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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2556 
บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ ,ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 
วัน เวลา และสถานทีD  

การประชุมได้จดัขึ <นเมื�อวนัที� 11 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเลขที� 401 อาคารจุฑาวรรณ 
เลขที� 39/9 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
กรรมการทีDเข้าร่วมประชุม 
1. นายมาซามิ คตัซูโมโต ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล กรรมการบริษัท 
3. นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. นายนิพนัธ์ ตั <งพิรุฬห์ธรรม          กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5. นายสนัติ เนียมนิล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
6. นางสาวสกลุทิพย์ หอ่มณี เลขานกุารบริษัทและผู้บนัทกึการประชมุ 
ผู้บริหารบริษัททีDเข้าร่วมประชุม 
1. นายสริุเยศ พระสวา่ง ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
ผู้เข้าร่วมการประชุมอืDนๆ 
1. นายเอกจกัร บวัหภกัดี ที�ปรึกษาทางการเงิน 
2. นายศิต ตนัศิริ ที�ปรึกษาทางการเงิน 

 
เริDมการประชุม 

ในการประชมุนี <มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะเป็นจํานวนรวมทั <งสิ <น 56 คน นบัรวม
เป็นจํานวนหุ้นทั <งสิ <น 176,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 จากจํานวนหุ้นทั <งหมด 176,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม
ตามที�กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท โดยมีนายมาซามิ คตัซูโมโต ทําหน้าที�เป็นประธานในการประชุม ประธานฯ ได้
กลา่วเปิดการประชมุ และได้มอบหมายให้นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล กรรมการของบริษัทเป็นผู้ดําเนินการประชุม เพื�อความ
สะดวกในการชี <แจงรายละเอียดตอ่ที�ประชมุ  

ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล กรรมการของบริษัทได้ชี <แจงรายละเอียดวิธีการออกเสยีง และ
การนบัคะแนนเสียงต่อที�ประชุมในแต่ละระเบียบวาระตามรายละเอียดที�ปรากฏในเอกสารอธิบายขั <นตอนการออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี < 

ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 35. ในการออกเสยีงลงคะแนนในที�ประชมุผู้ ถือหุ้นไมว่า่จะเป็นการออกเสยีงโดยวิธี
ชูมือ หรือโดยการลงคะแนนลบันั <น ให้หุ้นหนึ�ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ�ง (1) และมติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้นนั <นให้ประกอบด้วย
คะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี < 

ในวาระทั�วไป ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เทา่กนั ให้ประธานในที�ประชมุออกเสยีงเพิ�มขึ <นอีกหนึ�งเสยีงชี <ขาด  

ในการลงมติในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นตามหนงัสือ
มอบฉันทะ ซึ�งผู้ ที�ได้รับมอบหมายให้ผู้ รับมอบฉันทะเป็นผู้ลงคะแนนเสียง ให้ยกมือเพื�อลงมติในแต่ละวาระ ส่วนผู้มา

สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 1 
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ประชมุที�เป็นผู้ รับมอบฉนัทะซึ�งผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ลว่งหน้าแล้วไม่ต้องออกเสียง เนื�องจากบริษัทฯได้บนัทึก
คะแนนเสยีงตามที�ผู้ ถือหุ้นกําหนดไว้แล้ว 

หลงัจากนั <น นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล กรรมการของบริษัทได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี < 
วาระทีD   1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั,งทีD  1/2555 ซึD งประชุมไปเมืDอวันทีD  30 
พฤษภาคม 2555 

นายรัฐวฒัน์ เสนอให้ที�ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั <งที� 1/2555 ซึ�งได้ประชุมไป
เมื�อวนัที� 30 พฤษภาคม 2555 ซึ�งบริษัทได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมกบัหนงัสือบอกกลา่วนดัประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว ดงั
รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 1 

มติ ที�ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมตัิรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั <งที� 1/2555 
ตามที�ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสยีง 

เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 
176,000,000 0 0 176,000,000 

100% - - 100% 
 
วาระทีD   2. พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการทีD เสนอต่อทีDประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของ
บริษัทในรอบปีทีDผ่านมาและข้อเสนอเกีDยวกับการดาํเนินกิจการในอนาคต 

นายรัฐวฒัน์ เสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อที�ประชุมแสดงถึงผลการ
ดําเนินการของบริษัทในรอบปีที�ผา่นมาและข้อเสนอเกี�ยวกบัการดําเนินกิจการในอนาคตดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่
มาด้วยลาํดบัที� 2 

มติ ที�ประชมุพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์รับทราบรายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อที�ประชุมแสดงถึงผล
การดําเนินการของบริษัทในรอบปีที�ผ่านมาและข้อเสนอเกี�ยวกบัการดําเนินกิจการในอนาคตตามที�ได้มีการนําเสนอด้วย
คะแนนเสยีง 

เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 
176,000,000 0 0 176,000,000 

100% - - 100% 
 
วาระทีD  3. พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจาํปี 2555 สิ ,นสุด ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2555 

นายรัฐวฒัน์ ได้มอบหมายให้ นายสริุเยศ พระสว่าง ผู้จัดการการฝ่ายบญัชีและการเงิน ของบริษัทนําเสนองบ
การเงินประจําปี 2555 ตอ่ที�ประชมุ 

นายสริุเยศ พระสว่าง ผู้จัดการการฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้รายงานรายละเอียดเกี�ยวกับงบการเงินประจําปี 
2555 สิ <นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 ซึ�งผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบญัชี
ของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากดั ซึ�งบริษัทได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมกบัหนงัสือบอกกลา่วนดัประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว 
ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 3 นอกจากนี < งบการเงินดงักลา่วได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
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มติ ที�ประชมุพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบการเงินประจําปี 2555 สิ <นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555 
ของบริษัทตามที�ได้มีการนําเสนอด้วยคะแนนเสยีง 

เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 
176,000,000 0 0 176,000,000 

100% - - 100% 
 
วาระทีD  4. พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556 

นายรัฐวฒัน์ เสนอเพื�อพิจารณาการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 ด้วยอตัราดงัตอ่ไปนี < 
1. คณะกรรมการบริษัท   คา่เบี <ยประชมุ ครั <งละ  5,000 บาท 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ  คา่ตอบแทนรายเดือน       5,000 บาท 
 คา่เบี <ยประชมุครั <งละ        5,000 บาท  
หมายเหตุ: ค่าเบี <ยประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเริ�มดําเนินการจ่ายให้เมื�อบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว 
มติ ที�ประชมุพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 ตามที�ได้มี

การนําเสนอด้วย คะแนนเสยีง 
เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 

176,000,000 0 0 176,000,000 
100% - - 100% 

 
วาระทีD  5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั ,งกรรมการทีDแทนกรรมการทีDพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

นายรัฐวฒัน์ แจ้งให้ที�ประชมุทราบวา่ตามข้อบงัคบัข้อ 16 ของบริษัท ได้กําหนดว่าในการประชุมสามญัประจําปี
ทกุครั <ง ให้กรรมการออกจากตําแหนง่หนึ�งในสาม (1/3) ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) สว่นไม่ได้ ก็
ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สดุกบัสว่นหนึ�งในสาม (1/3) กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรก และปีที�สองภายหลงัจด
ทะเบียนบริษัทนั <นให้ใช้วิธีจบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุนั <นเป็นผู้
ออกจากตําแหนง่ กรรมการที�ออกตามวาระนั <นอาจถกูเลอืกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมก็่ได้  

สาํหรับกรรมการที�ต้องออกตามวาระและขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนมุตัิการแต่งตั <งกรรมการกลบัเข้ามารับตําแหน่ง
ตอ่อีกวาระหนึ�ง ดงันี < 

1. นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล 
2. นายสนัติ เนียมนิล 
3. นายนิพนัธ์ ตั <งพิรุฬห์ธรรม 
มติ ที�ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์เห็นสมควรอนมุตัิการแต่งตั <งกรรมการทั <ง 3 ท่านกลบัเข้าเป็นกรรมการ

ของบริษัทตอ่ไปอีกวาระ ด้วยคะแนนเสยีง 
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1. นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล 
เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 

176,000,000 0 0 176,000,000 
100% - - 100% 

2. นายสนัติ เนียมนิล 
เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 

176,000,000 0 0 176,000,000 
100% - - 100% 

3. นายนิพนัธ์ ตั <งพิรุฬห์ธรรม 
เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 

176,000,000 0 0 176,000,000 
100% - - 100% 

 
วาระทีD  6. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2555  

นายรัฐวฒัน์ แจ้งตอ่ที�ประชมุวา่ตามรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทที�ได้ชี <แจงให้ท่านผู้ ถือหุ้นทราบใน
วาระที� 2 และวาระที� 3 ไปแล้วนั <น ในปี 2555 บริษัทมีกําไรสทุธิ จํานวน 19,279,958.13 บาท ดงันั <น จึงเสนอให้ที�ประชุม
พิจารณาและอนมุตัิการตั <งเงินสํารองตามกฎหมายของบริษัทสําหรับปี 2555 เป็นจํานวนเงิน 963,997.91 บาท รวมเป็น
เงินสาํรองตามกฎหมายทั <งสิ <น 2,215,417.96 บาท และตามมติที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้งดการจ่ายเงิน
ปันผลสาํหรับปี 2555 โดยจะทําการพิจารณาอีกครั <งภายหลงัจากบริษัทนําหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ 
ไอ เรียบร้อยแล้ว 

มติ ที�ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรอนุมตัิการจัดสรรกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย
เพิ�มเติม  และอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2555 ด้วยคะแนนเสยีง 

 
เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 

176,000,000 0 0 176,000,000 
100% - - 100% 

 
วาระทีD  7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั ,งผู้ตรวจสอบบัญชีและกาํหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจาํปี 2556 

คณุรัฐวฒัน์ เสนอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตั <ง นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 
4917 และ / หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 8501 และ / หรือนายเทิดทอง เทพมงักร ผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตเลขที� 3787 ของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2555 และกําหนดค่าตรวจสอบบญัชี
ประจําปี 2556 ของบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ <ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) จํานวน 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื�นบาท) 
 มติ ที�ประชมุพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแตง่ตั <งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตรวจสอบบญัชีประจําปี 
2556 ตามที�ได้มีการนําเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง 
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หนงัสอืเชิญประชมุใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2557  9 | ห น้ า  

 

เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 
176,000,000 0 0 176,000,000 

100% - - 100% 
วาระทีD 8. พิจารณาเรืDองอืDนๆ (ถ้ามี) 

ไมม่ีเรื�องพิจารณาเพิ�มเติม 
ปิดประชมุเวลา 12.00 น. 

 ลงชื�อ  ประธานในที�ประชมุ 
                (นายมาซามิ คตัซูโมโต) 

  
 
 ลงชื�อ    เลขานกุารบริษัท 

                (นางสาวสกลุทิพย์ หอ่มณี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




