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ที่ SANKO.E / 01/ 2561 
         วนัที่ 29 สงิหาคม 2561 
เร่ือง เชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

2. สรุปรายละเอียดส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ซังโกะ ไดคาซติง้     
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (SANKO-W1) ที่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น 

3. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4)  
4. แบบฟอร์มลงทะเบียนด้วยบาร์โค๊ด 
5. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก., ข. และค.  
6. ประวติัโดยสงัเขปของคณะกรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
7. หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัในการเข้าร่วมประชมุ การมอบฉนัทะ 
8. ข้อบงัคบัของบริษัทที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
9. แผนที่ตัง้แสดงสถานที่ประชมุ  

 ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย)  จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 5/2561 
เมื่อวนัพธุ ที่ 29 สงิหาคม 2561 ได้มีมติให้เรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ขึน้ในวนัพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 
13.30 น. ณ ห้องประชมุ บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 3/14 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ หมู่ 
2 ต าบลหนองบวั อ าเภอบ้านค่าย จงัหวดัระยอง 21120 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2561 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล : บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2561 และ
ได้จดัท ารายงานการประชมุสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม
ตามที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์  ของบริษัทฯ (www.sankothai.net) ด้วยแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ ใด
คดัค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ซึง่รายละเอียดรายงานการประชมุฯ ดงักลา่วปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ : รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง                
ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 1 จงึเห็นสมควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

การลงมติ ระเบียบวาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณาและอนุมัติการล้างขาดทุนสะสมโดยน าส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญมาล้างขาดทุนสะสม 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ณ สิน้ปี 2560 บริษัทมีเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 390,000 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้ น
สามญัจ านวน 33,612,986 บาท และขาดทนุสะสมจ านวน 17,898,913 บาท ถ้าหักกลบกันแล้วจะท าให้มีส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามญัคงเหลอื 16,104,073 บาท และการล้างขาดทนุสะสมดังกล่าวจะท าให้ผู้ ถือหุ้นได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทฯ 
จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้เร็วขึน้เมื่อบริษัทฯ มีก าไรสทุธิและกระแสเงินสดที่เพียงพอ และไม่ต้องรอผลประกอบการใน
อนาคต ทัง้นี ้การล้างขาดทนุสะสมดงักลา่วไม่กระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 
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ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชมุอนมุติัให้มีการน าเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 390,000 บาทและ
น าส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญซึ่งมีมูลค่า 33,612,986 บาท มาล้างขาดทุนสะสมจ านวน 17,898,913 บาท ท าให้คงเหลือ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจ านวน 16,104,073 บาท โดยส่วนของผู้ ถือหุ้นหลงัการล้างขาดทุนสะสมจากทุนส ารองตาม
กฎหมายและสว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญั พอสรุปได้ดงันี ้

   
หน่วย : พนับาท 

 
องค์ประกอบของส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

ก่อนการล้างขาดทุนสะสม ภายหลังการล้างขาดทุนสะสม 

ขาดทนุสะสม  (17,899)  - 

ทนุส ารองตามกฎหมาย 390  -  

สว่นเกินมูลค่าหุ้นสามญั 33,613  16,104  

ทนุที่ออกและช าระแล้ว 149,547  149,547  

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 165,651 165,651  

เมื่อบริษัทได้น าขาดทนุสะสม สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 มาล้างกับเงินส ารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
แล้วจงึท าให้ขาดทนุสะสมสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 หมดสิน้ไป ดงันัน้ผลประกอบการในงวด 6 เดือนแรก ปี 2561 
ซึง่บริษัทมีก าไรสทุธิจ านวน 12,796,799 บาท นัน้ จะรับรู้เป็นก าไรสะสมของบริษัท ซึง่จะสะท้อนในงบการเงินงวดไตรมาส 
3 ปี 2561 เป็นต้นไป 

การลงมติ ระเบียบวาระนีต้้องได้รับอนมุติัด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่  3. พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท 
ครัง้ที่  1 (SANKO-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จ านวนไม่เกิน 99,698,321 หน่วย และพิจารณามอบอ านาจ (กรณีที่
วาระนีผ่้านการอนุมัติจะต้องพิจารณาอนุมัติวาระที่ 4 ถงึวาระที่ 8 ซ่ึงเป็นวาระต่อเน่ือง) 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล : บริษัทฯ ได้สรุปรายละเอียดส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ซังโกะ 
ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (SANKO-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยมี
รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ จะเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯและต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็นการเหมาะสมที่จะเสนอให้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 
พิจารณาอนมุติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (SANKO-W1) จ านวนไม่
เกิน 99,698,321 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้ น (Rights Offering) ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ที่ 1 
(SANKO-W1) ที่จะออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ในครัง้นี ้สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 



 

                                                              

Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited บริษัท ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)                

หนงัสอืเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561  4 | ห น้ า  

 

 อย่างไรก็ตามการอนมุติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (SANKO-
W1) ยงัมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนมุติัจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ก่อน  

 กรณีที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 อนุมัติการออกและจัดสรร SANKO-W1 ดังกล่าวคณะกรรมการ
บริษัท มีมติก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิตามสดัส่วนการถือหุ้น (Record 
Date) ใน วนัที่ 19 ตลุาคม 2561  

และพิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ
บคุคลที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ มีอ านาจในการ 

1. ก าหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจ าเป็นและสมควรที่เก่ียวเนื่องกับการออกใบส าคัญแสดง
สทิธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ  

2. ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง
รวมถงึการติดต่อ และการย่ืนค าขออนุญาตเอกสารและหลกัฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
กบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิและการน าใบส าคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ  

 3. ด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นี ้เช่น พิจารณา
แต่งตัง้ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นต้น 

การลงมติ ระเบียบวาระนีต้้องได้รับอนมุติัด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่  4. พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 793,331 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 150,340,812.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 149,547,481.50 บาท โดยการยกเลิกจ านวนหุ้น
สามัญคงเหลือจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทที่เสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) จ านวน 1,586,662 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท (กรณีที่ระเบียบวาระนีผ่้านการอนุมัติจะต้องพิจารณาอนุมัติระเบียบวาระที่  5 ถึงระเบียบวาระที่ 8 ซ่ึง
เป็นระเบียบวาระต่อเน่ือง) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ที่ก าหนดให้การเพิ่มทนุของบริษัทจะกระท าได้เมื่อหุ้นทัง้หมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว 
หรือในกรณีหุ้นจ าหน่ายยงัไม่ครบ หุ้นที่เหลอืต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น  

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 793,331 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 150,340,812.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 
149,547,481.50 บาท โดยการยกเลิกจ านวนหุ้นสามัญคงเหลือจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญ
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทที่เสนอขายแก่กรรมการและพนกังานของบริษัท (ESOP) จ านวน 1,586,662 
หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

การลงมติ ระเบียบวาระนีต้้องได้รับอนมุติัด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ (กรณีที่วาระนีผ่้านการอนุมัติจะต้องพิจารณาวาระที่  6 ถึงวาระที่ 8 ซ่ึง
เป็นวาระต่อเน่ือง) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล: สืบเนื่องจากการอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ดงักลา่ว บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลีย่นแปลงหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. 

ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องแก้ไข
เปลีย่นแปลงหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทนุจดทะเบียน) เป็นดงันี ้

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

 แบ่งออกเป็น 299,094,963 หุ้น (สองร้อยเก้าสบิเก้าล้านเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อย
หกสบิสามหุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ   0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 
 โดยแยกออกเป็น    
 หุ้นสามญั 299,094,963 หุ้น (สองร้อยเก้าสบิเก้าล้านเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อย

หกสบิสามหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (-ไม่ม-ี) 

โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่
ได้รับมอบอ านาจจากบริษัทฯ ให้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อนายทะเบียน กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ข้อความเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนาย
ทะเบียน 

การลงมติ ระเบียบวาระนีต้้องได้รับอนมุติัด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่  6. พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 49,849,160.50 บาท จาก
เดิม 149,547,481.50 บาท เป็น 199,396,642 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 99,698,321 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (กรณีที่ระเบียบวาระนีผ่้านการอนุมัติจะต้องพิจารณาอนุมัติระเบียบวาระที่  7 ถึง
ระเบียบวาระที่ 8 ซ่ึงเป็นระเบียบวาระต่อเน่ือง) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ก าหนดว่าบริษัทฯจะเพิ่มทนุจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้ ดังนัน้เพื่อการรองรับ
การแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (SANKO-W1) จ านวน 99,698,321 หน่วย/หุ้น 
จงึต้องเพิ่มทนุจดทะเบียน 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก
จ านวน 49,849,160.50 บาท จากเดิม 149,547,481.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 199,396,642 บาท โดยการออกหุ้ น
สามญัเพิ่มทนุจ านวน 99,698,321 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อให้รองรับการแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (SANKO-W1) จ านวน 99,698,321 หน่วย/หุ้น (1 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญได้ 1 
หุ้น) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
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การลงมติ ระเบียบวาระนีต้้องได้รับอนมุติัด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ (กรณีที่วาระนีผ่้านการอนุมัติจะต้องพิจารณาวาระที่  8 ซ่ึงเป็นวาระ
ต่อเน่ือง) 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล: สบืเนื่องจากการอนมุติัการเพิ่มทุนจดทะเบียน และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ดงักลา่ว บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลีย่นแปลงหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. 

ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องแก้ไข
เปลีย่นแปลงหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทนุจดทะเบียน) เป็นดงันี ้

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

 แบ่งออกเป็น 398,793,284 หุ้น (สามร้อยเก้าสบิแปดล้านเจ็ดแสนเก้าหม่ืน 
สามพนัสองร้อยแปดสบิสีหุ่้น) 

 มลูค่าหุ้นละ   0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 
 โดยแยกออกเป็น    
 หุ้นสามญั 398,793,284 หุ้น (สามร้อยเก้าสบิแปดล้านเจ็ดแสนเก้าหม่ืน 

สามพนัสองร้อยแปดสบิสีหุ่้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (-ไม่ม-ี) 

โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่
ได้รับมอบอ านาจจากบริษัทฯ ให้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อนายทะเบียน กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ข้อความเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนาย
ทะเบียน 

การลงมติ ระเบียบวาระนีต้้องได้รับอนมุติัด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ที่ 1 (SANKO-W1) 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล : เพื่อให้เป็นไปตามการอนมุติัเพิ่มทนุจดทะเบียนและการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (SANKO-W1) ในวาระที่ 3, 6 และ 7  

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 99,698,321 หุ้น 
มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 
(SANKO-W1) จ านวนไม่เกิน 99,698,321 หน่วย/หุ้น 

การลงมติ ระเบียบวาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

 

 



 

                                                              

Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited บริษัท ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)                
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ระเบียบวาระที่ 9. พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ตามจ านวนที่กฎหมายก าหนด ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2561 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ ขอให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนวันประชุมตามหลกัเกณฑ์การเสนอวาระประชุม
ลว่งหน้า เพื่อ คณะกรรมการจะได้น าเสนอเร่ืองให้ที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาต่อไป 
 บริษัทฯก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 และออกเสียงลงคะแนนใน
วนัที่ 12 กนัยายน 2561  

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้ นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ ถือหุ้ นท่านใด
ประสงค์ที่จะแต่งตัง้บคุคลอื่นเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี ้โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบ
ฉนัทะ โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบหนงัสอืมอบฉนัทะสิง่ที่สง่มาด้วยล 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 ถือหุ้ นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ตัวแทนรักษาทรัพย์ 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น                                                                
 ข. วิธีการใช้แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ                                                                                                                

1. ท่านผู้ ถือหุ้นซึง่มิใช่ผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ตัวแทนรักษาทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ
ฝากและ ดแูลหุ้นสามารถเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ ข.แบบหนึง่แบบใดเท่านัน้                                                    

2. ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ตัวแทนรักษาทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก
และดแูลหุ้นสามารถเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้ทัง้แบบ ก.หรือ ข.หรือ ค. แบบหนึง่แบบใดก็ได้ 

 เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ บริษัทฯได้จดัสถานที่ในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ณ ห้องประชุม บริษัท ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ กรุณาท าการลงทะเบียนการเข้าประชุม ณ 
สถานที่ที่บริษัทฯ ได้จัดให้ดังกล่าว ทัง้นีบ้ริษัทได้จัดรถให้บริการรับส่งเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการ
เดินทางมาเข้าร่วมประชุม โดยจดัรถรอรับ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานฑูตจีน) เวลา 08.30 
น. รถออกเวลา 9.00 น. ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นท่ีจะใช้บริการมาให้ตรงเวลา และขอความกรุณาส ารองท่ีน่ังรถตู้ ท่ี
เบอร์ 02-612-2311 

จงึเรียนมาเพื่อทราบ 
                           ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                    
                              (นายมาซามิ คัตซูโมโต) 

           ประธานคณะกรรมการบริษัท  
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