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รายงานการประชุมสามญัผู้ถ ือห ุ้น  ประจาํปี 2560 
บริษัท ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที่  
การประชมุได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมุ บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้  

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 3/14 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ หมู่ 2 ตําบลหนองบัว อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
21120   
คณะกรรมการท ี่ เข้าร่วมประชุม 
1. นายมาซามิ  คตัซโูมโต ประธานคณะกรรมการและประธานบริษัท 
2. นายรัฐวฒัน์  ศขุสายชล กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
3. นายนาโอะฮิโร  ฮามาดา กรรมการบริษัท 
4. นางพนูศรี ปัทมวรกลุชยั กรรมการบริษัท 
5. นายยทุธนา แตป่างทอง                     กรรมการบริษัท 
6. นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
7. นายนิพนัธ์ ตัง้พิรุฬห์ธรรม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
8. นายสนัติ เนียมนิล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
9. นางสาวสกลุทิพย์  ห่อมณี เลขานกุารบริษัทและผู้บนัทกึการประชมุ 
ผู้บริหารบริษัทท ี่ เข้าร่วมประชุม 
1. นายประถม  ตอ่ฑีฆะ ผู้ อํานวยการฝ่ายโรงงาน 
2. นางสาวประภาพรรณ ชนะพาล ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
3. นายเกียรติภมิู ภมิูนนัท์ ผู้ อํานวยการฝ่ายขายและการตลาด 
4. นายอนนัต์ ตัง้สนุทรธรรม ผู้ อํานวยการฝ่ายวิศวกรรม 
ผู้ เข้าร่วมการประชุมอ ื่นๆ  
1. นางสาวเขมนนัท์ ใจชืน้ ผู้สอบบญัชี 
2. นางสาวชนิดาภา ประดิษฐสิน ท่ีปรึกษาฝ่ายกฎหมาย 
 
เริ่มการประชุม 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะเป็นจํานวน
รวมทัง้สิน้ 53 คน แบ่งออกเป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมาด้วยตนเอง 18 คน ผู้ ถือหุ้ นท่ีมอบฉันทะ 35 คน นับรวมเป็นจํานวนหุ้ นทัง้สิน้ 
216,244,578 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.3253 จากจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด 298,989,004 หุ้น ณ ตอนเปิดประชมุ มีผู้ ถือ
หุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะเป็นจํานวนรวมทัง้สิน้  53 คน แบง่ออกเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง 18 คน 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ 35 คน นบัรวมเป็นจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 216,244,578 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.3253 จากจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย
ได้ทัง้หมด 298,989,004 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท โดยนายมาซามิ คตัซูโมโต ประธาน
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล กรรมการของบริษัทเป็นประธานดําเนินการประชุม เพ่ือความ
สะดวก และคล่องตวัในการชีแ้จงรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ นางสาวเกศราภรณ์ ยมจินดา ทําหน้าท่ี 
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พิธีกรในท่ีประชุมได้ชีแ้จงรายละเอียดวิธีการออกเสียง และการนับคะแนนเสียงต่อท่ีประชุมในแต่ละระเบียบวาระ
ตามรายละเอียดท่ีปรากฎในเอกสารอธิบายขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง บริษัทได้นําระบบบาร์โค๊ดมาใช้ เพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกแก่การประชมุผู้
ถือหุ้น ซึง่ช่วยลดระยะเวลาในขัน้ตอนดงักล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึน้ โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น ในทกุวาระท่ีมีการ
ลงมติให้ผู้ ถือหุ้นทราบผลทนัที ซึง่วิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชมุ บริษัทขอเรียนขัน้ตอนให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านทราบ
ดงันี ้ 

1. การออกเสียงลงคะแนน จะใช้บตัรลงคะแนนเสียง ท่ีเจ้าหน้าท่ีได้จดัเตรียมให้ ขณะลงทะเบียนก่อนการประชมุ 
ซึง่ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียง เท่าจํานวนหุ้นท่ีถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง สําหรับผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่ผู้
ถือหุ้ นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว ว่าเห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระการ
ประชมุ บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ
อีก 

2. เม่ือจบการชีแ้จงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะสอบถามผู้ ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็น โดยผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึน้ พร้อมแจ้งช่ือ นามสกลุ และจํานวน
หุ้นท่ีถือก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ 
คือ ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ประธานจะผ่านไปพิจารณาเร่ืองในวาระถดัไป โดยถือว่าผู้ ถือหุ้นมีมติ
เป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรืออนุมัติตามท่ีคณะกรรมการนําเสนอในวาระนัน้ ทัง้นีบ้ริษัทจะแสดงผลคะแนนให้
รับทราบในแตล่ะวาระการประชมุ 

3. หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยตามท่ีคณะกรรมการนําเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ ถือ
หุ้นท่านนัน้ยกมือขึน้ เม่ือประธานท่ีประชมุกลา่วสอบถามผู้ ถือหุ้นจบ ในกรณีนีป้ระธานจะให้ผู้ ถือหุ้น ผู้ซึง่ไม่เห็น
ด้วยหรือต้องการงดออกเสียง ส่งบตัรลงคะแนนเสียงท่ีเจ้าหน้าท่ีได้จดัเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชมุ 
เฉพาะวาระท่ีพิจารณานัน้ ให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัท เพื่อจะนํามารวมคะแนนเสียงในวาระนัน้ว่า มีคะแนนเสียง
เห็นด้วยเท่าไร ไม่เห็นด้วยเท่าไร และ งดออกเสียงเท่าไร แจ้งให้ท่ีประชมุรับทราบ  
โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียง

ทัง้หมด ส่วนผู้ ถือหุ้นท่ีทําหนงัสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุและได้ออกเสียงลงคะแนนมาในแต่ละวาระ

แล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะบนัทึกการออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้น

รวมไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือนบัคะแนนเสียงการลงมติในแตล่ะวาระ 

4. ในวาระเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ เพ่ือความโปร่งใสบริษัทขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุ
ท่านท่ีเข้าร่วมประชมุ ลงคะแนนเสียงแบบใช้บตัรลงคะแนนเสียง ว่าจะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียง เพ่ือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลโดยใช้บตัรลงคะแนนเสียงท่ีบริษัทได้แจกให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วใน
ขณะท่ีลงทะเบียน 

5. ผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ี ซึ่งจะคอยอํานวยความสะดวก
และอธิบายให้เข้าใจได้ โดยการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทจดัให้มีการบนัทึกภาพการประชมุเผยแพร่เป็นคลิป
ไฟล์ บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sankothai.net เพ่ือให้บริการแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีสนใจและไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชมุ 
โดยจะดําเนินการประชุมเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นทุกท่านได้เข้าใจตรงกัน ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นเป็นบุคคล
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ต่างชาติ และประสงค์จะสอบถามเป็นภาษาองักฤษ ขอให้ติดต่อฝ่ายลงทะเบียนเพ่ือบริษัทจะจดัเจ้าหน้าท่ีเป็น
ลา่มแปลคําถามคําตอบเป็นภาษาไทยให้ตอ่ไป                

หลงัจากนัน้นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชลได้กลา่วต้อนรับและดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้ 
วาระท ี่  1. พจิารณา และรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืห ุ้น ประจาํปี 2559 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชลเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึง่ประชมุ 
เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2559 และทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมตามท่ีกฎหมาย
กําหนด พร้อมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ (www.sankothai.net) ด้วยแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ ใดคดัค้านหรือขอแก้ไข
ใดๆ ดงัรายละเอยีดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 1  

มต  ิท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมากอนมุติัรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ตามท่ี
ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธ ิน ํามาคาํนวณ 
149,788,478 66,456,100 - 298,989,004 

69.2681 30.7319 - 100 
 
วาระท ี่  2. พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานประจําปีของบริษัทในรอบปีที่ ผ่านมาและ
ข้อเสนอเกี่ยวกับการดาํเนินกจิการในอนาคต 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชลเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชมุแสดงถึงผล
การดําเนินการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมาและข้อเสนอเก่ียวกบัการดําเนินกิจการในอนาคต สรุปคร่าวๆดงัต่อไปนี ้ 

รายได้จากการขายชิน้ส่วน(Parts) และแม่พิมพ์ (Molds) ของปี 2559 อยู่ท่ี 410 ล้านบาท ปี 2558 อยู่ท่ี 420 ล้าน
บาท  

กําไรขัน้ต้น (Gross Profit) ปี 2558 อยู่ท่ีประมาณร้อยละ16 ปี 2559 อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 14.9 ลดลงเน่ืองจากการ
ผลิตชิน้สว่นงานท่ีมีความซบัซ้อนมากขึน้ต้องใช้เวลาในการผลิตมากกวา่เดิม กรปกบัยอดการจําหน่ายแม่พิมพ์ลดลง  

ค่าใช้จ่ายในส่วนการบริหารและการขาย ในปี 2559 จะสงูกว่าปี 2558 เพราะว่าปี 2559 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายจากการ
จําหน่ายภาษีถกูหกั ณ ท่ีจ่ายท่ีถกูหกัโดยลกูค้าต่างประเทศและไม่สามารถนํามาให้เครดิตภาษีหรือขอคืนได้จํานวน 4.46 ล้าน
บาท และขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินจํานวน 3.87 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย ส่วน
อ่ืนๆนีก้็จะมีรายได้อ่ืน (Other income) และต้นทุนทางบญัชี(Financial Cost) ในปี 2559 ลดลง แล้วในปี 2559 ก็ยังเจอเร่ือง
ของภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (Defer Tax) อีกประมาณ 5 ล้านกว่าบาท เท่ากบัทําให้ผลประกอบการในปี 2559 นี ้กําไรสทุธิ
(Net Profit )ขาดทนุอยู่ท่ีประมาณ 23 ล้านบาท เทียบกบัปี 2558 ท่ีขาดทนุอยู่ท่ี 3 ล้านกว่าบาท ท่ีทําให้เพ่ิมขึน้มาก็คือในส่วน
ของ เร่ืองของเครดิตภาษี เร่ืองของการด้อยค่า และก็เร่ืองของผลประโยชน์พนกังาน ท่ีทําให้คา่ใช้จ่ายส่วนการบริหารเพ่ิมขึน้มา 

ทรัพย์สินโดยรวมสําหรับปี 2559 อยู่ ท่ี 304 ล้านบาท ปี  2558 อยู่ ท่ี 332 ล้านบาท หนีส้ินหมุนเวียน(Current 
liabilities) อยู่ ท่ี 137 ล้านบาท หนีส้ินทัง้หมด(Total liabilities) อยู่ ท่ี 144 ล้านบาท ส่วนของผู้ ถือหุ้ น(Total shareholders 
Equities) อยู่ท่ี 159 ล้านบาท เทียบกับปี 2558 ท่ี 181.24 ล้านบาท ถ้าเทียบจากยอดขายทัง้หมดรวมรายได้อ่ืน (Other 
income) ด้วย ก็เห็นว่าปี 2559 นีจ้ะลดลงมานิดนึง เน่ืองจากการขาย Mold ลดลงจากปี 2558 โดยปี 2558 อยู่ท่ี 426 ล้าน
บาท ปี 2559 อยู่ท่ี 414 ล้านบาท  
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การขายต่างประเทศ(Sale Export) ของปี 2559 เพ่ิมขึน้มาจากปี 2558 ปี 2558 บริษัทเพ่ิงเร่ิมขายส่งออก ปี 2559 
ยอดเพ่ิมขึน้เป็น 22 ล้านบาท จากปี 2558 ขายอยู่แค่ 4 ล้านบาท แล้วก็มีเร่ืองของการขายแม่พิมพ์(Mold) จะเห็นว่าของปี 
2558 จะมากกว่าปี 2559  ส่วนของการขายชิน้ส่วน(Part) ก็ต่างกันอยู่ประมาณ 10 กว่าล้านบาทสําหรับปี 2559 และ 2558 
นะครับ 

ในเร่ืองของกําไรขัน้ต้น(Gross Profit) ปี 2559 จะลดลงจากปี 2558 ปี 2558 จะอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 16 ปี 2559 อยู่
ท่ีประมาณร้อยละ 15 เน่ืองจากการขายแม่พิมพ์ (Molds) ลดลง โดยปกติกําไรจากการขายแม่พิมพ์(Molds) จะสงูกว่าของการ
ขายชิน้ส่วน(Parts) เพราะฉะนัน้พอยอดขายแม่พิมพ์(Molds) ลดลงในปี 2559 จึงทําให้กําไรขัน้ต้น(Gross Profit) ในส่วนนี ้
ลดลงมาจากปี 2558 และจากกราฟเปรียบเทียบเป็นรายเดือน จะเห็นว่ากําไรขัน้ต้น(Gross Profit) รายเดือนก็จะต่างกันไม่
มาก แตโ่ดยเฉล่ียก็คือ ปี 2558 อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 16 ปี 2559 อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 15  

ค่าใช้จ่ายการขายและการบริการ อย่างท่ีเรียนให้ทราบท่ีว่าสงูจากเดิมปี 2558 เน่ืองจากมีรายการเก่ียวกับเร่ืองของ
การด้อยค่า เร่ืองของภาระเครดิตภาษี และเรามีการปรับปรุงเร่ืองของระบบไอทีด้วย มีค่าท่ีปรึกษาหลายส่วนท่ีทําให้ส่วนของ 
คา่ใช้จ่ายในสว่นการบริหารเพ่ิมขึน้จากปี 2558 สว่นคา่ใช้จ่ายการขายไม่ตา่งกนัมากนกัสําหรับสองปีนี ้

ตามท่ีเรียนให้ทราบในปี 2559 ท่ีค่าใช้จ่ายในส่วนการบริหารสูงกว่าปี 2558 เน่ืองจากอะไร แต่สําหรับในส่วนของ 
ดอกเบีย้จ่าย (Interest Expense) กบัค่าใช้จา่ยในเร่ืองภาษีนี ้ปี 2559 จะลดลงจากปี 2558 ก็คือดีขึน้   

สดุท้ายเร่ืองลกูค้าต่างประเทศ ท่ีเราได้ Order มา สําหรับแถบสีเขียวนีก็้คือมีการสัง่เรียบร้อยแล้ว คือตกลงเรียบร้อย 
สว่นท่ียงัเป็นสีขาวอยู่นัน้ยงัเป็นส่วนท่ีอยู่ระหว่างการ Deal ยงัไม่มีการตดัสินใจชดัเจน แต่ในช่วงปีท่ีผ่านมา ลกูค้าในประเทศท่ี
เรา Deal ก็ เป็นรายใหญ่ๆ  ทัง้สิ น้  ท่ีส รุปยอดสั่งซื อ้(Order) แล้วก็มีบ ริษัท  Denso, Kawasaki, Panasonic, Standley, 
SKPP,Exedy, Delta และลูกค้าส่งออกก็มี Valeo ซึ่งเดิมเราก็ส่งอยู่แล้วแต่ท่ีส่งไปท่ีของฮงัการีกับฝร่ังเศส แต่ฝร่ังเศสได้ยอด
สัง่ซือ้(Order) เพ่ิมขึน้ อีกรายใหม่เลยคือบริษัท Meta System จากอิตาลี อนันีก้็มี ยอดสัง่ซือ้(Order) ถือเป็น Big lots  
มีรายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2  

หลงัจากจบการนําเสนอท่ีประชมุมีคําถามดงัตอ่ไปนี ้
นายสมยศ พรรณสกุล: เป็นอาสาพิทกัษ์สิทธิ ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย ขอถามนะครับท่าน คือเม่ือสกัครู่ท่านประธาน
โชว์สไลด์(3) แสดงรายได้ปี 2559 ไว้ประมาณ 414 ล้านบาท ถ้าผมจําไม่ผิด และก็ปี 2558 แต่ในรายงานประจําปี เป็น 410 
ล้าน มนัไม่ตรงกนั 
 
นายรัฐวฒัน์ ศุขสายชล: ยอดในส่วนของธุรกิจหลกั(Core Besines) คือ ขายชิน้ส่วน(Parts) กับขายแม่พิมพ์(Molds) รวมกัน
ได้ 410 ล้านบาท แต่ยอด 414 ล้านบาท นัน้มีรายได้อ่ืน(Other income) รวมอยู่ด้วย ต้องชีแ้จงว่ามันอาจจะไม่ชดัเจนหน่อย 
ในงบการเงินนีก็้จะเขียนแยก รายได้อื่น(Other income)ไปอยู่อีกบรรทดัหนึ่ง ถ้าดใูนงบการเงิน แต่ตวับนจะเป็น 410 ล้านคือ
รายได้จากธุรกิจหลกั(Core Besines) ท่ีเป็นขายชิน้สว่น(Parts) กบัขายแม่พิมพ์(Molds) นะครับ 
 
นายสมยศ พรรณสกุล: ขอถามเพ่ิมนะครับ ในรายงานประจําปี หน้าประมาณ 81 นะครับ ท่านเขียนว่าปีนีบ้ริษัทได้ทําเก่ียวกบั
นโยบายต่อต้านการทจุริตต่างๆและก็ในปี 2558 ไม่มีข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการแจ้งเบาะแสเร่ืองทจุริตและคอร์รัปชัน่ อยากถาม
ในเร่ืองของปี 2559 เน่ืองจากรายงานประจําปีนี ้เป็น ปี 2559 ถามว่าปี 2559 นัน้มีเหตกุารณ์ท่ีมีนยัยะสําคญัหรือเปล่า หรือว่า
มีเร่ืองท่ีร้องเรียนอะไรกนับ้างหรือเปลา่ครับ เพราะวา่ไม่ได้เขียนไว้ในรายงาน 
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นายรัฐวฒัน์ ศุขสายชล: ไม่มีครับ  
มต  ิในวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ จงึไม่ต้องมีการลงมติ 

 
วาระท ี่  3. พจิารณา และอนุมัตงิบการเงนิประจาํปี 2559 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

นายรัฐวัฒน์  ศุขสายชลได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติงบการเงินประจําปี 2559 สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากนางสาว เขมนันท์ ใจชืน้ แห่งสํานกังาน บริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จํากัด โดย
แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข ทัง้นีใ้นระหว่างการตรวจสอบงบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผู้สอบบญัชี
ได้โอนย้ายจากสํานกังานเดิมมาสงักดัสํานกังาน บริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จํากดั พร้อมรายงานผู้สอบบญัชี ดงัรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2  
 มต  ิท่ีประชมุพิจารณาและมีมติเสียงข้างมากอนมุติังบการเงินประจําปี 2559 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ของ
บริษัทตามท่ีได้มีการนําเสนอด้วยคะแนนเสียง 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธ ิน ํามาคาํนวณ 
149,788,478 66,456,100 - 298,989,004 

69.2681 30.7319 - 100 
 
วาระท ี่  4. พจิารณาและอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 

นายรัฐวฒัน์ ศุขสายชล เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 ใน
อตัราดงัตอ่ไปนี ้

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

หมายเหต:ุ โบนสั/บาํเหน็จและสทิธิประโยชน์อ่ืนๆ ไม่มี 
มต  ิ ท่ีประชมุพจิารณาและมีมติเสียงมากกว่า 2/3 อนมุติัการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 ตามท่ีได้มี

การนําเสนอด้วย คะแนนเสียง 
เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธ ิน ํามาคาํนวณ 

149,788,478 66,456,100 - 298,989,004 
69.2681 30.7319 - 100 

 
วาระท ี่  5. พจิารณา และอนุมตัจ่ิายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2559 

นายรัฐวฒัน์ ศุขสายชล แจ้งต่อท่ีประชุมว่าตามรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีได้ชีแ้จงให้ท่านผู้ ถือหุ้น
ทราบในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ไปแล้วนัน้ ในปี 2559 บริษัทมีการดําเนินงานขาดทนุสทุธิ จํานวน 23,614,506.68 บาท ดงันัน้ 
ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้งดการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2559 
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มต  ิ ท่ีประชมุพจิารณาและมีมติเสียงข้างมากเห็นสมควรอนมุติัการงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง 
เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธ ิน ํามาคาํนวณ 

149,788,378    66,456,100                  100 298,989,004 
69.2680 30.7319 0.0000 100 

 
วาระท ี่  6. พจิารณา และอนุมตัแิต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชีและกาํหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจาํปี 2560 

นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ ดร. ศิรดา จารุตกานนท์ ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 6995 /หรือ นาย บรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 7147 /หรือ นางสาว เขมนันท์ ใจชืน้ ผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตเลขท่ี 8260 /หรือ นาย ไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 9429 แห่งบริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี 
จํากัดเป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2560 ของบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และกําหนดค่าตรวจสอบ
บญัชีประจําปี 2560 จํานวน 1,300,000 ตามท่ีได้นําเสนอ 

มต  ิท่ีประชมุพิจารณาและมีมติเสียงข้างมากอนมุติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตรวจสอบบญัชีประจําปี 2560 
ตามท่ีได้มีการนําเสนอ ด้วยคะแนนเสียง 

 
เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธ ิน ํามาคาํนวณ 

149,788,378 66,456,100 100 298,989,004 
69.2680 30.7319 0.0000 100 

 
วาระท ี่ 7. พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการ  แทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุติัแตง่ตัง้กรรมการท่ีแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
สําหรับกรรมการท่ีต้องออกตามวาระและขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการแต่งตัง้กรรมการกลบัเข้ามารับตําแหน่งต่ออีกวาระ
หนึง่ ดงันี ้

1. นายมาซามิ คตัซโูมโต 
2. นายนาโอะฮิโร ฮามาดา 
3. นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์ 

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 3 
 มต  ิท่ีประชมุพิจารณาและมีมติเสียงข้างมากเห็นสมควรอนมุติัการแต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเข้าเป็นกรรมการ

ของบริษัทต่อไปอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียง 
1. นายมาซามิ คตัซโูมโต 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธ ิน ํามาคาํนวณ 
127,155,578 66,456,100 100    298,989,004 

65.6755 34.3244 0.0001 100 
 
 
 



                                    

 

               Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษทั ซงัโกะ ไดคาซต้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                
Factory :  Rojana  Industrial  Park  Rayong , 3/14  Moo  2,  T. Nongbua  A. Bankhai  Rayong  21120 Tel :  033‐010701 ‐ 05   Fax : 033‐010706 
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2. นายนาโอะฮิโร ฮามาดา 
เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธ ิน ํามาคาํนวณ 

146,872,378 66,456,100 100    298,989,004 
68.8480 31.1520 0.0000 100 

3. นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์ 
เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธ ิน ํามาคาํนวณ 

149,788,378 69.2680 100 298,989,004 
66,456,100 30.7319 0.0000 100 

หมายเหต:ุ วาระนีมี้ผู้ มีสว่นได้เสียจํานวน 2 ท่าน จงึเอาหุ้นออกจากฐานการคํานวน คือ  
นายมาซามิ คตัซโูมโต   จํานวนหุ้น        22,632,800    หุ้น  
นายนาโอะฮิโร ฮามาดา  จํานวนหุ้น         2,916,000    หุ้น 

 
วาระท ี่ 8. พจิารณาเรื่ องอ ื่นๆ  (ถ้ามี) 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอืน่ใดเพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติม 
  
 จากนัน้นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ก็กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น และแขกผู้ มีเกียรติทกุท่าน 
 
ปิดประชมุเวลา 14.22 น. 
 
 

 ลงช่ือ    ประธานในท่ีประชมุ 
                (นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล) 
 

 ลงช่ือ    เลขานกุารบริษัท 
                (นางสาวสกลุทิพย์ ห่อมณี) 
 

 ลงช่ือ    ประธานคณะกรรมการ 
                     (นายมาซามิ คตัซโูมโต) 


