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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 

บริษัท ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที่  

การประชุมได้จดัขึน้เมื่อวนัที่ 10 ตลุาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) เลขที่ 3/14 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ หมูท่ี ่2 ต าบลหนองบวั อ าเภอบ้านคา่ย จงัหวดัระยอง 21120   

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายมาซามิ  คตัซูโมโต ประธานคณะกรรมการ และประธานบริษัท 

2. นายรัฐวฒัน์  ศขุสายชล กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และ 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3. นายนาโอะฮิโร  ฮามาดา กรรมการบริษัท 

4. นางพนูศรี ปัทมวรกลุชยั กรรมการบริษัท 

5. นายยทุธนา แตป่างทอง                     กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

6. นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. นายสนัติ เนียมนิล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายนิพนัธ์ ตัง้พิรุฬห์ธรรม กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

ผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวประภาพรรณ ชนะพาล ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

2. นายเกียรติภมูิ ภมูินนัท์                  ผู้อ านวยการฝ่ายขายและการตลาด 

3. นายอนนัต์ ตัง้สนุทรธรรม ผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรม 

4. นางสาวสกลุทิพย์  หอ่มณี เลขานกุารบริษัทและผู้บนัทกึการประชมุ 

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม 

1. นายเอกจกัร  บวัหภกัดี ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จ ากดั 

2. นายปิยะ  พงศกรไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จ ากดั 

3. นายชลทิตย์  วีนะสกลุชยั ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จ ากดั 

4. นายปรีติพร  ลมิอกัษร ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เทพ จ ากดั 

5. นางสาวณฐิัยา  วิบลูย์โชคเศรษฐ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เทพ จ ากดั 

6. นายสชันยั  พวัเกียรติสกลุ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เทพ จ ากดั 
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เร่ิมการประชุม 

ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะเป็นจ านวนรวม
ทัง้สิน้ 78 คน แบง่ออกเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง 42 คน ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ 36 คน นบัรวมเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 235,700,635 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.8046 จากจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด 299,094,963 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบงัคบัของบริษัท โดยมีนายมาซามิ คตัซูโมโต ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชมุ ทัง้นีเ้พื่อความสะดวกในเร่ือง
ของภาษา และคล่องตัวในการชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชุม  ประธานที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้ นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล 
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เป็นผู้ด าเนินการประชมุและสรุปผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ  

ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ นางบษุกร ดวงใจ ท าหน้าที่พิธีกรในท่ีประชมุ ได้ชีแ้จงวาระการประชมุ รายละเอียดวิธีการออก
เสยีง และการนบัคะแนนเสยีงตอ่ที่ประชมุในแตล่ะระเบียบวาระตามรายละเอียดที่ปรากฎในเอกสารอธิบายขัน้ตอนการออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสยีง บริษัทได้น าระบบบาร์โค๊ดมาใช้ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกแก่การประชุมผู้ ถือ
หุ้น ซึง่ช่วยลดระยะเวลาในขัน้ตอนดงักลา่วให้รวดเร็วยิ่งขึน้ โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น ในทกุวาระท่ีมีการลงมติให้
ผู้ ถือหุ้นทราบผลทนัที ซึง่วิธีการออกเสยีงลงคะแนนในวาระการประชมุ บริษัทขอเรียนขัน้ตอนให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทราบดงันี ้ 

1. การออกเสยีงลงคะแนน จะใช้บตัรลงคะแนนเสยีง ท่ีเจ้าหน้าที่ได้จดัเตรียมให้ ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งผู้

ถือหุ้นแตล่ะคนมีคะแนนเสยีง เทา่จ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่โดยถือวา่ 1 หุ้น มี 1 เสยีง ส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่ผู้ ถือหุ้นได้

ออกเสยีงมาในใบมอบฉนัทะแล้ว วา่เห็นด้วย หรือ ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ในแตล่ะวาระการประชุม บริษัทจะ

ถือตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะจะไมม่ีสทิธ์ิออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุอีก 

2. เมื่อจบการชีแ้จงจากกรรมการในแตล่ะวาระการประชมุ ประธานจะสอบถามผู้ ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้แสดงความ

คิดเห็น โดยผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึน้ พร้อมแจ้งช่ือ นามสกุล และจ านวนหุ้นที่ถือ

ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ คือ ไม่เห็น

ด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ประธานจะผ่านไปพิจารณาเร่ืองในวาระถดัไป โดยถือว่าผู้ ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉนัท์

เห็นด้วย หรืออนมุตัิตามที่คณะกรรมการน าเสนอในวาระนัน้ ทัง้นีบ้ริษัทจะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแตล่ะวาระ

การประชมุ 

3. หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการน าเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ ถือหุ้น

ท่านนัน้ยกมือขึน้ เมื่อประธานที่ประชุมกล่าวสอบถามผู้ ถือหุ้นจบ ในกรณีนีป้ระธานจะให้ผู้ ถือหุ้น ผู้ซึ่งไม่เห็นด้วย

หรือต้องการงดออกเสยีง สง่บตัรลงคะแนนเสยีงที่เจ้าหน้าที่ได้จดัเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม เฉพาะ

วาระท่ีพิจารณานัน้ ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจะน ามารวมคะแนนเสยีงในวาระนัน้วา่ มีคะแนนเสยีงเห็นด้วยเทา่ไร 

ไมเ่ห็นด้วยเทา่ไร และ งดออกเสยีงเทา่ไร แจ้งให้ที่ประชมุรับทราบ  

โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียง
ทัง้หมด สว่นผู้ ถือหุ้นท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนมาในแต่ละวาระแล้ว
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วา่ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง บริษัทจะบนัทกึการออกเสยีงตามความประสงค์ของทา่นผู้ ถือหุ้นรวมไว้ใน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อนบัคะแนนเสยีงการลงมติในแตล่ะวาระ 

4. ส าหรับในการพิจารณาและอนมุตัิวาระท่ี 3 ถึง วาระท่ี 8 เป็นวาระที่มีความเก่ียวเนื่องกนัและเป็นเง่ือนไขซึ่งกนัและ

กนั โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุม จะไม่มีการน าเสนอวาระอื่นเพื่อให้ที่ประชุมพิ จารณา

ตอ่ไป และให้ถือวา่ระเบียบวาระอื่นที่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุไปก่อนหน้านัน้ได้ถกูยกเลกิ 

5. ผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ข้าใจวิธีการออกเสยีงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่  ซึ่งจะคอยอ านวยความสะดวกและ

อธิบายให้เข้าใจได้ โดยการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทจดัให้มีการบนัทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็นคลิปไฟล์ บน

เว็บไซต์ของบริษัท www.sankothai.net เพื่อให้บริการแก่ผู้ ถือหุ้นที่สนใจและไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม โดยจะ

ด าเนินการประชุมเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านได้เข้าใจตรงกนั ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลต่างชาติ และ

ประสงค์จะสอบถามเป็นภาษาองักฤษ ขอให้ติดต่อฝ่ายลงทะเบียนเพื่อบริษัทจะจดัเจ้าหน้าที่เป็นลา่มแปลค าถาม

ค าตอบเป็นภาษาไทยให้ตอ่ไป                

หลงัจากนัน้นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ได้กลา่วสวสัดีผู้ เข้าร่วมประชมุและด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้ 

ระเบียบวาระที่ 1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่งประชุม
เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 27 เมษายน 2561 และทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัประชมุตามที่กฎหมายก าหนด 
พร้อมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ (www.sankothai.net) ด้วยแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ ใดคดัค้านหรือขอแก้ไขใด ๆ ดงัมี
รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 1  

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ขอให้ที่ประชมุสอบถามหากมีข้อสงสยั 

 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทกัท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

 พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มติ  ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติเสยีงข้างมากอนมุตัิรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ตามที่ได้เสนอ 
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย คะแนนสุทธิน ามาค านวณ 

186,557,568 49,154,700 0 0 235,712,268 

79.1463 20.8537 0 0 100 

หมายเหต ุ: ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจ านวน 11,633 หุ้น รวมมีผู้ เข้าร่วมประชุม 79  ราย นบัจ านวนหุ้น
ได้ 235,712,268  หุ้น 

http://www.sankothai.net/
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ระเบียบวาระที่ 2.  พิจารณาและอนุมัติการล้างขาดทุนสะสมโดยน าส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญมาล้างขาดทุนสะสม 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นว่า ณ สิน้ปี 2560 บริษัทมีเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 390,000 
บาท และสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัจ านวน 33,612,986 บาท และขาดทนุสะสมจ านวน 17,898,913 บาท ถ้าหกักลบกนัแล้วจะท า
ให้มีสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัคงเหลอื 16,104,073 บาท และการล้างขาดทนุสะสมดงักลา่วจะท าให้ผู้ ถือหุ้นได้รับประโยชน์จากการ
ที่บริษัทฯ จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้เร็วขึน้เมื่อบริษัทฯ มีก าไรสทุธิและกระแสเงินสดที่เพียงพอ และไม่ต้องรอผลประกอบการใน
อนาคต ทัง้นี ้การล้างขาดทนุสะสมดงักลา่วไม่กระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นวา่สมควรให้ที่ประชมุอนมุตัิให้มีการน าเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 390,000 บาทและน าสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัซึ่ง
มีมูลค่า 33,612,986 บาท มาล้างขาดทุนสะสมจ านวน 17,898,913 บาท ท าให้คงเหลือส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจ านวน 
16,104,073 บาท โดยสว่นของผู้ ถือหุ้นหลงัการล้างขาดทนุสะสมจากทนุส ารองตามกฎหมายและสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั พอสรุป
ได้ดงันี ้

   

หนว่ย : พนับาท 

  ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

องค์ประกอบของส่วนของผู้ถอืหุ้น ก่อนการล้างขาดทุนสะสม ภายหลังการล้างขาดทุนสะสม 

ขาดทนุสะสม  (17,899)  - 

ทนุส ารองตามกฎหมาย 390  -  

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 33,613  16,104  

ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 149,547  149,547  

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 165,651 165,651  

เมื่อบริษัทได้น าขาดทนุสะสม สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 มาล้างกบัเงินส ารองตามกฎหมายและสว่นเกินมลูค่าหุ้นแล้วจึง
ท าให้ขาดทนุสะสมสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธั นวาคม 2560 หมดสิน้ไป ดงันัน้ ผลประกอบการในงวด 6 เดือนแรก ปี 2561 ซึ่งบริษัทมี
ก าไรสทุธิจ านวน 12,796,799 บาท นัน้ จะรับรู้เป็นก าไรสะสมของบริษัท ซึง่จะสะท้อนในงบการเงินงวดไตรมาส 3 ปี 2561 เป็นต้น
ไป จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ขอให้ที่ประชมุสอบถามหากมีข้อสงสยั 

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  สอบถามวา่ ในการประชมุครัง้ที่แล้วมีการเสนอวาระ
การประชมุนีข้ึน้มา  ผลลงมติไมผ่า่น  มีการชีแ้จงเหตผุลหรือไมว่า่เพราะเหตใุดวาระดงักลา่วจึงไมผ่า่นการลงมติของที่ประชมุ  

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าการจะออกเสียงลงมติอย่างไรนัน้เป็นสิทธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละราย  โดยในที่
ประชมุไมไ่ด้มีการกลา่วถึงเหตผุลที่ไมเ่ห็นด้วยกบัการด าเนินการตามวาระนีแ้ตอ่ยา่งใด 

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ สอบถามตอ่วา่ ที่ผา่นมาบริษัทฯ มีการใช้ประโยชน์ทางภาษีในการขาดทนุสะสม 5 ปี ครบ
แล้วใช่หรือไม่ ซึ่งหากเป็นเช่นนัน้ในปีถดัไปบริษัทจะไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีได้อีก สว่นตวัผู้ ถือหุ้นเองมี
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ความเห็นวา่การล้างขาดทนุสะสมนัน้เป็นการออมเงินส ารองไว้น ามาใช้ด้วย นัน่หมายความวา่ในปีหน้าจะต้องมีการเก็บเงินส ารอง
ตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดไว้ใช่หรือไม่  และหากบริษัทฯ ท าก าไรไม่ถึงเกณฑ์ที่จะจ่ายเงินปันผลก็จะไม่มีการจ่ายเงินปันผลใช่
หรือไม ่

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ถกูต้องตามที่ทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าใจ 

 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถามเพิ่มเติม นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

 พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) อนุมตัิการน าเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 390,000 
บาทและน าสว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญัซึ่งมีมลูค่า 33,612,986 บาท มาล้างขาดทนุสะสมจ านวน 17,898,913 บาท ท าให้คงเหลือ
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัจ านวน 16,104,073 บาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย คะแนนสุทธิน ามาค านวณ 

186,557,468 49,154,800 0 0 235,712,268 

79.1463 20.8537 0 0 100 

 

ก่อนพิจารณาในวาระท่ี 3 พิธีกรได้แจ้งตอ่ที่ประชมุอีกครัง้ว่า ในการพิจารณาและอนมุตัิวาระที่ 3 ถึง วาระที่ 8 เป็นวาระที่มีความ
เก่ียวเนื่องกันและเป็นเง่ือนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุม จะไม่มีการน าเสนอวาระอื่น
เพื่อให้ที่ประชมุพิจารณาตอ่ไป และให้ถือวา่ระเบียบวาระอื่นที่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุไปก่อนหน้านัน้ได้ถกูยกเลกิ 

 

ระเบียบวาระที่ 3.  พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ที่  1 
(SANKO-W1) ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิม จ านวนไม่เกิน 99,698,321 หน่วย และพิจารณามอบอ านาจ 

นายรัฐวฒัน์  ศขุสายชลได้เสนอตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการออกและจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯและต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็นการเหมาะสมที่
จะเสนอให้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (SANKO-W1) จ านวนไม่เกิน 99,698,321 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ใน
อตัรา 3 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 1 ใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยไมค่ิดมลูค่า โดยมีรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (SANKO-W1) ที่จะออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชมุในครัง้นี ้สิง่ที่สง่มาด้วย 2 

 อยา่งไรก็ตามการอนมุตัิการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (SANKO-W1) ยงั
มีความไมแ่นน่อน เนื่องจากต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 1/2561 ก่อน  
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 กรณีที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 อนมุตัิการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ 
ครัง้ที่ 1 (SANKO-W1)  ดงักลา่วคณะกรรมการบริษัท มีมติก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสทิธิตามสดัสว่นการถือหุ้น (Record Date) ใน วนัท่ี 19 ตลุาคม 2561  

และพิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบคุคลที่
ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ มีอ านาจในการ 

1.  ก าหนดและแก้ไขเง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อนัจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวเนื่องกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ เช่น 
รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ  

2.  ลงนามในเอกสารค าขออนญุาตตา่งๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวข้องกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการ
ติดตอ่ และการยื่นค าขออนญุาตเอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการออกใบส าคญั
แสดงสทิธิและการน าใบส าคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ  

 3.  ด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้เช่ น พิจารณาแต่งตัง้ 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นต้น จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ขอให้ที่ประชมุสอบถามหากมีข้อสงสยั 

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าที่บริษัทด าเนินการออกใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (SANKO-W1)  นีเ้พราะต้องการจะใช้เงินเร่งด่วนใช่หรือไม่ เพราะเข้าใจว่าการใช้สิทธิ
ครัง้แรกจะอยูใ่นช่วงประมาณเดือนเมษายน  และไมท่ราบวา่บริษัทมีการวางแผนการก่อสร้างโรงงานไว้อย่างไรบ้าง  เข้าใจว่าการ
แปลงใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (SANKO-W1) ครัง้แรกนัน้ไม่แน่ใจว่าจะมีคนแปลงเกือบร้อยล้าน
เลยหรือไม ่ และบริษัทจ าเป็นต้องใช้เงินสว่นนีท้ัง้หมดเลยหรือไม ่หรือวางแผนการใช้เงินเป็นช่วง ช่วงแรกอาจจะ 1 ใน 4 หรือช่วงที่
สองอาจจะใช้อีก 50 ล้านบาท 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ประมาณการไว้เช่นนัน้  โดยคาดว่าตอนแรกอาจจะใช้ประมาณร้อยละ 10-
20  บริษัทด าเนินการครัง้แรกประมาณ 30 เมษายน ซึ่งมีระยะเวลาเพียงพอให้ผู้ ถือหุ้นเตรียมตวั  และช่วง 30 เมษายน นัน้บริษัท
จะเร่ิมด าเนินการก่อสร้างอาคารโรงงาน  โดยไม่ได้จ่ายเงินค่าก่อสร้างทัง้หมดภายในครัง้เดียว  อาจใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนก็
คาดวา่นา่จะพอมีก าลงัจ่ายได้สว่นหนึง่  อีกสว่นหนึง่อาจน ามาจากการแปลงสทิธิ 

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง สอบถามในสว่นของการช าระคืนเงินกู้วา่ส าหรับเงินท่ี
บริษัทจ่ายคืนเงินส่วนที่ค้างช าระอยู่จ านวน 10,000,000 บาทนัน้  หากด าเนินการช าระในส่วนนีแ้ล้ว  บริษัทจะหมดหนีเ้ลยใช่
หรือไม ่และพอจะบอกอตัราดอกเบีย้ของเงินกู้ดงักลา่วได้หรือไม่ 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ หากบริษัทด าเนินการช าระหนีด้งักลา่วแล้ว บริษัทก็จะหมดหนี ้ในสว่นของ
อตัราดอกเบีย้นัน้มีอตัราอยูท่ี่ ร้อยละ 6 

 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถามเพิ่มเติม นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

 พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
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มติ  ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) อนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (SANKO-W1) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม จ านวนไม่เกิน 99,698,321 หน่วย และพิจารณามอบอ านาจ ตาม
รายละเอียดที่ได้เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย คะแนนสุทธิน ามาค านวณ 

186,557,568 49,154,700 0 0 235,712,268 

79.1463 20.8537 0 0 100 

 

ระเบียบวาระที่  4.  พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 793,331 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 150,340,812.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 149,547,481.50 บาท โดยการยกเลิกจ านวนหุ้นสามัญคงเหลือ
จากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ เสนอขายแก่
กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) จ านวน 1,586,662 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล เสนอตอ่ที่ประชมุวา่ จากการท่ีที่ประชมุได้มีมติอนมุตัิการพิจารณาและอนมุตัิการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (SANKO-W1) ในวาระท่ีผา่นมานัน้จ าเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มทนุและ
ออกหุ้นสามญัเพื่อรองรับการดงักลา่ว ซึง่ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้
ก าหนดให้การเพิ่มทุนของบริษัทจะกระท าได้เมื่อหุ้นทัง้หมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้น
จ าหนา่ยยงัไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาแล้วเหน็วา่บริษัทมีหุ้นสามญัคงเหลอืจากการเพิ่มทนุเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทท่ีเสนอขายแก่กรรมการและพนกังานของบริษัท (ESOP) และใบส าคญัแสดงสิทธินี ้หมดอายกุารใช้สิทธิ
แล้วเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 
793,331 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 150,340,812.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 149,547,481.50 บาท โดยการยกเลิก
จ านวนหุ้นสามญัคงเหลือจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทที่
เสนอขายแก่กรรมการและพนกังานของบริษัท (ESOP) จ านวน 1,586,662 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จึงขอให้ที่
ประชมุพิจารณา 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ขอให้ที่ประชมุสอบถามหากมีข้อสงสยั 

นายกอบกิจ กิตติโสภากูร ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  สอบถามว่าใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทท่ีเสนอขายแก่กรรมการและพนกังานของบริษัท (ESOP) นัน้หมดอายแุล้วใช่หรือไม ่และเพราะเหตใุดผู้ที่ได้สทิธิจึงไม่ใช้สิทธิ
แปลงสภาพ 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ประธานกรรมการ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทที่
เสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) ดังกล่าวหมดอายุการใช้สิทธิแล้ว  ส่วนสาเหตุที่ไม่มีการใช้สิทธินัน้
เนื่องมาจากวา่พนกังานท่ีได้รับสทิธิได้ลาออกจึงไมไ่ด้ใช้สทิธิดงักลา่ว (สทิธิดงักลา่วไมส่ามารถโอนเปลีย่นมือได้) 

 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถามเพิ่มเติม นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 
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 พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

มติ  ที่ประชมุได้พิจารณาและมีมติเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 793,331 
บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 150,340,812.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 149,547,481.50 บาท โดยการยกเลิกจ านวนหุ้น
สามญัคงเหลอืจากการเพิ่มทนุเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทที่เสนอขายแก่
กรรมการและพนกังานของบริษัท (ESOP) ซึง่หมดอายกุารใช้สทิธิแล้วเมื่อวนัที่ 9 พฤษภาคม 2561 จ านวน 1,586,662 หุ้น มลูค่า
หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย คะแนนสุทธิน ามาค านวณ 

186,557,568 49,154,700 0 0 235,712,268 

79.1463 20.8537 0 0 100 

 

ระเบียบวาระที่ 5.  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล เสนอตอ่ที่ประชมุวา่เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนในวาระท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขเปลีย่นแปลงหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เป็นดงันี ้

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 149,547,481.50 บาท (หนึง่ร้อยสีส่บิเก้าล้านห้าแสนสีห่มื่นเจ็ดพนัสีร้่อยแปดสบิเอ็ดบาทห้าสบิสตางค์) 

 แบง่ออกเป็น 299,094,963 หุ้น (สองร้อยเก้าสบิเก้าล้านเก้าหมื่นสีพ่นัเก้าร้อยหกสบิสามหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ   0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น    

 หุ้นสามญั 299,094,963 หุ้น (สองร้อยเก้าสบิเก้าล้านเก้าหมื่นสีพ่นัเก้าร้อยหกสบิสามหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (-ไมม่ี-) 

โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บคุคลที่ได้รับมอบ
อ านาจจากบริษัทฯ ให้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลีย่นแปลง ข้อความเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณา 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ขอให้ที่ประชมุสอบถามหากมีข้อสงสยั 

 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถามเพิ่มเติม นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

 พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) อนมุตัิการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน เป็นดงันี ้

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 149,547,481.50 บาท (หนึง่ร้อยสีส่บิเก้าล้านห้าแสนสีห่มื่นเจ็ดพนัสีร้่อยแปดสบิเอ็ดบาทห้าสบิสตางค์) 

 แบง่ออกเป็น 299,094,963 หุ้น (สองร้อยเก้าสบิเก้าล้านเก้าหมื่นสีพ่นัเก้าร้อยหกสบิสามหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ   0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น    

 หุ้นสามญั 299,094,963 หุ้น (สองร้อยเก้าสบิเก้าล้านเก้าหมื่นสีพ่นัเก้าร้อยหกสบิสามหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (-ไมม่ี-) 

โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บคุคลที่ได้รับมอบ
อ านาจจากบริษัทฯ ให้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลีย่นแปลง ข้อความเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน ตามรายละเอียด
ที่ได้เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย คะแนนสุทธิน ามาค านวณ 

186,557,568 49,154,700 0 0 235,712,268 

79.1463 20.8537 0 0 100 

 

ระเบียบวาระที่  6. พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 49,849,160.50 บาท จากเดิม 
149,547,481.50 บาท เป็น 199,396,642 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 99,698,321 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.50 บาท 

 นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 
(รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดวา่บริษัทฯจะเพิ่มทนุจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้ ดงันัน้
เพื่อการรองรับการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (SANKO-W1) จ านวน  99,698,321 
หนว่ย/หุ้น จึงต้องเพิ่มทนุจดทะเบียน ซึง่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการ
เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 49,849,160.50 บาท จากเดิม 149,547,481.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 199,396,642 
บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 99,698,321 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  เพื่อให้รองรับการแปลงสภาพแปลง
สภาพใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (SANKO-W1) จ านวน  99,698,321 หน่วย/หุ้น (1 หน่วย แปลง
เป็นหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิง่ที่สง่มาด้วย 3  จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ขอให้ที่ประชมุสอบถามหากมีข้อสงสยั 

 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถามเพิ่มเติม นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 
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 พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) อนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 
49,849,160.50 บาท จากเดิม 149,547,481.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 199,396,642 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 99,698,321 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย คะแนนสุทธิน ามาค านวณ 

186,557,468 49,154,700 100 0 235,712,268 

79.1463 20.8537 0 0 100 

 

ระเบียบวาระที่ 7.  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล เสนอตอ่ที่ประชมุวา่เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องแก้ไข
เปลีย่นแปลงหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เป็นดงันี ้

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 199,396,642 บาท ((หนึง่ร้อยเก้าสบิเก้าล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพนัหกร้อยสีส่บิสองบาท) 

 แบง่ออกเป็น 398,793,284 หุ้น (สามร้อยเก้าสบิแปดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพนัสองร้อยแปดสบิสีหุ่้น) 

 มลูคา่หุ้นละ   0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น    

 หุ้นสามญั 398,793,284 หุ้น (สามร้อยเก้าสบิแปดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพนัสองร้อยแปดสบิสีหุ่้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (-ไมม่ี-) 

โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบ
อ านาจจากบริษัทฯ ให้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อนายทะเบียน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีอ านาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลีย่นแปลง ข้อความเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ขอให้ที่ประชมุสอบถามหากมีข้อสงสยั 

 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถามเพิ่มเติม นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

 พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) อนมุตัิการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน เป็นดงันี ้
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ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 199,396,642 บาท ((หนึง่ร้อยเก้าสบิเก้าล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพนัหกร้อยสีส่บิสองบาท)) 

 แบง่ออกเป็น 398,793,284 หุ้น (สามร้อยเก้าสบิแปดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพนัสองร้อยแปดสบิสีหุ่้น) 

 มลูคา่หุ้นละ   0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น    

 หุ้นสามญั 398,793,284 หุ้น (สามร้อยเก้าสบิแปดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพนัสองร้อยแปดสบิสีหุ่้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (-ไมม่ี-) 

โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บคุคลที่ได้รับมอบ
อ านาจจากบริษัทฯ ให้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลีย่นแปลง ข้อความเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน ตามรายละเอียด
ที่ได้เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย คะแนนสุทธิน ามาค านวณ 

186,557,468 49,154,700 100 0 235,712,268 

79.1463 20.8537 0 0 100 

 

ระเบียบวาระที่  8. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ที่ 1 (SANKO-W1) 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล เสนอตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้เป็นไปตามที่ท่ีประชมุได้มีการอนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนและการออก
และจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (SANKO-W1) ในวาระท่ีผา่นมาข้างต้นคณะกรรมการบริษัท
จึงเห็นสมควรให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 99,698,321 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (SANKO-W1) จ านวนไม่เกิน 99,698,321 
หนว่ย/หุ้น   จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ขอให้ที่ประชมุสอบถามหากมีข้อสงสยั 

 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถามเพิ่มเติม นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

 พิธีกรได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมาก อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 99,698,321 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (SANKO-W1) 
จ านวนไมเ่กิน 99,698,321 หนว่ย/หุ้น ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
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เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย คะแนนสุทธิน ามาค านวณ 

186,557,353 49,154,815 100 0 235,712,168 

79.1463 20.8537 0 0 100 

 

ระเบียบวาระที่ 9.  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

 นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค
สอง ก าหนดไว้วา่ ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืเชิญนดัประชมุอีกก็ได้ ซึง่คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจวุาระนีเ้พื่อเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นซึง่ประสงค์จะให้มีการพิจารณาเร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดในการประชุมครัง้นี ้และเพื่อเป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ เก่ียวข้องตอบข้อซกัถาม หรือชีแ้จงผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี)  

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ได้สอบถามที่ประชมุวา่จะมีผู้ใดเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือจะสอบถามเร่ืองใดต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล  ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ตามหนงัสือเชิญประชุม หน้า 19 บรรทดัสดุท้าย “ราคา 1 บาทต่อหุ้นเป็น
ราคาที่ไมต่ ่ากวา่ราคาตลาด” มีการพิมพ์ผิดพลาด  และบริษัทจะด าเนินการแก้ไขให้ถกูต้อง  โดยจะแก้ไขเป็น “ราคา 1 บาทต่อหุ้น 
เป็นราคาที่ต ่ากวา่ราคาตลาด” 

คณุเสาวลกัษณ์  จิรายุสโยธิน ผู้ รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม แจ้งว่าจากการที่เดินดูโรงงานของบริษัทนัน้  เห็นว่า
ผลติภณัฑ์ของโรงงานนัน้มีจ านวนมากแต่เป็นชิน้เล็กๆ ท าให้มีงานมาก  อยากสอบถามว่ามีโอกาสที่บริษัทจะเพิ่มไลน์ผลิตภณัฑ์
เพื่อเพิ่มก าไรให้กบับริษัทหรือไม ่

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล  ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่บริษัทก าลงัมองในเร่ืองนีอ้ยูเ่หมือนกนั แตม่นัเป็นเร่ืองที่ต้องคอ่ยเป็นคอ่ยไป  

คณุเสาวลกัษณ์  จิรายสุโยธิน ผู้ รับมอบฉนัทะมาเข้าร่วมประชุม สอบถามเพิ่มเติมว่าผลิตภณัฑ์ของบริษัทนัน้เป็น red 
ocean หรือ blue ocean 

นายรัฐวฒัน์ ศุขสายชล  ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า งานหล่อนัน้ไม่ได้มีเฉพาะงานหล่อยานยนต์ และธุรกิจของเราไม่ได้
มุง่เน้นท่ีธุรกิจยานยนต์อยา่งเดียว  โดยยงัมีธุรกิจเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และของตกแตง่บ้าน  ที่เป็นงานหลอ่ 

คณุเสาวลกัษณ์  จิรายสุโยธิน ผู้ รับมอบฉนัทะมาเข้าร่วมประชุม สอบถามต่อไปว่า เช่นนีคู้่แข่งจะสามารถเข้ามาแย่งชิง
สว่นแบง่การตลาดของบริษัทได้หรือไม่ 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล  ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า หากพิจารณาจากยอดขายของบริษัทที่เพิ่มขึน้ทกุปีแล้วแสดงว่าสินค้า
ของบริษัทนัน้มีมาตรฐานและคณุภาพ คูแ่ขง่จึงไมส่ามารถสู้ ได้ 

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  สอบถามว่าบริษัทมีการเตรียมการที่จะใช้เคร่ืองมือ
ทางการเงินอื่นๆอีกหรือไมน่อกจากการออกใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (Warrant)   
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นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล  ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าเป็นเร่ืองที่ขึน้อยู่กับสถานการณ์ว่ามีความจ าเป็นต้องใช้เคร่ืองมือทาง
การเงินอยา่งอื่นอีกหรือไม ่ โดย ณ ปัจจบุนันีย้งัไมม่ีแผนการใช้เคร่ืองมือทางการเงินอื่น  และบริษัทไมอ่ยากรบกวนผู้ ถือหุ้น โดยจะ
พยายามท าเทา่ที่จ าเป็นเทา่นัน้ 

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ ถือหุ้ นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  มองดูว่าเหมือนเป็นการเตรียมการ อย่างกรณี 
เมษายนที่จะถึงนีช้่วงจ่ายเงินปันผล  ถ้าบริษัทฯ คิดวา่จะมีการจ่ายเงินปันผลก็อาจจะออกปันผลเป็นหุ้นดีกวา่ที่จะให้น าเงินสดออก
จากบริษัทฯ ไปในสว่นอื่น   

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ถ้าสถานะการณ์เอือ้อ านวยและถึงเวลาบริษัทฯ ต้องตอบแทนผู้ ถือหุ้นอยูแ่ล้ว 
นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  แจ้งวา่เมื่อพิจารณาดแูล้วประมาณการยอดขายของ

บริษัทเป็นรายได้ 500 ล้านบาทในปี 2561 และ 600 ล้านบาทในปี 2562 พอจะบอกได้ไหมว่าช่วงปี 2561 จะเป็นก าไรประมาณ
เทา่ไหร่  และปี 2562 เป็นก าไรประมาณเทา่ไหร่  

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ณ ปัจจบุนับอกได้เพียงวา่ 2 ไตรมาสที่ผา่นมาก าไรอยู่ที่ 12 ล้านบาท  สว่น
ที่เหลอืนัน้ต้องรอเมื่องบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  สอบถามวา่การประชมุผู้หุ้นจะไมย้่ายกลบัไปประชมุ
ที่กรุงเทพฯ จะประชมุที่ระยองตลอดเลยใช่หรือไม ่นา่จะมีการสลบักนัไปมาบ้าง 

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่จะน าประเด็นเร่ืองนีห้ารือที่ประชมุบอร์ดด ู
เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถามเพิ่มเติม นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล จึงเรียนเชิญทา่นประธานที่ประชมุกลา่วปิดการประชมุ 
นายมาซามิ  คตัซูโมโต  ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานที่ประชุมได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น และแขกผู้มีเกียรติ

ทกุทา่นที่ได้เข้าร่วมประชมุและกลา่วปิดการประชมุเมื่อเวลา 14.35 น. 
ปิดประชมุเวลา 14.35 น. 
 

 

 ลงช่ือ    ประธานท่ีประชมุ 

                  (นายมาซามิ คตัซูโมโต) 

 

 ลงช่ือ    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

                (นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล) 

 

                         ลงช่ือ    เลขานกุารบริษัท 

                (นางสาวสกลุทิพย์ หอ่มณี) 

 


