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ที� SANKO..A / 01/ 2559 
       วนัที� 17 มีนาคม 2559 เรื�อง เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น สิ�งที�สง่มาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั 0งที� 1/ 2558 2. รายงานประจําปีของบริษัทพร้อมงบการเงินประจําปีสิ 0นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 (ซีดีรอม) 

3. ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที�เสนอให้แตง่ตั 0งกลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ�ง 
4. เอกสารสรุปการแก้ไขคําผิด คําหลน่ และการเรียงลาํดบัข้อในข้อบงัคบับริษัท 
5. แบบฟอร์มลงทะเบียนด้วยบาร์โค๊ด 
6. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก., ข. และค.  
7. ประวตัิโดยสงัเขปของคณะกรรมการอิสระที�บริษัทกําหนดให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 

  8. หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุ การมอบฉนัทะ 
  9. ข้อบงัคบัของบริษัทที�เกี�ยวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 2558 ในรูปแบบหนงัสอื 
           11. แผนที�แสดงสถานที�ประชมุ 
 ด้วยที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ 0ง (ประเทศไทย)  จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครั 0งที� 2/2559 เมื�อวันพุธ ที� 24 กุมภาพันธ์  2559 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี  2559  ขึ 0นในวนั พฤหัสบดี ที� 28 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ 0ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เลขที� 3/14 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ หมู่ 2 ตําบลหนองบวั อําเภอบ้านค่าย จงัหวดัระยอง 21120 เพื�อพิจารณาเรื�องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี 0 ระเบียบวาระที!  1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครั�งที! 1/2558 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  รายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั 0งที� 1/2558 ได้บนัทึกถกูต้องตามความเป็นจริง                ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 1 จึงเห็นสมควรให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  ระเบียบวาระที! 2. พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี!ยวกับรายงานประจําปีของบริษัทในรอบปีที!ผ่านมาและข้อเสนอเกี!ยวกับการดาํเนินกิจการในอนาคต ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อที�ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปีที�ผ่านมาและข้อเสนอเกี�ยวกับการดําเนินกิจการในอนาคตดังรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 2 ระเบียบวาระที! 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิประจาํปี 2558 สิ �นสุด ณ วันที! 31 ธันวาคม 2558 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบการเงินประจําปี 2558 สิ 0นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ของบริษัท ซึ�งผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว พร้อมรายงานผู้สอบบญัชี ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 2 ระเบียบวาระที! 4. พิจารณาและอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 ความเห็นของคณะกรรมการ  :   เห็นสมควรให้ที�ประชมุอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ซึ�งเทา่กบัปีที�ผา่นมา ซึ�งความเหมาะสมของคา่ตอบแทนพิจารณาจากโครงสร้างและรายได้ของธุรกิจ ด้วยอตัราดงัตอ่ไปนี 0 
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1. คณะกรรมการบริษัท      คา่เบี 0ยประชมุครั 0งละ  5,000 บาท 2. คณะกรรมการตรวจสอบ                  คา่ตอบแทนรายเดือน       5,000 บาท คา่เบี 0ยประชมุครั 0งละ        5,000 บาท  หมายเหต:ุ โบนสั/บําเหน็จและสทิธิประโยชน์อื�นๆ ไมม่ ีระเบียบวาระที!  5. พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2558 ความเห็นของคณะกรรมการ  : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมต่ํ�ากวา่ร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและทนุสาํรองตา่งๆ ทั 0งหมดแล้ว แตเ่นื�องจากบริษัทดําเนินการขาดทนุสทุธิ จึงเห็นสมควรให้มีการงดการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานปี 2558  ระเบียบวาระที!  6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั �งผู้ตรวจสอบบัญชีและกาํหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจาํปี 2559 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นสมควรให้ที�ประชุมอนุมตัิแต่งตั 0ง บริษัท พีวี ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2559 ของบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ 0ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และกําหนดค่าตรวจสอบบญัชีประจําปี 2559 จํานวน 900,000 บาท ซึ�งพิจารณาแล้ววา่ผู้สอบบญัชีมีคณุสมบตัิเหมาะสมและราคาก็สมเหตสุมผล ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรให้ที�ประชมุอนมุตัิแตง่ตั 0ง นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4917 /หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 7147 /หรือ นายไกรสิทธิD  ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 9429  /หรือ นางสาวเขมนนัท์ ใจชื 0น ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 8260 และท่านอื�นๆ แห่ง  บริษัท  พีวี  ออดิท จํากัด  เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2559 ของบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ 0ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และกําหนดคา่ตรวจสอบบญัชีประจําปี 2559 จํานวน 900,000 บาท ตามที�ได้นําเสนอ   หมายเหต:ุ บริษัท พีวี ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทนบัตั 0งแตบ่ริษัทฯเข้าตลาดหลกัทรัพย์ รวมแล้ว 3 ปี ระเบียบวาระที! 7. พิจารณาและอนุมัติให้มีการล้างขาดทุนสะสมโดยนําสํารองตามกฎหมายและนําส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญมาล้างขาดทุนสะสม ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรให้ที�ประชมุอนมุตัิให้มีการล้างขาดทนุสะสมโดยนําสาํรองตามกฎหมายและนําสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัมาล้างขาดทนุสะสม เนื�องจากเห็นถึงประโยขน์ที�ผู้ ถือหุ้นจะได้รับ ซึ�งถ้าในอนาคตถ้าบริษัทมีกําไร ก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ ระเบียบวาระที! 8. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั �งกรรมการที!แทนกรรมการที!พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรให้ที�ประชุมอนมุตัิแต่งตั 0งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระ สาํหรับกรรมการที�พ้นจากตําแหนง่ตามวาระ และขอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิแต่งตั 0งกลบัเข้ามารับตําแหน่งต่ออีกวาระหนึ�ง ดงันี 0 
1. นายยทุธนา แตป่างทอง  
2. นางพนูศรี ปัทมวรกลุชยั 
3. นายนิพนัธ์ ตั 0งพิรุฬห์ธรรม รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 3 ระเบียบวาระที! 9. พิจารณาและอนุมัติแก้ไขคาํผิด คาํหล่น และเรียงลาํดับข้อในข้อบังคับบริษัท  ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรให้ที�ประชมุอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท เนื�องจากมีการพิมพ์ คําผิด คําตกหล่น และการเรียงลําดบัข้อที�ผิด ให้มีความถูกต้อง ซึ�งการแก้ไขดงักล่าวไม่ได้กระทบต่อใจความเดิมของข้อบงัคับ ตามที�ได้นําเสนอ รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 4 
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ระเบียบวาระที!  10.  พิจารณาเรื!องอื!นๆ (ถ้ามี)  กรณีที�ผู้ ถือหุ้นซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ตามจํานวนที�กฎหมายกําหนด ประสงค์จะเสนอให้ที�ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเรื�องอื�น ๆ ขอให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนวนัประชมุตามหลกัเกณฑ์การเสนอวาระประชมุลว่งหน้า เพื�อ คณะกรรมการจะได้นําเสนอเรื�องให้ที�ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาตอ่ไป 
 บริษัทฯกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวนัที� 14 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน ในวนัที� 15 มีนาคม 2559 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวนั  เวลา  และสถานที�ดงักล่าวข้างต้น  ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที�จะแตง่ตั 0งบคุคลอื�นเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั 0งนี 0 โปรดมอบฉนัทะตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะ โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบหนงัสอืมอบฉนัทะสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 6   การใช้แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ                                                                                                               ก.แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ                                                                                                                            นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดั ได้กําหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะออกเป็น 3 แบบ คือ                    
1. แบบ ก. เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะแบบทั�วไป ซึ�งเป็นแบบที�ง่ายไมซ่บัซ้อน                                                   
2. แบบ ข. เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะที�กําหนดรายการตา่งๆที�จะมอบฉนัทะอยา่งละเอียดชดัเจนตายตวั           
3. แบบ ค. เป็นแบบที�ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั 0งให้ตวัแทนรักษาทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น                                                                ข. วิธีการใช้แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ                                                                                                                
1. ทา่นผู้ ถือหุ้นซึ�งมิใช่ผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั 0งให้ตวัแทนรักษาทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ ดแูลหุ้นสามารถเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ ข.แบบหนึ�งแบบใดเทา่นั 0น                                                                                                         
2. ผู้ ถือหุ้นซึ�งเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั 0งให้ตวัแทนรักษาทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูและหุ้นสามารถเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้ทั 0งแบบ ก.หรือ ข.หรือ ค. แบบหนึ�งแบบใดก็ได้ 
 เพื�ออํานวยความสะดวกให้กับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ บริษัทฯได้จดัสถานที�ในการลงทะเบียน  ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเพื�อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ณ ห้องประชุม บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ 0ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ตั 0งแต่เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป ในวนัประชุม หากที�ประชุมครบองค์ประชุมและประธานกลา่วเปิดประชุมไปแล้ว สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้แตไ่มม่ีสทิธิDลงคะแนนเสยีง จึงขอเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ กรุณาทําการลงทะเบียนการเข้าประชุม ณ สถานที�ที�บริษัทฯ ได้จดัให้ดงักลา่ว ทั �งนี �บริษัทได้จัดรถให้บริการรับส่งเพื!ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถอืหุ้นในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม โดยจัดรถรอรับ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตึกใหม่) เวลา 08.30 น. รถออกเวลา 9.00 น. ขอให้ท่านผู้ถอืหุ้นที!จะใช้บริการมาให้ตรงเวลา จึงเรียนมาเพื�อทราบ                            ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                   (นายมาซามิ คตัซูโมโต)                                ประธานคณะกรรมการบริษัท  


