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

วัน เวลา และสถานที่  
การประชมุได้จดัขึน้เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2561 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 กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. นายนาโอะฮิโร ฮามาดา กรรมการบริษัท 
4. นางพนูศรี ปัทมวรกลุชยั กรรมการบริษัท 
5. นายยทุธนา แต่ปางทอง                     กรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
6. นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
7. นายนิพนัธ์ ตัง้พิรุฬห์ธรรม กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ  

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

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัทครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะเป็น
จ านวนรวมทัง้สิน้ 48 คน แบ่งออกเป็นผู้ ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 16 คน ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 32 คน นับรวมเป็นจ านวนหุ้น
ทัง้สิน้ 232,227,191 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.6433 จากจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด 299,094,963 หุ้น ครบเป็นองค์
ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท โดยนายมาซามิ คัตซูโมโต ประธานคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้  
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล กรรมการของบริษัทเป็นประธานด าเนินการประชุม เพื่อความสะดวก และคล่องตัวในการชีแ้จง
รายละเอียดต่อที่ประชุม ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นางบุษกร  ดวงใจ ท าหน้าที่พิธีกรในที่ประชุมได้ชีแ้จงรายละเอียด
วิธีการออกเสยีง และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระตามรายละเอียดที่ปรากฎในเอกสารอธิบาย
ขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

สิง่ท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 1 
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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. หากมผีู้ 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 ถือหุ้ นครัง้นี ้บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุม
เผยแพร่เป็นคลปิไฟล์ บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sankothai.net เพื่อให้บริการแก่ผู้ ถือหุ้นที่สนใจและไม่มี
โอกาสเข้าร่วมประชุม โดยจะด าเนินการประชุมเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นทุกท่านได้เข้าใจตรงกัน ใน
กรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลต่างชาติ และประสงค์จะสอบถามเป็นภาษาอังกฤษ ขอให้ติดต่อฝ่ายลงทะเบียน
เพื่อบริษัทจะจดัเจ้าหน้าที่เป็นลา่มแปลค าถามค าตอบเป็นภาษาไทยให้ต่อไป                

หลงัจากนัน้นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชลได้กลา่วต้อนรับและด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้ 

http://www.sankothai.net/
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วาระที่  1. พิจารณา และรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 
นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชลเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 ซึ่ง

ประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 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 2560 
ตามที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสยีง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 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. พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานประจ าปีของบริษัทในรอบปีที่ ผ่านมา
และข้อเสนอเกี่ยวกับการด าเนินกิจการในอนาคต 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชลเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึง
ผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและข้อเสนอเก่ียวกบัการด าเนินกิจการในอนาคต สรุปคร่าวๆดงัต่อไปนี ้ 

1. ยอดขาย 
ตวัเลขยอดขายแยกเป็น ยอดขายแม่พิมพ์ กบัยอดขายชิน้สว่น ซึง่ถือเป็นธุรกิจหลกัของบริษัท ปี พ.ศ. 2560 อยู่ที่ 

438 ล้านบาท เทียบกบัปี พ.ศ. 2559 อยู่ที่ 410 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 7 และปีพ.ศ. 2561 บริษัทประมาณการ
ยอดขายอยู่ที่ 500 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้จากปี พ.ศ. 2560 มาร้อยละ 14  

แยกเป็นประเภทการสง่ออก และขายภายในประเทศ ยอดการสง่ออกของปีพ.ศ. 2560 เพิ่มขึน้ จากปี พ.ศ. 2559 
ที่ร้อยละ 7  ปี พ.ศ. 2561 บริษัทคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ถ้า 

แยกเป็นประเภทผลิตภัณฑ์ ก็จะพบว่าสดัส่วนของชิน้ส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์อยู่ที่ร้อยละ 70 ส่วนของ
มอเตอร์ไซต์และอิเลค็ทริค จะใกล้เคียงอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 กว่า ในทัง้ 2 ปี สดัสว่นก็ไม่แตกต่างกนัมาก  

2. ลกูค้า 
ลกูค้าใหม่ในปี 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 แต่ได้ยอดสัง่ซือ้ใหม่จะเร่ิมผลิตปี พ.ศ. 2561 

ลกูค้าที่อยู่ระหว่างการเจรจา มี 1. Volkswagen RO ASEAN 2. Mazda Powertrain Manufacturing 
(Thailand) Co., Ltd.และ 3. Daimler Commercial Vehicles (Thailand) Ltd. ซึง่อยู่ระหว่างขัน้ตอนการตรวจสอบระบบ 
ซึง่โอกาสก็มีร้อยละ 70 ที่ผ่านการตรวจสอบ  

3. การลงทนุ 
ปี พ.ศ. 2560 บริษัทมีการลงทุนคือ1. มีการติดตัง้เคร่ืองจักรในแผนก Mold & Jig-Fixture ใช้งบประมาณ 13 

ล้านบาท  และได้เร่ิมด าเนินการไปแล้ว ซึง่สามารถลดต้นทนุในการท า tooling  และแม่พิมพ์ ได้ 2. ติดตัง้ Solar Roof เพื่อ
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ลดต้นทนุการจ่ายค่าไฟฟ้า ซึง่ลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าลงได้ประมาณ120,000 บาท/เดือน 3. ติดตัง้เคร่ืองจักร CNC จ านวน 
2 เคร่ือง  เพื่อขยายก าลงัการผลติเพื่อรองรับ Order ที่เพิ่มขึน้ 

ปี พ.ศ. 2561บริษัทมีแผนที่จะน าเข้าเคร่ือง Diecasting เป็นเคร่ืองหล่ออลมูิเนียมแบบ High Pressure จ านวน 
2 เคร่ือง คือ ขนาด 350 ตนั กบั  400 ตนั ลงทุนประมาณ 10 ล้านบาท และก็มีเคร่ือง CNC ส าหรับรองรับยอดสัง่ซือ้ที่จะ
เพิ่มขึน้ อีกจ านวน 3 เคร่ือง ประมาณ 7.5 ล้านบาท และด้วยการที่มียอดสัง่ซือ้เพิ่มมากขึน้ ในการตรวจวัด หรือท าชิน้ส่วน
ใหม่ ที่มีอยู่จงึไม่ค่อยทนั ดงันัน้ต้องซือ้เคร่ือง CMM Machine  เพิ่มมาอีก 1 เคร่ืองประมาณ 4.5 ล้านบาท และมีการลงทุน
ในส่วนของเตาหลอม (Melting Furnace)  จ านวน 1 เคร่ือง 4 ล้านบาท โดยสรุปตามแผนงานปีพ.ศ. 2561 มีการลงทุน
ประมาณ 26 ล้านบาท เงินทนุสว่นใหญ่ใช้วิธีเช่าชือ้ 

4. รางวลั 
ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลรวมทัง้ประกาศนียบัตรที่เก่ียวกับเร่ืองของระบบคุณภาพต่างๆ หลาย

รายการ โดยเฉพาะระบบใหม่ที่เพิ่งได้รับเมื่อต้นปี คือได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001:2011  และปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ Re-Certificate  ระบบ  IATF 

5. แนวโน้มอตุสาหกรรม 
การผลติรถยนต์ในประเทศไทยลดลงไปในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จากเดิมที่ปีพ.ศ. 2554- 2555 ขึน้ไปถึง 2.4 ล้าน

คนั แล้วก็ลดลงมา ตอนนีก็้เร่ิมเพิ่มกลบัขึน้มาใหม่ ก็คาดการณ์ว่าจะกลบัมาอยู่ที่ 2 ล้านคัน หรือมากกว่า 2 ล้านคัน ในปี
หน้า  

สดัสว่นของการมีรถยนต์ คิดจากว่าต่อ 1 พนัคน มีรถยนต์เท่าไร สดัสว่นการถือครองรถยนต์ของคนไทยอยู่ที่ 250 
คน ต่อ 1,000 คน  จะเห็นได้ว่ายงัมีช่องว่างอีกเยอะที่บริษัทจะขยายตลาดได้ ประเทศจีนถึงแม้จะผลิตรถยนต์มาก แต่ว่า
ประชากรก็มากด้วย จงึยงัคงมีสดัสว่นการถือครองรถยนต์ของคนจีนอยู่ที่ 150 คน ต่อ 1,000 คน 

6. ความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) 
ในรอบปี พ.ศ. 2560 เร่ืองระบบคณุภาพ ตอนนีบ้ริษัทมีอยู่ 5 ระบบ ถ้ารวมทัง้อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3  ด้วย 

ก็เป็น 6 ระบบ และต้นปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้รับใบรับรองการจัดการระบบการจัดการพลงังาน  ISO50001: 2011  จาก
สถาบัน URS และนอกจากนี ก็้ได้รับรางวัลด้านคุณภาพอื่นๆอีกหลายรางวัล และปีพ .ศ. 2560 ได้รับโล่รางวัล 
Outstanding Delivery&Quality 2016-2017 จาก บริษัท Vibracoustic  Co.,Ltd ด้วย  

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

การด าเนินการด้าน ความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ก็มีแบบกิจกรรมภายในบริษัท (CSR in Process) และ
กิจกรรมภายนอกบริษัท(CSR After Process)  โดยปีพ.ศ. 2560 มีกิจกรรมภายในบริษัท ดังต่อไปนี ้1. จัด กิจกรรม 
“อพยพหนีไฟ” เพื่อให้พนกังานได้เรียนรู้ในเร่ืองการฝึกอพยพผู้บาดเจ็บจากการประสบอุบัติเหตุและฝึกการซ้อมหนีไฟ  2. 
จดั กิจกรรม “ซ้อมแผนป้องกนัและระงบัเหตฉุกุเฉินเตาระเบิดและน า้อลมูิเนียมร่ัวไหลภายในโรงงาน” เพื่อให้พนักงานได้
ทราบขัน้ตอนของเหตฉุกุเฉินเหลา่นี ้ได้อย่างชดัเจน 3. จดักิจกรรม “ตรวจสขุภาพ” ให้กบัผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ 
ทัง้หมด เพื่อให้พนกังาน ได้รับการตรวจสขุภาพทัว่ไปและตรวจสขุภาพตามความเสี่ยงของงานในแต่ละงาน รวมทัง้ตรวจ
สขุภาพตามปัจจยัเสีย่งก่อนเร่ิมงานด้วย 4. จัดกิจกรรม “Energy mind -Safety & CSR Award ครัง้ที่ 1”  เพื่อสร้างความ
ตระหนกัและใสใ่จให้กบัพนกังานในเร่ืองการใช้พลงังานอย่างประหยดั-ความปลอดภัยในการท างานและการมีจิตอาสาให้
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เกิดขึน้ 5. จดักิจกรรม “คุณเสนอ เราสนอง”   เพื่อกระตุ้นให้พนักงานได้มีโอกาสเสนอความคิดเห็นในเร่ืองการประหยัด
พลงังานในสถานที่ท างาน โดยมีการให้รางวัลกับพนักงานที่มีความคิดเห็นที่สามารถลดการใช้พลงังานได้มากที่สดุ  6. 
กิจกรรม “ชุ่มฉ ่าทัว่หน้า มหาสงกรานต์”   โดยจดักิจกรรมสาวน้อยตกน า้ เพื่อสร้างความสนุกและน ารายได้มอบให้กับบ้าน
ครูบญุช ูเพื่อเด็กพิการ อ.พลตูาหลวง จ.ชลบรีุ    7. กิจกรรม “สรงน า้พระ-รดน า้ด าหัวผู้ ใหญ่” เพื่อขอพรและเป็นการแสดง
ความเคารพแก่ผู้บริหารระดบัอาวโุสของเรา             8. กิจกรรม “ผู้บริหารพบพนักงาน”  เพื่อสร้างความเข้าใจและความ
ต้องการให้เกิดขึน้ระหว่างผู้บริหารและพนกังานโดยตรง   9. กิจกรรม “ซงัโกะ ร่วมใจ 1 คน 1 ต้น” ปลกูต้นดาวเรืองวันนีใ้ห้
บานสะพร่ังปลายตุลาคม เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและร าลกึในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สดุมิได้ของใน
หลวงรัชกาลที่ ๙  ณ บริเวณด้านหลงัโรงงาน  10. โครงการ “ช่วยเหลอืครัวเรือนเพื่อนซังโกะ” จปส.เพื่อช่วยเหลือพนักงาน
ประหยดัค่าใช้จ่ายส าหรับการซือ้เคร่ืองอปุโภคบริโภคที่จ าเป็นในครัวเรือน เช่น ข้าว ไข่ ผงซักฟอก ยาสีฟัน และสบู่เป็นต้น 
อีกทัง้ยังไม่เสียเวลาในการท างานด้วย  ซึ่งได้จัดท าต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 11. โครงการ “ห้องเด็กดี” จปส.เพื่อช่วยเหลือให้
ประหยดัค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและไม่เสียเวลาในการท างาน ซึ่งได้จัดท าต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 12. สหกรณ์ออมทรัพย์ซังโกะ
ไทย จ ากดั  จปส.เพื่อช่วยเหลอืพนกังานทางด้านการเงิน  ให้บริการกู้ระยะสัน้และระยะยาว ดอกเบีย้ต ่ากว่าธนาคารทั่วไป 
และให้บริการฝากเงิน ดอกเบีย้สงูกว่าธนาคารทั่วไป ซึ่งได้ก่อตัง้เป็นเวลา 6 ปีแล้ว ปัจจุบันมีสมาชิก  317 คน  ทุน 12.5 
ล้านบาท  

โดยปีพ.ศ. 2560 มีกิจกรรมภายนอก ดังต่อไปนี ้ 1. สนับสนุนอาหารและของว่างใน วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 
2560  ให้กบัอบต.หนองบวัและโรงเรียนละแวกใกล้เคียง จ านวน  3  โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองกรับ  โรงเรียนบ้าน
หินโค่งประชานเุคราะห์ และโรงเรียนบ้านแม่น า้คู้     เมื่อวนัที่ 13  มกราคม  2560 2. จดักิจกรรม “ซังโกะรวมใจ ช่วยพี่น้อง 
ชาวใต้” เพื่อช่วยเหลอืน า้ท่วมภาคใต้  โดยผ่านค่ายจฬุาภรณ์ จ.นราธิวาส   

นอกจากนี ้ในเร่ืองของการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่นบริษัทได้ประกาศไปเมื่อปีพ.ศ. 2559 แต่ว่ายัง
ย่ืนการประเมินขอการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติการณ์ภาคเอกชนของไทย ของ IOD ไม่ทัน จึงจะต้อง
ด าเนินการใหม่คาดว่าคงจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี ้

สว่นรายละเอียดเพิ่มเติมดงัรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 2 
มติ ในวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งให้ที่ประชมุทราบ จงึไม่ต้องมีการลงมติ 

 
วาระที่  3. พิจารณา และอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2560 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

นายรัฐวฒัน์  ศขุสายชลได้เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติังบการเงินประจ าปี 2560 สิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากนางสาว เขมนันท์ ใจชืน้ แห่งส านักงาน บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด 
โดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้มอบหมายให้ทางนางสาวประภาพรรณ ชนะพาล ท าหน้าที่กล่าวรายงานสรุป
ข้อมลูงบการเงิน สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ สรุปได้ดงัต่อไปนี ้

หน้ารายงานผู้สอบบญัชี โดยนางสาวเขมนนัท์ ใจชืน้ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8260 สรุปผลการตรวจสอบ ก็
คืองบการเงินแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สดุ
วนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามควร ในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แล้วก็รายงานการตรวจสอบ ก็คือ
แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ทัง้นีใ้นหน้ารายงานยงัมี แสดงเร่ืองความส าคัญในการตรวจสอบ คือทางผู้สอบบัญชีให้
ความส าคญัในเร่ืองของการด้อยค่าของอาคารและเคร่ืองจกัร ซึง่มลูค่าทางบัญชีอยู่ที่ 130.71 ล้านบาท และอีกเร่ืองหนึ่งก็
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คือเป็นเร่ืองของการรับรู้รายได้จากการขาย ซึ่งทางผู้สอบบัญชี คือให้ความส าคัญว่า มีเงื่อนไข หรือว่าในการส่งมอบของ
การขาย และการรับรู้รายได้หลากหลายซึง่มีความเสีย่งเกี่ยวกบัระยะเวลาในการรับรู้รายได้  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลการด าเนินงาน ส าหรับปีพ.ศ. 2560 บริษัทมีก าไรสทุธิอยู่ที่ 6.29 ล้านบาท ซึ่งเกิด
จากการเติบโตของอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 16.12 และมียอดขายที่เพิ่มขึน้จากปีที่แล้วก็คือ 27.4 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
ประมาณ ร้อยละ6.68 รายได้ ประกอบด้วยรายได้จากการขายแม่พิมพ์และก็การขายชิน้ส่วน ในการขายชิ น้ส่วนจะมีการ
ขายในประเทศและต่างประเทศ ซึง่เติบโตจากปีก่อนประมาณร้อยละ 6 และก็ในส่วนของแม่พิมพ์เติบโตประมาณร้อยละ 
30 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลงจากปีที่แล้วประมาณ 14.94 ล้าน คิดเป็นร้อยละ 18.79 ซึ่งเกิดจากการที่ปีที่ผ่าน
มา บริษัทมีการประเมินด้อยค่า ซึ่งเป็นผลขาดทุนและก็มี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) จากประเทศอินเดียที่
บริษัทไม่สามารถน ามาเครดิตภาษีได้ ดอกเบีย้จ่าย อยู่ที่ 0.14 เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 3.5 

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประกอบด้วยสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 347.87 ล้านบาท ซึ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 137 
ล้านบาท และก็สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน 210 ล้านบาท สว่นหนีส้นิ 182 ล้านบาท และหนีส้ินหมุนเวียน 151ล้านบาท หนีส้ิน
ไม่หมนุเวียน 31 ล้านบาท สว่นของผู้ ถือหุ้น 165 ล้านบาท แสดงว่าสินทรัพย์รวมมี 348.87 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปีที่ผ่าน
มาประมาณ 43.64 ล้านบาทซึง่เป็นสนิทรัพย์ที่หมนุเวียนประมาณ 15.31 ล้านบาท และสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน อยู่ที่ 28.33 
ล้านบาท ได้แก่ พวกอาคาร เคร่ืองจกัร  รวมถึงสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ซึ่งทางผู้บริหารได้ชีแ้จงในการลงทุนไปแล้วเก่ียวกับ
การติดตัง้ โซล่าร์ เซลล์ และก็อุปกรณ์เคร่ืองจักรเพื่อรองรับการขยายการขายที่เพิ่มขึน้และก็ลงทุนเก่ียวกับคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ หนีส้ินมีมูลค่าเพิ่มขึน้ หนีส้ินมีมูลค่า 182.22 ล้านบาท เพิ่มจากปีที่ผ่านมาประมาณ 37.67 ล้านบาท
เนื่องจากมีหนีส้นิที่ไม่หมุนเวียนอยู่ที่ 13.14 ล้านบาท ประกอบด้วยเจ้าหนีก้ารค้าที่เพิ่มขึน้ประมาณ 10 ล้านบาท และก็
เงินเบิกเกินบญัชีและสว่นที่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี อยู่ที่ 2.57 ล้านบาท หนีส้ินไม่หมุนเวียน 
เพิ่มขึน้ 24.52 ล้านบาท เกิดจากการที่บริษัทไปลงทุน  ใช้เงินจากสถาบันการเงิน มีการท าสัญญาเช่าซือ้ และมีเร่ือง
ผลประโยชน์พนกังาน 

งบกระแสเงินสด บริษัทมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานคงเหลือ อยู่ที่ 25 ล้านบาท และก็มีการเปลี่ยนแปลง
ในเงินทนุ ติดลบอยู่ 20 ล้านบาท กระแสเงินลงทนุ ลงทนุไปประมาณ 21 ล้านบาท บริษัทมีการจัดหาเงิน โดยไปกู้ เงินเพิ่ม 
ทัง้รับทัง้จ่ายอยู่ที่ 4 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินสดคงเหลืออยู่ประมาณ 15.6 ล้าน
บาท 

อตัราสว่นทางการเงิน คือ อตัราสว่นทนุหมนุเวียนอยู่ที่ 0.91 เท่า อตัราสว่นหนีส้ินรวมต่อสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 0.52 
เท่า อัตราส่วนหนีส้ินรวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นอยู่ที่ 1.1 เท่า อัตราส่วนในการช าระดอกเบีย้ 2.53  เท่า อัตราผลตอบแทน
จากทรัพย์สนิรวมอยู่ที่ 1.82 อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ ถือหุ้นอยู่ที่ 3.65   อัตราผลตอบแทนจากการด าเนินงานต่อ
รายได้รวมอยู่ที่ 2.38 และอตัราผลตอบแทนจากก าไรสทุธิต่อรายได้รวม อยู่ที่ 1.34  

รายละเอียดเพิ่มเติมดงัปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 2  
 มติ ที่ประชมุพิจารณาและมีมติเสยีงข้างมากอนมุติังบการเงินประจ าปี 2560 สิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ของบริษัทตามที่ได้มีการน าเสนอด้วยคะแนนเสยีง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 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. พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
นายรัฐวฒัน์ ศุขสายชล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

ใน ซึง่เป็นอตัราเดิมเท่ากบัปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากผลประกอบการ รวมทัง้ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ 
โดยมีอตัราดงัต่อไปนี ้

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

73.2229 26.7771 0 0 100 
 

วาระที่  5. พิจารณา และอนุมัติจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามรายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทที่ได้ชีแ้จงให้ท่านผู้ ถือ

หุ้ นทราบในวาระที่  2 และวาระที่ 3 ไปแล้วนัน้ ในปี 2560 ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทถึงแม้จะมีก าไรสุทธิ 
5,935,474 บาท แต่ยังคงขาดทุนสะสมอยู่จ านวน 17,898,913 บาท ดังนัน้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรให้งดการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2560 

มติ ที่ประชมุพิจารณาและมีมติเสยีงข้างมากเห็นสมควรอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ด้วยคะแนน
เสยีง 

 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 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. พิจารณา และอนุมัติแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชีและก าหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2561 
 นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชีและก าหนดค่าตรวจสอบบัญชี

ประจ าปี 2561 โดยการพิจารณาและคดัเลอืกมากจากการเสนอราคาจากบริษัทตรวจสอบบัญชีที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีของ 
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 4 ราย ซึ่งจากการพิจารณาคัดเลือก 
คณะกรรมการขอเสนอ อนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจ านวน 3 ท่าน คือ นายณรงค์ หลกัฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
4700/หรือ นางสาวมะลวิรรณ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701/หรือ นายชัยกฤต วรกิจภรณ์ ผู้สอบบัญชี
รับอนญุาตเลขที่ 7326 แห่งบริษัท  เอ็นพีเอส สยาม สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 ของบริษัท ซังโกะ ได
คาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และก าหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2561 จ านวน 1,330,000  บาท (หนึ่งล้าน
สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ทัง้นีจ้ากการที่มีการเปลีย่นแปลงจากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด มาเป็น บริษัท เอ็น
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พีเอส สยาม สอบบญัชี จ ากัด ด้วยอีกเหตุผลก็คือบริษัทได้ใช้บริการของบริษัทตรวจสอบบัญชีเดิม (ผู้สอบบัญชีคนเดิม) 
มาเป็นเวลามากกว่า 4-5 ปี บริษัทคิดว่าควรจะต้องเปลีย่นผู้ตรวจสอบบญัชีใหม่  

มติ ที่ประชมุพิจารณาและมีมติเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจ าปี 
2561 ตามที่ได้มีการน าเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง 

 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 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. พิจารณาและอนุมัติการล้างขาดทุนสะสมโดยน าส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญมาล้างขาดทุนสะสม 
 นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการล้างขาดทุนสะสมโดยน าส่วนเกินมูลค่าหุ้ น
สามัญมาล้างขาดทุนสะสม โดยให้ข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้ นว่า ณ สิน้ปี 2560 บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้ นสามัญจ านวน 
33,612,986 บาท และขาดทุนสะสมจ านวน 17,898,91 บาท ถ้าหักกลบกันแล้วจะท าให้มีส่วนเกินมูลค่าหุ้ นสามัญ
คงเหลอื 15,714,073 บาท และในระหว่างปีหากบริษัทสามารถท าก าไรได้ ก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้  
 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่ผ่านการพิจารณาเนื่องจากมีคะแนนเสียงเห็นด้วย  ไม่ถึงสามในสี่ตาม
กฎหมายก าหนด 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 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. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล มอบหมายให้นางบุษกร ดวงใจ เป็นผู้ ด าเนินการส าหรับวาระนี ้โดยเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาและอนมุติัแต่งตัง้กรรมการที่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ทัง้นีบ้ริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ
ชื่อบคุคลเพื่อพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทเป็นการลว่งหน้าระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 – 31 ธันวาคม 
2560 โดยบริษัทได้เผยแพร่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท
ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  ซึง่เมื่อครบก าหนดตามเวลา ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล
เข้ามายงับริษัท และคณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ทัง้ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ 
และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฎิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา และมีความ
เห็นสมควรให้กรรมการที่ออกตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ดงักลา่ว กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
ส าหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระและขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการกลบัเข้ามารับต าแหน่งต่ออีก
วาระหนึง่ ดงันี ้

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

รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3 
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 มติ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเสียงข้างมากเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการทัง้  3 ท่านกลบัเข้าเป็น
กรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระ ด้วยคะแนนเสยีง  

1. นายรัฐวฒัน์  ศขุสายชล 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 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  แต่ปางทอง 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 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 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย คะแนนสุทธิน ามาค านวณ 

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

 
หมายเหต:ุ วาระนีม้ีผู้มีสว่นได้เสยีจ านวน 1 ท่าน จงึเอาหุ้นออกจากฐานการค านวณ คือ  

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

ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นใดเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม  
นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล มีเร่ืองแจ้งเพื่อทราบ เพิ่มเติมต่อที่ประชมุสรุปได้ดงัต่อไปนี  ้

 สบืเนื่องจากที่มีผู้ ถือหุ้นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ ได้มีหนงัสอืร้อง
ขอให้อธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการค้าตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการ ตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 ซึง่แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2550 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวนัที่ 4 เมษายน 2560 
 และจากการที่กรมพฒันาธุรกิจการค้าเข้าท าการตรวจสอบไปแล้ว และได้มีการสง่รายงานผลการตรวจสอบมายัง
บริษัทสรุปประเด็นการตรวจสอบดงันี ้ 
 ประเด็นที่ 1 ตรวจสอบสญัญาการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน โดยให้ระบวุนัที่ท าสญัญา เลขที่สญัญา ชื่อผู้ให้กู้  
จ านวนเงินที่กู้ ยืม อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาที่กู้ ยืม วัตถปุระสงค์ในการกู้ ยืมหลกัทรัพย์/บคุคลที่ใช้ค า้ประกนัการกู้ ยืม และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการให้บุคคล/นิติบคุคลอื่นค า้ประกนัเงินกู้กับสถาบนัการเงิน 
 ประเด็นที่ 2 ตรวจสอบสญัญาขาย-เชา่กลบัคืนเคร่ืองจักร ดงันี  ้

2.1 สญัญาขายเคร่ืองจักรโดยให้ระบวุนัที่ท าสญัญา เลขที่สญัญา ชื่อคู่สญัญา จ านวนเงิน 
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2.2 สญัญาเช่ากลบัคืนเคร่ืองจักร โดยระบวุนัที่ท าสญัญา เลขที่สญัญา ชื่อคู่สญัญา จ านวนเงิน ระยะเวลาการเช่า 
อตัราค่าเช่า/ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 

2.3 วตัถปุระสงค์ในการท าสญัญาขายและเช่ากลบัคืนเคร่ืองจักร  
ประเด็นที่ 3  ตรวจสอบรายการค่าตอบแทน/ค่าที่ปรึกษาให้แก่กรรมการทกุคนในคณะกรรมการบริษัท โดยให้ระบ ุ

วนัเดือนปีที่จ่าย เลขที่เอกสาร จ่ายให้ผู้ใด จ านวนเงินเท่าใด 

 โดยสรุปแล้วจากการตรวจสอบกิจการดงักลา่วทัง้ 3 ประเด็น ทางบริษัทฯ ด าเนินกิจการทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบ 
ข้อกฎหมาย ไม่มีอะไรผิดปกติ ทางนายทะเบียนจึงได้ด าเนินการ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 
มาตรา 132 (1) สง่ส าเนารายงานนัน้มายงับริษัทภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัที่ได้รับรายงาน 
 ทัง้นีท้างบริษัทจะได้ท าหนังสือแจ้งข่าวผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ต่อไป และหากผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่านใด
ประสงค์ต้องการทราบรายละเอียดผลการตรวจสอบ สามารถติดต่อมายังบริษัทฯ ผ่านทางเลขานุการบริษัทเพื่อขอดู
รายละเอียดรายงานที่บริษัทได้ โดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 133 ได้  
 
 จากนัน้นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ก็กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น และแขกผู้มีเกียรติทกุท่าน 
 
ปิดประชมุเวลา 14.23 น. 
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