
                                    

 

 

               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 

 รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557                                                                               Page 1 of 9 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2557 

บริษัท ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที่  

การประชมุได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องซาลอน บี     โรงแรมสวิสโซ
เทล เลอ คองคอร์ด เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายมาซามิ  คตัซโูมโต ประธานคณะกรรมการและประธานบริษัท 
2. นายรัฐวฒัน์  ศขุสายชล กรรมการและรองประธานบริษัท 
3. นายนาโอฮิโร  ฮามาด้า กรรมการบริษัท 
4. นางสมศรี  ดวงประทีป กรรมการบริษัท 
5. นายโสภณ  บญุยรัตนพนัธ์                    กรรมการบริษัท 
6. นางสาววลยัภรณ์  กณิกนนัต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
7. นายสนัต ิ เนียมนิล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
8. นางสาวสกลุทิพย์  ห่อมณี เลขานกุารบริษัทและผู้บนัทกึการประชมุ 
ผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวพิมศริิพฒัน์  จรรยผล รักษาการผู้ อํานวยฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2. นายประถม  ตอ่ฑีฆะ ผู้ อํานวยการฝ่ายโรงงาน 
ผู้เข้าร่วมการประชุมอ่ืนๆ 

1. นายประวิทย์  วิวรรณธนานตุร์ ผู้สอบบญัชี 
2. นางสาวเขมนนั  ใจชืน้  ผู้สอบบญัชี 
3. นายศติ  ตนัศริิ ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
4. นายชนพล  พรพิกลุ ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
5. นางสาวชณิดาภา  ประดษิฐสนิ ท่ีปรึกษากฎหมาย 
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เร่ิมการประชุม 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบ
ฉนัทะเป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 78 คน แบง่ออกเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง 42 คน ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัฑะ 36 คน 
นบัรวมเป็นจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 136,219,808 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 61.71 จากจํานวนหุ้นทัง้หมด 220,724,783 หุ้น 
ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท โดยนายมาซามิ คตัซูโมโต ประธานคณะกรรมการ
บริษัททําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ได้มอบหมายให้นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล กรรมการของบริษัทเป็น
ผู้ ดําเนินการประชุม เพ่ือความสะดวก และคล่องตวัในการชีแ้จงรายละเอียดต่อท่ีประชุม ก่อนเข้าสู่วาระการ
ประชมุ นางสาวศรัญญา ทองจิตร์ ทําหน้าท่ีพิธีกรในท่ีประชมุได้ชีแ้จงรายละเอียดวิธีการออกเสียง และการนบั
คะแนนเสียงต่อท่ีประชุมในแต่ละระเบียบวาระตามรายละเอียดท่ีปรากฎในเอกสารอธิบายขัน้ตอนการออก
เสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

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

1. การออกเสียงลงคะแนน จะใช้บตัรลงคะแนนเสียง ท่ีเจ้าหน้าท่ีได้จดัเตรียมให้ ขณะลงทะเบียนก่อน
การประชมุ ซึง่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมีคะแนนเสียง เท่าจํานวนหุ้นท่ีถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง สําหรับผู้ รับ
มอบฉนัทะ ซึง่ผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉนัทะแล้ว วา่เห็นด้วย หรือ ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่
ละวาระการประชมุ บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะจะไมมี่สทิธ์ิออกเสียงลงคะแนน
ในท่ีประชมุอีก 

2. หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใด ไมเ่ห็นด้วยตามท่ีคณะกรรมการนําเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด 
ขอให้ผู้ ถือหุ้นท่านนัน้ยกมือขึน้ เม่ือประธานท่ีประชมุกลา่วสอบถามผู้ ถือหุ้นจบ ในกรณีนีป้ระธานจะให้ผู้ ถือหุ้น 
ผู้ซึง่ไมเ่ห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียง สง่บตัรลงคะแนนเสียงท่ีเจ้าหน้าท่ีได้จดัเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อน
การประชมุ เฉพาะวาระท่ีพิจารณานัน้ ให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัท เพ่ือจะนํามารวมคะแนนเสียงในวาระนัน้ว่า มี
คะแนนเสียงเห็นด้วยเท่าไร ไมเ่ห็นด้วยเท่าไร และ งดออกเสียงเท่าไร แจ้งให้ท่ีประชมุรับทราบ  

โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจาก
คะแนนเสียงทัง้หมด ส่วนผู้ ถือหุ้นท่ีทําหนงัสือมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุและได้ออกเสียงลงคะแนนมา
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ในแต่ละวาระแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะบนัทึกการออกเสียงตามความประสงค์
ของท่านผู้ ถือหุ้นรวมไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือนบัคะแนนเสียงการลงมตใินแตล่ะวาระ 

ส่วนคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย รบกวนผู้ ถือหุ้ นทุกท่านลงคะแนนในช่องเห็นด้วยและส่งใบลงคะแนน
ทัง้หมดคืนให้เจ้าหน้าท่ีภายหลงัจากการประชมุ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน 

3. ในวาระเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ผู้ ถือหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกับ
กรรมการบางท่านท่ีบริษัทเสนอแตง่ตัง้ ดงันัน้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นได้โดยอิสระ บริษัทจะเชิญ
กรรมการผู้ถูกเสนอแต่งตัง้ออกนอกห้องประชุม และเพ่ือความโปร่งใสบริษัทขอให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านท่ีเข้าร่วม
ประชมุ ลงคะแนนเสียงแบบใช้บตัรลงคะแนนเสียง เพ่ือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลโดยใช้บตัรลงคะแนน
เสียงท่ีบริษัทได้แจกให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วในขณะท่ีลงทะเบียน และเพ่ือให้กระบวนการประชุมเป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว ในวาระเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ บริษัทจะขอเก็บบตัรลงคะแนน
เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ภายหลงัจากผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วในคราว
เดียวกนั ซึง่จะช่วยลดระยะเวลาให้สามารถรวบรวมการเก็บบตัร และการรวมคะแนนจากผู้ ถือหุ้นได้รวดเร็วขึน้ 

4. ผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ี ซึง่จะคอยอํานวย
ความสะดวกและอธิบายให้เข้าใจได้ โดยการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทจดัให้มีการบนัทึกภาพการประชุม
เผยแพร่เป็นคลิปไฟล์ บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sankothai.net เพ่ือให้บริการแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีสนใจและไม่มี
โอกาสเข้าร่วมประชมุ โดยจะดําเนินการประชมุเป็นภาษาไทย เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านได้เข้าใจตรงกนั ในกรณีท่ี
ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลต่างชาติ และประสงค์จะสอบถามเป็นภาษาองักฤษ ขอให้ติดตอ่ฝ่ายลงทะเบียนเพ่ือบริษัท
จะจดัเจ้าหน้าท่ีเป็นลา่มแปลคําถามคําตอบเป็นภาษาไทยให้ตอ่ไป 

5. ผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนรบกวนยกมือและแจ้งช่ือ นามสกลุ กบั
เจ้าหน้าท่ีบริษัทบริเวณโต๊ะรับคะแนนในเวลานี ้

หลังจากนัน้ นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล กรรมการของบริษัทได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่  1. พจิารณา และรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2556  
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชลเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2556 ซึง่ได้ประชมุไปเม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2556 ซึง่บริษัทได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมกบัหนงัสือบอก
กลา่วนดัประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 1  

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจําปี 2556 ตามท่ีได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 
136,219,808 0 0 136,219,808 

100% - - 100% 
 

วาระที่  2. พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับรายงานประจาํปีของบริษัทในรอบปี
ที่ผ่านมาและข้อเสนอเก่ียวกับการดาํเนินกิจการในอนาคต 

นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชลเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นรับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ี
ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมาและข้อเสนอเก่ียวกับการดําเนินกิจการใน
อนาคต ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2  

โดยสรุปการดําเนินงานด้านการขายของบริษัทแบง่ตามผลิตภณัฑ์ได้ 4 กลุม่ คา่เฉลี่ยปี        2554-
2556 มียอดขายดงัตอ่ไปนีคื้อ 1) ชิน้ส่วนอตุสาหกรรมยานยนต์และแม่พิมพ์สําหรับชิน้ส่วนอตุสาหกรรมยาน
ยนต์ เฉล่ียร้อยละ 60 ของยอดขายทัง้หมด 2) ชิน้ส่วนจกัรยานยนต์และแม่พิมพ์สําหรับชิน้สว่นจกัรยานยนต์ 
เฉล่ียร้อยละ 25 ของยอดขายทัง้หมด 3) ชิน้ส่วนอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและแม่พิมพ์สําหรับชิน้ส่วนอปุกรณ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เฉล่ียร้อยละ 9 ของยอดขายทัง้หมด 4) ชิน้ส่วนเคร่ืองจักรกลเกษตรและอ่ืน ๆและแม่พิมพ์
สําหรับชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกลเกษตรและอ่ืน ๆเฉล่ียร้อยละ 6 ของยอดขายทัง้หมด และลกูค้าหลกั 5 รายแรกปี 
2556 คือ 1.บริษัท ทองไชยอตุสาหกรรม จํากดั 2.บริษัท ฟาบริเนท จํากดั 3.บริษัท ฟจิูซ ึเทน (ประเทศไทย) 
จํากดั 4.บริษัท เอ็กเซดี ้(ประเทศไทย) จํากดั 5.บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จํากดั  

ในด้านของการลงทนุปี 2556 ท่ีผา่นมาบริษัทมีการลงทนุในสว่นของ 1.เตาหลอมท่ีจะมาช่วยลดการใช้
พลงังานแก๊ส ซึง่ถ้าการผลติปกตจิะสามารถลดต้นทนุด้านพลงังานได้ประมาณร้อยละ 20 2. ซือ้เคร่ืองจกัรใหม่
เพ่ือการรองรับการผลิต และเพ่ือให้เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การตรวจเช็คคณุสมบตัิของอลมูิเนียม และ
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ลดต้นทนุการผลิต 3. ซือ้เคร่ืองฉีดงานแบบ Gravity Feed Casting ซึง่เป็นการผลิตแบบใหม่ เพ่ือรองรับการ
ผลิตชิน้งานได้หลากหลายย่ิงขึน้ เพิ่มโอกาสในการรับยอดการสัง่ซือ้ 4.ซือ้ท่ีดินเพ่ือรองรับการขยายโรงงานใน
อนาคต งบประมาณการลงทนุโดยประมาณปี 2556 อยูท่ี่ 28,000,000 บาท  

ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility - CSR) บริษัทได้มีการดําเนิน
กิจกรรมทัง้เพ่ือสงัคมภายนอกและเพ่ือพนกังานภายในบริษัท ตลอดปี 2556 ท่ีผ่านมาก็มีการดําเนินกิจกรรมท่ี
หลายหลายซึง่ผู้ ถือหุ้นท่ีสนใจสามารถตอิตามรายละเอียดได้ท่ีเวปไซต์ของบริษัท 

มต ิในวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ จงึไมต้่องมีการลงมต ิ

วาระที่  3. พจิารณา และอนุมัตงิบการเงนิประจาํปี 2556 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

นายรัฐวฒัน์  ศขุสายชลได้เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตังิบการเงินประจําปี 2556 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 ของบริษัท ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว พร้อมรายงานผู้สอบบญัชี ดงั
รายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2  
 ในวาระนีผู้้ ถือหุ้นคณุสทุธินนัท์ นนัทนวิจิตร ได้มีการทกัท้วงว่าสไลด์สรุปงบการเงินตวัเลขส่วนของผู้
ถือหุ้นคาดวา่จะคลาดเคลื่อนเพราะวา่ไปเท่ากบัสนิทรัพย์รวม คณุพิมศิริพฒัน์ จรรยผล กลา่วขอโทษและชีแ้จง
ว่าเกิดจากความผิดพลาดในการทําสไลด์ดงักล่าว แต่รายละเอียดตวัเลขในเอกสารงบการเงินนัน้ถกูต้องและ
ตกลงท่ีจะตรวจสอบให้ละเอียดมากกวา่นีใ้นการประชมุคราวตอ่ไป 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจําปี 2556 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 ของบริษัทตามท่ีได้มีการนําเสนอด้วยคะแนนเสียง 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 
136,219,808 0 0 136,219,808 

100% - - 100% 
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วาระที่  4. พจิารณาและอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้กรรมการท่ีแทนกรรมการท่ีพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ สําหรับกรรมการท่ีต้องออกตามวาระและขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้
กรรมการกลบัเข้ามารับตําแหน่งตอ่อีกวาระหนึง่ ดงันี ้

1. นายมาซามิ คตัซโูมโต  
2. นางสมศรี ดวงประทีป 
3. นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์ 

รายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3 
  มต ิท่ีประชมุพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์เห็นสมควรอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเข้า

เป็นกรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียง 
 
1. นายมาซามิ คตัซโูมโต  

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 
136,219,808 0 0 136,219,808 

100% - - 100% 
 

2. นางสมศรี ดวงประทีป 
เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 

136,219,808 0 0 136,219,808 
100% - - 100% 

 
3. นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์ 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 
136,219,808 0 0 136,219,808 

100% - - 100% 
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วาระที่  5. พจิารณาและอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557 

นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2557 ในอตัราดงัตอ่ไปนี ้

1. คณะกรรมการบริษัท   คา่เบีย้ประชมุ ครัง้ละ         5,000 บาท 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ  คา่ตอบแทนรายเดือน       5,000 บาท 
 คา่เบีย้ประชมุ ครัง้ละ        5,000 บาท  

มติ ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 
ตามท่ีได้มีการนําเสนอด้วย คะแนนเสียง 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 
136,219,808 0 0 136,219,808 

100% - - 100% 
 

วาระที่  6. พจิารณา และอนุมัตจ่ิายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2556 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล แจ้งตอ่ท่ีประชมุว่าตามรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีได้ชีแ้จงให้
ท่านผู้ ถือหุ้นทราบในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ไปแล้วนัน้ ในปี 2556 บริษัทมีการดําเนินงานขาดทนุสทุธิ จํานวน 
14,575,650.81 บาท ดงันัน้ ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้งดการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 
2556  

มติ ท่ีประชมุพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์เห็นสมควรอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2556 
ด้วยคะแนนเสียง 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 
136,219,808 0 0 136,219,808 

100% - - 100% 
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วาระที่  7. พจิารณา และอนุมัตแิต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชีและกาํหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจาํปี 2557 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4917 /หรือ นายเทิดทอง เทพมงักร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3787  หรือ นายบรรจง 
พิชญประสาธน์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7147 หรือ นายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 9429  แห่ง  บริษัท  พีวี  ออดิท จํากดั  เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2557 ของบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ 
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และกําหนดคา่ตรวจสอบบญัชีประจําปี 2557 จํานวน 800,000 บาท ตามท่ีได้
นําเสนอ 

มติ ท่ีประชมุพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตรวจสอบบญัชี
ประจําปี 2556 ตามท่ีได้มีการนําเสนอ ด้วยคะแนนเสียง 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธินํามาคาํนวณ 
136,219,808 0 0 136,219,808 

100% - - 100% 
 

วาระที่ 8. พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนใดเพ่ือพิจารณาเพิ่มเตมิ 

ตอนท้ายของการประชมุผู้ เข้าร่วมการประชมุมีข้อคําถามดงัตอ่ไปนี ้

นางสาววิภา บุญคุณจงเจริญ ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย ได้สอบถามเร่ืองการลงทุน
เคร่ืองเตาหลอมว่าจะสามารถลดต้นทุนได้เท่าไหร่ นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชลชีแ้จงว่า ณ ตอนนีอ้ยู่ระหว่างเก็บ
ข้อมลูตวัเลข เน่ืองจากเพิ่งติดตัง้ไป ดงันัน้ ตวัเลขจึงยงัไม่ชดัเจน ประกอบกบัยอดการสัง่การผลิตลดลง แตถ้่า
ตามคํานวณจะสามารถลดต้นทนุด้านการใช้พลงังานอยูท่ี่ร้อยละ 20 

นายอาปุ่ น กณัทนเวทย์ ได้สอบถามว่าว่าแนวโน้มปี 57 จะเป็นอย่างไร จะได้กําไรหรือขาดทนุอย่างไร 
แล้วคดิวา่แนวโน้มของอตุสาหกรรมในระยะ 5 ปี ข้างหน้าจะเป็นอยา่งไร นายรัฐวตัน์ ศขุสายชลได้ ชีแ้จงว่า ทัง้
โครงการนโยบายรถคันแรก การปรับขึน้ค่าแรง เป็นปัจจัยภายนอกท่ีเราควบคุมไม่ได้ ขึน้อยู่กับภาวะ
อตุสาหกรรม สําหรับปี 2556 ทําให้ยอดขายลดลงร้อยละ 20 แต่ต้นทุนเพิ่มขึน้ สําหรับปี 2557 คาดว่าจะ
ปรับตวัดีขึน้ แตปี่หลงั ๆ จะดี เพราะแนวโน้มลกูค้าท่ีเข้ามาตดิตอ่กบับริษัท คาดวา่จะได้ยอดสัง่ซือ้มากขึน้ และ



                                    

 

 

               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 
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ท่ีผ่านมาอุตสาหกรรมยานต์ยนต์โตขึน้ ปีละประมาณร้อยละ 30 กระทรวงอุตสาหกรรมเองวางแผนไว้ว่าปี 
2560 ไทยจะผลติรถยนต์เป็น 3 ล้านคนั จากเดิมปี 2555 ผลิตได้จํานวนทัง้สิน้ 2,453,717 คนั ปี 2556 ผลิตได้
จํานวนทัง้สิน้  2,457,057 คนั ส่วนปี 2557 ท่ีล่าสดุได้ประมาณการผลิตรถยนต์ไว้ท่ี 2.35 ล้านคนั และเช่ือว่า
โครงการอีโคคาร์ เฟส 2 ซึง่เป็นเทรนด์ท่ีทัว่โลกหนัมานิยมก็จะทําให้ตลาดยานต์ยนต์กลบัฟืน้คืนมาอีกครัง้ 

นายอาปุ่ น กณัทนเวทย์ สอบถามอีกว่าปี 2555 เห็นว่าขาย 2, 500,000 คนั ส่วนปี 2556 เห็นว่าขาย 
2,400,000 คนั มนัลดลงแค ่100,000 คนั ทําไมรายได้ถึงลดลงมากขนาดนี ้นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ได้ชีแ้จงว่า 
ยอดขายมนัลดลงไม่มากนกัแต่ยอดการผลิตลดลงเยอะ ยอดการผลิตลดลงร้อยละ 40  ยอดขายปี 2555 อยู่ท่ี 
274 ล้าน ปี 2556 อยู่ 403,000,000 บาท  ต่างกนัแค่ 70,000,000 บาท  ยอดขายปี 2556 ตวัชิน้งานของ
บริษัทขายได้น้อย เน่ืองจากยอดขายลดลง แต่เราไปเร่งในเร่ืองของการทําแม่พิมพ์ เราได้ยอดเพิ่มคือปี 2554 
ยอดขายแม่พิมพ์อยู่ท่ีประมาณ 40,000,000 บาท ปี 2556 อยู่ท่ี 60,000,000 บาท เราได้ยอดขายแม่พิมพ์
เพิ่มขึน้ ทําให้ยอดรวมลดลงไมม่าก 

นางสาววิภา บญุคณุจงเจริญ ตวัแทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย เสนอตอ่ท่ีประชมุว่าจากกระแส
ทกุวนันีจ้ะเห็นวา่สงัคมไทยเราให้ความต่ืนตวัในเร่ืองการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่กนัมาก แม้แตใ่นตลาดทนุ
ไทยก็จะเห็นวา่ทางสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Institute of directors-IOD) ก็ได้จดัทําโครงการผู้ประกอบการ
ไทย ร่วมกนัตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่และก็ร่วมกนัลงนาม ไมท่ราบวา่ทางบริษัท มีความสนใจจะร่วมลงนาม
กบัสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Institute of directors-IOD) หรือไม่ และทางบริษัทมีนโยบายการตอ่ต้านการ
ทจุริตและคอร์รัปชัน่อย่างไร นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล กลา่วตอบว่าเห็นด้วยอย่างยิ่ง แตว่่าคงต้องมีการประชมุ
ภายในก่อน ซึง่ยงัไมไ่ด้พดูคยุกนัในเร่ืองนี ้และโดยสว่นตวัเช่ือว่าท่านกรรมการทกุท่านก็น่าจะเห็นด้วยท่ีจะเข้า
ร่วมโครงการนี ้
ปิดประชมุเวลา 11.30 น. 

 ลงช่ือ    ประธานในท่ีประชมุ 

                (นายมาซามิ คตัซโูมโต) 

 

 ลงช่ือ    เลขานกุารบริษัท 

                (นางสาวสกลุทิพย์ ห่อมณี) 


