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ที่ SANKO..A / 01/ 2558 

       วนัที่ 17 มีนาคม 2558 
เร่ือง เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/ 2557 

2. รายงานประจ าปีของบริษัทพร้อมงบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 (ซีดีรอม) 
3. ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ 
4. แบบฟอร์มลงทะเบียนด้วยบาร์โค๊ด 
5. ประวติัโดยสงัเขปของคณะกรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
6. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก., ข. และค. 

  7. หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัในการเข้าร่วมประชมุ การมอบฉนัทะ 
  8. ข้อบงัคบัของบริษัทที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2557 ในรูปแบบหนงัสอื 
          10. แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ 
 
 ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย)  จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 2/2558 
เมื่อวนัพธุ ที่ 25 กมุภาพนัธ์  2558 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2558  ขึน้ในวัน จันทร์ ที่ 27 เมษายน 
2558 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด  เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง  รัชดาภิเษก  
กรุงเทพฯ  ห้อง โลตสั 1  เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้
 
วาระที่  1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2557 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง                
ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 1 จงึเห็นสมควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  
 
วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานประจ าปีของบริษัทในรอบปีที่ ผ่านมา
และข้อเสนอเกี่ยวกับการด าเนินกิจการในอนาคต 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่
ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและข้อเสนอเก่ียวกับการด าเนินกิจการในอนาคตดัง
รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 2 
 
วาระที่  3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2557 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2557 สิน้สดุ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 ของบริษัท ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี ดังรายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 2 
 

http://www.irplus.in.th/Listed/HTECH/general_meeting/agm_20110321111552_T.pdf
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วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการที่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรให้ที่ประชมุอนมุติัแต่งตัง้กรรมการที่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
ส าหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระและขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการกลบัเข้ามารับต าแหน่งต่ออีก
วาระหนึง่ ดงันี ้

1. นายนาโอะฮิโร ฮามาด้า  
2. นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล 
3. นายสนัติ เนียมนิล 

รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3 
 
วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :   เห็นสมควรให้ที่ประชมุอนมุติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 ด้วยอัตรา
ดงัต่อไปนี ้ซึง่เท่ากบัปีที่ผ่านมา 

1. คณะกรรมการบริษัท      ค่าเบีย้ประชุมครัง้ละ  5,000 บาท 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ                  ค่าตอบแทนรายเดือน       5,000 บาท 

ค่าเบีย้ประชุมครัง้ละ        5,000 บาท  
 

วาระที่  6. พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรให้มีการงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2557

เนื่องจากบริษัทด าเนินการขาดทนุสทุธิ 
 

วาระที่  7. พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชีและก าหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2558 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรให้ที่ประชมุอนมุติัแต่งตัง้ นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชี

รับอนญุาตเลขที่ 4917 /หรือ นายเทิดทอง เทพมงักร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3787  หรือ นายไกรสิทธ์ิ  ศิลปมงคลกุล 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 9429  แห่ง  บริษัท  พีวี  ออดิท จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี  2558 ของบริษัท ซังโกะ ได
คาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และก าหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2558 จ านวน 800,000 บาท ตามที่ได้
น าเสนอ 

 
วาระที่  8.  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ตามจ านวนที่กฎหมายก าหนดประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้น
พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ ขอให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนวันประชุมหรือก่อนเวลา เพื่อ คณะกรรมการจะได้น าเสนอเร่ือง
ให้ที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาต่อไป 
 
 บริษัทฯก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ นและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 12 
มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียน ในวนัที่ 13 มีนาคม 2558 
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จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้ นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  ผู้ ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์ที่จะแต่งตัง้บคุคลอื่นเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี ้โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบ
ฉนัทะ โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบหนงัสอืมอบฉนัทะสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 6   
 
การใช้แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ                                                                                                               
ก.แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ                                                                                                                            
นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดั ได้ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะออกเป็น 3 แบบ คือ                    
1. แบบ ก. เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะแบบทัว่ไป ซึง่เป็นแบบที่ง่ายไม่ซบัซ้อน                                                   
2. แบบ ข. เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉนัทะอย่างละเอียดชดัเจนตายตวั           
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ตัวแทนรักษาทรัพย์ (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น                                                                    
ข. วิธีการใช้แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ                                                                                                                
1. ท่านผู้ ถือหุ้นซึง่มิใช่ผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ตวัแทนรักษาทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ 

ดแูลหุ้นสามารถเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ ข.แบบหนึง่แบบใดเท่านัน้                                                                                                                                  
2. ผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ตัวแทนรักษาทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดู

และหุ้นสามารถเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้ทัง้แบบ ก.หรือข.หรือค. แบบหนึง่แบบใดก็ได้ 
 เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ บริษัทฯได้จัดสถานที่ในการลงทะเบียน  ผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ น ณ ห้องโลตัส 1 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ตัง้แต่เวลา  
09.30 น. เป็นต้นไป ในวนัประชมุ จงึขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ กรุณาท าการลงทะเบียนการเข้าประชมุ   
ณ สถานที่ที่บริษัทฯ ได้จดัให้ดงักลา่ว  
 จงึเรียนมาเพื่อทราบ 

                           ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                                    
                              (นายมาซามิ คัตซูโมโต) 
                               ประธานกรรมการบริษัท  

 
 
 
 
 
 

 
 
 




