประเด็นท่ีถามๆกนัทีแรก เข้าใจว่า อยากทราบว่าเร่ิมต้นบริษัทมีหนี ้
ระยะยาวเท่าไหร่ แล้วถึงกําหนดชําระภายในปีนีเ้ทา่ไหร่ แล้วคณุรัฐวฒัน์ก็เลยบอกวา่ มีหนีก้้อนนงึตัง้แตเ่ร่ิมต้น 
เป็นหนีร้ะยะยาว แล้วปีนีจ้ะครบกําหนดในเดือนตลุาคมถ้าอา่นจากงบการเงินจะเป็นลกัษณะอยา่งนี ้

นายคมพจน์ จิตรเจริญกุล: สวัสดีครับ ผมนายคมพจน์ จิตรเจริญกุล เป็นผู้ ถือหุ้ น อยากทราบว่า ทําไมถึง
กําหนดราคาเพิ่มทนุท่ี 0.75 บาท แล้วก็อตัราสว่น 3:1  
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นายโชษิต เดชวนิชยนมุตัิ (ท่ีปรึกษาทางการเงิน): เร่ิมจากดวู่าบริษัทต้องการเงินทนุท่ีเข้ามาเท่าไหร่ แล้วทาง 
FA ก็มาพิจารณาเสนอทางเลือก วา่ควรจะมีสดัสว่นเท่าไหร่ ก็สรุปออกมาคือ 0.75 บาท 

นายคมพจน์ จิตรเจริญกุล: แล้วทําไมถึงไม่กําหนดให้ราคานีม้นัมี dilution effect ค่อนข้างเยอะ ทําไมไม่เป็น
แบบ 6:1 ท่ี 0.50 บาท แล้วเร่ืองของราคา ก็อาจจะกําหนดว่าไม่ต่ํากวา่ร้อยละ 90 ของราคาเฉล่ีย 15 วนัก่อนท่ี 
XR 

นายโชษิต เดชวนิชยนุมตัิ (ท่ีปรึกษาทางการเงิน): คือจากท่ีได้คยุกบัทางตลาดหลกัทรัพย์ แนะนําว่าอยากให้
กําหนดตัง้แตต่อนท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ก็กงัวลเหมือนกนัเร่ืองท่ีวา่ ถ้าสมมตุวิา่พอถึงวนั XR แล้วราคา
จะ Dilute ลง ทางบริษัทยงัมองว่า น่ีเป็นการออกเสนอขายหุ้นใหม่ครัง้แรก ก็อยากให้ผู้ ถือหุ้นมาใช้สิทธ์ิ ก็เลย
กําหนดราคาท่ีมีถกูลงมา 

นายอนุ ว่องสารกิจ : สวสัดีครับ นอกจากพิจารณาเก่ียวกบั Right offering แล้ว บริษัทมีนโยบายจะออก PP 
ด้วยหรือไม ่เพราะวา่จะได้เพิ่มทนุ มีคนมาช่วยเหลือบริษัทมากขึน้ แล้วก็มีคนสนบัสนนุมากขึน้ 

นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล: เอาไว้ต้องประชุมกันในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อน เพราะว่าผู้ ถือหุ้ นก็มี
หลากหลายความคิดเห็น ส่วนท่ีถามว่า ทําไม 0.75 บาท ก็อย่างท่ีมีคนปรารภว่าถือหุ้นบริษัทมา 2ปีแล้ว ยงั
ไม่ได้รับเงินปันผล เราก็เลยมองว่าการให้หุ้นเพิ่มทนุกบัผู้ ถือหุ้นเดิม ในราคาท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมเอาไปขายทํากําไร ก็
ถือวา่เป็นการชดเชย กบัการท่ีไมไ่ด้รับเงินปันผล  

นายอน ุวอ่งสารกิจ: แล้วกรณีท่ีมีหุ้นเพิ่มขึน้เรามีแนวโน้มทํากําไรเพิ่มขึน้หรือไม ่เพราะวา่ตวัหารเพิ่มขึน้ ถ้าเกิด
ไมส่ามารถทํากําไรได้มากขึน้ เทียบเท่ากบัตวัหุ้นเพิ่มทนุท่ีมากขึน้ อาจจะทําให้เกิดการด้อยคา่ของบริษัทลงได้  

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: เราก็ต้องทํากําไร เราพยายามทํากําไร หายอดสัง่ซือ้เพิ่มขึน้ ตัง้เป้ายอดขาย ตัง้เป้า
กําไรเพิ่มขึน้ แน่นอนเม่ือเพิ่มทนุแล้ว ก็ต้องทํากําไรให้ผู้ ถือหุ้น  

มติ ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจํานวนทัง้สิน้ 
74,681,625 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ 0.50 บาท คะแนนเสียง 
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เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 
106,671,787 80,000 0 106,751,787 

99.93% 0.07% - 100% 

ระเบียบวาระที่ 6. พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนใดเพ่ือพิจารณาเพิ่มเตมิ 

ตอนท้ายของการประชมุผู้ เข้าร่วมการประชมุมีข้อคําถาม สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

นายธารา ชลปราณี: หลงัจากท่ีเราเพิ่มทนุแล้ว แล้วก็เอาไปชําระหนีเ้งินกู้ ระยะสัน้  หรือว่าหนีร้ะยะยาวท่ีมนัถึง
กําหนดชําระภายในไม่ถึงปีเร็วๆนี ้ตอนนีเ้รามีหนีส้ินสว่นท่ีเป็นหนีส้ินระยะสัน้ แล้วก็เงินเบิกเกินบญัชี 60 ล้าน
บาท แล้วก็หนีร้ะยะยาวท่ีไม่ถึงปีอีก 20 ล้านบาท ทัง้หมด 80 ล้านบาท เราชําระหนีไ้ปแล้ว 36 ล้าน แล้วก็มีหนี ้
ท่ีเหลืออยู่ แล้วก็ยงัมีหนีร้ะยะยาวท่ียงัตกค้างอีก 11 ล้านบาท บวกเบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณ 50-60 ล้านบาท 
แล้วบริษัทเราเป็นบริษัทขนาดเล็ก รายได้น้อย แต่เรามีหนีท้ัง้ระยะสัน้ระยะยาว ประมาณ 60 ล้านบาท เราก็
ต้องมีภาระท่ีจะต้องชําระดอกเบีย้ในปีหนึ่งประมาณ 4 ล้านบาท 4 ล้านบาทตวันีสํ้าคญั เพราะอย่างท่ีบอก
กําไรได้ไตรมาสละ 1 ล้าน ปีละ 4 ล้าน แตว่า่ดอกเบีย้จ่ายไป 4 ล้านบาท ก็หมดแล้ว  ทีนีอ้ยากเรียนถามว่า เรา
มีวิธีจดัการหนีส้ินพวกนีใ้นอนาคตอย่างไร เพราะไม่สามารถเพิ่มยอดขายได้ เพ่ือท่ีจะทํากําไรมากขึน้ ถ้ากําไร
ไม่มากก็จะไม่ครอบคลมุ ตวัดอกเบีย้ได้ เพราะตอนนีท่ี้เราขาดทุนอยู่ก็เน่ืองจากดอกเบีย้ท่ีต้องจ่ายเร่ือยๆ ทีนี ้
อยากทราบวา่วิธีการจดัการทัง้การเพิ่มยอดขาย ตามท่ีได้ตอบไปในการประชมุครัง้ท่ีแล้ว และตอบคําถามท่าน
อ่ืนๆไป แตใ่นแง่ของหนีส้นิเราจะจดัการอยา่งไรตอ่ไป เพราะวา่ตอนนีไ้ม่แน่ใจ กระแสเงินสดของเรา หลงัจากท่ี
เพิ่มทนุ เราจะมีเงินสดเข้ามามากขึน้อยู่อีก ชําระหนีท้ัง้เงินเบิกเกินบญัชี หนีเ้งินกู้ ระยะสัน้พวกนัน้อย่างไร นัน่
คือเร่ืองท่ี 1 อีกเร่ืองหนึ่งก็คือ ข้อบงัคบัของบริษัทหน้า 41 ข้อ 35 ไม่ทราบว่าเอกสารพวกนีไ้ม่ตรงกบับริคณห์
สนธ์ิ หรือข้อบงัคบัของเราหรือไม่ ในข้อ 35 ของข้อ 2 ข้อ จ.และข้อ ฉ.  เขียนว่าการเพิ่มจดทะเบียน การลดจด
ทะเบียน ควรจะเขียนว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียน การลดทุนจดทะเบียน ซึ่งตกคําว่าทุนไป ถ้าตกแค่ในเอกสาร
ฉบบันีก็้ไมเ่ป็นไร แตถ้่าไปตกในเอกสารสว่นท่ีเป็นบริคณห์สนธิ ผมสงสยัวา่ผา่นหผูา่นตาไปได้อยา่งไร  

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล : ขอไปตรวจสอบอีกที 
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นางปิยวรรณ ตราลักษมี: สวสัดีค่ะ ช่ือปิยวรรณ ตราลกัษมี เป็นตวัแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้ น สมาคม
สง่เสริมผู้ลงทนุไทย อยากใคร่ขอทราบรายละเอียด เพิ่มเติม 3 ประเด็น หลงัจากท่ีท่านได้เพิ่มทนุเรียบร้อยแล้ว 
ประเดน็แรกคือ ปัจจบุนับริษัทมีสินค้าอยู่ 4 ประเภท ท่ีวา่ครอบคลมุอยู่ เป็น 4 อตุสาหกรรม ในอนาคตอีก 3 ปี
ข้างหน้า จะเอนไปทางด้านไหน นอกจากรถยนต์ท่ีเป็นตวัหลกัแล้ว ประเด็นท่ี 2 ประเด็นท่ีว่าปัจจุบนับริษัท
ขยายไปตลาดตา่งประเทศ อยากทราบวา่สดัสว่นระหว่าง ในประเทศกบัตา่งประเทศ ในปัจจบุนัและอนาคต 3-
5 ปี ข้างหน้าเป็นอยา่งไร ประเดน็ท่ี 3 อยากทราบวา่ท่านมีนโยบาย AEC อยา่งไรบ้าง 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: เปา้หมายในอนาคต core business ก็ยงัเป็นตวัเดิม แตท่ี่มองไว้ในอนาคตเราจะเพิ่ม
ในส่วนของแม่พิมพ์ ตัง้แผนกแม่พิมพ์ ขึน้มา ทําแม่พิมพ์เอง เพราะแต่ละปีเราใช้แม่พิมพ์เยอะมาก จ้างผลิตปี
ละโดยประมาณ 60 ล้านบาท จ้างข้างนอกผลติ เพราะฉะนัน้ถ้าเรามีแผนกแมพ่มิพ์เอง ก็จะช่วยลดต้นทนุตรงนี ้
แล้วสามารถท่ีจะเพิ่มรายได้ได้อีก เพราะตวันีเ้ราก็รับจ้างผลติให้กบัลกูค้าเหมือนกนั แตปั่จจบุนัเราแคอ่อกแบบ 
เราเก็บส่วนต่างค่าออกแบบ แล้วไปจ้าง mold maker ข้างนอกผลิต แต่ถ้าเราทําเองเราจะได้ทัง้ส่วนของการ
ผลติแม่พิมพ์ด้วย นอกจากการออกแบบแล้ว และอีกสว่นหนึง่ก็คือ ตอนนีเ้ราเป็น OEM เป็น Second Tire เป็น
ส่วนใหญ่  เป้าหมายอีก 5 ปี ต้องเป็น First Tire ให้ได้ เพ่ือจะได้มีมูลค่าเพิ่มขึน้ แต่ว่าก็ต้องมีพัฒนาตัว
ผลิตภณัฑ์ ซึ่งเราก็ได้ตัง้แผนก R&D ขึน้มา ท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ์ ของเรา ให้ใช้สําหรับ End User ได้เลย ก็
สามารถท่ีจะเป็น First Tire ได้ จนถึงขัน้อาจจะมี แบรนด์ของเราในอนาคต อันนีคื้อเป้าหมายท่ีเราตัง้ไว้ 
สําหรับ AEC คือเรามองว่าถ้าเราเป็น Second Tire เราคงลําบาก เพราะฉะนัน้เราถึงต้องพฒันาผลิตภณัฑ์ ให้
เป็นสนิค้าสําเร็จรูป สามารถสง่ขายในประเทศแถบนีไ้ด้ ไมใ่ช่เป็นการรับจ้างผลติ 

นายอนุ ว่องสารกิจ: สวัสดีครับ ผมนายอนุ ว่องสารกิจ ในฐานะท่ีบริษัทของเราอยู่ในวงการอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะด้านยานยนต์ อยา่งท่ีทราบกนัอยูว่า่ตอนต้นปี ทกุคนคดิวา่อยูจ่ดุต่ําสดุมาแล้ว และเรากําลงัจะเร่ิมดี
ขึน้ แล้วหลงัไตรมาส 2 ก็จะดีขึน้ แต่กลายเป็นว่าหลงัไตรมาส 2 กลบัทรงตวั หรืออาจจะลดลง ซึง่แนวโน้มมนั
เปล่ียนแปลงไปตัง้แต่ต้นปี  ไม่ทราบว่าท่านอยู่ในวงการนี  ้แล้วก็มีส่วนเก่ียวข้อง ไม่ทราบว่าแนวโน้ม
อตุสาหกรรมนีจ้ะเป็นเช่นไร  จะมีผลกับบริษัทอย่างไร ส่วนเร่ืองท่ี 2 อย่างท่ีทราบกันอยู่ว่า การเพิ่มทุนครัง้นี ้
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงเคร่ืองจกัรของบริษัทหลายตวั เพ่ือให้สามารถรับออเดอร์ของลกูค้าตา่งชาติ หรือว่าลกูค้า
คนไทยได้ ไม่ทราบว่าบริษัทมีโครงการจดัเย่ียมชมบริษัท เพ่ือเข้าไปดเูคร่ืองจกัรใหม่ หรือว่าโรงงานของบริษัท
บ้างหรือเปลา่ เพ่ือจะได้รู้วา่นําเงินของเราไปทําอะไรบ้าง 



                                    

 

 

               Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บรษิทั ซงัโกะ ไดคาซติ้ง (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 

 รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558                                                                                Page 20 of 23 
 

นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล: ข้อแรก ถ้าให้เราพยากรณ์ ก็ยังทรงตัวอยู่ ในอุตสาหกรรมยานยนต์สําหรับปีนี ้
เพราะฉะนัน้สิ่งท่ีบริษัทต้องทําก็คือ  Work Hard เราถึงต้องพยายามหาลกูค้ามากรายเพิ่มขึน้ เพราะลกูค้าแต่
ละรายยอดสัง่ซือ้ ลดลง มีทางเดียวท่ีจะทําให้ยอดขายเราเพิ่มขึน้ได้ ก็คือจํานวนรายของลกูค้าเราเพิ่มขึน้ ซึง่ใน
เมืองไทยเราก็ ตดิตอ่มาแทบทกุบริษัท ฉะนัน้เราจงึต้องไปหาลกูค้าตา่งประเทศมากขึน้ ซึง่เท่าท่ีสมัผสัมาตอนนี ้
มีความรู้สกึว่าเรามีโอกาสดี  เพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่ามีปัญหาอะไรท่ีประเทศจีน ลกูค้าทางยโุรปเดิมท่ีจ้างทาง
จีนผลิต เปล่ียนมาท่ีไทย พอเราเสนอตัวไปว่าเราสามารถผลิตให้ได้ เขาก็รับไปพิจารณา สําหรับลูกค้า
ต่างประเทศท่ีเราติดต่อเจรจาอยู่มีประมาณ 20 ราย แต่อย่างท่ีทราบสําหรับลกูค้าทางยโุรป กว่าจะทําธุรกิจ
ร่วมกนัได้ ต้องคยุใช้เวลาพอสมควร ต้องไปแนะนําตวั ต้องพิสจูน์ตวัเอง เขาก็จะมีขัน้ตอน ค่อนข้างมาก และ
เข้มงวดมาก  และท่ีเจรจาติดต่อสําเร็จแล้วมี 4 ราย อยู่ระหว่างทําแม่พิมพ์ 3 ราย เร่ิมผลิตและส่งออกแล้ว 1 
ราย เร่ิมส่งออกเดือนสิงหาคม อีก 3 ราย มียอดสัง่ซือ้ เดือนสิงหาคม การท่ีเราติดต่ออยู่ 20 ราย ก็ถือว่ามีมี
โอกาสแตต้่องใช้เวลาพอสมควร  เราเพิ่งเร่ิมแนะนําตวั เพิ่งเร่ิมติดตอ่ ยอดสัง่ซือ้ปีหนึ่งก็ประมาณ 10 กวา่ล้าน
บาท ส่วนเร่ืองเย่ียมชมบริษัทยินดีต้อนรับ สามารถติดต่อผ่านทางเลขานุการบริษัทได้ บริษัทขอไปจดัตาราง
ดกู่อน แล้วจะตดิตอ่ไป ซึง่วนันีก็้ให้ลงช่ือได้ท่ีหน้าห้องประชมุหลงัเลกิประชมุ 

นายอน ุวอ่งสารกิจ : โรงงานสว่นใหญ่ตัง้อยูท่ี่ไหน ระยองท่ีเดียวใช่หรือไม ่

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: ท่ีโรจนะ บ้านคา่ย ท่ีระยองท่ีเดียว 

นายธารา ชลปราณี: เม่ือสกัครู่เรียนถามไป 2 ข้อ ท่านตอบข้อท่ี 2 ไม่ได้ตอบข้อท่ี 1 แต่มีผู้ ถือหุ้นท่านหนึ่งถาม 
แล้วท่านก็ตอบ แล้วเป็นคําตอบบางส่วนของข้อท่ี 1 ของผม ท่ีเร่ืองว่า เรามีหนีส้ิน แล้วก็มีส่วนหนึ่งก็คือเพิ่ม
รายได้ขึน้มาโดยการท่ีจะทําตวัแมพ่ิมพ์ ถามวา่เรามี Know how แคไ่หนในการทําแมพ่ิมพ์ 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: ปัจจบุนัเรามีการออกแบบแม่พิมพ์อยู่แล้ว และเรารับพนกังานท่ีเคยทําบริษัทแม่พิมพ์
มาแล้ว 2 คน ซึง่เราเช่ือว่าเราน่าจะทําได้ แต่อย่างท่ีบอกว่า เวลาเราทําก็คงไม่ลงทีเดียวใหญ่เลย เพราะถ้าทํา
แม่พิมพ์จริงๆใช้เงินอย่างต่ํา 50 ล้านบาท เพราะฉะนัน้เราอาจเร่ิมทําจากบางส่วน บางชิน้งานก่อน ดคูวาม
มัน่ใจ ดคูวามแน่นอนของ Technician ของเราก่อน วา่เขายืนยนัวา่ทําได้ เขาทํามาแล้ว 10 ปี แตเ่ราก็ยงัใช้เงิน 
ก็ต้องรอบคอบ คือถ้าเร่ิมก็เร่ิมทีละ Step แตเ่ช่ือวา่ถ้าครบ 5 ปีเม่ือไหร่ น่าจะไมมี่ปัญหา เราเร่ิมทยอยทํา 

นายธารา ชลปราณี : สงสยัวา่ถ้าเราลงมือทําแมพ่ิมพ์ เราเพิ่มทนุแคนี่ ้มนัไมน่่าพอท่ีจะทําแมพ่ิมพ์ 
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นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: เงินตรงนีไ้มใ่ช่สําหรับทําแมพ่ิมพ์ 

นายธารา ชลปราณี: ใช้เงินเยอะเลยใช่หรือไม ่

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: ใช่ 

นายธารา ชลปราณี : คําวา่ First Tire กบั Second Tire ผมยงัไมค่อ่ยเข้าใจชดัเจน วา่การท่ีเราจะเล่ือนชัน้จาก 
Second Tire ไปเป็น First Tire เราต้องข้ามเส้นแบง่อะไรบ้าง  

นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล: ยกตัวอย่าง ไดชาร์จ (Alternator) ถ้าเป็น second Tire แบบเราก็ทําแค่ตัว case 
อย่างเดียว ตวัอลมูิเนียม ตวัข้างนอก ตวั body เราทําอย่างเดียว ตวัขดลวดเราไม่ได้ทํา แต่ถ้า First Tire ต้อง
ทํา ตวัขดลวดด้วย ทําชิน้ส่วนอ่ืนด้วยเอามาประกอบกัน  เขาต้องมีไลน์ประกอบ ซึ่งก็นําชิน้ส่วนต่างๆจาก 
Second Tire มาประกอบกนั  

นายธารา ชลปราณี : เข้าใจละว่า ถ้าเป็น  First Tire ก็คือ  Contractor ถ้าเป็น  Second Tire ก็ เป็น  Sub 
Contractor เม่ือครู่พดูถึง R&D ทําตรงสว่นไหน เพราะมี 2 สว่น สว่นท่ี 1 ในแง่ของการทําตวัแมพ่ิมพ์ และก็เอา
แมพ่ิมพ์มาหลอ่เป็นโลหะ อีกสว่นหนึง่ก็คือ R&D ทางด้านโลหะ ก็คือผลติอลมูิเนียมอลัลอยด์ ขึน้มา  

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: คือเราแบง่เป็นสองสว่น คือ R&D สว่นของกระบวนการผลิต คือปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตว่าทําอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ ลดต้นทุนได้ เพราะนวตักรรมไม่ได้หมายถึงสิ่งประดิษฐ์เพียงอย่าง
เดียว เร่ืองกระบวนการต่างๆ นัน้ก็ถือเป็น R&D อีกส่วนหนึ่งคือ ผลิตภัณฑ์ ก็คือว่า ถ้าเกิดผมทํา ไดชาร์จ 
(Alternator) เดิมทําตัวเปลือกอย่างเดียว แล้วถ้าผมจะทําไดร์ด้วย ทําทัง้ชุด แล้วมาประกอบเป็นไดชาร์จ 
(Alternator) เป็นย่ีห้อของเราเอง ทําได้หรือไม่ได้ ทุนเป็นอย่างไร ตลาดเป็นอย่างไร R&D ก็ต้องไปศึกษา ทํา
เป็นโครงการมา 

นายธารา ชลปราณี : ตอนนีเ้รามาด ูเม่ือครู่พดูถึงไดชาร์จ (Alternator) แล้วก็พดูถึงว่า เราต่อไปนี ้ก็ไปทําตรง
ตู้ เย็น เจนเนอร์เรเตอร์ข้างใน แต่ผมอยากทราบว่า ตวัเปลือกข้างนอกซึ่งเป็นโลหะ แล้วโลหะ โดยปกติแล้ว 
อย่างกรณีท่ีเราพดูถึงก็คือ MTECH ทําวิจยัด้านนี ้แล้วมีการพดูถึงว่า เรามีการไปทําวิจยัร่วมกบั MTECH ด้วย 
ผมอยากทราบว่าเราทําวิจยัเร่ืองเก่ียวกบัวสัดศุาสตร์ หรือไม่ คือเราจะวิจยัว่า เนือ้โลหะอลมูิเนียมอลัลอยด์ ตวั
ไหน ผสมอะไรเข้าไป เพ่ือท่ีจะทําให้มนัแข็งแรง ทนทาน ทนอณุหภมูิสงูๆ อะไรพวกนี ้เราทําพวกนีด้้วยหรือไม ่
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นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: เรามี Know how ด้านโลหะศาสตร์การอยู่แล้ว ว่าอลมูิเนียมแต่ละเกรด สามารถทํา
อะไรยงัไงได้ ท่ีเราปรึกษาหรือว่าร่วมวิจยั กับ MTECH ในบางประเด็นปัญหา เช่นการหล่ออย่างไรไม่ให้เกิด
ฟองอากาศในเนือ้งาน ซึ่งเป็นฟองอากาศท่ีมองไม่เห็น บางชิน้งาน เราจะเจอหลงัจากกลึงแล้ว ลกูค้าเอาไป
ประกอบ แล้วเจอว่ามนัร่ัวซึม แสดงว่ามีฟองอากาศ เคร่ืองมือท่ีใช้ตรวจสอบการร่ัวไม่ได้ใช้ทําว่าพอเอาจุ่มลง
ไปเกิดฟอง แตเ่ขาใช้แก๊สในการทดสอบ ซึง่เป็น Know how ชัน้สงู ใช้กล้องขยายก็มองไมเ่ห็น  มนัเป็นเร่ืองท่ีวา่
จะทําอย่างไร จะพฒันาการหล่อสามารถรองรับปัญหาตรงนีไ้ด้ เป็นเร่ืองท่ีเมืองไทยต้องศกึษาอีกมาก ตอนนี ้
มนัถึงขัน้เป็นแบบจะทําชิน้สว่นเคร่ืองบนิอยา่งนัน้ ท่ีเราไปศกึษาร่วมกบั MTECH ไมใ่ช่ปัญหาเบือ้งต้น  

นายธารา ชลปราณี : ฟองอากาศในเนือ้งาน ของเราเราใช้อะไรด ู

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล : ต้องกลึง ผ่าด ูเพราะจริงๆการหล่อโลหะ อย่างกระบวนการหล่อของเรานัน้ หล่อใน
ธรรมชาติ ในบรรยากาศ ในสภาพแวดล้อมปกติ ไม่มีวิธีการไหนท่ีทําให้ไม่มีฟองอากาศ ถ้าจะทําให้ไม่มีเลย
ต้องหล่อในระบบสญูญากาศ เพราะจริงๆตวันํา้โลหะ เวลาเป็นของเหลว มนัสามารถจะดึงตวัไฮโดรเจน ตวั
อะไรไปทําปฏิกิริยา ทําให้เกิดฟองอากาศในเนือ้โลหะได้ เพราะฉะนัน้อย่างการหลอ่โดยปกตินัน้ ถ้าไม่กลงึก็จะ
ไม่รู้ ถ้าหลอ่แล้วปรากฏถึงขนาดว่ามองเห็นรูได้ อนันัน้ก็ใช้ไม่ได้ แต่อนันีต้้องกลงึเข้าไปในเนือ้ ในข้อจํากดัของ
การหลอ่ ถ้ากลงึมากกว่า 1 มิลลเิมตร จะเจอฟองอากาศแน่นอน จะมากหรือน้อยเท่านัน้เอง เพราะฉะนัน้เวลา
เราออกแบบชิน้ส่วน อะไรก็ตาม เราก็ต้องคํานวณว่าเราจะเผ่ือเท่าไหร่  เพ่ือให้กลึงไม่มากนกั กลึงปาดผิวนิด
หน่อยได้ แตถ้่าลงไปเนือ้งานมากกวา่  มิลลเิมตร ยงัไงก็หลีกไมพ้่น 

นายธารา ชลปราณี: ไมมี่ระบบท่ีดีกวา่นีห้รือ 

นายรัฐวฒัน์ ศุขสายชล: มันก็มี แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ ยังไงก็มี ต่อให้ใช้ระบบแวคคมั (VACUUM) ตอนนีก็้มี
ระบบท่ีเรียกวา่ SEMI SOLOD เป็นแบบเหมือนเยลล่ี แล้วอดัแมพ่ิมพ์ ยงัไงมนัก็ยงัมีอยู ่เพียงแตม่ากน้อย 

นายธารา ชลปราณี : ท่ีถามคือ ท่ีพูดถึงการกลึง แล้วถึงเห็นฟองอากาศ ผมก็เลยสงสยั ก็เป็นลกัษณะการ
ทดสอบแบบทําลาย ทีนีผ้มอยากถามวา่ ไมมี่การทดสอบแบบไมทํ่าลายเหรอ  

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: มีเคร่ือง X-ray ซึง่เรายงัไม่มีตอนนี ้ถ้าเราจะเป็น First Tire เราก็ต้องมี แต่ราคาไม่ต่ํา
กวา่ 15 ล้านบาทตอ่เคร่ือง  
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นายธารา ชลปราณี: ถ้าจะเป็น First Tire เงินทนุจดทะเบียนแคนี่ค้งไมพ่อ จะต้องไปอีกหลายร้อยล้านเลย 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: ครับ ขอบคณุมากครับ สวสัดีครับ 

จากนัน้นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ก็กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น และแขกผู้ มีเกียรตทิกุทา่น 

ปิดประชมุเวลา 11.30 น. 

 ลงช่ือ    ประธานในท่ีประชมุ 

                (นายมาซามิ คตัซโูมโต) 

 

 ลงช่ือ    เลขานกุารบริษัท 

                (นางสาวสกลุทิพย์ ห่อมณี) 

 

 


