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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษัท ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที่  
การประชมุได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมุ บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้  

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 3/14 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ หมู่ 2 ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
21120   
คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายมาซามิ  คตัซโูมโต ประธานคณะกรรมการและประธานบริษัท 
2. นายรัฐวฒัน์  ศขุสายชล กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

 และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
3. นายนาโอะฮิโร  ฮามาดา กรรมการบริษัท 
4. นางพนูศรี ปัทมวรกลุชยั กรรมการบริษัท 
5. นายยทุธนา แตป่างทอง                     กรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
6. นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
7. นายนิพนัธ์ ตัง้พิรุฬห์ธรรม กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ  

 และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
8. นายสนัติ เนียมนิล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
9. นางสาวสกลุทิพย์  ห่อมณี เลขานกุารบริษัทและผู้บนัทกึการประชมุ 
ผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายประถม  ตอ่ฑีฆะ ผู้อ านวยการฝ่ายโรงงาน 
2. นางสาวประภาพรรณ ชนะพาล ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
3. นายอนนัต์ ตัง้สนุทรธรรม ผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรม 
ผู้เข้าร่วมการประชุมอ่ืนๆ 
1. นางสาวชนิดาภา ประดิษฐสนิ ท่ีปรึกษาฝ่ายกฎหมาย 
 
เร่ิมการประชุม 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะเป็นจ านวน
รวมทัง้สิน้ 48 คน แบ่งออกเป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมาด้วยตนเอง 16 คน ผู้ ถือหุ้ นท่ีมอบฉันทะ 32 คน นับรวมเป็นจ านวนหุ้ นทัง้สิน้ 
232,227,191 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.6433 จากจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด 299,094,963 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ี
ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท โดยนายมาซามิ คตัซโูมโต ประธานคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้  นายรัฐวฒัน์  
ศขุสายชล กรรมการของบริษัทเป็นประธานด าเนินการประชุม เพ่ือความสะดวก และคล่องตวัในการชีแ้จงรายละเอียดต่อท่ี
ประชมุ ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ นางบษุกร ดวงใจ ท าหน้าท่ีพิธีกรในท่ีประชมุได้ชีแ้จงรายละเอียดวิธีการออกเสียง และการ
นบัคะแนนเสียงต่อท่ีประชมุในแต่ละระเบียบวาระตามรายละเอียดท่ีปรากฎในเอกสารอธิบายขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้
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ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง บริษัทได้น าระบบบาร์โค๊ดมาใช้ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกแก่การประชมุผู้
ถือหุ้น ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขัน้ตอนดงักลา่วให้รวดเร็วยิ่งขึน้ โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น ในทกุวาระท่ีมีการ
ลงมติให้ผู้ ถือหุ้นทราบผลทนัที ซึง่วิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชมุ บริษัทขอเรียนขัน้ตอนให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านทราบ
ดงันี ้ 

1. การออกเสียงลงคะแนน จะใช้บตัรลงคะแนนเสียง ที่เจ้าหน้าท่ีได้จดัเตรียมให้ ขณะลงทะเบียนก่อนการประชมุ 
ซึง่ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียง เทา่จ านวนหุ้นท่ีถืออยู่ โดยถือวา่ 1 หุ้น มี 1 เสียง ส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่ผู้
ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว ว่าเห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระการ
ประชมุ บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะจะไม่มีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ
อีก 

2. เม่ือจบการชีแ้จงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชมุ ประธานจะสอบถามผู้ ถือหุ้น และเปิดโอกาสใ ห้แสดง
ความคิดเห็น โดยผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึน้ พร้อมแจ้งช่ือ นามสกลุ และจ านวน
หุ้นท่ีถือก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ 
คือ ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ประธานจะผ่านไปพิจารณาเร่ืองในวาระถดัไป โดยถือว่าผู้ ถือหุ้นมีมติ
เป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรืออนุมัติตามท่ีคณะกรรมการน าเสนอในวาระนัน้ ทัง้นีบ้ริษัทจะแสดงผลคะแนนให้
รับทราบในแตล่ะวาระการประชมุ 

3. หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยตามท่ีคณะกรรมการน าเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอใ ห้ผู้ ถือ
หุ้นท่านนัน้ยกมือขึน้ เมื่อประธานท่ีประชมุกลา่วสอบถามผู้ ถือหุ้นจบ ในกรณีนีป้ระธานจะให้ผู้ ถือหุ้น ผู้ซึง่ไม่เห็น
ด้วยหรือต้องการงดออกเสียง สง่บตัรลงคะแนนเสียงท่ีเจ้าหน้าท่ีได้จดัเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชมุ 
เฉพาะวาระท่ีพิจารณานัน้ ให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัท เพ่ือจะน ามารวมคะแนนเสียงในวาระนัน้ว่า มีคะแนนเสียง
เหน็ด้วยเทา่ไร ไมเ่หน็ด้วยเทา่ไร และ งดออกเสียงเท่าไร แจ้งให้ท่ีประชมุรับทราบ  
โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียง
ทัง้หมด ส่วนผู้ ถือหุ้นท่ีท าหนงัสือมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนมาในแต่ละวาระ
แล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะบนัทกึการออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้น
รวมไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือนบัคะแนนเสียงการลงมติในแตล่ะวาระ 

4. ในวาระเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ เพ่ือความโปร่งใสบริษัทขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุ
ท่านท่ีเข้าร่วมประชุม ลงคะแนนเสียงแบบใช้บตัรลงคะแนนเสียง ว่าจะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียง เพ่ือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลโดยใช้บตัรลงคะแนนเสียงท่ีบริษัทได้แจกให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วใน
ขณะที่ลงทะเบียน 

5. ผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ี  ซึ่งจะคอยอ านวยความสะดวก
และอธิบายให้เข้าใจได้ โดยการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทจดัให้มีการบนัทึกภาพการประชมุเผยแพร่เป็นคลิป
ไฟล์ บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sankothai.net เพ่ือให้บริการแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีสนใจและไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชมุ 
โดยจะด าเนินการประชุมเป็นภาษาไทย เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านได้เข้าใจตรงกัน ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคล
ต่างชาติ และประสงค์จะสอบถามเป็นภาษาองักฤษ ขอให้ติดต่อฝ่ายลงทะเบียนเพ่ือบริษัทจะจดัเจ้าหน้าท่ีเป็น
ลา่มแปลค าถามค าตอบเป็นภาษาไทยให้ตอ่ไป                

http://www.sankothai.net/
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หลงัจากนัน้นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชลได้กลา่วต้อนรับและด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้ 
วาระที่  1. พจิารณา และรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชลเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุ 
เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 27 เมษายน 2560 และทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุมตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด พร้อมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ (www.sankothai.net) ด้วยแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ ใดคดัค้านหรือขอแก้ไข
ใดๆ ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 1  

มต ิท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมากอนมุตัิรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ตามท่ี
ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย คะแนนสุทธิน ามาค านวณ 
170,043,391 62,183,800 0 0 232,227,191 

73.2229 26.7771 0 0 100 
 
วาระที่  2. พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับรายงานประจ าปีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและ
ข้อเสนอเก่ียวกับการด าเนินกจิการในอนาคต 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชลเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชมุแสดงถึงผล
การด าเนินการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมาและข้อเสนอเก่ียวกบัการด าเนินกิจการในอนาคต สรุปคร่าวๆดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ยอดขาย 
ตวัเลขยอดขายแยกเป็น ยอดขายแม่พิมพ์ กับยอดขายชิน้ส่วน ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลกัของบริษัท ปี พ.ศ. 2560 อยู่ท่ี 

438 ล้านบาท เทียบกับปี พ.ศ. 2559 อยู่ท่ี 410 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 7 และปีพ.ศ. 2561 บริษัทประมาณการ
ยอดขายอยูท่ี่ 500 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้จากปี พ.ศ. 2560 มาร้อยละ 14  

แยกเป็นประเภทการส่งออก และขายภายในประเทศ ยอดการส่งออกของปีพ.ศ. 2560 เพิ่มขึน้ จากปี พ.ศ. 2559 ท่ี
ร้อยละ 7  ปี พ.ศ. 2561 บริษัทคาดการณ์วา่จะเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ถ้า 

แยกเป็นประเภทผลิตภณัฑ์ ก็จะพบวา่สดัสว่นของชิน้สว่นของอตุสาหกรรมยานยนต์อยูท่ี่ร้อยละ 70 สว่นของมอเตอร์
ไซต์และอิเลค็ทริค จะใกล้เคียงอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 10 กวา่ ในทัง้ 2 ปี สดัสว่นก็ไมแ่ตกตา่งกนัมาก  

2. ลกูค้า 
ลกูค้าใหมใ่นปี พ.ศ. 2560 มีดงันี ้1. Kawasaki Motors Enterprise (Thailand) Co., Ltd. 2. Thai Stanley Electric 

Company Limited 3. Panasonic Automotive Systems Asia Pacific Co., Ltd. 4. Panasonic Management (Thailand) 
Co., Ltd. สว่น 5. Delta Electronics (Thailand) Public Co., Ltd. 6. Meta System S.P.A.และ 7. Valeo Automotive 
(Thailand) Co., Ltd. เป็นลกูค้าเก่า แตไ่ด้ยอดสัง่ซือ้ใหมจ่ะเร่ิมผลติปี พ.ศ. 2561 

ลกูค้าท่ีอยู่ระหวา่งการเจรจา มี 1. Volkswagen RO ASEAN 2. Mazda Powertrain Manufacturing (Thailand) 
Co., Ltd.และ 3. Daimler Commercial Vehicles (Thailand) Ltd. ซึง่อยู่ระหวา่งขัน้ตอนการตรวจสอบระบบ ซึง่โอกาสก็มี
ร้อยละ 70 ท่ีผ่านการตรวจสอบ  
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3. การลงทนุ 
ปี พ.ศ. 2560 บริษัทมีการลงทุนคือ1. มีการติดตัง้เคร่ืองจักรในแผนก Mold & Jig-Fixture ใช้งบประมาณ 13 ล้าน

บาท  และได้เร่ิมด าเนินการไปแล้ว ซึ่งสามารถลดต้นทุนในการท า tooling  และแม่พิมพ์ ได้ 2. ติดตัง้ Solar Roof เพ่ือลด
ต้นทนุการจ่ายคา่ไฟฟา้ ซึง่ลดคา่ใช้จ่ายคา่ไฟฟา้ลงได้ประมาณ120,000 บาท/เดือน 3. ติดตัง้เคร่ืองจกัร CNC จ านวน 2 เคร่ือง  
เพ่ือขยายก าลงัการผลติเพ่ือรองรับ Order ท่ีเพิ่มขึน้ 

ปี พ.ศ. 2561บริษัทมีแผนท่ีจะน าเข้าเคร่ือง Diecasting เป็นเคร่ืองหล่ออลูมิเนียมแบบ High Pressure จ านวน 2 
เคร่ือง คือ ขนาด 350 ตนั กบั  400 ตนั ลงทนุประมาณ 10 ล้านบาท และก็มีเคร่ือง CNC ส าหรับรองรับยอดสัง่ซือ้ท่ีจะเพิ่มขึน้ 
อีกจ านวน 3 เคร่ือง ประมาณ 7.5 ล้านบาท และด้วยการท่ีมียอดสัง่ซือ้เพิ่มมากขึน้ ในการตรวจวดั หรือท าชิน้สว่นใหม่ ท่ีมีอยู่
จึงไม่ค่อยทนั ดงันัน้ต้องซือ้เคร่ือง CMM Machine  เพิ่มมาอีก 1 เคร่ืองประมาณ 4.5 ล้านบาท และมีการลงทนุในสว่นของเตา
หลอม (Melting Furnace)  จ านวน 1 เคร่ือง 4 ล้านบาท โดยสรุปตามแผนงานปีพ.ศ. 2561 มีการลงทนุประมาณ 26 ล้านบาท 
เงินทนุสว่นใหญ่ใช้วิธีเช่าชือ้ 

4. รางวลั 
ในรอบปีท่ีผ่านมา บริษัทได้รับรางวลัรวมทัง้ประกาศนียบตัรท่ีเก่ียวกบัเร่ืองของระบบคณุภาพต่างๆ หลายรายการ 

โดยเฉพาะระบบใหม่ท่ีเพิ่งได้รับเม่ือต้นปี คือได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001:2011  และปัจจบุนัอยู่ระหว่างด าเนินการ 
Re-Certificate  ระบบ  IATF 

5. แนวโน้มอตุสาหกรรม 
การผลิตรถยนต์ในประเทศไทยลดลงไปในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา จากเดิมท่ีปีพ.ศ. 2554- 2555 ขึน้ไปถึง 2.4 ล้านคนั 

แล้วก็ลดลงมา ตอนนีก้็เร่ิมเพิ่มกลบัขึน้มาใหม ่ก็คาดการณ์วา่จะกลบัมาอยูท่ี่ 2 ล้านคนั หรือมากกวา่ 2 ล้านคนั ในปีหน้า  
สดัสว่นของการมีรถยนต์ คิดจากวา่ตอ่ 1 พนัคน มีรถยนต์เท่าไร สดัสว่นการถือครองรถยนต์ของคนไทยอยูท่ี่ 250 คน 

ตอ่ 1,000 คน  จะเห็นได้ว่ายงัมีช่องว่างอีกเยอะท่ีบริษัทจะขยายตลาดได้ ประเทศจีนถงึแม้จะผลิตรถยนต์มาก แต่วา่ประชากร
ก็มากด้วย จงึยงัคงมีสดัสว่นการถือครองรถยนต์ของคนจีนอยู่ท่ี 150 คน ตอ่ 1,000 คน 

6. ความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) 
ในรอบปี พ.ศ. 2560 เร่ืองระบบคณุภาพ ตอนนีบ้ริษัทมีอยู ่5 ระบบ ถ้ารวมทัง้อตุสาหกรรมสีเขียวระดบั 3  ด้วย กเ็ป็น 

6 ระบบ และต้นปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้รับใบรับรองการจดัการระบบการจดัการพลงังาน  ISO50001: 2011  จากสถาบนั URS 
และนอกจากนี ก้็ ได้ รับรางวัล ด้านคุณภาพ อ่ืนๆอีกหลายรางวัล  และปีพ .ศ . 2560 ได้ รับ โล่ รางวัล  Outstanding 
Delivery&Quality 2016-2017 จาก บริษัท Vibracoustic  Co.,Ltd ด้วย  

ส าหรับแผนปี พ.ศ. 2561 นัน้ บริษัทจะท าการเปลี่ยนแปลงระบบการจดัการด้านคณุภาพของชิน้ส่วนยานยนต์ จาก 
ISO/TS16949:2009 ไปสู่ IATF16949:2016 และ จะด าเนินการเปลี่ยนแปลง Version ของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
จาก ISO14001:2004 ไปสู ่ISO14001:2015 

การด าเนินการด้าน ความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) ก็มีแบบกิจกรรมภายในบริษัท (CSR in Process) และกิจกรรม
ภายนอกบริษัท(CSR After Process)  โดยปีพ.ศ. 2560 มีกิจกรรมภายในบริษัท ดังต่อไปนี ้1. จัด กิจกรรม “อพยพหนีไฟ” 
เพ่ือให้พนกังานได้เรียนรู้ในเร่ืองการฝึกอพยพผู้บาดเจ็บจากการประสบอบุตัิเหตแุละฝึกการซ้อมหนีไฟ  2. จดั กิจกรรม “ซ้อม
แผนป้องกนัและระงบัเหตฉุกุเฉินเตาระเบิดและน า้อลมูิเนียมร่ัวไหลภายในโรงงาน” เพ่ือให้พนกังานได้ทราบขัน้ตอนของเหตุ
ฉกุเฉินเหลา่นี ้ได้อย่างชดัเจน 3. จดักิจกรรม “ตรวจสขุภาพ” ให้กบัผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ทัง้หมด เพื่อให้พนกังาน 
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ได้รับการตรวจสขุภาพทัว่ไปและตรวจสขุภาพตามความเสี่ยงของงานในแต่ละงาน รวมทัง้ตรวจสขุภาพตามปัจจยัเสี่ยงก่อน
เร่ิมงานด้วย 4. จดักิจกรรม “Energy mind -Safety & CSR Award ครัง้ท่ี 1”  เพ่ือสร้างความตระหนกัและใสใ่จให้กบัพนกังาน
ในเร่ืองการใช้พลงังานอย่างประหยดั-ความปลอดภยัในการท างานและการมีจิตอาสาให้เกิดขึน้ 5. จดักิจกรรม “คณุเสนอ เรา
สนอง”   เพ่ือกระตุ้นให้พนักงานได้มีโอกาสเสนอความคิดเห็นในเร่ืองการประหยัดพลงังานในสถานท่ีท างาน โดยมีการให้
รางวลักบัพนกังานท่ีมีความคิดเห็นท่ีสามารถลดการใช้พลงังานได้มากท่ีสดุ  6. กิจกรรม “ชุ่มฉ ่าทัว่หน้า มหาสงกรานต์”   โดย
จดักิจกรรมสาวน้อยตกน า้ เพ่ือสร้างความสนุกและน ารายได้มอบให้กับบ้านครูบุญชู เพ่ือเด็กพิการ อ.พลตูาหลวง จ.ชลบุรี    
7. กิจกรรม “สรงน า้พระ-รดน า้ด าหัวผู้ ใหญ่” เพ่ือขอพรและเป็นการแสดงความเคารพแก่ผู้ บริหารระดับอาวุโสของเรา             
8. กิจกรรม “ผู้บริหารพบพนกังาน”  เพ่ือสร้างความเข้าใจและความต้องการให้เกิดขึน้ระหว่างผู้บริหารและพนกังานโดยตรง   
9. กิจกรรม “ซงัโกะ ร่วมใจ 1 คน 1 ต้น” ปลกูต้นดาวเรืองวนันีใ้ห้บานสะพร่ังปลายตลุาคม เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภกัดี
และร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิได้ของในหลวงรัชกาลท่ี ๙  ณ บริเวณด้านหลังโรงงาน  10. โครงการ 
“ช่วยเหลือครัวเรือนเพ่ือนซงัโกะ” จปส.เพ่ือช่วยเหลือพนกังานประหยดัค่าใช้จ่ายส าหรับการซือ้เคร่ืองอปุโภคบริโภคที่จ าเป็นใน
ครัวเรือน เช่น ข้าว ไข่ ผงซกัฟอก ยาสีฟัน และสบู่เป็นต้น อีกทัง้ยังไม่เสียเวลาในการท างานด้วย  ซึง่ได้จดัท าต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5 
11. โครงการ “ห้องเด็กดี” จปส.เพ่ือช่วยเหลือให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและไม่เสียเวลาในการท างาน ซึ่งได้จัดท า
ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5 12. สหกรณ์ออมทรัพย์ซงัโกะไทย จ ากดั  จปส.เพื่อช่วยเหลือพนกังานทางด้านการเงิน  ให้บริการกู้ ระยะสัน้
และระยะยาว ดอกเบีย้ต ่ากว่าธนาคารทัว่ไป และให้บริการฝากเงิน ดอกเบีย้สงูกวา่ธนาคารทัว่ไป ซึง่ได้ก่อตัง้เป็นเวลา 6 ปีแล้ว 
ปัจจบุนัมีสมาชิก  317 คน  ทนุ 12.5 ล้านบาท  

โดยปีพ.ศ. 2560 มีกิจกรรมภายนอก ดงัต่อไปนี ้ 1. สนบัสนนุอาหารและของว่างใน วนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2560  
ให้กับอบต.หนองบัวและโรงเรียนละแวกใกล้เคียง จ านวน  3  โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนวดัหนองกรับ  โรงเรียนบ้านหินโค่ง
ประชานุเคราะห์ และโรงเรียนบ้านแม่น า้คู้     เม่ือวนัท่ี 13  มกราคม  2560 2. จดักิจกรรม “ซงัโกะรวมใจ ช่วยพ่ีน้อง ชาวใต้” 
เพ่ือช่วยเหลือน า้ทว่มภาคใต้  โดยผา่นคา่ยจฬุาภรณ์ จ.นราธิวาส   

นอกจากนี ้ในเร่ืองของการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน่บริษัทได้ประกาศไปเม่ือปีพ.ศ. 2559 แต่ว่ายงัย่ืน
การประเมินขอการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบตัิการณ์ภาคเอกชนของไทย ของ IOD ไม่ทนั จึงจะต้องด าเนินการ
ใหมค่าดวา่คงจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี ้

สว่นรายละเอียดเพิ่มเติมดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 
มต ิในวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ จงึไมต้่องมีการลงมติ 

 
วาระที่  3. พจิารณา และอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2560 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

นายรัฐวัฒน์  ศุขสายชลได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2560 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2560 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากนางสาว เขมนันท์ ใจชืน้ แห่งส านกังาน บริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั โดย
แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข และได้มอบหมายให้ทางนางสาวประภาพรรณ ชนะพาล ท าหน้าท่ีกล่าวรายงานสรุปข้อมลู
งบการเงิน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

หน้ารายงานผู้สอบบญัชี โดยนางสาวเขมนนัท์ ใจชืน้ ผู้ สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8260 สรุปผลการตรวจสอบ ก็คือ
งบการเงินแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สุดวัน
เดียวกนั โดยถูกต้องตามควร ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แล้วก็รายงานการตรวจสอบ ก็คือแสดง
ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข ทัง้นีใ้นหน้ารายงานยังมี แสดงเร่ืองความส าคัญในการตรวจสอบ คือทางผู้ สอบบัญชีให้
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ความส าคญัในเร่ืองของการด้อยค่าของอาคารและเคร่ืองจกัร ซึ่งมลูค่าทางบญัชีอยู่ท่ี 130.71 ล้านบาท และอีกเร่ืองหนึ่งก็คือ
เป็นเร่ืองของการรับรู้รายได้จากการขาย ซึ่งทางผู้สอบบญัชี คือให้ความส าคญัว่า มีเง่ือนไข หรือว่าในการส่งมอบของการขาย 
และการรับรู้รายได้หลากหลายซึง่มีความเสี่ยงเก่ียวกบัระยะเวลาในการรับรู้รายได้  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลการด าเนินงาน ส าหรับปีพ.ศ. 2560 บริษัทมีก าไรสทุธิอยู่ท่ี 6.29 ล้านบาท ซึ่งเกิดจาก
การเติบโตของอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 16.12 และมียอดขายท่ีเพิ่มขึน้จากปีท่ีแล้วก็คือ 27.4 ล้านบาท คิดเป็นอตัราประมาณ 
ร้อยละ6.68 รายได้ ประกอบด้วยรายได้จากการขายแม่พิมพ์และก็การขายชิน้สว่น ในการขายชิน้ส่วนจะมีการขายในประเทศ
และต่างประเทศ ซึง่เติบโตจากปีก่อนประมาณร้อยละ 6 และก็ในสว่นของแม่พิมพ์เติบโตประมาณร้อยละ 30 ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร ลดลงจากปีท่ีแล้วประมาณ 14.94 ล้าน คิดเป็นร้อยละ 18.79 ซึง่เกิดจากการท่ีปีท่ีผ่านมา บริษัทมีการประเมิน
ด้อยค่า ซึ่งเป็นผลขาดทนุและก็มี ภาษีหกั ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) จากประเทศอินเดียท่ีบริษัทไม่สามารถน ามาเครดิต
ภาษีได้ ดอกเบีย้จ่าย อยูท่ี่ 0.14 เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 3.5 

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประกอบด้วยสินทรัพย์รวมอยู่ท่ี 347.87 ล้านบาท ซึ่งเป็นสินทรัพย์หมนุเวียน 137 ล้าน
บาท และก็สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 210 ล้านบาท ส่วนหนีส้ิน 182 ล้านบาท และหนีส้ินหมุนเวียน 151ล้านบาท หนีส้ินไม่
หมุนเวียน 31 ล้านบาท ส่วนของผู้ ถือหุ้น 165 ล้านบาท แสดงว่าสินทรัพย์รวมมี 348.87 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปีท่ีผ่านมา
ประมาณ 43.64 ล้านบาทซึง่เป็นสินทรัพย์ท่ีหมนุเวียนประมาณ 15.31 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน อยู่ท่ี 28.33 ล้าน
บาท ได้แก่ พวกอาคาร เคร่ืองจกัร  รวมถึงสินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตน ซึ่งทางผู้บริหารได้ชีแ้จงในการลงทนุไปแล้วเก่ียวกบัการติดตัง้ 
โซล่าร์ เซลล์ และก็อุปกรณ์เคร่ืองจักรเพ่ือรองรับการขยายการขายท่ีเพิ่มขึน้และก็ลงทุนเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  
หนีส้ินมีมลูค่าเพิ่มขึน้ หนีส้ินมีมูลค่า 182.22 ล้านบาท เพิ่มจากปีท่ีผ่านมาประมาณ 37.67 ล้านบาทเน่ืองจากมีหนีส้ินท่ีไม่
หมนุเวียนอยู่ท่ี 13.14 ล้านบาท ประกอบด้วยเจ้าหนีก้ารค้าท่ีเพิ่มขึน้ประมาณ 10 ล้านบาท และก็เงินเบิกเกินบญัชีและสว่นท่ี
เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี อยู่ท่ี 2.57 ล้านบาท หนีส้ินไม่หมนุเวียน เพิ่มขึน้ 24.52 ล้านบาท เกิด
จากการท่ีบริษัทไปลงทนุ ใช้เงินจากสถาบนัการเงิน มีการท าสญัญาเช่าซือ้ และมีเร่ืองผลประโยชน์พนกังาน 

งบกระแสเงินสด บริษัทมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานคงเหลือ อยู่ท่ี 25 ล้านบาท และก็มีการเปลี่ยนแปลงใน
เงินทนุ ติดลบอยู่ 20 ล้านบาท กระแสเงินลงทนุ ลงทนุไปประมาณ 21 ล้านบาท บริษัทมีการจดัหาเงิน โดยไปกู้ เงินเพิ่ม ทัง้รับ
ทัง้จ่ายอยูท่ี่ 4 ล้านบาท ปัจจบุนับริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีเงินสดคงเหลืออยูป่ระมาณ 15.6 ล้านบาท 

อตัราสว่นทางการเงิน คือ อตัราสว่นทนุหมนุเวียนอยู่ท่ี 0.91 เท่า อตัราสว่นหนีส้ินรวมตอ่สินทรัพย์รวมอยู่ท่ี 0.52 เท่า 
อัตราส่วนหนีส้ินรวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ นอยู่ท่ี 1.1 เท่า อัตราส่วนในการช าระดอกเบีย้ 2.53  เท่า อัตราผลตอบแทนจาก
ทรัพย์สินรวมอยู่ท่ี 1.82 อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ ถือหุ้นอยู่ท่ี 3.65   อตัราผลตอบแทนจากการด าเนินงานต่อรายได้
รวมอยูท่ี่ 2.38 และอตัราผลตอบแทนจากก าไรสทุธิตอ่รายได้รวม อยูท่ี่ 1.34  

รายละเอียดเพิ่มเติมดงัปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2  
 มต ิท่ีประชมุพิจารณาและมีมติเสียงข้างมากอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ของ
บริษัทตามท่ีได้มีการน าเสนอด้วยคะแนนเสียง 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย คะแนนสุทธิน ามาค านวณ 
170,043,391 62,183,800 0 0 232,227,191 

73.2229 26.7771 0 0 100 
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วาระที่  4. พจิารณาและอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ใน ซึง่

เป็นอตัราเดิมเท่ากับปีท่ีผ่านมา โดยพิจารณาจากผลประกอบการ รวมทัง้ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมี
อตัราดงัตอ่ไปนี ้

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

หมายเหต:ุ โบนสั/บ าเหน็จและสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ไมมี่ 
 มต ิท่ีประชมุพิจารณาและมีมติเสียงมากกวา่ 2/3 อนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ตามท่ีได้มี
การน าเสนอด้วย คะแนนเสียง 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย คะแนนสุทธิน ามาค านวณ 
170,043,391 62,183,800 0 0 232,227,191 

73.2229 26.7771 0 0 100 
 

วาระที่  5. พจิารณา และอนุมัตจ่ิายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล แจ้งต่อท่ีประชุมว่าตามรายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีได้ชีแ้จงให้ท่านผู้ ถือหุ้น

ทราบในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ไปแล้วนัน้ ในปี 2560 ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทถึงแม้จะมีก าไรสุทธิ  5,935,474 
บาท แต่ยงัคงขาดทุนสะสมอยู่จ านวน 17,898,913 บาท ดังนัน้ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้งดการ
จ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2560 

มต ิท่ีประชมุพิจารณาและมีมติเสียงข้างมากเหน็สมควรอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง 
 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย คะแนนสุทธิน ามาค านวณ 
170,043,391 62,183,800 0 0 232,227,191 

73.2229 26.7771 0 0 100 
 

วาระที่  6. พจิารณา และอนุมัตแิต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชีและก าหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2561 
 นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชีและก าหนดค่าตรวจสอบบัญชี

ประจ าปี 2561 โดยการพิจารณาและคดัเลือกมากจากการเสนอราคาจากบริษัทตรวจสอบบญัชีท่ีมีรายช่ืออยู่ในบัญชีของ 
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 4 ราย ซึ่งจากการพิจารณาคัดเลือก 
คณะกรรมการขอเสนอ อนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจ านวน 3 ท่าน คือ นายณรงค์ หลกัฐาน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4700/
หรือ นางสาวมะลิวรรณ พาหวุฒันกร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4701/หรือ นายชยักฤต วรกิจภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขท่ี 7326 แห่งบริษัท  เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2561 ของบริษัท ซังโกะ ไดคาซติ ง้ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และก าหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2561 จ านวน 1,330,000  บาท (หนึ่งล้านสามแสน
สามหม่ืนบาทถ้วน) ทัง้นีจ้ากการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั มาเป็น บริษัท เอ็นพีเอส สยาม 
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สอบบัญชี จ ากัด ด้วยอีกเหตุผลก็คือบริษัทได้ใช้บริการของบริษัทตรวจสอบบัญชีเดิม (ผู้ สอบบัญชีคนเดิม) มาเป็นเวลา
มากกวา่ 4-5 ปี บริษัทคิดวา่ควรจะต้องเปลี่ยนผู้ตรวจสอบบญัชีใหม ่ 

มต ิท่ีประชมุพิจารณาและมีมติเสียงข้างมากอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตรวจสอบบญัชีประจ าปี 2561 
ตามท่ีได้มีการน าเสนอ ด้วยคะแนนเสียง 

 
เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย คะแนนสุทธิน ามาค านวณ 

170,043,391 62,183,800 0 0 232,227,191 
73.2229 26.7771 0 0 100 

 
วาระที่ 7. พจิารณาและอนุมัตกิารล้างขาดทุนสะสมโดยน าส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญมาล้างขาดทุนสะสม 
 นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนมุตัิการล้างขาดทนุสะสมโดยน าส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั
มาล้างขาดทนุสะสม โดยให้ข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้นวา่ ณ สิน้ปี 2560 บริษัทมีสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัจ านวน 33,612,986 บาท และ
ขาดทนุสะสมจ านวน 17,898,91 บาท ถ้าหกักลบกนัแล้วจะท าให้มีสว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญัคงเหลือ 15,714,073 บาท และใน
ระหวา่งปีหากบริษัทสามารถท าก าไรได้ ก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้  
 มติ  ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติไม่ผ่านการพิจารณาเน่ืองจากมีคะแนนเสียงเห็นด้วย  ไม่ถึงสามในสี่ตามกฎหมาย
ก าหนด 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย คะแนนสุทธิน ามาค านวณ 
170,043,391 62,183,800 0 0 232,227,191 

73.2229 26.7771 0 0 100 
 

วาระที่ 8. พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
นายรัฐวฒัน์ ศุขสายชล มอบหมายให้นางบุษกร ดวงใจ เป็นผู้ด าเนินการส าหรับวาระนี ้โดยเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา

และอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการท่ีแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ทัง้นีบ้ริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทเป็นการลว่งหน้าระหว่างวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 – 31 ธันวาคม 2560 โดยบริษัท
ได้เผยแพร่ให้ผู้ ถือหุ้ นทราบผ่านช่องทางของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทซังโกะ ไดคาซติง้ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  ซึง่เม่ือครบก าหนดตามเวลา ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลเข้ามายงับริษัท และ
คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาคณุสมบตัิในด้านต่างๆ ทัง้ความเหมาะสมด้านคณุวฒุิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญจาก
หลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฎิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงปีท่ีผ่านมา และมีความเห็นสมควรให้กรรมการท่ีออก
ตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ดงักล่าว กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ส าหรับกรรมการท่ีต้องออกตาม
วาระและขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการกลบัเข้ามารับต าแหน่งตอ่อีกวาระหนึง่ ดงันี ้

1. นายรัฐวฒัน์  ศขุสายชล 
2. นายยทุธนา  แตป่างทอง 
3. นายสนัติ  เนียมนิล 

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 
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 มติ ท่ีประชมุพิจารณาและมีมติเสียงข้างมากเห็นสมควรอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเข้าเป็นกรรมการ
ของบริษัทตอ่ไปอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียง  

1. นายรัฐวฒัน์  ศขุสายชล 
เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย คะแนนสุทธิน ามาค านวณ 

168,030,815 62,183,800 0 0 230,214,615 
72.9888 27.0112 0 0 100 

 
2. นายยทุธนา  แตป่างทอง 
เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย คะแนนสุทธิน ามาค านวณ 

170,043,391 62,183,800 0 0 232,227,191 
73.2229 26.7771 0 0 100 

 
3. นายสนัติ  เนียมนิล 
เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย คะแนนสุทธิน ามาค านวณ 

170,043,391 62,183,800 0 0 232,227,191 
73.2229 26.7771 0 0 100 

 
หมายเหต:ุ วาระนีมี้ผู้ มีสว่นได้เสียจ านวน 1 ทา่น จงึเอาหุ้นออกจากฐานการค านวณ คือ  

นายรัฐวฒัน์  ศขุสายชล   จ านวนหุ้น        2,012,576    หุ้น  
 
วาระที่ 9. พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนใดเพ่ือพิจารณาเพิ่มเติม  
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล มีเร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ เพิ่มเติมต่อท่ีประชมุสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

 สืบเน่ืองจากท่ีมีผู้ ถือหุ้นจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ ได้มีหนงัสือร้อง
ขอให้อธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการค้าตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการ ตามมาตรา 128 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
ซึง่แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ท่ี 21/2550 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2560 
 และจากการท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้าเข้าท าการตรวจสอบไปแล้ว และได้มีการสง่รายงานผลการตรวจสอบมายงับริษัท
สรุปประเดน็การตรวจสอบดงันี ้ 
 ประเดน็ที่ 1 ตรวจสอบสญัญาการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน โดยให้ระบวุนัท่ีท าสญัญา เลขที่สญัญา ช่ือผู้ให้กู้  
จ านวนเงินที่กู้ ยืม อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาท่ีกู้ ยืม วตัถปุระสงค์ในการกู้ ยืมหลกัทรัพย์/บคุคลท่ีใช้ค า้ประกนัการกู้ ยืม และ
คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการให้บคุคล/นิติบคุคลอื่นค า้ประกนัเงินกู้กบัสถาบนัการเงิน 
 ประเดน็ที่ 2 ตรวจสอบสญัญาขาย-เช่ากลบัคืนเคร่ืองจกัร ดงันี ้

2.1 สญัญาขายเคร่ืองจกัรโดยให้ระบวุนัท่ีท าสญัญา เลขท่ีสญัญา ช่ือคูส่ญัญา จ านวนเงิน 
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2.2 สญัญาเช่ากลบัคืนเคร่ืองจกัร โดยระบวุนัท่ีท าสญัญา เลขที่สญัญา ช่ือคู่สญัญา จ านวนเงิน ระยะเวลาการเช่า อตัรา
คา่เช่า/ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 

2.3 วตัถปุระสงค์ในการท าสญัญาขายและเช่ากลบัคืนเคร่ืองจกัร  
ประเดน็ที่ 3  ตรวจสอบรายการคา่ตอบแทน/ค่าที่ปรึกษาให้แก่กรรมการทกุคนในคณะกรรมการบริษัท โดยให้ระบ ุวนั

เดือนปีท่ีจ่าย เลขที่เอกสาร จ่ายให้ผู้ใด จ านวนเงินเทา่ใด 

 โดยสรุปแล้วจากการตรวจสอบกิจการดงักล่าวทัง้ 3 ประเด็น ทางบริษัทฯ ด าเนินกิจการทกุอย่างเป็นไปตามระเบียบ ข้อ
กฎหมาย ไม่มีอะไรผิดปกติ ทางนายทะเบียนจงึได้ด าเนินการ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 132 
(1) สง่ส าเนารายงานนัน้มายงับริษัทภายในเจ็ดวนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงาน 
 ทัง้นีท้างบริษัทจะได้ท าหนังสือแจ้งข่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป และหากผู้ ถือหุ้ นของบริษัทท่านใด
ประสงค์ต้องการทราบรายละเอียดผลการตรวจสอบ สามารถติดต่อมายังบริษัทฯ ผ่านทางเลขานุการบริษัทเพ่ือขอดู
รายละเอียดรายงานท่ีบริษัทได้ โดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 133 ได้  
 
 จากนัน้นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ก็กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น และแขกผู้ มีเกียรติทกุทา่น 
 
ปิดประชมุเวลา 14.23 น. 
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                (นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล) 
 

 ลงช่ือ    เลขานกุารบริษัท 
                (นางสาวสกลุทิพย์ หอ่มณี) 
 

 ลงช่ือ    ประธานคณะกรรมการ 
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