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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 
บริษัท ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

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

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 3/14 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ หมู่ 2 ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
21120   
คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายมาซามิ  คตัซูโมโต ประธานคณะกรรมการและประธานบริษัท 
2. นายรัฐวฒัน์  ศขุสายชล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. นายนาโอะฮิโร  ฮามาดา กรรมการบริษัท 
4. นางพนูศรี ปัทมวรกลุชยั กรรมการบริษัท 
5. นายยทุธนา แต่ปางทอง                     กรรมการบริษัท 
6. นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
7. นายนิพนัธ์ ตัง้พิรุฬห์ธรรม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
8. นายสนัติ เนียมนิล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
9. นางสาวสกลุทิพย์  ห่อมณี เลขานกุารบริษัทและผู้บนัทกึการประชุม 
ผู้บริหารบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. นายประถม  ต่อฑีฆะ ผู้อ านวยการฝ่ายโรงงาน 
2. นางสาวประภาพรรณ ชนะพาล ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
3. นายเกียรติภูมิ ภูมินนัท์ ผู้อ านวยการฝ่ายขายและการตลาด 
4. นายอนนัต์ ตัง้สนุทรธรรม ผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรม 
ผู้เข้าร่วมการประชุมอ่ืนๆ 
1. นางสาวเขมนนัท์ ใจชืน้ ผู้สอบบญัชี 
2. นางสาวชนิดาภา ประดิษฐสนิ ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย 
 
เร่ิมการประชุม 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัทครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะเป็น
จ านวนรวมทัง้สิน้ 53 คน แบ่งออกเป็นผู้ ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 18 คน ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 35 คน นับรวมเป็นจ านวนหุ้น
ทัง้สิน้ 216,244,578 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 72.3253 จากจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด 298,989,004 หุ้ น ณ ตอนเปิด
ประชมุ มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้  53 คน แบ่งออกเป็นผู้ ถือหุ้นที่มา
ด้วยตนเอง 18 คน ผู้ ถือหุ้ นที่มอบฉันทะ 35 คน นับรวมเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 216,244,578 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.3253 
จากจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด 298,989,004 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท โดยนาย
มาซามิ คตัซูโมโต ประธานคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล กรรมการของบริษัทเป็นประธาน
ด าเนินการประชมุ เพื่อความสะดวก และคลอ่งตวัในการชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชมุ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นางสาว
เกศราภรณ์ ยมจินดา ท าหน้าที่พิธีกรในที่ประชมุได้ชีแ้จงรายละเอียดวิธีการออกเสยีง และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

สิง่ท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 1 
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ในแต่ละระเบียบวาระตามรายละเอียดที่ปรากฎในเอกสารอธิบายขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุป
ได้ดงันี ้

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทได้น าระบบบาร์โค๊ดมาใช้ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกแก่การ
ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ช่วยลดระยะเวลาในขัน้ตอนดงักลา่วให้รวดเร็วย่ิงขึน้ โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น ในทุก
วาระที่มีการลงมติให้ผู้ ถือหุ้นทราบผลทนัที ซึง่วิธีการออกเสยีงลงคะแนนในวาระการประชุม บริษัทขอเรียนขัน้ตอนให้ผู้ ถือ
หุ้นทกุท่านทราบดงันี ้ 

1. การออกเสียงลงคะแนน จะใช้บัตรลงคะแนนเสียง ที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ ขณะลงทะเบียนก่อนการ
ประชุม ซึ่งผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียง เท่าจ านวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง ส าหรับผู้ รับ
มอบฉนัทะ ซึง่ผู้ ถือหุ้นได้ออกเสยีงมาในใบมอบฉนัทะแล้ว ว่าเห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ใน
แต่ละวาระการประชุม บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธ์ิออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชมุอีก 

2. เมื่อจบการชีแ้จงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะสอบถามผู้ ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็น โดยผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึน้ พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล 
และจ านวนหุ้นที่ถือก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสยีง ประธานจะผ่านไปพิจารณาเร่ืองในวาระถัดไป โดย
ถือว่าผู้ ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉนัท์เห็นด้วย หรืออนุมัติตามที่คณะกรรมการน าเสนอในวาระนัน้ ทัง้นีบ้ริษัทจะ
แสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชมุ 

3. หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการน าเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้
ถือหุ้นท่านนัน้ยกมือขึน้ เมื่อประธานที่ประชุมกล่าวสอบถามผู้ ถือหุ้นจบ ในกรณีนีป้ระธานจะให้ผู้ ถือหุ้น ผู้
ซึง่ไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียน
ก่อนการประชมุ เฉพาะวาระที่พิจารณานัน้ ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจะน ามารวมคะแนนเสียงในวาระนัน้
ว่า มีคะแนนเสยีงเห็นด้วยเท่าไร ไม่เห็นด้วยเท่าไร และ งดออกเสยีงเท่าไร แจ้งให้ที่ประชมุรับทราบ  
โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากคะแนน

เสยีงทัง้หมด สว่นผู้ ถือหุ้นที่ท าหนงัสอืมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนมาในแต่

ละวาระแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง บริษัทจะบันทึกการออกเสียงตามความประสงค์ของ

ท่านผู้ ถือหุ้นรวมไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อนบัคะแนนเสยีงการลงมติในแต่ละวาระ 

4. ในวาระเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ เพื่อความโปร่งใสบริษัทขอให้ผู้ ถือหุ้น
ทกุท่านที่เข้าร่วมประชุม ลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนเสียง ว่าจะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสยีง เพื่อเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นแล้วในขณะที่ลงทะเบียน 

5. ผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่  ซึ่งจะคอยอ านวยความ
สะดวกและอธิบายให้เข้าใจได้ โดยการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุม
เผยแพร่เป็นคลปิไฟล์ บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sankothai.net เพื่อให้บริการแก่ผู้ ถือหุ้นที่สนใจและไม่มี
โอกาสเข้าร่วมประชุม โดยจะด าเนินการประชุมเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านได้ เข้าใจตรงกัน ใน

http://www.sankothai.net/
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กรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลต่างชาติ และประสงค์จะสอบถามเป็นภาษาอังกฤษ ขอให้ติดต่อฝ่ายลงทะเบียน
เพื่อบริษัทจะจดัเจ้าหน้าที่เป็นลา่มแปลค าถามค าตอบเป็นภาษาไทยให้ต่อไป                

หลงัจากนัน้นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชลได้กลา่วต้อนรับและด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้  
วาระที่  1. พิจารณา และรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชลเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2559 ซึ่ง
ประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 และทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม
ตามที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์  ของบริษัทฯ (www.sankothai.net) ด้วยแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ ใด
คดัค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 1  

มติ ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมากอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 
ตามที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสยีง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธิน ามาค านวณ 
149,788,478 66,456,100 - 298,989,004 

69.2681 30.7319 - 100 
 
วาระที่  2. พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานประจ าปีของบริษัทในรอบปีที่ ผ่านมา
และข้อเสนอเกี่ยวกับการด าเนินกิจการในอนาคต 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชลเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึง
ผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและข้อเสนอเก่ียวกับการด าเนินกิจการในอนาคต สรุปคร่าวๆดงัต่อไปนี ้  

รายได้จากการขายชิน้ส่วน(Parts) และแม่พิมพ์ (Molds) ของปี 2559 อยู่ที่ 410 ล้านบาท ปี 2558 อยู่ที่ 420 
ล้านบาท  

ก าไรขัน้ต้น (Gross Profit) ปี 2558 อยู่ที่ประมาณร้อยละ16 ปี 2559 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 14.9 ลดลงเนื่องจาก
การผลติชิน้สว่นงานที่มีความซบัซ้อนมากขึน้ต้องใช้เวลาในการผลติมากกว่าเดิม กรปกบัยอดการจ าหน่ายแม่พิมพ์ลดลง  

ค่าใช้จ่ายในสว่นการบริหารและการขาย ในปี 2559 จะสงูกว่าปี 2558 เพราะว่าปี 2559 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายจาก
การจ าหน่ายภาษีถกูหกั ณ ที่จ่ายที่ถูกหักโดยลกูค้าต่างประเทศและไม่สามารถน ามาให้เครดิตภาษีหรือขอคืนได้จ านวน 
4.46 ล้านบาท และขาดทนุจากการด้อยค่าของทรัพย์สินจ านวน 3.87 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารและ
การขาย ส่วนอื่นๆนีก็้จะมีรายได้อื่น (Other income) และต้นทุนทางบัญชี(Financial Cost) ในปี 2559 ลดลง แล้วในปี 
2559 ก็ยงัเจอเร่ืองของภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (Defer Tax) อีกประมาณ 5 ล้านกว่าบาท เท่ากับท าให้ผลประกอบการ
ในปี 2559 นี ้ก าไรสทุธิ(Net Profit )ขาดทนุอยู่ที่ประมาณ 23 ล้านบาท เทียบกับปี 2558 ที่ขาดทุนอยู่ที่ 3 ล้านกว่าบาท ที่
ท าให้เพิ่มขึน้มาก็คือในส่วนของ เร่ืองของเครดิตภาษี  เร่ืองของการด้อยค่า และก็เร่ืองของผลประโยชน์พนักงาน ที่ท าให้
ค่าใช้จ่ายสว่นการบริหารเพิ่มขึน้มา 

ทรัพย์สินโดยรวมส าหรับปี 2559 อยู่ที่ 304 ล้านบาท ปี 2558 อยู่ที่ 332 ล้านบาท หนีส้ินหมุนเวียน(Current 
liabilities) อยู่ที่ 137 ล้านบาท หนีส้ินทัง้หมด(Total liabilities) อยู่ที่ 144 ล้านบาท ส่วนของผู้ ถือหุ้น(Total shareholders 
Equities) อยู่ที่ 159 ล้านบาท เทียบกับปี 2558 ที่ 181.24 ล้านบาท ถ้าเทียบจากยอดขายทัง้หมดรวมรายได้อื่น (Other 
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income) ด้วย ก็เห็นว่าปี 2559 นีจ้ะลดลงมานิดนงึ เนื่องจากการขาย Mold ลดลงจากปี 2558 โดยปี 2558 อยู่ที่ 426 ล้าน
บาท ปี 2559 อยู่ที่ 414 ล้านบาท  

การขายต่างประเทศ(Sale Export) ของปี 2559 เพิ่มขึน้มาจากปี 2558 ปี 2558 บริษัทเพิ่งเร่ิมขายส่งออก ปี 
2559 ยอดเพิ่มขึน้เป็น 22 ล้านบาท จากปี 2558 ขายอยู่แค่ 4 ล้านบาท แล้วก็มีเร่ืองของการขายแม่พิมพ์(Mold) จะเห็นว่า
ของปี 2558 จะมากกว่าปี 2559  ส่วนของการขายชิน้ส่วน(Part) ก็ต่างกันอยู่ประมาณ 10 กว่าล้านบาทส าหรับปี 2559 
และ 2558 นะครับ 

ในเร่ืองของก าไรขัน้ต้น(Gross Profit) ปี 2559 จะลดลงจากปี 2558 ปี 2558 จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 16 ปี 
2559 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 15 เนื่องจากการขายแม่พิมพ์ (Molds) ลดลง โดยปกติก าไรจากการขายแม่พิมพ์(Molds) จะ
สงูกว่าของการขายชิน้สว่น(Parts) เพราะฉะนัน้พอยอดขายแม่พิมพ์(Molds) ลดลงในปี 2559 จึงท าให้ก าไรขัน้ต้น(Gross 
Profit) ในส่วนนีล้ดลงมาจากปี 2558 และจากกราฟเปรียบเทียบเป็นรายเดือน จะเห็นว่าก าไรขัน้ต้น (Gross Profit) ราย
เดือนก็จะต่างกนัไม่มาก แต่โดยเฉลีย่ก็คือ ปี 2558 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 16 ปี 2559 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 15  

ค่าใช้จ่ายการขายและการบริการ อย่างที่เรียนให้ทราบที่ว่าสงูจากเดิมปี 2558 เนื่องจากมีรายการเก่ียวกับเร่ือง
ของการด้อยค่า เร่ืองของภาระเครดิตภาษี และเรามีการปรับปรุงเร่ืองของระบบไอทีด้วย มีค่าที่ปรึกษาหลายส่วนที่ท าให้
สว่นของ ค่าใช้จ่ายในสว่นการบริหารเพิ่มขึน้จากปี 2558 สว่นค่าใช้จ่ายการขายไม่ต่างกนัมากนักส าหรับสองปีนี ้

ตามที่เรียนให้ทราบในปี 2559 ที่ค่าใช้จ่ายในสว่นการบริหารสงูกว่าปี 2558 เนื่องจากอะไร แต่ส าหรับในส่วนของ 
ดอกเบีย้จ่าย (Interest Expense) กบัค่าใช้จ่ายในเร่ืองภาษีนี ้ปี 2559 จะลดลงจากปี 2558 ก็คือดีขึน้   

สดุท้ายเร่ืองลกูค้าต่างประเทศ ที่เราได้ Order มา ส าหรับแถบสีเขียวนีก็้คือมีการสั่งเรียบร้อยแล้ว คือตกลง
เรียบร้อย ส่วนที่ยังเป็นสีขาวอยู่นัน้ยังเป็นส่วนที่อยู่ระหว่างการ Deal ยังไม่มีการตัดสินใจชัดเจน แต่ในช่วงปีที่ผ่านมา 
ลูกค้าในประเทศที่เรา Deal ก็เป็นรายใหญ่ๆ ทัง้สิน้ ที่สรุปยอดสั่งซือ้ (Order) แล้วก็มีบริษัท Denso, Kawasaki, 
Panasonic, Standley, SKPP,Exedy, Delta และลกูค้าสง่ออกก็มี Valeo ซึ่งเดิมเราก็ส่งอยู่แล้วแต่ที่ส่งไปที่ของฮังการีกับ
ฝร่ังเศส แต่ฝร่ังเศสได้ยอดสัง่ซือ้(Order) เพิ่มขึน้ อีกรายใหม่เลยคือบริษัท Meta System จากอิตาลี อันนีก็้มี ยอดสัง่ซือ้
(Order) ถือเป็น Big lots  
มีรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 2  

หลงัจากจบการน าเสนอที่ประชมุมีค าถามดงัต่อไปนี ้
นายสมยศ พรรณสกุล: เป็นอาสาพิทักษ์สิทธิ ของสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย ขอถามนะครับท่าน คือเมื่อสักครู่ท่าน
ประธานโชว์สไลด์(3) แสดงรายได้ปี 2559 ไว้ประมาณ 414 ล้านบาท ถ้าผมจ าไม่ผิด และก็ปี 2558 แต่ในรายงานประจ าปี 
เป็น 410 ล้าน มนัไม่ตรงกนั 
 
นายรัฐวฒัน์ ศุขสายชล: ยอดในส่วนของธุรกิจหลกั(Core Besines) คือ ขายชิน้ส่วน(Parts) กับขายแม่พิมพ์(Molds) 
รวมกันได้ 410 ล้านบาท แต่ยอด 414 ล้านบาท นัน้มีรายได้อื่น(Other income) รวมอยู่ด้วย ต้องชีแ้จงว่ามันอาจจะไม่
ชดัเจนหน่อย ในงบการเงินนีก็้จะเขียนแยก รายได้อื่น(Other income)ไปอยู่อีกบรรทัดหนึ่ง ถ้าดูในงบการเงิน แต่ตัวบนจะ
เป็น 410 ล้านคือรายได้จากธุรกิจหลกั(Core Besines) ที่เป็นขายชิน้สว่น(Parts) กบัขายแม่พิมพ์(Molds) นะครับ 
 
นายสมยศ พรรณสกุล: ขอถามเพิ่มนะครับ ในรายงานประจ าปี หน้าประมาณ 81 นะครับ ท่านเขียนว่าปีนีบ้ริษัทได้ท า
เก่ียวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตต่างๆและก็ในปี 2558 ไม่มีข้อร้องเรียนเก่ียวกับการแจ้งเบาะแสเร่ืองทุจริตและ
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คอร์รัปชัน่ อยากถามในเร่ืองของปี 2559 เนื่องจากรายงานประจ าปีนี ้เป็น ปี 2559 ถามว่าปี 2559 นัน้มีเหตุการณ์ที่มีนัย
ยะส าคญัหรือเปลา่ หรือว่ามีเร่ืองที่ร้องเรียนอะไรกนับ้างหรือเปลา่ครับ เพราะว่าไม่ได้เขียนไว้ในรายงาน 
 
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล: ไม่มีครับ  

มติ ในวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งให้ที่ประชมุทราบ จงึไม่ต้องมีการลงมติ 
 
วาระที่  3. พิจารณา และอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2559 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

นายรัฐวฒัน์  ศขุสายชลได้เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติังบการเงินประจ าปี 2559 สิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากนางสาว เขมนันท์ ใจชืน้  แห่งส านักงาน บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด 
โดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ทัง้นีใ้นระหว่างการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
ผู้สอบบัญชีได้โอนย้ายจากส านักงานเดิมมาสงักัดส านักงาน บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด พร้อมรายงานผู้สอบ
บญัชี ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 2  
 มติ ที่ประชมุพิจารณาและมีมติเสยีงข้างมากอนมุติังบการเงินประจ าปี 2559 สิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
ของบริษัทตามที่ได้มีการน าเสนอด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธิน ามาค านวณ 
149,788,478 66,456,100 - 298,989,004 

69.2681 30.7319 - 100 
 
วาระที่  4. พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

นายรัฐวฒัน์ ศุขสายชล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
ในอตัราดงัต่อไปนี ้

1. คณะกรรมการบริษัท   ค่าเบีย้ประชมุ ครัง้ละ  5,000 บาท 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ  ค่าตอบแทนรายเดือน       5,000 บาท 
 ค่าเบีย้ประชมุ ครัง้ละ        5,000 บาท  

หมายเหตุ: โบนสั/บ าเหน็จและสทิธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี 
มติ ที่ประชมุพิจารณาและมีมติเสยีงมากกว่า 2/3 อนมุติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ตามที่

ได้มีการน าเสนอด้วย คะแนนเสยีง 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธิน ามาค านวณ 

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

 
วาระที่  5. พิจารณา และอนุมัติจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามรายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทที่ได้ชีแ้จงให้ท่านผู้ ถือ
หุ้นทราบในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ไปแล้วนัน้ ในปี 2559 บริษัทมีการด าเนินงานขาดทนุสทุธิ จ านวน 23,614,506.68 บาท 
ดงันัน้ ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้งดการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2559 



 

                                                              

Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited บริษัท ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)                

หนงัสอืเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  12 | ห น้ า  

 

มติ ที่ประชมุพิจารณาและมีมติเสยีงข้างมากเห็นสมควรอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 ด้วยคะแนน
เสยีง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธิน ามาค านวณ 
149,788,378    66,456,100                  100 298,989,004 

69.2680 30.7319 0.0000 100 
 
วาระที่  6. พิจารณา และอนุมัติแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชีและก าหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2560 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ ดร. ศิรดา จารุตกานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 6995 /หรือ นาย บรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 /หรือ นางสาว เขมนันท์ ใจชืน้ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8260 /หรือ นาย ไกรสทิธ์ิ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 แห่งบริษัท สยาม ทรูธ 
สอบบัญชี จ ากัดเป็นผู้ สอบบัญชีประจ าปี  2560 ของบริษัท ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และ
ก าหนดค่าตรวจสอบบญัชีประจ าปี 2560 จ านวน 1,300,000 ตามที่ได้น าเสนอ 

มติ ที่ประชมุพิจารณาและมีมติเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจ าปี 
2560 ตามที่ได้มีการน าเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธิน ามาค านวณ 
149,788,378 66,456,100 100 298,989,004 

69.2680 30.7319 0.0000 100 
 
วาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้กรรมการที่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ ส าหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระและขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการกลบัเข้ามารับต าแหน่ง
ต่ออีกวาระหนึง่ ดงันี ้

4. นายมาซามิ คตัซูโมโต 
5. นายนาโอะฮิโร ฮามาดา 
6. นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์ 

รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 3 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเสียงข้างมากเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการทัง้  3 ท่านกลบัเข้าเป็น
กรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระ ด้วยคะแนนเสยีง 

1. นายมาซามิ คตัซูโมโต 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธิน ามาค านวณ 

127,155,578 66,456,100 100    298,989,004 
65.6755 34.3244 0.0001 100 
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2. นายนาโอะฮิโร ฮามาดา 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธิน ามาค านวณ 

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

3. นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์ 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง คะแนนสุทธิน ามาค านวณ 

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

หมายเหต:ุ วาระนีม้ีผู้มีสว่นได้เสยีจ านวน 2 ท่าน จงึเอาหุ้นออกจากฐานการค านวน คือ  
นายมาซามิ คตัซูโมโต   จ านวนหุ้น        22,632,800    หุ้น  
นายนาโอะฮิโร ฮามาดา  จ านวนหุ้น         2,916,000    หุ้น 

 
วาระที่ 8. พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นใดเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม 
  
 จากนัน้นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ก็กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น และแขกผู้มีเกียรติทกุท่าน 
 
ปิดประชมุเวลา 14.22 น. 
 
 

 
 

 ลงช่ือ    ประธานในที่ประชมุ 
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                         ลงช่ือ   เลขานกุาบริษัท 
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 ลงช่ือ    ประธานคณะกรรมการ 
                  (นายมาซามิ คตัซูโมโต) 
 
 
 
 




