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ที� SANKO.A / 01/ 2560 
         วนัที� 17 มีนาคม 2560 
เรื�อง เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิ�งที�สง่มาด้วย O. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

P. รายงานประจําปีของบริษัทพร้อมงบการเงินประจําปีสิ <นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 (ซีดีรอม) 
3. ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที�เสนอให้แตง่ตั <งกลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ�ง 
4. แบบฟอร์มลงทะเบียนด้วยบาร์โค๊ด 
5. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก., ข. และค.  
6. ประวตัิโดยสงัเขปของคณะกรรมการอิสระที�บริษัทกําหนดให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 

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

9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 2559 ในรูปแบบหนงัสอื 
           10. แผนที�แสดงสถานที�ประชมุ 
 ด้วยที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ <ง (ประเทศไทย)  จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครั <งที� 1/2560 
เมื�อวนัองัคาร ที�  28 กุมภาพนัธ์  2560 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  2560  ขึ <นในวนั พฤหสับดี ที� 27 
เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ <ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เลขที� 3/14       
สวนอตุสาหกรรมโรจนะ หมู ่2 ตําบลหนองบวั อําเภอบ้านคา่ย จงัหวดัระยอง 21120 เพื�อพิจารณาเรื�องตา่งๆ ตามระเบียบ
วาระการประชมุดงัตอ่ไปนี < 
ระเบียบวาระท ีE   1. พ ิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืห ุ้น ประจาํปี 2559 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล : บริษัทฯ จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื�อวนัพฤหสับดีที� 28 เมษายน 2559 และได้
จดัทํารายงาน การประชุมสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุม
ตามที�กฎหมายกําหนด พร้อมทั <งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ (www.sankothai.net) ด้วยแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ ใด
คดัค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ซึ�งรายละเอียดรายงานการประชมุฯ ดงักลา่วปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 1 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ได้บนัทึกถกูต้องตามความเป็นจริง                
ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 1 จึงเห็นสมควรให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  
ระเบียบวาระท ีE  2. พ ิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีEยวกับรายงานประจําปีของบริษัทในรอบปีท ีE
ผ่านมาและข้อเสนอเกีEยวกับการดาํเนินกิจการในอนาคต 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล : รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2559  ดงักลา่วปรากฏ
ตามสิ�งที�สง่มาด้วย 2 ที�ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครั <งนี < 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อ          
ที�ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปีที�ผ่านมาและข้อเสนอเกี�ยวกับการดําเนินกิจการในอนาคต           
ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 2 
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ระเบียบวาระท ีE  3. พ ิจารณาและอนุมัต ิงบการเงนิประจาํปี 2559 สิ ,นสุด ณ วันท ีE  31 ธ ันวาคม 2559 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล : เพื�อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 ซึ�งกําหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัทํางบดลุ
และงบกําไร ขาดทนุประจําปีสิ <นสดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทฯ ที�ผา่นการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชี โดยได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั <งคณะกรรมการบริษัทแล้ว และเสนอให้ที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตั ิ
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบการเงินประจําปี 2559 สิ <นสดุ ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2559 ของบริษัท ซึ�งผา่นการตรวจสอบจากนางสาว เขมนนัท์ ใจชื <น แห่งสํานกังาน บริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี 
จํากัด โดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื�อนไข ทั <งนี <ในระหว่างการตรวจสอบงบการเงินสําหรับปีสิ <นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 
2559 ผู้สอบบญัชีได้โอนย้ายจากสํานกังานเดิมมาสงักดัสํานกังาน บริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จํากดั ดงัรายละเอียด
ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 2 
ระเบียบวาระท ีE  4. พ ิจารณาและอนุมัต ิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 
วตัถุประสงค์และเหตุผล : เพื�อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
กําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ รวมทั <งภาระหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการทกุ
ทา่นแล้ว เห็นวา่ ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น สมควรพิจารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2560 ในอตัราเดิม 
เทา่กบัปี 2559  
ความเห็นของคณะกรรมการ  :   เห็นสมควรให้ที�ประชมุอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 ซึ�งเทา่กบัปี
ที�ผา่นมา ซึ�งความเหมาะสมของคา่ตอบแทนพิจารณาจากโครงสร้างและรายได้ของธุรกิจ ด้วยอตัราดงัตอ่ไปนี < 

O. คณะกรรมการบริษัท      คา่เบี <ยประชมุครั <งละ  5,000 บาท 
P. คณะกรรมการตรวจสอบ                  คา่ตอบแทนรายเดือน       5,000 บาท 

คา่เบี <ยประชมุครั <งละ        5,000 บาท  
หมายเหต:ุ โบนสั/บําเหน็จและสทิธิประโยชน์อื�นๆ ไมม่ ี
ระเบียบวาระท ีE   5. พ ิจารณาและอนุมัต ิจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2559 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล :ผลประกอบการของบริษัทฯ ขาดทนุสทุธิ 23,614,506.68 บาท  ซึ�งตามหลกัเกณฑ์บริษัทฯ จะ
จ่ายเป็นเงินปันผลในอตัราไมต่ํ�ากวา่ร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิ หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและทนุสาํรองตา่งๆ ทั <งหมดแล้ว  
ความเห็นของคณะกรรมการ  : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมต่ํ�ากวา่ร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิ
หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและทนุสาํรองตา่งๆ ทั <งหมดแล้ว แตเ่นื�องจากบริษัทดําเนินการขาดทนุสทุธิ จึงเห็นสมควรให้มี
การงดการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานปี 2559 
ระเบียบวาระท ีE   6. พ ิจารณาอนุมัต ิแต่งตั ,งผู้ตรวจสอบบัญชีและกาํหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจาํปี 2560 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล : เพื�อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
ซึ�งกําหนดให้ที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นแต่งตั <งผู้ สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั <งผู้สอบบญัชีจํานวน 4 ท่าน และพิจารณากําหนดค่าสอบบญัชีสําหรับปี 2560 โดยได้
เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื�อพิจารณาเสนอที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นแต่งตั <ง ดร. ศิรดา จารุตกานนท์ ผู้ สอบบัญชี          
รับอนุญาตเลขที� 9699 /หรือ นาย บรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 7147 /หรือ นางสาว เขมนนัท์      
ใจชื <น ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 8260 /หรือ นาย ไกรสทิธิf ศิลปมงคลกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 9429 แห่งบริษัท 
สยาม ทรูธ สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2560 ของบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ <ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
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และกําหนดค่าตรวจสอบบญัชีประจําปี 2560 จํานวน 1,300,000 บาท (หนึ�งล้านสามแสนบาทถ้วน) ดงันั <น คณะกรรม
บริษัทจึงนําเสนอเพื�อขออนุมตัิต่อที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เนื�องจากพิจารณาว่าผู้ สอบบัญชีดงักล่าว          
มีคณุสมบตั ิตามที� พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากดั และสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด
รวมทั <ง ไมม่ีการถือหุ้น ไมม่ีการให้บริการอื�น นอกเหนือจากงานสอบบญัชี และไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสีย กบับริษัท
ฯ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่ว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดง
ความคิดเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นสมควรให้ที�ประชุมอนมุตัิแต่งตั <ง บริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จํากัด เป็น
ผู้สอบบญัชีประจําปี 2560 ของบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ <ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และกําหนดค่าตรวจสอบบญัชี
ประจําปี 2560 จํานวน 1,300,000 บาท (หนึ�งล้านสามแสนบาทถ้วน) ซึ�งพิจารณาแล้วว่าผู้ สอบบัญชีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมและราคาสมเหตสุมผล 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรให้ที�ประชมุอนมุตัิแตง่ตั <ง ดร. ศิรดา จารุตกานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 

9699 /หรือ นาย บรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 7147 /หรือ นางสาว เขมนนัท์ ใจชื <น ผู้สอบบญัชี   

รับอนุญาตเลขที� 8260 /หรือ นาย ไกรสิทธิf ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 9429 แห่งบริษัท สยาม ทรูธ     

สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้ สอบบญัชีประจําปี 2560 ของบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ <ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และ

กําหนดคา่ตรวจสอบบญัชีประจําปี 2560 จํานวน 1,300,000 บาท (หนึ�งล้านสามแสนบาทถ้วน)  ตามที�ได้นําเสนอ   

ระเบียบวาระท ีE  7. พ ิจารณาและอนุมัต ิการแต่งตั ,งกรรมการแทนกรรมการท ีEพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล : ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 16. กําหนดให้ในการ
ประชุมสามญัประจําปีทุกครั <ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ�งในสาม (O/g) ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่งออก 
ให้ตรงเป็นสาม (g) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สุดกับส่วนหนึ�งในสาม (O/g)  ซึ�งในการประชุมสามัญ         
ผู้ ถือหุ้นประจําปีครั <งนี < มีกรรมการ ที�ต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระจํานวน 3 ทา่น คือ 

1. นายมาซามิ คตัซูโมโต  
2. นายนาโอะฮิโร ฮามาดา 
3. นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์ 

ทั <งนี < บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื�อบุคคลเพื�อพิจารณาเลือกตั <งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 
ระหว่างวนัที� 15 พฤศจิกายน 2559 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ www.sankothai.net  ของบริษัทฯ ซึ�งเมื�อครบกําหนดเวลา ปรากฏว่าไม่ม ี 
ผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอชื�อบคุคลเข้ามายงับริษัทฯ 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรให้ที�ประชุมอนมุตัิแต่งตั <งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
สาํหรับกรรมการที�พ้นจากตําแหนง่ตามวาระ และขอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิแต่งตั <งกลบัเข้ามารับตําแหน่งต่ออีกวาระ
หนึ�ง ดงันี < 

1. นายมาซามิ คตัซูโมโต  
2. นายนาโอะฮิโร ฮามาดา 
3. นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์ 

รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 3 
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ระเบียบวาระท ีE   8.  พ ิจารณาเรืEองอ ืEนๆ  (ถ้ามี) 
 กรณีที�ผู้ ถือหุ้นซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ตามจํานวนที�กฎหมายกําหนด ประสงค์จะเสนอให้ที�ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือ
หุ้นพิจารณาเรื�องอื�น ๆ ขอให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนวนัประชมุตามหลกัเกณฑ์การเสนอวาระประชมุลว่งหน้า เพื�อ 
คณะกรรมการจะได้นําเสนอเรื�องให้ที�ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาตอ่ไป 
 บริษัทฯกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวนัที� 14 
มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยวิธีปิดสมดุ
ทะเบียน ในวนัที� 15 มีนาคม 2560 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวนั  เวลา  และสถานที�ดงักล่าวข้างต้น  ผู้ ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์ที�จะแตง่ตั <งบคุคลอื�นเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั <งนี < โปรดมอบฉนัทะตามแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะ โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบหนงัสอืมอบฉนัทะสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 5   
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 <งให้ตวัแทนรักษาทรัพย์ (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น                                                                
ข. วิธีการใช้แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ                                                                                                                
1. ทา่นผู้ ถือหุ้นซึ�งมิใช่ผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั <งให้ตวัแทนรักษาทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ 
ดแูลหุ้นสามารถเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ ข.แบบหนึ�งแบบใดเทา่นั <น                                                                                                                                 

2. ผู้ ถือหุ้นซึ�งเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั <งให้ตวัแทนรักษาทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูล
หุ้นสามารถเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้ทั <งแบบ ก.หรือ ข.หรือ ค. แบบหนึ�งแบบใดก็ได้ 

 เพื�ออํานวยความสะดวกให้กับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ บริษัทฯได้จดัสถานที�ในการลงทะเบียน  ผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉันทะเพื�อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ณ ห้องประชุม บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ <ง (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) ตั <งแต่เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ กรุณาทําการลงทะเบียนการเข้า
ประชุม ณ สถานที�ที�บริษัทฯ ได้จัดให้ดังกล่าว ทั ,งนี ,บริษัท ไ ด้จัดรถให้บริการรับส่งเพ ืE ออ ํานวยความสะดวกให้         
ผู้ถ ือหุ้นในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม โดยจัดรถรอรับ ณ ตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย (ตึกใหม่)   
เวลา 08.30 น. รถออกเวลา 9.00 น. ขอให้ท่านผู้ถอืห ุ้นท ีEจะใช้บริการมาให้ตรงเวลา 
จึงเรียนมาเพื�อทราบ 
 

                           ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                                    
                              (นายมาซามิ คตัซูโมโต) 

                               ประธานคณะกรรมการบริษัท  


