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ที่ SANKO .A / 01/ 2561 
         วนัที่ 17 มีนาคม 2561 
เร่ือง เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

2. รายงานประจ าปีของบริษัทพร้อมงบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 (ซีดีรอม) 
3. ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ 
4. แบบฟอร์มลงทะเบียนด้วยบาร์โค๊ด 
5. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก., ข. และค.  
6. ประวติัโดยสงัเขปของคณะกรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 

  7. หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉนัทะ 
  8. ข้อบงัคบัของบริษัทที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2560 ในรูปแบบหนงัสอื 
           10. แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ 
 ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย)  จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 2/2561 
เมื่อวนัศกุร์ ที่  23 กมุภาพนัธ์  2561 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2561  ขึน้ในวัน ศุกร์ ที่ 27 เมษายน 
2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมุ บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 3/14 สวนอุตสาหกรรม
โรจนะ หมู่ 2 ต าบลหนองบวั อ าเภอบ้านค่าย จงัหวดัระยอง 21120 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดงัต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่  1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล : บริษัทฯ จดัประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 และได้
จดัท ารายงาน การประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม
ตามที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์  ของบริษัทฯ (www.sankothai.net) ด้วยแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ ใด
คดัค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ซึง่รายละเอียดรายงานการประชุมฯ ดงักลา่วปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง                
ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 1 จงึเห็นสมควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  
ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานประจ าปีของบริษัทในรอบปีที่
ผ่านมาและข้อเสนอเกี่ยวกับการด าเนินกิจการในอนาคต 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล : รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2560 ดังกล่าวปรากฏตาม
สิง่ที่สง่มาด้วย 2 ที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อ          
ที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและข้อเสนอเก่ียวกับการด าเนินกิจการในอนาคต           
ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 2 
 
 

http://www.irplus.in.th/Listed/HTECH/general_meeting/agm_20110321111552_T.pdf
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ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2560 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล : เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ซึ่งก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดท างบดุล
และงบก าไร ขาดทนุประจ าปีสิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี โดยได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนมุติั 
ข้อมูลงบการเงนิเฉพาะบริษัท ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

(หน่วย: ล้านบาท) 
รายการ 2558 2559 2560 

รายได้รวม 426.96 414.58 442.42 
ต้นทนุและค่าใช้จ่าย (424.33) (432.81) (436.04) 
ก าไรขัน้ต้น 68.06 61.18 70.58 
ก าไรสทุธิ -3.37 -23.44 5.94 
สนิทรัพย์รวม 332.82 304.23 347.87 
หนีส้นิรวม 151.57 144.55 182.21 
สว่นของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) 181.24 159.68 165.66 
ก าไรสะสม (ที่ยงัไม่ได้จดัสรร) -22.85 -23.44 -17.89 
 
อัตราส่วนทางการเงนิ 

รายการ 2558 2559 2560 
อตัราก าไรสทุธิต่อรายได้รวม (%) -0.79 -5.65 1.34 
อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (%) -1.73 -14.79 3.59 
อตัราผลตอบแทนทรัพย์สนิ (%) -0.94 -7.54 1.71 
อตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 0.84 0.91 1.10 
ก าไรสทุธิต่อหุ้น (บาท) -0.074 -0.079 0.020 
มลูค่าหุ้นตามบญัชีของหุ้น (บาท) 0.50 0.50 0.50 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2560 สิน้สดุ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 ของบริษัท ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากนางสาว เขมนนัท์ ใจชืน้ แห่งส านักงาน บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี 
จ ากดั โดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 2 
ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ รวมทัง้ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการทุก
ท่านแล้ว เห็นว่า ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น สมควรพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2561 ในอัตราเดิม 
เท่ากบัปี 2560  
ความเห็นของคณะกรรมการ  :   เห็นสมควรให้ที่ประชมุอนมุติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ซึ่งเท่ากับปี
ที่ผ่านมา ซึง่ความเหมาะสมของค่าตอบแทนพิจารณาจากโครงสร้างและรายได้ของธุรกิจ ด้วยอตัราดงัต่อไปนี ้
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1. คณะกรรมการบริษัท      ค่าเบีย้ประชุมครัง้ละ  5,000 บาท 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ                  ค่าตอบแทนรายเดือน       5,000 บาท 

ค่าเบีย้ประชุมครัง้ละ        5,000 บาท 
 
หมายเหตุ: โบนสั/บ าเหน็จและสทิธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี 
ระเบียบวาระที่  5. พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ผลประกอบการของบริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 5,935,474 บาท แต่ยังคงขาดทุนสะสมอยู่จ านวน 
17,898,913 บาท ซึง่ตามหลกัเกณฑ์บริษัทฯ จะจ่ายเป็นเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิ หลงัหักภาษี
เงินได้นิติบคุคลและทนุส ารองต่างๆ ทัง้หมดแล้ว  
ความเห็นของคณะกรรมการ  : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิ
หลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนส ารองต่างๆ ทัง้หมดแล้ว ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทถึงแม้จะมีก าไรสทุธิ 
5,935,474 บาท แต่ยังคงขาดทุนสะสมอยู่จ านวน 17,898,913 บาท จึงเห็นสมควรให้มีการงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับ
ผลการด าเนินงานปี 2560 
ระเบียบวาระที่  6. พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชีและก าหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2561 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล : เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ 
ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีข องบริษัทฯทกปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจ านวน 3 ท่าน และพิจารณาก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2561 โดยได้
เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ นายณรงค์ หลกัฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4700/หรือ นางสาวมะลวิรรณ พาหวุฒันกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701/หรือ นายชัยกฤต วรกิจภรณ์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7326 แห่งบริษัท  เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 ของบริษัท 
ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และก าหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2561 จ านวน 1,330,000  บาท 
(หนึง่ล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ดงันัน้ คณะกรรมบริษัทจงึน าเสนอเพื่อขออนมุติัต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2561 เนื่องจากพิจารณาว่าผู้ สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติ ตามที่  พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดรวมทัง้ ไม่มีการถือหุ้น ไม่มีการให้บริการอื่น  นอกเหนือจาก
งานสอบบัญชี และไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที่เก่ียวข้องกับบุคคล
ดงักลา่ว จงึมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตัง้ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จ ากัด
เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 ของบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และก าหนดค่าตรวจสอบบัญชี
ประจ าปี 2561 จ านวน 1,330,000 บาท (หนึง่ล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึง่พิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมและราคาสมเหตสุมผล 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตัง้ 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
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สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  ซึ่งบริษัท  เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีรายใหม่ มีคุณสมบัติที่
เหมาะสม และราคาสมเหตสุมผล จงึได้รับการพิจารณาคดัเลอืก 
ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติการล้างขาดทุนสะสมโดยน าส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญมาล้างขาดทุนสะสม 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ณ สิน้ปี 2560 บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจ านวน 33,612,986 บาท และขาดทุนสะสม

จ านวน 17,898,913 บาท ถ้าหกักลบกนัแล้วจะท าให้มีสว่นเกินมลูค่าหุ้นสามัญคงเหลือ 15,714,073 บาท และในระหว่าง

ปีหากบริษัทสามารถท าก าไรได้ ก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติให้มีการล้างขาดทุนสะสมโดยน าส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ     

มาล้างขาดทุนสะสมเนื่องจากเห็นถึงประโยขน์ที่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับ ซึ่งถ้าในอนาคตถ้าบริษัทมีก าไร ก็จะสามารถจ่ายเงิน     

ปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ 

ระเบียบวาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล : ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16. ก าหนดให้ในการ
ประชมุสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออก ให้ตรง
เป็นสาม (3) สว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)  ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี
ครัง้นี ้มีกรรมการ ที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน คือ 

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

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 
ระหว่างวนัที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ www.sankothai.net  ของบริษัทฯซึ่งเมื่อครบก าหนดเวลา ปรากฎว่าไม่มี   
ผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบคุคลเข้ามายังบริษัทฯ 
ความเห็นของคณะกรรมการ: ได้พิจารณาและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กลัน่กรอง
คณุสมบติัและความเหมาะสมแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชมุอนุมัติแต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเข้ามา       
รับต าแหน่งต่ออีกวาระหนึง่ ดงันี ้

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

ซึง่บคุคลที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ (นายสนัติ เนียมนิล) จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3 
ระเบียบวาระที่  9.  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ตามจ านวนที่กฎหมายก าหนด ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือ
หุ้นพิจารณาเร่ืองอื่น ๆ ขอให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนวนัประชมุตามหลกัเกณฑ์การเสนอวาระประชุมล่วงหน้า เพื่อ 
คณะกรรมการจะได้น าเสนอเร่ืองให้ที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาต่อไป 

http://www.sankothai.net/
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 บริษัทฯก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 14 
มีนาคม 2561  
 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้ นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  ผู้ ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์ที่จะแต่งตัง้บคุคลอื่นเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี ้โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบ
ฉนัทะ โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบหนังสอืมอบฉนัทะสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 5   
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 ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ตวัแทนรักษาทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแล
หุ้นสามารถเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้ทัง้แบบ ก.หรือ ข.หรือ ค. แบบหนึง่แบบใดก็ได้ 

 เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ บริษัทฯได้จัดสถานที่ในการลงทะเบียน  ผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้น ณ ห้องประชุม บริษัท ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ตัง้แต่เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ กรุณาท าการลงทะเบียนการเข้า
ประชุม ณ สถานที่ที่บริษัทฯ ได้จัดให้ดังกล่าว ทัง้นีบ้ริษัทได้จัดรถให้บริการรับส่งเพื่ออ านวยความสะดวกให้         
ผู้ถือหุ้นในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม โดยจัดรถรอรับ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตึกใหม่)   
เวลา 08.30 น. รถออกเวลา 9.00 น. ขอให้ท่านผู้ถอืหุ้นท่ีจะใช้บริการมาให้ตรงเวลา และขอความกรุณาส ารอง
ท่ีน่ังรถตู้ ท่ีเบอร์ 02-612-2311 
จงึเรียนมาเพื่อทราบ 
 

                           ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                                    
                              (นายมาซามิ คัตซูโมโต) 

           ประธานคณะกรรมการบริษัท  
 
 

 
 




