
 
 
 
 
 
Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited.บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
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ที่ ตล. 00507 / 2558       

วันที่  20 กรกฎาคม 2558 

 

เรื่อง  แจงสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเสนอขายแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนจํานวนหุนที่ถืออยู (Right Offering) 

เรียน ทานผูถือหุน 

 บริษัท ซังโกะ ไดคาซต้ิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 

ส่ิงที่สงมาดวย 1.  หนังสือแจงสิทธิการจองซื้อและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (SANKO) 

2. ใบจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนบริษัท (SANKO) 

3. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

4. หนังสือมอบอํานาจ 

5. ใบแจงการชําระเงินผานระบบ Bill Payment ของ ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

6. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพยเฉพาะผูที่ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออก

หลักทรัพย (Issuer Account) เทานั้น 

7. แผนที่แสดงที่ต้ังสถานที่รับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนบริษัท (SANKO) 

 

ตามที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2558  ซึ่ง

ประชุมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558  ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 74,092,386 หุน  

มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุนเดิมในอัตรา 3 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม  ในราคา

เสนอขายหุนละ 0.75 บาท และผูถือหุนมีสิทธิที่จะจองซื้อหุนในจํานวนที่เกินกวาสิทธิของตนได โดยแสดงความจํานงจองซื้อหุน

สามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิไดสูงสุดเทากับจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่ผูถือหุนแตละรายไดรับสิทธิจองซื้อตามสัดสวนการถือหุนเดิม

เทานั้น ทั้งนี้ จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่ไดรับสิทธิจองซื้อตามสัดสวนการถือหุนเดิมจะถูกระบุในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญ

เพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 3)  โดยบริษัทไดกําหนดรายชื่อผูถือ

หุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน (Record Date) ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 และใหรวบรวม

รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธี

ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 

ทั้งนี้ ผูถือหุนมีสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิของตน (Oversubscription) แตจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนใน

สวนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิของผูถือหุนแตละรายจะตองนอยกวาหรือเทากับจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่ผูถือหุนแตละรายไดรับสิทธิ

จองซื้อตามสัดสวนการถือหุนเดิมเทานั้น โดยผูถือหุนเดิมที่จองซื้อหุนเกินกวาสิทธิของตนจะไดรับการจัดสรรหุนที่จองซื้อเกินกวา

สิทธิก็ตอเมื่อมีหุนสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมที่ไดจองซื้อตามสิทธิครบถวนทั้งหมดแลวเทานั้น ผูถือหุน

โปรดศึกษาขอมูลการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน วิธีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน สถานที่รับจองซื้อ ขั้นตอนและวิธีการ

จองซื้อและชําระเงินคาจองซ้ือ การคืนเงินคาจองซื้อ วิธีการสงมอบหลักทรัพย และขอมูลของบริษัท จาก หนังสือแจงการจัดสรรหุน

สามัญเพิ่มทุนของบริษัท (SANKO) (ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 1)   
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การจัดสรรหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิไมวากรณีใด จะตองไมทําใหผูถือหุนเดิมที่จองซื้อหุนเกินกวาสิทธิ ถือครองหุนของ

บริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือขามผานจุดที่ตองทําคําเสนอซื้อ (Tender Offer) ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรพัยเพื่อครอบงํากิจการ หรือในลักษณะที่

เปนการฝาฝนขอจํากัดการถือหุนของคนตางดาวตามที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัท (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ซึ่งปจจุบัน

อนุญาตใหคนตางดาวถือหุนอยูในบริษัทไดไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่ไดออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท 

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจงสิทธิของผูถือหุนในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งมีจํานวนตามที่ระบุในใบรับรอง

สิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 3)  

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

       

  

 

 

นายรัฐวัฒน ศุขสายชล 

                 รองประธานเจาหนาที่บริหาร 



 

 

 

 

 

หนังสือแจงสิทธิการจองซื้อและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

 
ของ 

 

บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 

 
 

 
ระหวางวันท่ี 3 – 7 สิงหาคม 2558  



 
 
 
 

          Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 Factory :  Rojana  Industrial  Park  Rayong , 3/14  Moo  2,  T. Nongbua  A. Bankhai Rayong  21120 Tel :  038-961877 - 80   Fax : 038-961876 

1 
 

หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของ 

บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย)  จํากัด (มหาชน)  

 

สวนท่ี 1  ขอมูลการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

 

1. ช่ือและสถานท่ีตัง้ ที่ติดตอไดของบริษัทจดทะเบียน 

สถานที่ติดตอที่กรุงเทพฯ 

บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย)  จํากัด (มหาชน) 

อาคารชํานาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร 

เลขที่ 65/26 ชั้นที่ 2 ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

หมายเลขโทรศัพท : 02-612-2311 

สํานักงานใหญ 

เลขที่ 3/14 หมู 2 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถนนบานคาย-บานบึง ตําบลหนองบัว อําเภอบานคาย ระยอง 21120 

หมายเลขโทรศัพท : 038-961877-80 

โฮมเพจบริษัท : www.sankothai.net 

 

2. วัน เดือน ป และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมสามัญผูถือหุนซึ่งไดมีมติใหจัดสรร

หุนสามัญเพ่ิมทุนและออกและเสนอ 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท  :  ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 

ประชุมวิสามัญผูถือหุน  :        ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 

 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน  

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม

ทุน จํานวนไมเกิน 74,092,386 หุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท  เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ตาม

สัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในอัตราสวน 3 หุนเดิมตอ 1 หุนสามัญใหม ในกรณีที่มีเศษของหุนใหปดเศษของหุน

นั้นทิ้ง ในราคาที่เสนอขายหุนละ 0.75  บาท และผูถือหุนมีสิทธิท่ีจะจองซื้อหุนในจํานวนที่เกินกวาสิทธิของตนได โดยแสดง

ความจํานงจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนเกินกวาสิทธิไดสูงสุดเทากับจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่ผูถือหุนแตละรายไดรับสิทธิจอง

ซ้ือตามสัดสวนการถือหุนเดิมเทานั้น โดยบริษัทไดกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนตาม

สัดสวนการถือหุน  (Record Date) ในวันที่  16 กรกฎาคม 2558 และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพัก

การโอนหุนในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 และกําหนดวันจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  ในระหวางวันที่ 3 สิงหาคม 

สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 1 
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2558 ถึงวันที ่7 สิงหาคม 2558  ในระหวางเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. (พักเที่ยงเวลา 12.30 น. – 13.30 น.) โดยมีเง่ือนไข

และรายละเอียดของการเสนอขายและจัดสรรดังนี้ 

 

3.1 หุนสามัญเพ่ิมทุน 

ประเภทของหุนสามัญเพิ่มทุน : หุนสามัญที่ออกใหม 

ทุนจดทะเบียนชําระแลวกอนการเพ่ิมทุน  : 111,138,579.00 บาท แบงออกเปน  

หุนสามัญ                    222,227,158   หุน 

หุนบุริมสิทธิ                                  -   หุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ     0.50      บาท 

ทุนที่จะชําระเพ่ิมภายหลังการเพ่ิมทุน* 

(*กรณีท่ีมีการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจํานวน)  

: 37,340,812.50 บาท โดยแบงออกเปน 

- การออกหุนสามัญใหมเพื่อเสนอขายใหแก

ผูถือหุนเดิม ของบริษัทตามสัดสวนการถือ

หุน (Rights Offering) จํานวน 37,046,193 

บาท โดยเปนหุนสามัญออกใหมจํานวน 

74,092,386 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 

บาท 

- เพื่อเตรียมไวสําหรับรองรับการปรับสิทธิ

ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือสามัญเพิ่ม

ทุนของบริษัทเสนอขายแกกรรมการ และ

พ นั ก ง า น ข อ ง บ ริ ษั ท  ( ESOP) อั น

เนื่องมาจากออกและเสนอขายหุนสามัญ

เพิ่มทุนในคร้ังนี้ จํานวน 294,619.50 บาท 

บาท โดยเปนหุนสามัญออกใหมจํานวน 

589,239 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 

บาท 

รวมเปนทุนจดทะเบียนชําระแลวใหมภายหลังการเพ่ิมทุน* 

(*กรณีท่ีมีการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจํานวน) 

: 148,479,391.50 บาท แบงออกเปน 

หุนสามัญ                     74,681,625  หุน 

หุนบุริมสิทธิ                                   -  หุน 
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มูลคาที่ตราไวหุนละ     0.50      บาท 

อัตราสวนการจองซื้อ : อัตราสวน 3 หุนเดิมตอ 1 หุนสามัญใหม 

ราคาที่เสนอขายตอหุน : ราคาที่เสนอขายหุนละ 0.75 บาท 

 

วิธีการจัดสรร : จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวนไมเกิน 74,092,386  หุน โดยมีมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 

0.50 บาท เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights 

Offering) ในอัตราสวน 3 หุนเดิมตอ 1 หุนสามัญใหม ในกรณีที่มีเศษของหุนใหปดเศษ

ของหุนนั้นทิ้ง ในราคาที่เสนอขายหุนละ 0.75 บาท ในกรณีที่มีหุนสามัญเพิ่มทุนคงเหลือ

อันเน่ืองมาจากการจองซ้ือของผูถือหุนเดิมขางตน ใหคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอํานาจและดุลยพินิจในการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่

คงเหลือดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทที่ประสงคจะจองซื้อหุนในจํานวนที่เกินกวา

สิทธิของตนได โดยผูถือหุนมีสิทธิที่จะจองซ้ือหุนในจํานวนที่เกินกวาสิทธิของตนไดโดย

แสดงความจํานงจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิไดสูงสุดเทากับจํานวนหุนสามัญ

เพิ่มทุนที่ผูถือหุนแตละรายไดรับสิทธิจองซื้อตามสัดสวนการถือหุนเดิมเทานั้น ทั้งนี้ 

จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่ไดรับสิทธิจองซ้ือตามสัดสวนการถือหุนเดิมจะถูกระบุใน

ใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนซ่ึงออกโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 

(ประเทศไทย) จํากัด (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3) ในราคาเสนอขายเดียวกัน ทั้งนี้ ให

ดําเนินการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนคงเหลือใหแกผูถือหุนเดิมที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิ

จนกระทั่งไมมีหุนสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรร  

 

ในการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) 

นั้น ผูถือหุนมีสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิของตน (Oversubscription) ซ่ึง

จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนในสวนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิของผูถือหุนแตละรายจะตองนอย

กวาหรือเทากับจํานวนหุนสามัญเพ่ิมทุนที่ผูถือหุนแตละรายไดรับสิทธิจองซื้อตามสัดสวน

การถือหุนเดิมเทานั้น โดยผูถือหุนเดิมที่จองซ้ือหุนเกินกวาสิทธิของตนจะไดรับการจัดสรร

หุนที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิก็ตอเม่ือมีหุนสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือ

หุนเดิมที่ไดจองซื้อตามสิทธิครบถวนทั้งหมดแลวเทานั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑสําหรับการจอง

ซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิ มีดังตอไปนี ้

 

กรณีท่ีมีหุนสามัญเพ่ิมทุนคงเหลือมากกวาหุนที่จองซ้ือเกินกวาสิทธ ิ

บริษัทจะจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนคงเหลือดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทที่แสดง

ความจํานงในการจองซื้อหุนเกินกวาสิทธิของตนและชําระคาจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน
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ดังกลาวทั้งหมดทุกรายตามจํานวนที่แสดงความจํานงขอจองซ้ือเกินกวาสิทธิของตน (ใน

กรณีท่ีมีเศษของหุนสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคํานวณ ใหปดเศษของหุนนั้นทิ้ง) 

 

กรณีท่ีมีหุนสามัญเพ่ิมทุนคงเหลือนอยกวาหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธ ิ

(ก) จัดสรรตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิแตละรายโดยนํา

สัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซ้ือเกินสิทธิแตละรายคูณดวยจํานวนหุนที่เหลือ 

จะไดเปนจํานวนหุนที่ผูจองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายมีสิทธิที่จะไดรับจัดสรร (ใน

กรณีท่ีมีเศษหุนใหปดเศษหุนนั้นทิ้ง) ทั้งนี้จํานวนหุนที่มีสิทธิไดรับจัดสรรจะไมเกิน

จํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายจองซื้อและชําระคาจองซ้ือแลว 

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามขอ (ก) อยูอีก   ใหทําการจัดสรร

ใหแกผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายและยังไดรับการจัดสรรไมครบตามจํานวน

หุนสามัญเพิ่มทุนที่แสดงความจํานงขอจองซื้อเกินกวาสิทธิของตน ซึ่งหุนสามัญ

เพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิและไดรับจัดสรรตองนอยกวาหรือเทากับจํานวนหุน

สามัญเพิ่มทุนที่ผูที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิแตละรายไดรับสิทธิจองซื้อตามสัดสวน

การถือหุนเดิมเทานั้น โดยนําสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิแต

ละรายคูณดวยจํานวนหุนที่เหลือ จะไดเปนจํานวนหุนที่ผูจองซ้ือเกินกวาสิทธิแต

ละรายมีสิทธิที่จะได รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษหุนใหปดเศษหุนนั้นทิ้ง) โดย

จํานวนหุนที่มีสิทธิไดรับจัดสรรจะไมเกินจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายจองซื้อและ

ชําระคาจองซื้อแลว   ทั้งนี้ใหดําเนินการจัดสรรหุนใหแกผูที่จองซ้ือหุนเกินกวาสิทธิ

ตามวิธีการในขอ (ข) นี้จนกระทั่งไมมีหุนเหลือจากการจัดสรร 

 

ในกรณีที่มีเศษของหุนคงเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม (Right Offering) และ

จากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมที่จองซ้ือหุนเกินกวาสิทธิของตน (Oversubscription) 

ใหปดเศษของหุนนั้นทิ้ง 

 

การจัดสรรหุนที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิไมวากรณีใด จะตองไมทําใหผูถือหุนเดิมที่จองซ้ือหุน

เกินกวาสิทธิ ถือครองหุนของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือขามผานจุดที่ตองทํา

คําเสนอซื้อ (Tender Offer) ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ 

ทจ. 12/2554 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํา

กิจการ หรือในลักษณะที่เปนการฝาฝนขอจํากัดการถือหุนของคนตางดาวตามที่ระบุไวใน

ขอบังคับของบริษัท (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ซึ่งปจจุบันอนุญาตใหคนตางดาวถือ
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หุนอยูในบริษัทไดไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่ไดออกจําหนายแลวทั้งหมดของ

บริษทั 

 

4. วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เม่ือวันที่ 8 มิถุนายน 2558 และที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2558  ไดกําหนดใหวันที่ 16 กรกฎาคม 2558   เปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหุน

สามัญเพิ่มทนุตามสัดสวนการถือหุนของบริษัท  (Record Date) และใหรวบรวมรายช่ือผูถือหุนตามมาตรา 225 ของ

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพัก

การโอนหุนในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558   

 

5. กําหนดการจองซ้ือและรับชําระเงินคาจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน 

5.1 ระยะเวลาการจองซื้อ และรับชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 

ระหวางวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2558  ในระหวางเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. (พักเที่ยงเวลา 

12.30 น. – 13.30 น.) (รวม 5 วันทําการ) 

 

5.2 สถานท่ีรับจองซื้อและรับชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน 

ผูถือหุนสามารถติดตอจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน ได ณ ที่ทําการของตัวแทนรับจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 

(ตัวแทนการรับจองซือ้) คือ 

บริษัทหลักทรัพย แอพเพิล เวลธ จํากัด (มหาชน) 

เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 11 ถนนสีลม แขวงสลีม  

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

โทรศัพท 02-829-6999 ตอ 2321 และ 2322 

 

สําหรับผูถือหุนที่ ถือหุนในระบบไรใบหุน (Scripless) กรุณาติดตอบริษัทหลักทรัพยที่ผูถือหุนมีบัญชีซ้ือขาย

หลักทรัพยและมีหุนสามัญของบริษัทฝากไว เพื่อใหบริษัทหลักทรัพยนั้นๆ ดําเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเร่ือง

ใหแกบริษัทหลักทรัพย แอพเพิล เวลธ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  ณ 

สถานที่รับจองซื้อตามที่แสดงขางตน 

 

5.3 การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท  

5.3.1  กรณีผูถือหุนจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือนอยกวาสิทธิที่ไดรับการจัดสรร ผูถือหุนรายดังกลาวจะ

ไดรับการจัดสรรทั้งจํานวนที่จองซ้ือ 
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5.3.2 กรณีผูถือหุนจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิที่ไดรับการจัดสรร ผูถือหุนรายดังกลาวจะตองแสดง

ความจํานงการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  ในคราว

เดียวกับการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิและตองชําระเงินคาหุนสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิทั้ง

จํานวน ในกรณีที่มีหุนสามัญเพิ่มทุนคงเหลืออันเนื่องมาจากการจองซ้ือของผูถือหุนเดิมตามสิทธิ ให

คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอํานาจและดุลยพินิจในการจัดสรรหุน

สามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทที่ประสงคจะจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนใน

จํานวนที่เกินกวาสิทธิของตนได โดยผูถือหุนจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิไดสูงสุดเทากับจํานวน

หุนสามัญเพิ่มทุนที่ผูถือหุนแตละรายไดรับสิทธิจองซ้ือตามสัดสวนการถือหุนเดิมเทานั้น ทั้งนี้ จํานวนหุน

สามัญเพิ่มทุนที่ไดรับสิทธิจองซ้ือตามสัดสวนการถือหุนเดิมจะถูกระบุในใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุน

สามัญเพิ่มทุนซ่ึงออกโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3) 

ในราคาเสนอขายเดียวกันกับหุนที่ไดรับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี้ 

 

กรณีท่ีมีหุนสามัญเพ่ิมทุนคงเหลือมากกวาจํานวนหุนที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิ  

บริษัทจะจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนคงเหลือดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทที่แสดงความจํานงในการ

จองซ้ือหุนเกินกวาสิทธิของตนและชําระคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวทั้งหมดทุกรายตามจํานวนที่

แสดงความจํานงขอจองซ้ือเกินกวาสิทธิของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุนสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการ

คํานวณ ใหปดเศษของหุนนั้นทิ้ง) 

กรณีท่ีมีหุนสามัญเพ่ิมทุนคงเหลือนอยกวาจํานวนหุนที่จองซ้ือเกินกวาสิทธ ิ 

บริษัทจะจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนคงเหลือดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินกวาสิทธิของ

ตน ตามขั้นตอนดังนี้ 

(ก) จัดสรรตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายโดยนําสัดสวนการถือหุนเดิม

ของผูที่จองซ้ือเกินสิทธิแตละรายคูณดวยจํานวนหุนที่เหลือ จะไดเปนจํานวนหุนที่ผูจองซ้ือเกินกวา

สิทธิแตละรายมีสิทธิที่จะไดรับจัดสรร (ในกรณีท่ีมีเศษหุนใหปดเศษหุนนั้นทิ้ง) ทั้งนี้จํานวนหุนที่มีสิทธิ

ไดรับจัดสรรจะไมเกินจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายจองซ้ือและชําระคาจองซ้ือแลว 

(ข) ในกรณีท่ียังมีหุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามขอ (ก) อยูอกี   ใหทําการจัดสรรใหแกผูที่จองซ้ือเกิน

กวาสิทธิแตละรายและยังไดรับการจัดสรรไมครบตามจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่แสดงความจํานงขอ

จองซ้ือเกินกวาสิทธิของตน ซึ่งหุนสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิและไดรับจัดสรรตองนอยกวา

หรือเทากับจํานวนหุนสามัญเพ่ิมทนุที่ผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายไดรับสิทธิจองซื้อตามสัดสวน

การถือหุนเดิมเทานั้น โดยนําสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิแตละรายคูณดวย

จํานวนหุนที่เหลือ จะไดเปนจํานวนหุนที่ผูจองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายมีสิทธิที่จะไดรับจัดสรร (ใน

กรณีท่ีมีเศษหุนใหปดเศษหุนนั้นทิ้ง) โดยจํานวนหุนที่มีสิทธิไดรับจัดสรรจะไมเกินจํานวนหุนที่ผูถือหุน
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แตละรายจองซ้ือและชําระคาจองซ้ือแลว   ทั้งนี้ใหดําเนินการจัดสรรหุนใหแกผูที่จองซื้อหุนเกินกวา

สิทธิตามวิธีการในขอ (ข) นี้จนกระทั่งไมมีหุนเหลือจากการจัดสรร 

 

ในกรณีท่ีมีเศษของหุนคงเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม (Right Offering) และจากการจัดสรร

ใหแกผูถือหุนเดิมที่จองซื้อหุนเกินกวาสิทธิของตน (Oversubscription) ใหปดเศษของหุนนั้นทิ้ง 

 

ทั้งนี้ การจัดสรรหุนที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิตามรายละเอียดขางตนไมวากรณีใด จะตองไมทําใหผูถือหุน

เดิมที่จองซ้ือหุนเกินกวาสิทธิใด ถือครองหุนของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือขามผานจุดที่

ตองทําคําเสนอซื้อ (Tender Offer) ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 

12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ หรือใน

ลักษณะที่เปนการฝาฝนขอจํากัดการถือหุนของคนตางดาวตามที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัท 

(รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ซ่ึงปจจุบันอนุญาตใหคนตางดาวถือหุนอยูในบริษัทไดไมเกินรอยละ 49 

ของจํานวนหุนที่ไดออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท 

 

5.4 การสละสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท  

ผูถือหุนที่มิไดใชสิทธิจองซื้อ หรือมิไดใชสิทธิจองซ้ือภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือมิไดชําระเงินคาหุนสามัญเพิ่ม

ทุนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว หรือบริษัทไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนไดตามระยะเวลาที่

กําหนด บริษัทจะถือวาผูถือหุนไดสละสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้  

 

5.5 เอกสารที่ใชประกอบการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท   

ผูจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะตองย่ืนเอกสารประกอบการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท  ดังนี้ 

5.5.1 ใบจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2) ที่กรอกรายละเอียดถูกตอง ครบถวน ชัดเจน โดย

จะตองระบุจํานวนหุนที่ผูจองซื้อแตละรายตองการจองซื้อตามสิทธิ ตามที่แสดงไวในใบรับรองสิทธิการ

จองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน และตองระบุจํานวนหุนที่ผูจองซื้อตองการจองซื้อเกินกวาสิทธิของตนอยาง

ชัดเจน พรอมลงลายมือช่ือผูจองซื้อ และในกรณีท่ีผูจองซ้ือเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลง

นามของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถย่ืนใบจองซ้ือหุน

สามัญเพิ่มทุนของบริษัท  1 ใบ ตอใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน 1 ฉบับเทานั้น 

 

5.5.2 หลักฐานการชําระเงิน ไดแก  

 หลักฐานการชําระเงินผานระบบ Bill Payment ฉบับจริง (ในกรณีชําระเงินคาหุนสามัญเพิ่มทุนดวย

การชําระเงินผานระบบ Bill Payment) (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5)  

หรือ 
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 เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท (ที่สามารถเรียกเก็บไดจากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได

ภายใน 1 วันทําการเทานั้น) พรอมกับใบนําฝากแบบ Bill Payment ที่ไดรับการกรอกรายละเอียดใน

แบบ Bill Payment อยางครบถวน ที่ระบุช่ือ-นามสกุล เลขทะเบียนผูถือหุน 10 หลัก และเลข

ประจําตัวประชาชนจํานวน 13 หลัก  

 

ทั้งนี้ทางตัวแทนการรับจองซ้ือขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับจองซื้อหลักทรัพย ในกรณีที่ผูจองซื้อ

หุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทหรือบริษัทหลักทรัพยท่ีผูจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทมีบัญชี

ซ้ือขาย(และเปนตัวแทนในการรวบรวมเอกสารการจองซ้ือมาสงกับตัวแทนรับจองซื้อ

หลกัทรัพย) ไมดําเนินการกรอกรายละเอียดในใบแจงการชําระเงินผานระบบ Bill Payment (สิ่ง

ที่สงมาดวยลําดับที่ 5) 

 

(กรุณาระบุช่ือ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดไวดานหลังของหลักฐานการ

ชําระเงิน) 

 

5.5.3 ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3) ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนยรับฝาก

หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัท และไดจัดสงทางไปรษณีย

ลงทะเบียนใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือฉบับนี ้

 

5.5.4 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหนาแรก (เฉพาะ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และ  ธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เทานั้น) ประเภทออมทรัพยหรือกระแสรายวันเทานั้น โดยช่ือบัญชีเงิน

ฝากธนาคารตองเปนช่ือเดียวกับผูจองซื้อเทานั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง สําหรับกรณี

ที่ผูจองซื้อตองการใหคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไม

ครบตามจํานวนที่จองซื้อเกินสิทธิ ผานระบบการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร  

 

5.5.5 หนังสือมอบอํานาจใหกระทําการแทน พรอมติดอากรแสตมป 30 บาท (กรณีที่มอบหมายใหผูรับมอบ

อํานาจมากระทําการแทน) พรอมเอกสารประกอบการแสดงตนของผูจองซ้ือและผูรับมอบอํานาจ ซึ่งลง

นามรับรองสําเนาถูกตอง 

5.5.6 เอกสารประกอบการแสดงตน 

(ก) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ หรือสําเนาบัตร

ขาราชการ/สําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไมหมดอายุ หรือสําเนาทะเบียนบานหนาแรกและ

หนาที่ระบุเลขประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซ้ือเปนผูเยาว 
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จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรม) 

และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) โดยลายมือช่ือนั้น

จะตองตรงกับลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารประกอบการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  ทุก

ฉบับ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงช่ือ/นามสกุล ซึ่งทําใหช่ือ/นามสกุลไมตรงกับชื่อผูถือหุนที่ปรากฏ

ในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญ

เพิ่มทุนใหแนบสําเนาเอกสารที่ออกโดยหนวยงานราชการ เชน ทะเบียนสมรส ใบหยา ใบแจง

เปลี่ยนช่ือ/นามสกุล เปนตน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว: สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ 

พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  

(ค) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยซึ่งออกไม

เกิน 6 เดือนกอนวันจองซ้ือ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล

นั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนา

ใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณ)ี ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว 

พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

(ง) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท และหนังสือรับรอง

ของบริษัทที่มีอายุไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจ

ลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว 

หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลง

นามรับรองสําเนาถูกตอง สําเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตองแลวขางตน ตอง

ไดรับการรับรองลายมือช่ือโดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่สถานทูตไทย 

หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทํา หรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไม

เกิน 6 เดือนกอนวันจองซ้ือ  

 

5.5.7 สําหรับผูที่ประสงคจะฝากหุนสามัญเพิ่มทุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ใน

นามผูจองซ้ือ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพยเฉพาะผูที่ประสงค

นําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) เทานั้น” (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6) 

เพื่อนําสงใหแกศูนยรับฝากหลักทรัพย 

 

ทั้งนี้ ลายมือช่ือในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับตองตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามใน

เอกสารประกอบการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  
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5.6 ขั้นตอนและวิธีการจองซื้อและชําระเงินคาจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  

ผูถือหุนสามารถจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท  ไดตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุไวในขอ 5.1 และขอ 5.2 

ขางตน ผูถือหุนที่ประสงคจะจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  จะตองกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซื้อ

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  ใหถูกตอง ครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือช่ือผูจองซ้ือในใบจองซ้ือหุนสามัญ

เพ่ิมทุนของบริษัท  โดยผูถือหุนที่ประสงคจะจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตองย่ืนเอกสารประกอบการจองซ้ือและตอง

ชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซ้ือ โดยมีวิธีการชําระเงินดังที่ระบุไวตอไปนี้ ทั้งนี้ บริษัท

งดรับเอกสารที่เกี่ยวของกับการจองซื้อทางไปรษณีย และงดรับชําระเงินคาจองซ้ือดวยเงินสด 

 

 5.6.1 กรณีชําระดวยเงินโอนเขาบัญชี (เฉพาะโอนดวยเงินสดเทานั้น)   

(ก) ฝาก/โอนเงินผาน Bill-Payment หรือ ฝาก/โอนเงินเขาบัญชี  

“บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)”  

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

สาขาถนนรัชดาภิเษก (ทรูทาวเวอร) 

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 

 (ข) ฝาก/โอนเงินคร้ังเดียว ตอ 1 ใบจองซื้อ ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิ จองซื้อนอยกวาสิทธิ และจองซื้อ

เกินกวาสิทธิ 

(ค) กรุณาระบุเลขทะเบียนผูถือหุน (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน) ชื่อ-นามสกุล 

และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได ไวดานหลังของหลักฐานใบแจงการชําระเงิน (Bill-

Payment) เฉพาะสวนของลูกคา หรือใบนําฝาก/โอนเงินเขาบัญชี (Pay-in Slip) ที่ไดชําระเงินคา

จองซ้ือ 

(ง) กําหนดการรับจองซื้อและการรับเอกสารที่เกี่ยวของกับการจองซ้ือ กรณีชําระดวยเงินโอน (เฉพาะ

โอนดวยเงินสดเทานั้น):  

ระหวางวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2558 ในระหวางเวลา 9.00 น. – 16.00 น. (พักเที่ยงเวลา 

12.30 น. – 13.30 น.) 

 

5.6.2 กรณีชําระเงินดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท (รวมถึงการนําฝากหรือโอนเงินดวยเช็ค หรือ

แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท) 

(ก) ชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท โดยใหขีดครอมสั่งจายเฉพาะ  

“บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)”  

และจะตองลงวันที่ไมเกินวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ซ่ึงจะตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหัก

บัญชีในกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทําการเทานั้น พรอมกับแนบใบแจงการชําระเงิน (Bill-

Payment) ที่กรอกรายละเอียดเปนที่เรียบรอย   
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(ข) เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท จํานวน 1 ฉบับตอ 1 ใบจองซื้อ ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิ จองซื้อ

นอยกวาสิทธิ และจองซื้อเกินกวาสิทธิ   

(ค) กรุณาระบุเลขทะเบียนผูถือหุน (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่สงมาดวย

ลําดับที่ 3)) ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได ไวดานหลังของเช็ค หรือ

แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท 

(ง) กําหนดการรับจองซื้อและการรับเอกสารที่ เกี่ยวของกับการจองซื้อ  กรณีชําระดวยเช็ค หรือ

แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท (รวมถึงการนําฝากหรือโอนเงินดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค  

หรือดราฟท):  

ระหวางวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2558 ในระหวางเวลา 9.00 น. – 16.00 น. และวันที่ 5 

สิงหาคม 2558 ในระหวางเวลา 9.00 น. – 11.00 น. (พักเที่ยงเวลา 12.30 น. – 13.30 น.) 

 

บริษัทงดรับชําระเงินคาจองซื้อดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟททางไปรษณีย  

 

5.6.3 ผูจองซื้อตองนําเอกสารที่เก่ียวของ ไดแก ใบจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พรอมหลักฐานการชําระ

เงิน ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนและเอกสารประกอบการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัทตามขอ 5.5 มายื่นความจํานงขอจองซ้ือและชําระเงินคาหุนสามัญเพิ่มทุน  

 ทั้งนี้ เอกสารประกอบการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท  ดังกลาวจะตองถึงสถานที่รับจอง

ซ้ือตามที่ระบุในขอ 5.2 ภายในระยะเวลาที่กําหนดดังนี ้

- กรณีชําระดวยเงินโอนผานระบบ Bill-Payment (เฉพาะโอนดวยเงินสดเทานั้น) ภายในเวลา

ไมเกิน 16.00 น. ของวันท่ี 7 สิงหาคม 2558 

- กรณีชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท (รวมถึงการนําฝากหรือโอนเงินดวยเช็ค 
หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟทผานระบบ Bill Payment) ภายในเวลาไมเกิน 11.00 น. ของ

วันที่ 5 สิงหาคม 2558 

 

ในกรณีที่ทําการจัดสงเอกสารดวยพนักงานรับ-สงเอกสาร (Messenger) เทานั้น: เพื่อความ

สะดวกในการจองซื้อ กรุณาวงเล็บมุมซองดานลางขวาวา “เอกสารการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน

ของบริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)” 

 

5.6.4 ผูจองซื้อจะเปนผูรับภาระคาใชจายและคาธรรมเนียมธนาคารเอง (ถามี) 

 

5.6.5 บริษัทจะนําเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟทของผูจองซ้ือทุกรายเขาบัญชีของบริษัทเพื่อเรียกเก็บเงิน 

และจะตัดสิทธิการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของผูจองซ้ือรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค 

หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟทไดจากการเรียกเก็บเงินคร้ังแรก 
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5.6.6 ผูจองซื้อที่ย่ืนความจํานงในการจองซื้อ และไดชําระคาจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนแลว จะยกเลิกการจองซื้อ 

และขอเงินคืนไมได  ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซ้ือ หากบริษัทไมไดรับเอกสาร

ประกอบการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  และ/หรือ คาจองซ้ือหุนตามขอ 5.5 และขอ 5.6 ภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 

 

5.6.7 ในกรณีท่ีผูจองซ้ือกรอกขอมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  ไมครบถวน ไม

ชัดเจน หรือไมสัมพันธกัน บริษัทขอสงวนสิทธิในการใชขอมูลในเอกสารประกอบการจองซ้ือตามที่

เห็นสมควรในการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  อยางไรก็ตาม ในกรณีดังกลาว บริษัทมีสิทธิที่จะถือ

วาผูถือหุนสละสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการไมจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม

ทุนของบริษัท  ใหแกผูถือหุนรายดังกลาว 

 

5.6.8 ในกรณีที่การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแกผูถือหุนที่จองซื้อเกินสิทธิ และ/หรือ การสละสิทธิ

หรือการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไมครบของผูถือหุนสัญชาติไทย ทําใหสัดสวนการถือหุนสามัญของผู

ถือหุนตางดาวเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท หรือทําใหผูถือหุนที่

จองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิใด ถือครองหุนของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือขามผานจุด

ที่ตองทําคําเสนอซื้อ (Tender Offer) ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 

12/2554 เร่ือง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ หรือในลักษณะ

ที่เปนการฝาฝนขอจํากัดการถือหุนของคนตางดาวตามที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัท (รวมทั้งที่มีการ

แกไขเพิ่มเติม)  บริษัทขอสงวนสิทธิในการไมจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวใหแกผูถือหุน/ผูถือหุนตาง

ดาวดังกลาว โดยผูถือหุน/ผูถือหุนตางดาวดังกลาวอาจไมไดรับการจัดสรร หรือไดรับการจัดสรรเพียง

บางสวนตามสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนตางดาวที่เหลืออยู และในกรณีเชนวานั้น บริษัทจะไมชดเชย

คาเสียหายใหแกผูถือหุนรายดังกลาว และผูถือหุนรายดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใดๆ จาก

บริษัททั้งสิ้น  

 

5.6.9 ในกรณีท่ีผูถือหุนไดรับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนมากกวา 1 เลขทะเบียนผูถือหุน ผูถือหุน

จะตองเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจํานวนเลขทะเบียนผูถือหุนที่ผูถือหุนไดรับใบรับรองสิทธิ

การจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน  กลาวคือ เอกสารประกอบการจองซ้ือ 1 ชุด ตอ 1 เลขทะเบียนผูถือหุน

เทานั้น หากผูถือหุนจองซ้ือดวยเลขทะเบียนผูถือหุนหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะไดรับการจัดสรรหุน

สามัญเพิ่มทุนของบริษัทของทุกหมายเลขทะเบียนผูถือหุนเขาดวยกันเปนรายการเดียวกัน หรือระบุขอมูล

ดังกลาวในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน ผูจองซื้ออาจไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัทไมครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผูถือหุนทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทขอสงวนสิทธิใน



 
 
 
 

          Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 Factory :  Rojana  Industrial  Park  Rayong , 3/14  Moo  2,  T. Nongbua  A. Bankhai Rayong  21120 Tel :  038-961877 - 80   Fax : 038-961876 

13 
 

การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแกผูจองซื้อตามที่เห็นสมควร หรือไมจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน

ของบริษัทใหแกผูจองซ้ือรายดังกลาว 

 

5.7 การคนีเงินคาจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน  

ในกรณีที่ตองมีการคืนเงินคาจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งที่ผูถือหุนแสดงความจํานงจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัทเกินกวาสิทธิของตนและไดชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนทั้ง ในสวนที่จองซื้อตามสิทธิและสวนที่จองซื้อ

เกินกวาสิทธิของตน (Excess Right) ครบถวนแลว แตไมไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จองซ้ือเกินกวา

สิทธิของตนตามที่แสดงความจํานง หรือไดรับจัดสรรไมครบตามจํานวนที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิ หรือไมไดรับสิทธิจอง

ซ้ือหุนสามัญของบริษัทในครั้งนี้ บริษัทจะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนสวนที่ไมไดรับการ

จัดสรรหรือไดรับ การจัดสรรไมครบโดยไมมีดอกเบ้ีย และไมมีคาเสียหายใดๆ ภายใน 14 วันนับแตวันปดการจองซื้อ

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทคร้ังนี้ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรหรือ ไดรับการจัดสรรไม

ครบตามจํานวนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ โดยวิธีการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อไดตามที่ระบุ ไวในใบจองซื้อ

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตามที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทจะดําเนินการให

มีการคืนเงินคาจองซ้ือในสวนที่ไมไดรับการจัดสรร หรือไดรับการจัดสรรไมครบตามจํานวนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิเปน

เช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามของผูจองซ้ือ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ปรากฏในฐานขอมูลผูถือ

หุนของบริษัทตามสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที ่17 กรกฏาคม 2558 กรณีการรับคืนเงินเปนเช็คนั้น ผูจองซื้อจะเปน

ผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการเรียกเก็บตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถาม)ี 

 

ในกรณีท่ีบริษัทไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในสวนที่ไมไดรับการจัดสรร หรือไดรับการ

จัดสรรไมครบใหแกผูจองซื้อภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ บริษัทมีหนาที่ รับผิดชอบ

ในการสงเงินคืนดังกลาวและจะตองทําการชําระดอกเบ้ียใหแกผูจองซ้ือในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดย คํานวณจาก

จํานวนเงินคาจองซ้ือที่ไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับจัดสรรไมครบและตองชําระคืน นับจากวันที่พนกําหนด 

ระยะเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีดังกลาวขางตน อยางไรก็ตาม ทั้งนี้ ไมวากรณีใดๆ หาก

ได มีการโอนเงินคาจองซื้อในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบตามจํานวนที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิ

ผาน ระบบการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อตามที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท หรือสง

เช็คทางไปรษณียลงทะเบียนใหผูจองซื้อตามที่อยูที่ปรากฏในฐานขอมูลผูถือหุนของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู ถือ

หุน ณ วันที่ 17 กรกฏาคม 2558 ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการ

จัดสรรไมครบตามจํานวนที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิโดยชอบ และผูจองซ้ือไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือ 

คาเสียหายใดๆ จากบริษัท หรือตัวแทนการรับจองซื้ออีกตอไป    
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5.8 วิธีการสงมอบหลักทรัพย 

ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

5.8.1 ในกรณีท่ีผูจองซ้ือประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซ้ือมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย

อยู บริษัทจะดําเนนิการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด 

เพื่อผูฝาก” โดยศูนยรับฝากหลักทรัพย และบริษัทหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝาก

ไวและออก หลักฐานการฝากใหแกผูจองซ้ือภายใน 15 วันทําการ นับแตวันปดการจองซ้ือหุน ซ่ึงในกรณีนี้

ผูจองซื้อจะสามารถขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาด

หลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัททําการซ้ือขายไดในตลาดหลักทรัพย ในกรณีขอ 5.8.1 นี้ 

ช่ือของผูจองซ้ือจะตองตรงกับชื่อของเจาของบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนสามัญ

เพิ่มทุนของบริษัทไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการ

ออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.8.2 แทน 

 

5.8.2 ในกรณีท่ีผูจองซ้ือประสงคจะขอรับใบหุนในช่ือของผูจองซื้อ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 

จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท จะสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับ

การจัดสรรใหแกผูถือหุนที่ไดรับการจัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อและที่อยูที่ปรากฏในฐานขอมูล

ผูถือหุนของบริษัทตามสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ภายใน 15 วันทําการนับจากวัน

ปดการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน ซ่ึงในกรณีนี้ผูจองซ้ือจะไมสามารถขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่

ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) ไดจนกวาจะไดรับใบหุนซ่ึงผู

จองซ้ืออาจไดรับใบหุนของบริษัทภายหลังจากที่หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไดรับอนุมัติใหเขาทําการซื้อ

ขายในตลาดหลักทรัพยแลว  

 

5.8.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย 

สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 

(ประเทศไทย) จํากัด” โดยผูจองซื้อจะตองกรอกขอมูลพรอมลงลายมือช่ือผูจองซ้ือใน “เอกสารเพิ่มเติม

ประกอบการจองซื้อหลักทรัพยเฉพาะผูที่ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย 

(Issuer Account) เทานั้น” และกรอกขอมูลใน “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (Foreign 

Account Tax Compliance Act)” โดยแนบเอกสารดังกลาวใหแกตัวแทนรับจองซื้อดวย กรณีนี้บริษัทจะ

ดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยและศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอด

บัญชีจํานวนหุนสามัญตามจํานวนหุนที่ผูจองซ้ือไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง 

(ประเทศไทย)  จํากัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วันทําการนับจากวันปดการจองซ้ือหุน และ

ออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 15 วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ซึ่งใน

กรณีน้ี ผูจองซื้อจะสามารถขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยตอเม่ือผู
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จองซ้ือทําการแจงถอนหลักทรัพยดังกลาวออกจากบัญชีสมาชิกเลขท่ี 600 และโอนกลับมายังบัญชีซ้ือขาย

หลักทรัพยของตนเองโดยสามารถติดตอศูนยรับฝากหลักทรัพยเพื่อดําเนินการและจะมีคาธรรมเนียมการ

ถอนหลักทรัพยตามอัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด  โดยผูจองซื้อจะสามารถขายหุนสามัญดังกลาว

ได ก็ตอเมื่อตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย

และผูจองซ้ือไดดําเนินการแจงถอนหลักทรัพยดังกลาวเขามาอยูในบัญชีซื้อขายของตนเปนที่เรียบรอยแลว

เทานั้น 

 

ในกรณีท่ีผูจองซ้ือรายใดกรอกรายละเอียดการสงมอบหลักทรัพยไมชัดเจน หรือมิไดระบุวิธีการที่จะใหบริษัทสงมอบ

หลักทรัพยไวในใบจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท  บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อ

ตามขอ 5.8.2 แทน 

 

5.9 ขอมูลสําคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุน 

5.9.1 ผูถือหุนที่จองซ้ือจะไดรับหลักฐานการรับฝากการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนที่ลงชื่อรับจากเจาหนาที่ผูรับ

จองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน เพ่ือเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน โดยการจองซ้ือจะสมบูรณก็

ตอเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินคาหุนสามัญเพิ่มทุนไดเปนที่เรียบรอยแลว 

 

5.9.2 หากจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่ผูถือหุนระบุในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  ไมตรงกับจํานวนเงิน

ที่บริษัทไดรับชําระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนตามจํานวนเงินที่บริษัท

ไดรับจากการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเปนหลัก แตทั้งนี้จํานวนเงินดังกลาวจะตองไมเกินมูลคาหุนสามัญ

เพิ่มทุนที่ผูถือหุนไดรับจัดสรรทั้งหมด   

 

5.9.3 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  วิธีการชําระเงิน

คาจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน และ/หรือขอมูลใดๆ ที่เก่ียวของกับวิธีการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  

ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ เกิดปญหา อุปสรรคหรือขอจํากัดในการดําเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อใหเกิด

ประโยชนตอการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  

 

6. วัตถุประสงคการเพิ่มทุนและการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม 

เพ่ือนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนไปใชดังนี้ 

1. คืนเงินกูประมาณ 36 ลานบาท 

2. ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 
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7. ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

เสริมสรางโครงสรางเงินทุนและแบงเบาภาระหนี้สินของบริษัทซึ่งจะสงผลใหฐานะทางการเงินของบริษัทแข็งแกรงขึ้น

นอกจากน้ีเปนการชวยลดภาระดอกเบี้ยจายของบริษัท 

 

8. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน 

ในกรณีท่ีบริษัทสามารถแบงเบาภาระหนี้สิ้นที่เกิดจากเงินกูของบริษัทได บริษัทคาดวาจะมีกําไรจากการดําเนินการเพิ่มขึ้น 

ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนตอผูถือหุนในรูปของเงินปนผลเพิ่มขึ้นซ่ึงบริษัทมีนโยบายในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนใน

อัตราไมต่ํากวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและทุนสํารองตางๆ ทั้งหมดแลว ซ่ึงการจายเงินปนผล

นั้นจะตองไมมีผลกระทบตอการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง การขยายธุรกิจ ความจําเปน ความเหมาะสมอื่นใด

ในอนาคต และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือ

เหมาะสม ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน   โดยมติคณะกรรมการบริษัทซ่ึง

พิจารณาเร่ืองการจายเงินปนผลตองนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติยกเวนกรณีการจายเงินปนผลระหวางกาล 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหดําเนินการได  เม่ือเห็นวาบริษัทมีกําไรสมควรพอที่จะจายโดยไมมีผลกระทบตอการ

ดําเนินงานของบริษัทแลวจึงรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป  

 

9. รายละเอียดอื่นที่จําเปนสําหรับการใชประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

- ไมมี – 
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สวนที่ 2 

ขอมูลเบ้ืองตนของบริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย)  จํากัด (มหาชน) 

1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท  

1.1 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญภายใน 5 ปที่ผานมา 

ป 2552 

เมษายน 2552 : ไดรับใบรับรองระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากสถาบัน UKAS ประเทศ

อังกฤษ โดยบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตรา ออฟ ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัดเปนผูใหการรับรอง 

 : ไดรับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009 จากสถาบัน IATF โดย

บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตรา ออฟ ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัดเปนผูใหการรับรอง 

ธันวาคม 2552 : ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 2/2552 จัดขึ้นเม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ไดมีมติพิเศษใหแปรสภาพ

เปนบริษัทมหาชนจํากัด และไดมีมติใหเปลี่ยนมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญจากหุนละ 100 บาท เปน 

หุนละ 1 บาท 

 : ไดรับใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน TIS 18001:1999 

โดยบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตรา ออฟ ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูใหการรับรอง 

 : ได รับใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 

18001:2007 จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ โดยบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตรา ออฟ ซิสเท็มส 

(ประเทศไทย) จํากัด เปนผูใหการรับรอง 

ป 2554 

มิถุนายน 2554 :  ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2554 จัดขึ้นเม่ือวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ไดมีมติใหเปลี่ยนแปลง

มูลคาหุนของบริษัท จากหุนละ 1.00 บาท เปนหุนละ 0.50 บาท และมีมติพิเศษใหบริษัทเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนเปน 113 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 226 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 

บาท  

ป 2555 

พฤษภาคม 2555 : ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2555 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ไดมีมติอนุมัติการออก

และเสนอขายหุนสามัญใหแกประชาชนทั่วไปจํานวน 44 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาทตอ

หุน และออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการและ

พนักงานของบริษัทจํานวน 6 ลานหนวย โดยมีหุนที่รองรับการใชสิทธิทั้งหมด 6 ลานหุน มูลคาที่ตรา
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ไวหุนละ 0.50 บาท และมีมติอนุมัติใหนําหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

มิถุนายน 2555 : บริษัทไดทําการซื้อที่ดินพรอมอาคารโรงงานในเขตอุตสาหกรรมโรจนะ ตําบลหนองบัว อําเภอบาน

คาย จังหวัดระยองขนาดพ้ืนที่ 3 ไร โดยมีพื้นที่ติดกับพื้นที่โรงงานของบริษัท เพื่อปรับปรุงและแปร

สภาพเปนพื้นที่คลังสินคา หนวยงานเจาะ ขัดตกแตงขอบและผิวชิ้นงาน 

ป 2556 

พฤษภาคม 2556  : บริษัทไดมีการนําหุนของบริษัทเขาซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

กันยายน  2556  :  บริษัทไดทําสัญญาซ้ือขายที่ดินในเขตอุตสาหกรรมโรจนะ ตําบลหนองบัว อําเภอบานคาย จังหวัด

ระยองขนาดพื้นที่ 5.1585 ไร โดยมีพื้นที่ติดกับพื้นท่ีโรงงานของบริษัท เพ่ือรองรับการขยายโรงงาน

ตอไป โดยไดจายมัดจําไปแลวบางสวน และจะจายที่เหลือทั้งหมดพรอมรับโอนภายในตนป 2557  

ป 2557 

เมษายน 2557 : บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ซ้ือที่ดิน จาก บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด 

(มหาชน) โฉนดที่ดินเลขที่ 41107, 41741 เลขที่ดิน 342, 355 หนาสํารวจ 3990, 4057 ตําบลหนอง

บัว อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง เน้ือที่ 3 ไร 1 งาน 73.5 ตารางวา, 1 ไร 2 งาน 89.9 ตารางวา 

ตามลําดับ โดยวัตถุเพื่อเปนสถานที่ต้ังโรงงาน ผลิตภัณฑอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป 

1.2 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

บริษัทไมมีบริษัทยอยหรือบริษัทรวม 

 

1.3 การจัดตั้งบริษัทยอย หรือบริษัทรวมของบริษัทและการเขาลงทุนในบริษัทอื่นๆ 

บริษัทไมมีบริษัทยอยหรือบริษัทรวม 

 

2.   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตช้ินสวนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปและช้ินสวนสังกะสีฉีดขึ้นรูปตามคําสั่งซื้อของลูกคา โดยมีกลุม

ลูกคาหลักเปนผูผลิตช้ินสวนใหกับอุตสาหกรรมยานยนต ประกอบดวยอุตสาหกรรมรถยนตและอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต 

ทั้งนี้ ธุรกิจการผลิตชิ้นสวนยานยนตจะมีขอไดเปรียบจากยอดการสั่งซื้อคอนขางแนนอนเนื่องจากการสั่งซื้อช้ินสวนของยาน

ยนตรุนหนึ่ง (Model) มักจะเปนการสั่งซ้ือช้ินสวนจนกระทั่งยานยนตรุนนั้นเลิกการผลิตซึ่งจะใชเวลาสวนใหญประมาณ 3 ป

ขึ้นไป นอกจากนี้ บริษัทยังไดมีการผลิตชิ้นสวนประกอบกลองโทรทศันวงจรปด ช้ินสวนประกอบกลองถายวิดีโอ และชิ้นสวน
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ประกอบระบบสื่อสารภายใน (Intercom System) สําหรับอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา และไดมีการผลิตชิ้นสวนประกอบ

เครื่องตัดหญาและชิ้นสวนประกอบรถแทรกเตอรสําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร ทั้งนี้ ในการผลิตช้ินสวนตางๆ 

บริษัทไดมีการบริการออกแบบและจัดหาแมพิมพเพื่อรองรับความตองการของลูกคาไดอยางครบถวน ทั้งนี้ ในปจจุบันบริษัท

ไมมีบริษัทยอยหรือบริษัทรวมแตอยางใด 

2.1.1. ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ  

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตชิ้นสวนอลูมิเนียมและสังกะสีในรูปแบบที่ลูกคากําหนดตามคําสั่งซ้ือของลูกคา โดย

กระบวนการขึ้นรูปดวยแมพิมพฉีดหลอความดันสูง (High-Pressure Diecasting หรือ “HPDC”) โดยบริษัทมีการ

ใหบริการออกแบบและวาจางบริษัทผูผลิตแมพิมพเพื่อทําการผลิตแมพิมพใหกับลูกคาเพื่อใหสามารถผลิตช้ินงานตามที่

ลูกคากําหนด ซ่ึงกรรมสิทธิ์ในแมพิมพจะเปนไปตามที่ระบุในขอตกลงระหวางบริษัทกับลูกคาแตละราย ซ่ึงแบงออกตาม

ลักษณะของขอตกลงได ดังนี้ 

1) ออกแบบและจําหนายแมพิมพ บริษัทจะจําหนายแมพิมพที่ผลิตแลวใหกับลูกคา โดยกรรมสิทธิ์ในแมพิมพจะ

เปนของลูกคา ซ่ึงลูกคาจะวาจางบริษัทใหดําเนินการผลิตชิ้นงานจากแมพิมพดังกลาว 

2) ออกแบบแมพิมพและผลิตชิ้นงาน ลูกคาจะวาจางบริษัทในการออกแบบแมพิมพพรอมกับผลิตช้ินงานจาก

แมพิมพดังกลาว โดยกรรมสิทธิ์ในแมพิมพยังคงเปนของบริษัท โดยบริษัทจะมีการคิดกําไรสวนเพิ่มเพื่อชดเชย

คาใชจายในการออกแบบและจัดทําแมพิมพดังกลาว 

ทั้งนี้รายไดของบริษัทสวนใหญมาจากรายไดจากการขายชิ้นสวนอลูมิเนียมและแมพิมพสําหรับช้ินสวนอลูมิเนียม 

โดยมีรายไดจากการขายช้ินสวนสังกะสีและแมพิมพสําหรับช้ินสวนสังกะสีในป 2556 และป 2557 เปนสัดสวนเทากับ 

รอยละ 9.21 และรอยละ 10.83 ของรายไดจากการขายรวมและบริการ ตามลําดับ โดยผลิตภัณฑของบริษัทสามารถแบง

ออกเปนประเภทตามการใชงานของผลิตภัณฑ ดังนี้ 
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2.1.1.1. กลุมผลิตภัณฑชิ้นสวนรถยนต 

ตัวอยางผลิตภัณฑชิ้นสวนรถยนต  

หมวดสินคา ผลิตภัณฑ รายละเอียดผลิตภัณฑ ภาพตัวอยางสินคา 

ชุดกําเนิดไฟฟา

กระแสสลับในรถยนต

(Alternator) 

ฝาครอบหลัง 

(Rear cover) 

สวนประกอบดานหลัง ของอัล

เตอรเนเตอร 
 

 
 ฝาครอบหนา  

(Front cover) 

สวนประกอบดานหนาของอัล

เตอรเนเตอร 

 

 
สตารทเตอร 

(Starter) 

ตัวเรือน (Housing) สวนประกอบตัวเรือนของ

สตารทเตอร 
 

 
 ฝาครอบหลัง 

(Rear cover) 

สวนประกอบดานหลังของ

สตารทเตอร 
 

 ตัวเรือนเกียร 

(Gear case) 

สวนประกอบของชุดเฟองใน

สตารทเตอร 
 

 
ตัว ยึดคอมเพรสเซอร

แอรในรถยนต 

(Bracket 

Compressor) 

ฐานจับยึด

คอมเพรสเซอร 

(Bracket 

compressor) 

สวนประกอบในการยึดจับ

ระหวางเคร่ืองยนตและ

คอมเพรสเซอร 
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หมวดสินคา ผลิตภัณฑ รายละเอียดผลิตภัณฑ ภาพตัวอยางสินคา 

ตัวยึดคอมเพรสเซอร

แอรในรถยนต 

(Bracket 

Compressor) 

ตัวจับยึดดานลาง 

(Lower bracket) 

สวนประกอบในการยึดจับ

ระหวางแผงระบายความรอน

ระบบปรับอากาศกับตัวถัง

รถยนต 

 

ช้ิ น ส ว น ป รั บ ต้ั ง

สายพาน 

(Bracket tension) 

สวนประกอบในการปรับต้ัง

สายพานคอมเพรสเซอร 

 

ใบพัดเคร่ืองยนต 

(Fan Clutch) 

ฝาครอบ (Cover) ฝาครอบของสวนประกอบของชุด

ใบพัดระบายความรอนของ

เครื่องยนต 
 

 ฝาหลัง (Case) ฝาหลังของสวนประกอบของชุด

ใบพัดระบายความรอนของ

เครื่องยนต 
 

 จ า น รี ด น้ํ า มั น ชุ ด

ร ะ บ า ย ค ว า ม ร อ น 

(Disk) 

ชิ้นสวนสําหรับการทํางานของชุด

ใบพัดระบายความรอนของ

เครื่องยนตอัตโนมัติ 
 

ตัวยึดทอแอรในรถยนต 

(Hanging Air Pipe) 

อุปกรณยึดจับทอแอร

รถยนต (Flange flex) 

ชิ้นสวนสําหรับยึดจับทอแอรใน

รถยนต เพ่ือชวยในการยึดจับ 
         

         

       
เข็มขัดนิรภัย  

(Safety Belt) 

ดุมมวนสาย 

(Guide drum) 

ชิ้นสวนล็อคสายพานเข็มขัด

นิรภัยในรถยนต 

 
วิทยุรถยนต  

(Audio) 

แผงระบายความรอน 

(Heat sink) 

แผงระบายความรอนของระบบ

เครื่องเสียงในรถยนต 
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หมวดสินคา ผลิตภัณฑ รายละเอียดผลิตภัณฑ ภาพตัวอยางสินคา 

 
ชุดระบายความรอนไฟ

หนา 

แผงระบายความรอน

ไฟหนา (Main 

heatsink Bi-LED) 

แผงระบายความรอนไฟหนา 

LED 

 
ชุด บั ง คับ แ ก นใ บ ป ด

น้ําฝน  

ตั ว ยึ ด จั บ แ ก น ป ด

น้ํ า ฝ น ด า น ซ า ย 

(Bracket B) 

แกนหมุนชุดใบปดน้ําฝน 

ดานซาย 
 

 
 ตั ว ยึ ด จั บ แ ก น ป ด

น้ํ า ฝ น ด า น ข ว า 

(Bracket C) 

แ ก น ห มุ น ชุ ด ใ บ ป ด น้ํ า ฝ น 

ดานขวา 
 

 
 ตั ว ยึ ด จั บ แ ก น ป ด

น้ํ า ฝ น ก า น เ ด่ี ย ว 

(Bracket  A) 

แกนหมุนชุดใบปดน้ําฝนชนิดกาน

เด่ียว 

 

 สินคาในกลุมนี้เปนช้ินสวนและแมพิมพสําหรับอุปกรณและชิ้นสวนรถยนตซ่ึงประกอบดวย ช้ินสวนของชุดกําเนิดไฟฟา

กระแสสลับ (Alternator) สตารทเตอร (Starter) ตัวยึดคอมเพรซเซอร (Bracket Compressor) ใบพัดเคร่ืองยนต ตัวแขวนทอแอร

ในรถยนต เข็มขัดนิรภัย และชุดบังคับแกนใบปดน้ําฝน เปนตน โดยมีกลุมลูกคาหลักเปนกลุมบริษัทผลิตชิ้นสวนรถยนตซ่ึงจะนําไป

ประกอบเปนช้ินสวนและอุปกรณเพื่อสงมอบแกบริษัทประกอบรถยนตอีกทอดหนึ่ง ซึ่งรายไดจากกลุมผลิตภัณฑนี้เปนรายไดหลัก

ของบริษัท โดยมีสัดสวนรายไดในป 2555 ป 2556 ป 2557 และไตรมาส 1/2558 มีจํานวน 284.61 ลานบาท  234.64 ลานบาท 

223.63 ลานบาท และ 72.75 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวน รอยละ 59.98 รอยละ 58.16 รอยละ 63.37 และรอยละ 

66.00 ของรายไดจากการขายและใหบริการรวมในชวงเวลาเดียวกัน ตามลําดับ 
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2.1.1.2. กลุมผลิตภัณฑชิ้นสวนรถจักรยานยนต 

ตัวอยางผลิตภัณฑชิ้นสวนรถจักรยานยนต 

หมวดสินคา ผลิตภัณฑ รายละเอียดผลิตภัณฑ ภาพตัวอยางสินคา 

ชุดผสมเช้ือเพลิงกับ

อากาศ (Carburetor) 

ฝาครอบระบบผสมน้ํามัน 

(Cover reed valve) 

สวนประกอบของชุดผสมน้ํามันกับ

อากาศ 
 

 ตัวเรือนระบบผสมน้ํามัน 

(Body reed valve) 

สวนประกอบของชุดผสมน้ํามันกับ

อากาศ 

 
 ฝาครอบ (Top) สวนประกอบของชุดผสมน้ํามันกับ

อากาศ 

      
ระบบคลัตช 

(Manual Clutch 

System) 

สวนประกอบชิ้นกลาง

ของแผนคลัตช 

(Center clutch)  

สวนประกอบของแผนคลัตช 

 

 
 สวนปดชุดสงกําลัง 

(PR plate) 

สวนประกอบของฝาปดแผนคลัตช

ดานบน 

 

 
 ฝาครอบชุดสงกําลัง 

(PR outer) 

สวนประกอบฝาครอบชุดคลัตช 

ดานขาง 
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หมวดสินคา ผลิตภัณฑ รายละเอียดผลิตภัณฑ ภาพตัวอยางสินคา 

ระบบคลัตช 

(Manual Clutch 

System) 

ฝาล็อดสงกําลัง 

(PR lifter) 

สวนประกอบล็อคชุดแผนคลัตช 

 

ระบบเกียรอัตโนมัติ  ตัวปรับรอบ 

(Prim sliding sheave) 

สวนประกอบของระบบเกียร

อัตโนมัติ CVT ในการปรับรอบ

สายพาน 
 

ตัวขับ 

(Sheave prim fixed) 

สวนประกอบของระบบเกียร

อัตโนมัติ CVT ในการขับสายพาน  
ฝาครอบชุดสงกําลัง ฝาครอบขอเหวี่ยง 

(Crank case) 

ฝาครอบขอเหวี่ยง 

 
ระบบปมน้ําระบายความ

รอน 

ฝาครอบปมน้ํา 

(Cover water pump) 

ฝาครอบชุดปมน้ําระบายความ

รอน 
 

  สินคาในกลุมนี้เปนช้ินสวนและแมพิมพสําหรับอุปกรณและชิ้นสวนรถจักรยานยนตซ่ึงประกอบดวย ระบบคลัตช (Clutch 

System) ชุดผสมเช้ือเพลิงกับอากาศ (Carburetor) และสตารทเตอร (Starter) เปนตน โดยกลุมลูกคาของกลุมผลิตภัณฑนี้

ประกอบดวยบริษัทผลิตช้ินสวนรถจักรยานยนต และบริษัทประกอบรถจักรยานยนต ทั้งนี้ บริษัทมีรายไดจากกลุมผลิตภัณฑนี้ในป 

2555 ป 2556 ป 2557 และไตรมาส1/2558 เทากับ 102.05 ลานบาท 104.56 ลานบาท 63.97 ลานบาท และ 14.34 ลานบาท

ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวน รอยละ 21.51 รอยละ 25.92 รอยละ 18.12 และ รอยละ 13.01 ของรายไดจากการขายและใหบริการ

รวมในชวงเวลาเดียวกัน ตามลําดับ 

2.1.1.3. กลุมผลิตภัณฑชิ้นสวนอุปกรณเครื่องใชไฟฟา 

ตัวอยางผลิตภัณฑชิ้นสวนอุปกรณเครื่องใชไฟฟา 

หมวดสินคา ผลิตภัณฑ รายละเอียดผลิตภัณฑ ภาพตัวอยางสืนคา 

กลองวงจรปด 

(Box CCTV Camera) 

ฝาครอบหนา 

(Front frame) 

สวนประกอบของฝาครอบกลอง

รับสัญญาณกลองวงจรปด 
 

กลองวงจรปดมุมกวาง 

(Dome CCTV Camera) 

ฝาครอบ 

(Chassis cover) 

สวนประกอบของกลองวงจรปด

มุมกวาง 
 

 ฝาปดโครง 

(Bracket case) 

สวนประกอบของกลองวงจรปด

มุมกวาง 
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หมวดสินคา ผลิตภัณฑ รายละเอียดผลิตภัณฑ ภาพตัวอยางสืนคา 

 ฝาครอบหลัก 

(Main Cover) 

สวนประกอบของ CCTV Dome 

 
 ฝาครอบหลัง 

(Rear cover) 

สวนประกอบของ CCTV Dome 

 
ระบบสื่อสารภายใน 

(Intercom System) 

หนาการแผงปุมกด 

(Panel) 

สวนประกอบของระบบสื่อสาร

ภายใน 
 

 ข อ บ ห น า ก า ก แ ผ ง

ปุมกด 

(Panel frame) 

สวนประกอบของระบบสื่อสาร

ภายใน 

 

คอมเพรสเซอร

เครื่องปรับอากาศ 

แผนครอบยางกันซึม 

(Plate lower seal) 

ฝาครอบลูกสูบคอมเพรสเซอรแอร 

 
ชุดกลองควบคุมปมน้ํา กลองอลูมิเนียม 

(Aluminum case) 

กลองควบคุมการทํางานของปม

น้ําอัตโนมัติ 

 

 สินคาในกลุมนี้เปนชิ้นสวนและแมพิมพสําหรับช้ินสวนอุปกรณเครื่องใชไฟฟาตางๆ เชน กลองวงจรปด กลองถายวิดีโอ ชุด

ฝาครอบคอมเพรซเซอรเคร่ืองปรับอากาศ และระบบสื่อสารภายใน (Intercom) เปนตน โดยกลุมลูกคาของกลุมผลิตภัณฑนี้

ประกอบดวยบริษัทผลิตช้ินสวนอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟาตางๆ ทั้งนี้บริษัทมีรายไดจากกลุมผลิตภัณฑนี้ในป 2555 ป 2556  ป 2557 

และไตรมาส 1 ป 2558 เทากับ 43.43 ลานบาท  37.86 ลานบาท 39.44 ลานบาทและ 14.32 ลานบาทตามลําดับ หรือคิดเปน

สัดสวน รอยละ 9.15 รอยละ 9.38 รอยละ 11.17 และรอยละ 12.99 ของรายไดจากการขายและใหบริการรวมในชวงเวลาเดียวกัน 

ตามลําดับ 
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2.1.1.4.  กลุมผลิตภัณฑช้ินสวนเครื่องจักรกลเกษตรและอื่นๆ 

ตัวอยางผลิตภัณฑชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกษตร 

หมวดสินคา ผลิตภัณฑ รายละเอียดผลิตภัณฑ ภาพตัวอยางสินคา 

รถแทรกเตอร ฝาครอบแกนขับ 

(Propeller shaft 

case) 

สวนประกอบชุดฝาครอบแกนไฮ

ดรอลิกในรถแทรกเตอร 
     

 ตัวยึดพัดลม 

(Flange fan) 

สวนประกอบใบจับยึดชุดใบพัด

ในรถแทรกเตอร 

 
 ตัวยึดกรองน้ํามัน 

(Bracket Filter) 

สวนประกอ บในระบบ กรอง

น้ํามันรถแทรกเตอร 

 
 ตัวยึดฝาครอบ 

(Support diff) 

เปนสวนประกอบสําหรับยึดชุด

คลัตช 

 
 ฐานเกียรหลัก 

(Base main shift) 

เปนสวนประกอบฝาครอบคัน

เกียรรถแทรกเตอร 

 
 ฝาปดลอหลัง 

(Plug rear wheel) 

เป น ส ว น ป ร ะ ก อ บ ฝ า ค รอ บ

แกนเพลาลอหลัง 

 
หัวจายน้ํามันเช้ือเพลิง ชุดแขวนหัวจายน้ํามัน เปนสวนประกอบของที่แขวนหัว

จายน้ํามัน 

 
 ขอตอวาลวหัวจาย เปนสวนประกอบของหัวจาย

น้ํามัน 

 
 ของอหัวจาย เปนสวนประกอบของหัวจาย

น้ํามัน 

 

 สินคาในกลุมนี้เปนช้ินสวนเคร่ืองจักรกลเกษตรตางๆ เชน ชิ้นสวนรถแทร็กเตอร และช้ินสวนสําหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ เชน 

ที่แขวนหัวจายน้ํามันสําหรับสถานีบริการน้ํามันเปนตน โดยกลุมลูกคาของกลุมผลิตภัณฑนี้ประกอบดวยบริษัทผลิตเคร่ืองจักรกล
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การเกษตรและอื่นๆ ทั้งนี้บริษัทมีรายไดจากกลุมผลิตภัณฑนี้ในป 2555 ป 2556 ป 2557และไตรมาส 1 ป2558 เทากับ  29.07 

ลานบาท 18.70 ลานบาท 25.84 ลานบาทและ 6.42 ลานบาทตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวน รอยละ 6.13 รอยละ 4.64 รอยละ 

7.32 และรอยละ5.82ของรายไดจากการขายและใหบริการรวมในชวงเวลาเดียวกัน ตามลําดับ 

 นอกจากนี้ ในเดือนกุมภาพันธ  2555  บริษัทไดมีการทําขอตกลงใหความชวยเหลือดานเทคนิคใหกับบริษัท Exedy Clutch 

India Pvt. Ltd. ซึ่งเปนบริษัทผลิตชิ้นสวนรถจักรยานยนตแหงหน่ึงในประเทศอินเดีย มูลคาตามสัญญาทั้งสิ้น 24.60 ลานบาท โดย

บริษัทจะใหความชวยเหลือในดานการเลือก และติดตั้งเครื่องฉีดอลูมิเนียมและสังกะสี รวมถึงใหการฝกอบรมในดานกระบวนการ

ผลิตและการควบคุมคุณภาพ โดยมีขอตกลงวาบริษัทดังกลาวจะไมทําการแขงขันในดานช้ินสวนอลูมิเนียมที่ขึ้นรูปดวยการฉีด

สําหรับรถจักรยานยนตในประเทศไทยกับบริษัท ซ่ึงบริษัทไดทําขอตกลงกับ    หางหุนสวนจํากัด ไอซีซี คอนซัลท ในการสนันสนุน

การและใหความชวยเหลือแกบริษัท Exedy Clutch India Pvt. Ltd. ตามขอตกลงใหบริการทางดานเทคนิคดังกลาว  

  โดยในป 2555 2556 และ 2557 บริษัทไดทําการรับรูรายไดจากการบริการตามขอตกลงนี้เทากับ 15.32 ลานบาท 

7.69 ลานบาท และ 4.01 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 3.23 รอยละ 1.94  และรอยละ 1.13 ของรายไดจากการ

ขายและใหบริการรวมในชวงเวลาเวลาเดียวกัน   

3. โครงสรางรายไดของบริษัท 

รายได 
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ไตรมาส 1 ป 2558 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. รายไดจากการขายชิน้สวน 434.61 89.23 335.62 81.66 328.18 90.04 98.87 89.70 

   ชิ้นสวนรถยนต 274.45 56.35 211.95 51.57 210.2 57.67 65.00 58.97 

   ชิ้นสวนรถจกัรยานยนต 93.76 19.25 71.34 17.36 55.58 15.25 13.73 12.46 

   ชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา 39.07 8.02 33.63 8.18 38.39 10.53 13.71 12.44 

   ชิ้นสวนเครื่องจกัรกลเกษตรและอืน่ๆ 27.33 5.61 18.7 4.55 24.01 6.59 5.52 5.83 

2. รายไดจากการขายแมพิมพ 24.55 5.04 60.13 14.63 24.7 6.78 9.87 8.95 

   ชิ้นสวนรถยนต 10.16 2.09 22.69 5.52 13.43 3.68 7.75 7.03 

   ชิ้นสวนรถจกัรยานยนต 8.29 1.7 33.22 8.08 8.39 2.3 0.61 0.55 

   ชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา 4.37 0.9 4.23 1.03 1.05 0.29 0.61 0.55 

   ชิ้นสวนเครื่องจกัรกลเกษตรและอืน่ๆ 1.74 0.36 - - 1.83 0.5 0.90 0.82 

รวมรายไดจากการขาย 459.16 94.27 395.75 96.29 352.88 96.81 108.75 98.67 

รายไดจากการใหบริการ1/ 15.32 3.14 7.69 1.87 4.01 1.1 - - 

รวมรายไดจากการขายและ
ใหบริการ 

474.48 97.42 403.44 98.17 356.89 98.17 108.75 98.67 

รายไดอืน่2/ 12.59 2.58 7.54 1.83 7.61 2.09 1.47 1.33 

รายไดรวม 487.07 100.00 410.98 100.00 364.5 100 110.22 100.00 



 
 
 
 

          Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 Factory :  Rojana  Industrial  Park  Rayong , 3/14  Moo  2,  T. Nongbua  A. Bankhai Rayong  21120 Tel :  038-961877 - 80   Fax : 038-961876 

28 
 

หมายเหตุ : 1/รายไดจากการใหบริการในป 2555 2556 และ 2557 เปนรายไดจากขอตกลงใหความชวยเหลือดานเทคนคิใหกบับริษัทผลิตชิ้นสวน

รถจกัรยานยนตแหงหนึ่งในประเทศอินเดยี มลูคาตามสัญญาทั้งสิน้ 24.60 ลานบาท 

 2/รายไดอื่นของบริษทัประกอบดวยรายไดจากการขายเศษวัตถุดบิจากการผลติ กําไรจากการขายสนิทรัพย การกลับรายการคาเผื่อลกูหนี้

สงสยัจะสูญ ดอกเบีย้รบั และรายไดอื่น เปนตน 

 

4. ปจจัยความเสี่ยง 

ปจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานและผลประกอบการของบริษัทอยางมี

นัยสําคัญ และแนวทางในการปองกันความเสี่ยง สามารถสรุปไดดังนี ้

 

4.1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมยานยนต 

 ในป 2557 บริษัทมีรายไดจากการขายสินคาและแมพิมพใหกับลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตซ่ึงประกอบดวย

อุตสาหกรรมรถยนตและรถจักรยานยนตเทากับ  356.89 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ  97.91  ของรายไดจากการขายและ

ใหบริการทั้งหมด ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียรายไดหากอุตสาหกรรมยานยนตมีการชะลอตัวลง เชน ภาพรวมตลาด

อุตสาหกรรมรถยนตป 2557 มียอดการผลิตรวม 1.88 ลานคัน  ซ่ึงลดลงจากป 2556 ที่มียอดการผลิตรวม 2.46 ลานคัน ลดลงคิด

เปนรอยละ 23.5 อันเนื่องมาจากยอดขายในประเทศที่ลดลง 33.7% และจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว อยางไรก็ตาม บริษัท

ออกแบบสายการผลิตใหมีความยืดหยุน สามารถผลิตชิ้นงานไดหลากหลาย และยังมีการเพ่ิมเคร่ืองจักรในการผลิตใหหลากหลาย

มากขึ้น จึงมีความสามารถในการผลิตสินคาใหกับอุตสาหกรรมอื่นเพื่อทดแทนยอดสั่งซื้อที่ลดลงจากอุตสาหกรรมยานยนตได 

4.2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญ 

บริษัทประกอบธุรกิจในลักษณะผลิตสินคาตามคําสั่งซื้อของลูกคา โดยในป 2557 บริษัทมีลูกคารายใหญซ่ึงมีสัดสวน

ยอดขายตอรายไดจากการขายรวมมากกวารอยละ 10 จํานวน 3  ราย คิดเปนสัดสวนรายไดเทากับรอยละ 50.95  ของรายไดจาก

การขายและใหบริการทั้งหมด โดยในป 2555 ป 2556 และป 2557 บริษัทมีรายไดจากกลุมลูกคาที่มียอดขายสูงสุด 10 อันดับแรก 

คิดเปนสัดสวนรอยละ รอยละ 80.16 รอยละ 72.04 และรอยละ 82.94 ของรายไดจากการขายและใหบริการทั้งหมด ทําใหรายได

ของบริษัทอาจไดรับผลกระทบหากกลุมลูกคารายใหญดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในซ้ือสินคาของบริษัท 

อยางไรก็ตาม กลุมลูกคารายใหญดังกลาวไดมีการซ้ือสินคาบริษัทอยางตอเนื่องมาเปนระยะเวลานาน โดยบริษัทมีการ

ประสานงานกับลูกคาอยางสม่ําเสมอเพื่อที่จะทราบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงคําสั่งซ้ือสินคาจากลูกคา ซึ่งลูกคาสวนใหญจะมีการ

ประมาณการณยอดผลิตลวงหนาใหแกบริษัทเปนเวลาประมาณ 1 เดือน จึงทําใหบริษัทสามารถคาดการณการเปลี่ยนแปลงของ

ยอดสั่งซื้อจากลูกคาแตละรายไดในระดับหนึ่ง อีกทั้ง บริษัทมีการกําหนดนโยบายดานสัดสวนของยอดขายตอลูกคาแตละรายตอง

ไมเกินรอยละ 30 ของยอดขายรวม เพ่ือปองกันผลกระทบตอรายไดหากมีการเปลี่ยนแปลงยอดผลิตของลูกคารายใหญ 
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4.3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

บริษัทดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนเพื่อใชเปนสวนประกอบรถยนต รถจักรยานยนต อุปกรณเครื่องใชไฟฟา เคร่ืองจักรกล

เกษตรและอื่นๆ ซึ่งตองใชอลูมิเนียมแทงเปนวัตถุดิบหลักซึ่งโดยคิดเปนสัดสวนของตนทุนขายในป 2557 ประมาณรอยละ 30.45  

ของตนทุนขายและใหบริการทั้งหมด โดยในชวงต้ังแตป 2548 ราคาอลูมิเนียมมีความผันผวนมากขึ้น โดยจะเห็นไดจากราคา

อลูมิเนียมในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นจาก 1,731 ดอลลารสหรัฐฯตอตันในเดือนมิถุนายน 2548 เปน 3,071 ดอลลารสหรัฐฯตอตันใน

เดือนกรกฎาคม 2551 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 77.40 ในชวงเวลาดังกลาว ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบหลักเปนผลมาจาก

ภาวะราคาตลาดโลกตามอุปสงคและอุปทานของผูผลิตและผูใชโลหะทั่วโลก และปจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอราคา เชน อัตรา

แลกเปลี่ยน อัตราภาษีนําเขา เปนตน โดยในเดือนธันวาคม 2557 ราคาอลูมิเนียมในตลาดโลกเทากับ 1909 ดอลลารสหรัฐฯตอตัน 

ทั้งนี้ บริษัทมีการตกลงกับลูกคาบางรายใหสามารถเปลี่ยนแปลงราคาของสินคาใหสอดคลองกับราคาวัตถุดิบได เมื่อ

ราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นจนถึงระดับตามที่ตกลงไว หรือมีการทบทวนราคาขายเปนระยะตามรอบเวลาที่กําหนด อยางไรก็ตาม บริษัท

อาจมีความเสี่ยงในกรณีท่ี ไมสามารถปรับราคาสินคาใหสอดคลองกับราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนไปไดทั้งหมด เชน ราคาของวัตถุดิบ

มิไดเปลี่ยนแปลงจนถึงระดับที่กําหนดไว หรือตนทุนในการผลิตเพิ่มขึ้นในขณะที่ยังไมถึงรอบระยะเวลาทบทวนราคาขาย ทั้งนี้ 

บริษัทไดมีการติดตามความเคลื่อนไหวราคาอลูมเินียมในตลาดอยางใกลชิด  เพื่อปองกันผลกระทบจากความผันผวนดังกลาว 

4.4. ความเสี่ยงจากการที่แมพิมพที่เปนกรรมสิทธ์ิของลูกคาเสื่อมสภาพ 

เน่ืองจากแมพิมพที่บริษัทใชผลิตชิ้นงานมีทั้งสวนที่เปนกรรมสิทธ์ิของบริษัทและเปนกรรมสิทธิ์ของลูกคาซึ่งแมพิมพที่เปน

กรรมสิทธิ์ของลูกคานั้นตองไดรับความยินยอมจากลูกคากอนที่จะสามารถทําการซอมแซมหรือจัดทําใหมไดหากแมพิมพดังกลาว

เสื่อมสภาพและบริษัทดําเนินการผลิตช้ินงานดังกลาวตอไปเพื่อรักษาสัมพันธภาพกับลูกคาบริษัทจะมีตนทุนที่เพ่ิมขึ้นจากการ

ตกแตงช้ินงานเพิ่มเติมหรือชิ้นงานที่ไมไดคุณภาพ ซึ่งหากบริษัทใชเวลาในการซอมแซมหรือจัดทําแมพิมพใหมลาชา เนื่องจาก

ลูกคาใชเวลานานในการอนุมัติหรือผูรับจางทําแมพิมพจัดทําไดชาก็ตาม จะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทได 

อยางไรก็ตาม บริษัทไดกําหนดอายุการใชงานของแมพิมพและจะทําการติดตอเจรจากับลูกคากอนที่แมพิมพจะหมดสภาพ เพื่อให

ลูกคาทราบเง่ือนไขดังกลาวและประมาณการณระยะเวลาในการจัดทําแมพิมพใหมในสวนที่ลูกคาอาจมีความลาชาในการอนุมัติ

การจัดทําแมพิมพใหม 

4.5. ปญหาดานการขาดแคลนแรงงาน 

ปจจุบันสถานประกอบการตางๆมีการแขงขันในการจางแรงงานที่มีทักษะ ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลน

แรงงานในการดําเนินงานหรือตองวาจางพนักงานในอัตราคาตอบแทนที่สูง อีกทั้งนโยบายเพ่ิมคาแรงขั้นต่ําเปน 300 บาท จะสงผล

ใหอัตราคาตอบแทนพนักงานโดยเฉลี่ยสูงขึ้น หรืออาจจะสูญเสียแรงงานที่มีทักษะได ซ่ึงจะสงผลกระทบโดยตรงตอการดําเนินงาน

ของบริษัท อยางไรก็ตาม ปจจุบันบริษัทไดคํานึงถึงสวัสดิภาพของพนักงาน โดยมีสวัสดิการตางๆ เชน โรงอาหาร คาอาหาร

กลางวัน คาเดินทาง และรถรับสงพนักงาน เปนตน เพื่อปองกันการเคลื่อนยายแรงงานโดยเฉพาะแรงงานที่ใชทักษะซึ่งเปนกําลัง

สําคัญของบริษัท ทั้งนี้บริษัทยังสามารถวาจางสถานประกอบการอื่นในการดําเนินงานที่ตองใชแรงงานเปนหลัก เชน งานตกแตง

ช้ินงาน เปนตน เพ่ือเพิ่มความยืดหยุนในการผลิตและลดผลกระทบจากการแขงขันดานแรงงาน 
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5. ขอมูลรายชื่อกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก 

5.1. คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่  30 มิถุนายน 2558 มีจํานวนทั้งสิ้น 8 ทาน ซ่ึงประกอบดวย 

ช่ือ – สกุล ตําแหนง 

1. นายมาซามิ  คัตซูโมโต ประธานกรรมการ 

2. นายนาโอะฮิโร/1 ฮามาดา กรรมการ 

3. นายรัฐวัฒน  ศุขสายชล กรรมการ 

4. นางพูนศรี/1 ปทมวรกุลชัย กรรมการ 

5. นายยุทธนา แตปางทอง กรรมการ 

6. นางสาววลัยภรณ กณิกนันต กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. นายนิพันธ ต้ังพิรุฬหธรรม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

8. นายสันติ เนียมนิล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ  1/นางพูนศรี ปทมวรกุลชัย และนายนาโอะฮิโร ฮามาดา เปนกรรมการที่เปนตัวแทนจากกลุมปนทอง 
  โดยมีนางสาวสกุลทิพย หอมณีทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายมาซามิ คัตซูโมโต และนายนาโอะฮิโร ฮามาดา ลงลายมือช่ือรวมกันเปนสอง

คนและประทับตราสําคัญของบริษัท และใหนายมาซามิ คัตซูโมโต และนายนาโอะฮิโร ฮามาดา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ

รวมกันกับนายรัฐวัฒน ศุขสายชล รวมกันเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัทในเอกสารตางๆที่ใชย่ืนตอหนวยงาน

ราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ สมาคม สถาบัน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 

5.2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีจํานวนทั้งสิ้น 3 ทาน ซึ่งประกอบดวย 

ช่ือ – สกุล ตําแหนง 

นางสาววลัยภรณ กณิกนันต* ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายนิพันธ ตั้งพิรุฬหธรรม กรรมการตรวจสอบ 

นายสันติ เนียมนิล กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ : *นางสาววลัยภรณ กณิกนันตเปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูความสามารถเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการ

สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได โดยสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี และประกาศนียบัตรขั้นสูงทางการ
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สอบบัญชี และมีประสบการณทํางานในดานการเปนท่ีปรึกษาทางดานบัญชี เชน เปนที่ปรึกษาทางดานบัญชีใหแกบริษัท เอสซี ซิส

เต็ม เน็ตเวิรค จํากัด และบริษัท ไอซ่ิน คลัทช ดิสค เปนตน 

โดยมีการแตงตั้งนางสาวประภาพรรณ ชนะพาล มาทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

5.3. ผูถือหุนของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ประกอบดวย 

ลําดับ รายช่ือ 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2558 

จํานวนหุน รอยละ 

1 กลุมปนทอง1/ 

- บริษัท ไทยอินดัสเตรียล พารท จํากัด 

- บริษัท โกลบอล เรียลลิตี้ จํากัด 

- บริษัท เจทีดับบลิว แอ็ซเซท จํากัด 

- นายพีระ ปทมวรกุลชัย 

- นายนาโอะฮิโร ฮามาดา 

- นางสมศรี ดวงประทีป 

- นายสุเรนทร สุวรรณวงศกิจ 

- นายสมชาย เบ็ญจาศิริโรจน 

- นางสาวอรุณี เลื่อมประพางกูล 

- นายพีร ปทมวรกุลชัย 

- นายชนินทร ผูพิพัฒนหิรัญกุล 

- นางสาวเกสรา ผูพิพัฒนหิรัญกุล 

76,768,400 

30,004,200 

20,000,000 

16,579,200 

5,000,000 

2,100,000 

1,100,000 

1,100,000 

500,000 

210,000 

100,000 

50,000 

25,000 

34.54 

 

 

2 กลุมนายมาซามิ คัตซูโมโต 

- นายมาซามิ คัตซูโมโต 

- นายชิเกฮิโร คัตซูโมโต 

28,050,200 

28,050,000 

200 

12.62 

 

3 นางอภิราดี อมาตยกลุ 5,800,000 2.61 

4 นายจักรพงษ โลหะเจริญทรัพย 5,611,800 2.52 

5 นายจิรัฏฐ ปางวิรุฬหรักษ 5,109,500 2.30 

6 นายเกษมสันต บุญเจริญ 4,558,300 2.05 

7 นายอมร เสริฐสอน 3,817,100 1.72 

8 นายเสกสรร ชุโนทัยสวัสดิ์ 3,731,800 1.68 

9 นางสุพิชฌาย วาสประเสริฐสุข 3,000,000 1.35 

10 อื่นๆ 85,830,058 38.61 
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ลําดับ รายช่ือ 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2558 

จํานวนหุน รอยละ 

รวม 222,277,158 100.00 
หมายเหต:ุ 1/กลุมปนทอง อยูภายใตการควบคุมของกลุมตระกลูปทมวรกลุชยั โดยมผีูถือหุนหลกัประกอบดวย นายพีระ ปทมวรกลุชยั นายพีร ปทมวร

กลุชยั และนางสาวนานา ปทมวรกุลชยั ประกอบธุรกจินคิมอุตสาหกรรม ธุรกจิเหลก็และโลหะ ธุรกจิชิน้สวนสําหรับภาคอุตสาหกรรม และ

ธุรกจิขนสงและรถเชา 

  

6. การเปล่ียนแปลงการเพิ่มทุนภายในป 2557 - 2558 ที่ผานมา 

ป รายละเอียด 

2556 - บริษัทไดทําการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทเสนอขายใหแกกรรมการ และ

พนักงานของบริษัท (ESOP) จํานวน 6,000,000 หนวย มูลคาที่ตราไว 0.50 บาท ตอ 1 หนวย ตอ 1หุน 

แบงการใชสิทธิออกเปน 10 คร้ัง โดยมีอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิเทากับ 5 ป นับจากวันที่ใบสําคัญ

แสดงสิทธิมีการออกและเสนอขายเปนครั้งแรก 

- ครั้งที่ 1 : วันที ่9-11 พฤศจิกายน 2556 มีผูใชสิทธิจํานวน 724,783 หนวย หรือคิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 

362,391.50 บาท คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรแตยังไมมีการใชสิทธิจํานวน 5,275,217 หนวย 

2557 - ครั้งที่ 2 : วันที ่3-5 พฤศจิกายน 2557 มีผูใชสิทธิจํานวน 1,552,424 หนวย หรือคิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 

776,212 บาท คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรแตยังไมมีการใชสิทธจํิานวน 3,722,792 หนวย 
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สวนที ่3 

ขอมูลทางการเงินของบริษัทเปรียบเทียบยอนหลัง 3 ปและไตรมาสลาสุด 

 

1. ตารางสรุปงบการเงิน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 

(หนวย : ลานบาท) 

สรุปรายการ ตรวจสอบแลว สอบทาน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน สิน้สดุ 31 ธ.ค. 55* สิน้สดุ 31 ธ.ค. 56 สิน้สดุ 31 ธ.ค. 57 สิน้สดุ 31 ม.ีค. 58 

  จํานวน % จํานวน %  จํานวน  % จํานวน % 

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด 20.46 5.89 20.88 6.12 7.03  2.10 6.88 2.07 

ลกูหนีก้ารคาและลกูหนี้อืน่ 64.11 18.44 51.6 15.11   49.99  14.92 54.36 16.33 

สินคาคงเหลือ 42.47 12.22 41.16 12.06 47.20  14.09 45.51 13.67 

สินทรพัยหมุนเวียนอื่น 21.36 6.14 10.35 3.03   12.71  3.79 12.49 3.75 

รวมสินทรัพยหมนุเวียน 148.40 42.69 123.99 36.32 116.93  34.91 119.24 35.81 

เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระหลกัประกนั 5.98 1.72 5.98 1.75   5.98  1.79 5.98 1.80 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 190.17 54.71 194.83 57.07 193.43  57.74 188.79 56.70 

สินทรพัยไมมีตัวตน 2.00 0.58 2.85 0.83   2.45  0.73 2.48 0.74 

สินทรพัยภาษีเงินไดรอการตัดบญัช ี - - 5.61 1.64 11.11  3.32 11.11 3.34 

สินทรพัยไมหมุนเวียนอื่น 1.05 0.30 8.14 2.38     5.09  1.52 5.37 1.61 

รวมสินทรัพยไมหมนุเวียน 199.20 57.31 217.41 63.68 218.06  65.09 213.73 64.19 

รวมสินทรัพย 347.60 100.00 341.40  100.00 334.99  100.00 332.97 100.00 

เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงิน 
65.44 18.83 61.07 17.89   56.70  16.93 65.55 19.69 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 93.17 26.80 80.36 23.54 77.86  23.24 67.55 20.29 

หนีส้ินสวนทีถ่ ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 18.40 5.29 23.49 6.88 21.10  6.30 20.23 6.08 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วของ -  - -  - 21.00  6.27 21.00 6.31 

หนีส้ินหมนุเวียนอืน่ 19.80 5.70 8.19 2.40 20.81  6.21 14.54 4.37 

รวมหนีส้นิหมนุเวียน 196.81 56.62 173.11 50.71 197.47  58.95 188.87 56.72 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 28.59 8.22 16.62 4.87 4.17  1.24 3.48 1.05 

หนีส้ินภายใตสญัญาเชาการเงินระยะยาว 9.19 2.64 7.86 2.30    2.93  0.87 8.31 2.50 

หนีส้ินภาษีเงินไดรอการตัดบญัช ี 1.29 0.37 - -  -  - - 0.00 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพนกังาน 1.64 0.47 2.85 0.83     2.99  0.89 3.26 0.98 

รวมหนีส้นิไมหมนุเวียน 40.71 11.71 27.33 8.01 10.09  3.01 15.05 4.52 

รวมหนีส้นิ 237.52 68.33 200.44 58.71 207.56  61.96 203.92 61.24 
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สรุปรายการ ตรวจสอบแลว สอบทาน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน สิน้สดุ 31 ธ.ค. 55* สิน้สดุ 31 ธ.ค. 56 สิน้สดุ 31 ธ.ค. 57 สิน้สดุ 31 ม.ีค. 58 

  จํานวน % จํานวน %  จํานวน  % จํานวน % 

ทุนจดทะเบยีน 113.00 32.51 113.00 33.10 113.00  33.10 113.00 33.94 

ทุนที่ออกและชําระแลว 88.00 25.32 110.36 32.33 111.14  33.18 111.14 33.38 

สวนเกินมูลคาหุนสามญั     30.98 9.07 32.4 9.67 32.41 9.73 

ใบสําคัญแสดงสทิธ ิ     0.48 0.14 1.15  0.34 1.46 0.44 

สํารองตามกฎหมาย -   -   2.22 0.65 2.22  0.66 2.22 0.67 

กําไรสะสมทีย่ ังไมไดจัดสรร -   -   -3.08 -0.90 -19.48  -5.82 -18.17 -5.46 

รวมสวนของเจาของ 2.22 0.64 140.96 41.29 127.43  38.04 129.05 38.76 

รวมหนีส้นิและสวนของผูถอืหุน 2.22 0.64 341.40  100.00 334.99  100.00 332.97 100.00 

* งบการเงินป 2555 เนื่องจากป 2556 มีการบังคับใชมาตรฐานบญัชีเรื่องภาษีเงินไดผูสอบบญัชีไดมกีารปรับปรุงสําหรบัรายการหนีส้นิภาษีเงินได

รอการตัดบัญชี และภาษีเงินได ซึ่งไดมกีารแกไขงบการเงินป 2554  
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งบกําไรขาดทุน 

 
  (หนวย : ลานบาท) 

  ตรวจสอบแลว  สอบทาน 

สรุปรายการ 
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ไตรมาส 1 ป 2557 ไตรมาส 1 ป 2558 

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 

  จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

รายไดจากการขายและบริการ 474.48 97.42 403.44 98.16  356.89 100.00 78.35 100.00 108.75 100.00 

ตนทนุขายและบรกิาร -400.89 -82.31 -368.12 -89.57 -321.50 -90.08 -69.51 -88.72 -90.51 -83.23 

กําไรขัน้ตน 73.59 15.11 35.32 8.59     35.39 9.92 8.84 11.28 18.24 16.77 

คาใชจายในการขาย -5.8 -1.19 -6.42 -1.56 - 7.26 -2.03 -1.73 -2.21 -1.94 -1.78 

คาใชจายในการบรหิาร -52.33 -10.74 -49.35 -12.01 -49.61 -13.90 -12.10 -15.44 -14.42 -13.26 

กําไรจากการดําเนินงาน 15.46 3.17 -20.45 -4.98 -21.48 -6.02 -4.99 -6.37 1.88 1.73 

รายไดอืน่ 12.59 2.58 7.56 1.84        7.61 2.13 1.95 2.49 1.47 1.35 

ตนทนุทางการเงิน -7.56 -1.55 -8.16 -1.99 -8.03 -1.99 -1.90 -2.43 -2.03 -1.87 

กําไรกอนภาษีเงินได 20.49 4.21 -21.05 -5.12 -21.90 -6.14 -4.94 -6.31 1.32 1.21 

ภาษีเงินได -3.25 -0.67 6.47 1.57       5.50 1.54 1.63 2.08 0 0.00 

กําไรสําหรบังวด 17.24 3.54 -14.58 -3.55 -16.40 -4.60 -3.31 -4.22 1.32 1.21 

กําไรเบ็ดเสร็จอืน่ -   -   -   -    -    - - - - - 

กําไรเบ็ดเสรจ็สําหรับงวด 17.24 3.54 -14.58 -3.55 -16.40 -4.60 -3.31 -4.22 1.32 1.21 

      

กําไร(ขาดทนุ)ตอหุนขัน้พื้นฐาน  

จํานวนหุนสามญัถัวเฉลีย่ถวง

น้ําหนกั (ลานหุน) 
176.00 

 
 205.20  

 
221.00  220.72 

 
222.28  

กําไรตอหุน (บาท/หุน)  0.10  
 

-0.07 
 

-0.074  -0.0148  0.0059  

ที่มลูคาที่ตราไว 0.50 บาท/หุน 0.50  
 

       0.50  
 

0.50  0.50  0.50  
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งบกระแสเงินสด 

 
(หนวย : ลานบาท) 

สรุปรายการงบกระแสเงินสด 
 ตรวจสอบแลว  สอบทาน 

 ป 2555   ป 2556   ป 2557  ไตรมาส 1 ป 2558 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน        

กําไรกอนภาษีเงินได     20.49  - 21.05  - 21.90  1.32 

ปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสด

สทุธิไดมาจาก (ใชไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 
      

 

คาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย     20.39      26.37      26.15  6.77 

ขาดทุน (กําไร) จากการตัดจําหนายสนิทรพัย       2.20        0.13  - 0.38  - 

หนีส้งสยัจะสูญ       0.13   -                -   - 

ขาดทุน (กําไร) จากการตีมลูคาสินคาลดลง       6.28  -  6.65        1.88  -1.49 

      ขาดทุน (กําไร) จากการดอยคาสนิทรัพย      3.12        2.09    0.36  - 

ประมาณการหนีส้ินผลประโยชนพนกังาน    0.28       1.21  14  0.26 

คาใชจายจากการใหใบสําคัญแสดงสทิธ ิ  -       0.48    0.67  0.30 

     ดอกเบีย้รับ - 0.19  - 0.18  -  0.14  -0.084 

     ดอกเบีย้จาย   7.56        8.16      7.03  2.03 

กําไรจากการดําเนนิงานกอนการเปลีย่นแปลงใน

สินทรพัยและหนีส้ินดําเนนิงาน 
    60.26    10.56   13.82  

9.11 

การเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยดําเนินงาน 

(เพิ่มขึ้น) ลดลง 
      

 

ลกูหนีก้ารคาและลกูหนี้อืน่ -  6.19      12.51        1.61  -4.38 

สินคาคงเหลือ - 23.76   7.96  - 7.92  3.18 

สินทรัพยหมุนเวยีนอื่น -11.40      11.01  - 2.27  0.96 

สินทรัพยไมหมุนเวยีนอื่น -0.01  - 5.17        0.01  0.071 

การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิดําเนนิงานเพิ่มขึน้ 

(ลดลง) 
      

 

เจาหนีก้ารคาและเจาหนี้อื่น     26.24  - 12.80  - 2.32  -10.42 

หนีส้ินหมนุเวียนอืน่     12.08  - 11.59      12.60  -6.27 

เงินสดรับจากการดําเนินงาน     57.22      12.48      15.53  -7.90 

รับดอกเบีย้       0.20        0.17        0.14  0.084 

จายภาษีเงินได - 2.26  - 1.92  -1.86  -0.20 

เงินสดสุทธิไดมาจากกจิกรรมดําเนนิงาน    55.16     10.73  13.80  -8.01 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมการลงทุน        
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สรุปรายการงบกระแสเงินสด 
 ตรวจสอบแลว  สอบทาน 

 ป 2555   ป 2556   ป 2557  ไตรมาส 1 ป 2558 

เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระค้ําประกันเพิ่มขึ้น - 0.79   -      - 

ซื้ออาคารและอุปกรณ - 46.02  - 32.60  - 19.13  -1.99 

ซื้อสนิทรพัยไมมตีัวตน - 1.30  -1.36  - 0.16  -0.16 

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ       1.30      14.83        0.50  - 

เงินสดสุทธิใชไปจากกจิกรรมลงทนุ - 46.81  - 19.13  - 18.79  -2.16 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน        

เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) 
      7.59  - 4.37  - 4.37  8.85 

รับเงินกูยมิระยะสั้นจากบคุคลและกิจการที่

เกีย่วของ 
        23.50  

- 

จายชําระเงินกูยิมระยะสัน้จากบุคคลและกจิการ

ที่เกี่ยวของ 
    - 2.50  

- 

รับเงินกูยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน     13.72   -    
 

- 

จายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 9.64  - 11.47  - 11.98  -3.06 

เงินรับจากสัญญาขายและเชาคนื - -        4.60  9.58 

จายชําระเงินหนีส้ินภายใตสญัญาเชาการเงิน - 4.28  -11.72  - 13.12  -3.44 

เงินปนผลจาย  -    - 8.80  
 

- 

ดอกเบีย้ - 7.56  - 8.17  - 7.21  -1.91 

รับชําระคาหุนสามัญ  -        53.35        2.20  - 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กจิกรรม

จัดหาเงิน 
- 0.17       8.82       8.87  10.02 

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธ ิ      8.18       0.42  - 13.86  -0.15 

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสดคงเหลือตนป     12.28      20.46      20.88  7.03 

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสดคงเหลือสิ้นป     20.46     20.88        7.03  6.88 
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2. ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินที่สาํคัญ 

 

อัตราสวนทางการเงิน   2555 2556 2557 
ไตรมาส

1/2558 

อัตราสวนสภาพคลอง  (Liquidity ratio) 

อัตราสวนสภาพคลอง เทา 0.75 0.72 0.59 0.63 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.43 0.42 0.29 0.32 

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด เทา 0.29 0.07 0.11 0.04 

อัตราสวนหมุนเวยีนลกูหนี้การคา เทา 8.16 8.03 7.03 2.11 

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ วัน 44.13 44.83 51.92 45.35 

อัตราสวนหมุนเวยีนสนิคาคงเหลอื เทา 11.89 8.8 7.28 1.95 

ระยะเวลาขายสินคาเฉลีย่* วัน 30.29 40.9 50.14 43.10 

อัตราสวนหมุนเวยีนเจาหนี ้ เทา 6.4 5.08 3.68 1.30 

ระยะเวลาชําระหนี ้ วัน 56.29 70.81 99.18 6.11 

Cash cycle วัน 18.13 14.92 2.26 79.72 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร  (Profitability ratio) 

อัตรากําไรข้ันตน % 15.51 8.75 9.92 16.77 

อัตรากําไรจากการดําเนนิงาน % 3.26 -5.07 -3.89 3.04 

อัตรากําไรอืน่ % 4.21 -5.12 2.13 1.36 

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร % 356.77 -52.47 -99 -88 

อัตรากําไรสทุธ ิ % 3.54 -3.55 -4.6 1.19 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % 15.6 -10.34 -12.88 1.03 

อัตราสวนแสดงประสทิธิภาพในการดําเนนิงาน  (Efficiency ratio) 

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรพัย % 5.59 -4.23 -4.9 0.39 

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถาวร % 21.94 6.13 -8.48 0.70 

อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 1.58 1.19 1.07 0.33 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน  (Financial policy ratio) 

อัตราสวนหนีส้ินตอสวนของผูถอืหุน เทา 2.15 1.42 1.63 1.46 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบีย้ เทา 6.6 1.55 4.98 3.94 

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผกูพนั - Cash basis เทา 1.08 0.27 0.37 0.32 

อัตราการจายเงินปนผล % -    -0.6  - - 
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3. การวิเคราะหฐานะและคําอธิบายของฝายจัดการ 

 
3.1. ผลการดาํเนินงาน 

บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) กอต้ังขึ้นโดย บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง อินดัสทรี จํากัด 

(ประเทศญี่ปุน) เม่ือวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2539 โดยมีสํานักงานและโรงงานตั้งอยูเขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด

ระยอง ในเนื้อที่ 14 ไร 149.6 ตารางวา ดําเนินธุรกิจผลิตช้ินสวนยานยนต ชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา และช้ินสวนเครื่องจักรกลเกษตร 

โดยการฉีดหลอขึ้นรูปแรงดันสูง (HPDC) โดยใชแมพิมพ วัตถุดิบที่ใชคืออลูมิเนียมและสังกะสี นอกจากนี้บริษัทยังใหบริการ

ออกแบบแมพิมพสําหรับการฉีดขึ้นรูปใหกับลูกคาเพ่ือผลิตช้ินงานตามที่ลูกคาตองการอีกดวย 

รายได  

ในป 2555 รายไดรวมของบริษัทเทากับ 487.07 ลานบาทเพ่ิมขึ้น 124.44 ลานบาทจากในป 2554 หรือคิดเปนอัตราการ

ขยายตัวรอยละ 34.32 เน่ืองจากการเติบโตของเศรษฐกิจ และยอดการผลิตที่เพิ่มขึ้นสวนหนึ่งมาจากลูกคากลุมที่ไดรับผลกระทบ

จากวิกฤตการณนํ้าทวมในชวงปลายป 2554 นอกจากนี้บริษัทยังมีรายไดจากการบริการ โดยมีการทําขอตกลงใหความชวยเหลือ

ดานเทคนิคใหกับบริษัทผลิตชิ้นสวนรถจักรยานยนตแหงหน่ึงในประเทศอินเดีย ซึ่งบริษัทรับรูรายไดจากขอตกลงดังกลาวสําหรับป 

2555 เทากับ 15.32 ลานบาท 

ในป 2556 รายไดรวมของบริษัทเทากับ 410.99 ลานบาท ลดลงจากป 2555 เทากับ 76.08 ลานบาท หรือ รอยละ 15.62 

เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ดานธุรกิจยานยนตที่ชะลอตัว อันเนื่องจากการยกเลิกการจองรถยนตตามนโยบายรถคัน

แรกของรัฐบาล สงผลใหมีการชะลอตัวของคําสั่งซื้อจากลูกคาซึ่งเลื่อนออกไป นอกจากนี้บริษัทยังมีรายไดจากการบริการโดยมีการ

ทําขอตกลงใหความชวยเหลือดานเทคนิคใหกับบริษัทผลิตช้ินสวนรถจักรยานยนตแหงหนึ่งในประเทศอินเดีย ซึ่งบริษัทรับรูรายได

จากขอตกลงดังกลาวสําหรับป 2556 เทากับ 7.69 ลานบาท 

ในป 2557 รายไดรวมของบริษัทเทากับ 364.50 ลานบาท ลดลงจากป 2556 เทากับ 46.49 ลานบาท หรือ รอยละ 11.31 

เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ดานธุรกิจยานยนตที่ชะลอตัว อันเนื่องจากการยกเลิกการจองรถยนตตามนโยบายรถคัน

แรกของรัฐบาล สงผลใหมีการชะลอตัวของคําสั่งซื้อจากลูกคาซึ่งเลื่อนออกไป นอกจากนี้บริษัทยังมีรายไดจากการบริการโดยมีการ

ทําขอตกลงใหความชวยเหลือดานเทคนิคใหกับบริษัทผลิตช้ินสวนรถจักรยานยนตแหงหนึ่งในประเทศอินเดีย ซึ่งบริษัทรับรูรายได

จากขอตกลงดังกลาวสําหรับป 2557 เทากับ 4.01 ลานบาท 

 ในงวดไตรมาส 1 ป 2558 รายไดรวมของบริษัทเทากับ 110.22 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 37.26 เมื่อ

เทียบกับงวดเดียวกันของป 2557 ซ่ึงการเพ่ิมขึ้นของรายไดรวมเน่ืองจากรายไดจากการขายปรับตัวดีขึ้น 
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รายไดรวมของบริษัทสามารถสรุปไดดังนี้ 

                                                                                                                                                               (หนวย : ลานบาท) 

รายได 
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ไตรมาส 1 ป 2558 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. รายไดจากการขายชิน้สวน 434.61 89.23 335.62 81.66 328.18 90.04 98.87 89.70 

   ชิ้นสวนรถยนต 274.45 56.35 211.95 51.57 210.2 57.67 65.00 58.97 

   ชิ้นสวนรถจกัรยานยนต 93.76 19.25 71.34 17.36 55.58 15.25 13.73 12.46 

   ชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา 39.07 8.02 33.63 8.18 38.39 10.53 13.71 12.44 

   ชิ้นสวนเครื่องจกัรกลเกษตรและอืน่ๆ 27.33 5.61 18.7 4.55 24.01 6.59 5.52 5.83 

2. รายไดจากการขายแมพิมพ 24.55 5.04 60.13 14.63 24.7 6.78 9.87 8.95 

   ชิ้นสวนรถยนต 10.16 2.09 22.69 5.52 13.43 3.68 7.75 7.03 

   ชิ้นสวนรถจกัรยานยนต 8.29 1.7 33.22 8.08 8.39 2.3 0.61 0.55 

   ชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา 4.37 0.9 4.23 1.03 1.05 0.29 0.61 0.55 

   ชิ้นสวนเครื่องจกัรกลเกษตรและอืน่ๆ 1.74 0.36 - - 1.83 0.5 0.90 0.82 

รวมรายไดจากการขาย 459.16 94.27 395.75 96.29 352.88 96.81 108.75 98.67 

รายไดจากการใหบริการ1/ 15.32 3.14 7.69 1.87 4.01 1.1 - - 

รวมรายไดจากการขายและ

ใหบริการ 
474.48 97.42 403.44 98.17 356.89 98.17 108.75 98.67 

รายไดอืน่2/ 12.59 2.58 7.54 1.83 7.61 2.09 1.47 1.33 

รายไดรวม 487.07 100.00 410.98 100.00 364.5 100 110.22 100.00 

* รายไดอื่น หมายถึง รายไดจากการขายเศษวัตถุดิบจากการผลิต กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดข้ึนจริง กําไร (ขาดทุน)จากการตัด

จําหนายทรัพยสิน กําไร(ขาดทุน) จากการตีมูลคาสินคาลดลง ดอกเบี้ยรับ และรายไดอื่น 

 

รายไดจากการขายและบริการ 

  โครงสรางรายไดของบริษัทในป 2555 ป 2556 ป 2557 และไตรมาส 1 ป 2558  บริษัทมีรายไดหลักจากการจําหนาย

ช้ินสวนและแมพิมพแกลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมรถยนต โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 58.44 รอยละ 57.09 รอยละ 61.37 และรอย

ละ 56.65 ของรายไดรวมตามลําดับ รายไดจากลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมจักรยานยนตคิดเปนอัตราสวนรอยละ 20.95 รอยละ 

25.44  รอยละ 17.55 และรอยละ 13.01ของรายไดรวมตามลําดับ รายไดจากลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาคิดเปน

สัดสวนรอยละ 8.92 รอยละ 9.21 รอยละ 10.82 และรอยละ 12.99 ของรายไดรวมตามลําดับ และรายไดจากลูกคาในกลุม

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเกษตรและอื่นๆ คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.97 รอยละ 4.55 รอยละ 7.09 และ รอยละ 6.65 ของรายได

รวมตามลําดับ 
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รายไดอื่น 

ในป 2555  ป 2556 ป 2557 และไตรมาส 1 ป 2558 บริษัทมีรายไดอื่นจํานวน 12.59 ลานบาท 7.56 ลานบาท  7.60 

ลานบาท และ 1.47 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงคิดเปนสัดสวนตอรายไดรวม รอยละ 2.58 รอยละ 1.87 รอยละ 2.13 และรอยละ 1.34 

ของรายไดรวมตามลําดับ โดยรายไดอื่นของบริษัท ไดแก รายไดจากการขายเศษวัตถุดิบจากการผลิต กําไร(ขาดทุน)จากอัตรา

แลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง กําไร(ขาดทุน)จากการตัดจําหนายทรัพยสิน กําไร(ขาดทุน)จากการตีมูลคาสินคาลดลง ดอกเบี้ยรับ 

และรายไดอื่น เปนตน ในป 2557 รายไดอื่นเพิ่มขึ้น 0.04 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.01 เม่ือเทียบกับในป 2556 เนื่องจาก

รายการขายเศษวัตถุดิบจากการผลิตเพิ่มขึ้นจากป 2556  

ในไตรมาส 1 ป 2558 รายไดอื่นเพิ่มขึ้น 1.47 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.33เมื่อเทียบกับในป 2557 เนื่องจาก

รายการขายเศษวัตถุดิบจากการผลิตเพิ่มขึ้นจากป 2557 

ตนทุนขาย และกําไรขั้นตน 

ในป 2555 ป 2556 ป 2557 และไตรมาส 1 ป 2558 บริษัทมีตนทุนขายรวม 400.89 ลานบาท 368.12 ลานบาท 321.50 

ลานบาท และ 90.51 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 84.49 รอยละ 91.25 รอยละ 90.08 และรอยละ 83.23 ของ

รายไดจากการขายและบริการตามลําดับ สงผลใหในป 2555 ป 2556 ป 2557 และไตรมาส 1 ป 2558 บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตน

รอยละ 15.51 รอยละ 8.75 รอยละ 9.92 และรอยละ 16.77 ของรายไดจากการขายและบริการตามลําดับ  

ในป 2556 บริษัทมีตนทุนขายเพิ่มขึ้นเทากับ 32.77 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.75 เม่ือเทียบจากป 2555 เนื่องจาก

สวนเพิ่มดังนี้ 

- คาแรงงานเพิ่มขึ้น 8.96 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.43 ของตนทุนขาย และ คาจางแรงงานภายนอกเพิ่มขึ้น 18.47 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.02 ของตนทุนขาย คาแรงงานที่ปรับเพิ่มขึ้นเปนการปรับเพิ่มคาจางแรงงานภายในบริษัท 

และภายนอกบริษัทซึ่งสงผลมาจากการประกาศใชนโยบายคาแรงงานข้ันตํ่าของรัฐบาล 

- คาเสื่อมราคาทรัพยสินเพิม่ขึ้น  2.87 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.78 ของตนทุนขาย อันเปนผลมาจากบริษัทมีการ

ลงทุนในเครื่องจักร และอุปกรณโรงงานในป 2556 เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพราะตองการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

                  ในป 2557 บริษัทมีตนทุนขายลดลงเทากับ 46.62 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราลดลงรอยละ 12.66 เมื่อเทียบจากป 

2556 สาเหตุมาจากยอดขายที่ลดลงเทากับ 46.54 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 11.54 

 สําหรับงวดไตรมาส 1 ป 2558 บริษัทมีตนทุนขายเพิ่มขึ้นเทากับ 21.00 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 30.20 

เม่ือเทียบกับตนทุนขายสําหรับงวดไตรมาส 1 ป 2557 โดยมีสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นจากบริษัทมีรายไดจากการขายและบริการ

เพ่ิมขึ้นในไตรมาส 1 ป 2558 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2557ซ่ึงมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของรายไดจากการขายรอยละ 37.26 

 

คาใชจายในการขายและการบริหาร 

 คาใชจายในการขายสวนใหญของบริษัทเปนคาใชจายคงที่ เชน เงินเดือน คาลวงเวลา โบนัสของพนักงานฝายขาย และ

คาเชารถขนสงสินคา เปนตน โดยในป 2555 ป 2556 ป 2557 และไตรมาส 1 ป 2558 คาใชจายในการขายของบริษัทเทากับ  5.80 

ลานบาท  6.41 ลานบาท 7.26 ลานบาท และ 1.94 ลานบาท ตามลําดับ หรือเปนสัดสวนรอยละ 1.19 รอยละ 1.56 รอยละ 2.03 

และรอยละ 1.76 ของรายไดรวมตามลําดับ  
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ในป 2556 และป 2557 คาใชจายในการขายปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 10.59 และ 13.26 เมื่อเทียบกับปกอนหนาตามลําดับ 

เน่ืองจากการปรับทีมงานของฝายขายโดยการเจาะตลาดลูกคารายใหม และพยายามเขาเปน First Tier ของกลุมอุตสาหกรรมงาน

หลออลูมิเนียมประกอบกับการเร่ิมบุกตลาดเพ่ือแตกสายการผลิตงานหลอ และงานฉีดโลหะในแบบอื่น ๆ 

สําหรับงวดไตรมาส 1 ป 2558 คาใชจายในการขายปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 12.07 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน

หนา ซ่ึงมีสาเหตุจากการปรับอัตราเงินเดือนและผลประโยชนอื่นของพนักงานฝายขายเพิ่มขึ้น 

                สําหรับคาใชจายในการบริหารของบริษัทในป 2555 ป 2556 ป 2557 และไตรมาส 1 ป 2558 เทากับ 52.33 ลานบาท 

49.35 ลานบาท 49.61 ลานบาท และ 14.42 ลานบาท ตามลําดับ หรือเปนสัดสวนรอยละ 10.74 รอยละ12.01 รอยละ 13.90 และ

รอยละ 13.08 ของรายไดรวมในแตละชวง ตามลําดับ  

ในป 2556 คาใชจายในการบริหารปรับตัวลดลงรอยละ 5.69 เมื่อเทียบกับป 2555  เนื่องจากการปรับลดโบนัสพนักงาน

ประจําปจากที่จาย 2-3 เดือน เปน 1 เดือน เปนผลมาจากยอดขายที่ลดลงในป 2556 

ป 2557 คาใชจายในการบริหารปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 0.26 เม่ือเทียบกับป 2556  เนื่องจากคาใชจายคงที่ในป 2556 

บางรายการไดมีการปรับเพิ่มขึ้น เชน การปรับเงินเดือนประจําป 

 สําหรับงวดไตรมาส 1 ป 2558 บริษัทมีคาใชจายในการบริหารปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ19.18 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของ

ป 2557 เน่ืองจากการปรับอัตราเงินเดือนและผลประโยชนอื่นของพนักงานฝายบริหารเพิ่มขึ้น 

 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน และอัตรากําไรสุทธิ 

ในป 2556 และป 2557 บริษัทมีการขาดทุนจากการดําเนินงานเทากับ 20.45 ลานบาท และ 21.90 ลานบาท หรือคิด

เปนอัตราขาดทุนจากการดําเนินงานเทากับรอยละ 232.29 และ รอยละ 6.14 ของรายไดรวม ตามลําดับ ซ่ึงการขาดทุนจากการ

ดําเนินงานในชวงดังกลาว มีสาเหตุหลักจากอัตรากําไรขั้นตนที่ปรับตัวลดลงเนื่องจากคาแรงงานที่ปรับเพิ่มขึ้นเปนการปรับเพิ่ม

คาจางแรงงานภายในบริษัท และภายนอกบริษัทซ่ึงสงผลมาจากการประกาศใชนโยบายคาแรงงานขั้นตํ่าของรัฐบาล ประกอบกับ

ยอดขายลดลงจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ดานธุรกิจยานยนตที่ชะลอตัว อันเนื่องจากการยกเลิกการจองรถยนตตาม

นโยบายรถคันแรกของรัฐบาล สงผลใหมีการชะลอตัวของคําสั่งซื้อจากลูกคาซึ่งเลื่อนออกไป 

                 ในป 2555 ป  ป 2556 ป 2557 และไตรมาส 1 ป 2558 บริษัทมีกําไร (ขาดทุน) สุทธิเทากับ 17.24 ลานบาท (14.58) 

ลานบาท (16.40) ลานบาท และ 1.32 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดรอยละ 3.54 รอยละ (3.55) รอยละ (4.60) และรอยละ 1.19 

ของรายไดรวม ตามลําดับ  

ขาดทุนสุทธิของบริษัทในป 2556 และ ป 2557 คิดเปนการปรับตัวลดลงของผลกําไรรอยละ 184.52 และรอยละ 12.48 

เม่ือเปรียบเทียบกับป 2555 และป 2556 ตามลําดับ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ดานธุรกิจยานยนตที่ชะลอตัว อัน

เนื่องจากการยกเลิกการจองรถยนตตามนโยบายรถคันแรกของรัฐบาล สงผลใหมีการชะลอตัวของคําสั่งซื้อจากลูกคาซึ่งเลื่อน

ออกไป และคาแรงงานที่ปรับเพิ่มขึ้นเปนการปรับเพิ่มคาจางแรงงานภายในบริษัท และภายนอกบริษัทซ่ึงสงผลมาจากการ

ประกาศใชนโยบายคาแรงงานขั้นตํ่าของรัฐบาล 

 สําหรับงวดไตรมาส 1 ป 2558 บริษัทมีผลกําไรสุทธิ คิดเปนการปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ139.77 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน

ของปกอน เน่ืองจากบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้น 
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อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 

 อัตราผลตอบแทนผูถือหุน ในป 2555 ป 2556 ป 2557 เทากับรอยละ 15.60 รอยละ (10.34) และรอยละ (12.88) ของ

สวนของผูถือหุนในแตละงวด ตามลําดับ  

              สําหรับอัตราผลตอบแทนผูถือหุนในป 2556 และป 2557 ลดลงจากงวดเดียวกันในปกอนหนา เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ ดานธุรกิจยานยนตที่ชะลอตัว อันเนื่องจากการยกเลิกการจองรถยนตตามนโยบายรถคันแรกของรัฐบาล สงผลใหมี

การชะลอตัวของคําสั่งซื้อจากลูกคาซึ่งเลื่อนออกไป และคาแรงงานที่ปรับเพิ่มขึ้นเปนการปรับเพิ่มคาจางแรงงานภายในบริษัท และ

ภายนอกบริษทัซ่ึงสงผลมาจากการประกาศใชนโยบายคาแรงงานขั้นต่ําของรัฐบาล  

 สําหรับงวด 12 เดือนตั้งแตเดือน เมษายน 2557 ถึง เดือน มีนาคม 2558 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับ รอย

ละ (9.13) ของสวนของผูถือหุน ซ่ึงปรับตัวดีขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนหนา ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอยละ 

(14.37) เน่ืองจากบริษัทไดรับคําสั่งซื้อสินคากลุมชิ้นสวนยานยนตเพิ่มขึ้น    

 

3.2  ฐานะทางการเงิน 

 
สินทรัพย 

บริษัทมีสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2555 ป 2556 และป 2557 เปนมูลคา 347.60 ลานบาท 341.40 ลานบาท และ 344.99 

ลานบาทตามลําดับ ทั้งนี้สินทรัพยของบริษัทมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

สินทรัพยหมุนเวียน ณ สิ้นป 2555 ป 2556 และป 2557 เทากับ 148.40 ลานบาท 123.73 ลานบาท และ 116.93 ลาน

บาท ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 42.69 รอยละ 36.32และรอยละ 33.89 ของสินทรัพยรวมของบริษัท ตามลําดับ ซ่ึงสินทรัพย

หมุนเวียนสวนใหญของบริษัทประกอบดวยลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น และสินคาคงเหลือเปนหลัก ซึ่งเปนไปตามลักษณะของ

ธุรกิจโรงงานผลิตสินคาเพื่อจําหนาย ซ่ึงรายการสินทรัพยหมุนเวียนดังกลาวจะปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันกับยอดขาย ในขณะที่

สินทรัพยไมหมุนเวียน ของบริษัทสวนใหญประกอบไปดวยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

บริษัทมีสินทรัพยไมหมุนเวียน ณ สิ้น ป 2555 ป 2556 และป 2557 เทากับ 217.41 ลานบาท 217.67 ลานบาท 218.06 

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 57.31 รอยละ 63.68และรอยละ  66.11 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ  

ณ สิ้นไตรมาส 1 ป 2558 บริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 332.97 ลานบาท แบงเปนสินทรัพยหมุนเวียนและสินทรัพยไม

หมุนเวียนจํานวน 119.24 ลานบาท และ 213.72 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 35.81 และรอยละ 64.19 ของสินทรัพยรวมของ

บริษัท ตามลําดับ 
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ลูกหนี้การคา 

ณ สิ้นป 2555 ป 2556 และป 2557 บริษัทมีลูกหนี้การคาสุทธิจํานวน 60.63 ลานบาท 40.84 ลานบาท และ 49.99 ลาน

บาท ตามลําดับ โดยการลดลงของลูกหนี้การคาในป 2556 เปนผลมาจากการยกเลิกการจองรถยนตตามนโยบายรถคันแรกของ

รัฐบาล สงผลใหมีการชะลอตัวของคําสั่งซื้อจากลูกคาซ่ึงเลื่อนออกไป โดยในป 2555 ป 2556 และป 2557 บริษัทมีอัตราสวน

หมุนเวียนลูกหนี้การคาเทากับ 8.16 เทา 8.03 เทา และ 7.03 เทา ตามลําดับ  

ณ สิ้นงวดไตรมาส 1 ป 2558 บริษัทมีลูกหนี้การคาสุทธิจํานวน 54.36 ลานบาท และมีอัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา

เทากับ 2.11 

 

สินคาคงเหลือ 

 ณ สิ้นป 2555 ป 2556 และป 2557 บริษัทมีสินคาคงเหลือสุทธิรวมจํานวน 42.47 ลานบาท 41.16 ลานบาท และ 47.20 

ลานบาท ตามลําดับ 

                หนวย : ลานบาท 

  ณ 31 ธันวาคม 2555 ณ 31 ธันวาคม 2556 ณ 31 ธันวาคม 2557 ณ 31 มีนาคม 2558 

  มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ 

สินคาสําเร็จรปู 26.99 63.54 14.14 34.35 19 40.25 21.84 47.99 

งานระหวางทํา 17.72 41.71 23.48 57.05 25.57 54.17 19.37 42.56 

วัตถุดบิ 2.52 5.93 1.43 3.47 1.91 4.05 2.09 4.59 

อะไหล 3.12 7.34 3.33 8.09 3.82 8.09 3.82 8.39 

รวม 50.35 118.53 42.38 102.96 50.3 106.57 47.12 103.54 

หกั คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง 7.87 18.53 1.22 2.96 3.1 6.57 1.62 3.56 

สนิคาคงเหลือ-สทุธ ิ 42.47 100.00 41.16 100.00 47.2 100.00 45.51 100.00 

ในป 2556 สินคาคงเหลือสุทธิเทากับ 41.16 ลานบาท โดยรายการงานระหวางทํา และสินคาสําเร็จรูป คิดเปนสัดสวน

รอยละ 34.35 และรอยละ 57.05 ตามลําดับ ซึ่งลดลงเม่ือเทียบกับป 2555 เน่ืองจากการยกเลิกการจองรถยนตตามนโยบายรถคัน

แรกของรัฐบาล สงผลใหมีการชะลอตัวของคําสั่งซื้อจากลูกคาซึ่งเลื่อนออกไป  

ในป 2557 สินคาคงเหลือสุทธิเทากับ 47.20 ลานบาท โดยรายการงานระหวางทํา และสินคาสําเร็จรูป คิดเปนสัดสวน

รอยละ 54.17 และรอยละ 40.25 ตามลําดับ  

โดยใน 2555 ป 2556 และ ป 2557 บริษัทมีอัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือเทากับ 11.89 เทา 8.80 เทา และ 7.28 

เทา ตามลําดับ 

บริษัทมีนโยบายการตั้งคาเผื่อการลดมูลคาสินคาสําหรับสินคาเสื่อมคุณภาพ เสียหาย ลาสมัย หรือ คางนาน โดยบริษัท

พิจารณาจากมูลคาสุทธิที่จะไดรับ (Net Realizable Value) ซ่ึงจะพิจารณาจากสวนตางของตนทุนกับราคาขาย ซึ่งบริษัท จะทํา
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การบันทึก มูลคาขาดทุนจากการปรับมูลคาสินคาลดลง เปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน อยางไรก็ตามบริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและ

จําหนายชิ้นสวน ซ่ึงชิ้นสวนเสนอขายจะมีลักษณะเฉพาะสําหรับสินคาของลูกคาในแตละรุน สงผลใหคาเผื่อมูลคาของสินคาลดลง

อยูในระดับที่คอนขางตํ่าป 2555 ป 2556 และป 2557 บริษัทมีการตั้งคาเผื่อการลดมูลคาสินคาเทากับ 7.87 ลานบาท 1.22 ลาน

บาท และ 3.10 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนตอสินคาคงเหลือสุทธิเทากับรอยละ 18.53 รอยละ 2.96 และรอยละ 6.57 

ตามลําดับ 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีสินคาคงเหลือสุทธิเทากับ 45.51 ลานบาท แบงเปนสินคาสําเร็จรูป งานระหวางทํา 

วัตถุดิบและอะไหล คิดเปนรอยละ 47.99 รอยละ 42.56  รอยละ 4.59 และ รอยละ 8.39 ของมูลคาสินคาคงเหลือสุทธิตามลําดับ 

บริษัทหักคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงคิดเปนรอยละ 3.56 ของมูลคาสินคาคงเหลือสุทธิ และบริษัทมีอัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงคลัง

เทากับ 1.95 เทา 

 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

 ณ สิ้น ป 2555 ป 2556 และป 2557 บริษัทมีที่ดินอาคารและอุปกรณสุทธิรวมจํานวน 190.17 ลานบาท 194.83 ลาน

บาท และ 193.43 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับ รอยละ 54.71 รอยละ 57.07 และ รอยละ 56.07 

ตามลําดับ 

 สําหรับป 2556 บริษัทมีการลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณเทากับ 32.60 ลานบาท โดยบริษัทมีการลงทุนซื้อ

เคร่ืองจักรหลอทราย เพื่อเพิ่มสายการผลิตใหหลากหลาย และเตาหลอม เพื่อลดการใชกาซธรรมชาติ (Liquefied Natural Gas 

หรือ LNG) ซึ่งใชเปนเช้ือเพลิงในเตาหลอมมีราคาเพิ่มสูงขึ้น 

 สําหรับป 2557 บริษัทมีการลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณเทากับ 19.13 ลานบาท โดยบริษัทมีการลงทุนซื้อ

เครื่องจักรและที่ดิน เพือ่รองรับการผลิตและการขยายงานในอนาคต 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มูลคาที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ เทากับ 188.78 ลานบาท คิดเปนรอยละ 56.70 ของ

สินทรัพยรวม 

 
แหลงที่มาของเงินทุน 

สวนของผูถือหุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สวนของผูถือหุนของบริษัทมีมูลคาเทากับ 127.43 ลานบาท การปรับลดลงของสวนของผูถือ

หุน มีสาเหตุหลักมาจาก ในป 2557 บริษัทขาดทุนสุทธิ 16.40 ลานบาท หุนสามัญชําระเพิ่ม 0.78 ลานบาท สวนเกินมูลคาหุน

สามัญ 1.43 ลานบาท ใบสําคัญแสดงสิทธิ 0.67 ลานบาท  

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 สวนของผูถือหุนของบริษัทมีมูลคาเทากับ 129.05 ลานบาท การปรับเพิ่มขึ้นของสวนของผูถือ

หุน มีสาเหตุหลักมาจาก ในไตรมาส 1 ป 2558 บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับงวดจํานวน 1.32 ลานบาท ใบสําคัญแสดงสิทธิมูลคาเพิ่ม

ขึ้น 0.30 ลานบาท 
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หนี้สิน 

บรษิัทมีหนี้สินหมุนเวียนในป 2555 ป 2556  และป 2557 เทากับ 196.81 ลานบาท 173.11 ลานบาท และ 197.47 ลาน

บาท ตามลําดับ และมีหนี้สินไมหมุนเวียนเทากับ 40.28 ลานบาท 27.33 ลานบาท และ 10.10 ลานบาท ตามลําดับ   

ในป 2556 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเทากับ 173.11 ลานบาท และมีหนี้สินไมหมุนเวียนเทากับ 27.33 ลานบาท ทั้งนี้ใน

สวนของเงินกูยืมยอดรวมลดลงจากป 2555 โดยมีสาเหตุมาจากการจากชําระเงินกูยืม  

ในป 2557 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเทากับ 197.47 ลานบาท ประกอบดวยรายการที่สําคัญดังนี้ เงินกูยืมระยะสั้นจาก

สถาบันการเงิน 56.70 ลานบาท เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นๆ 77.86 ลานบาท หนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในป 21.11 ลาน

บาท เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของ  21 ลานบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่น 20.81 บาทและมีหนี้สินไม

หมุนเวียนเทากับ 10.10 ลานบาท  

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเทากับ 188.87 ลานบาท ประกอบดวยรายการที่สําคัญดังนี้ เงินกูยืม

ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 65.55 ลานบาท เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 67.55 ลานบาท หนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในป 

20.23 ลานบาท เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ 21.00 ลานบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่น 14.54 บาทและมี

หนี้สินไมหมุนเวียนเทากับ 15.05 ลานบาท 

                                   หนวย : ลานบาท 

  31-ธ.ค.-55 31-ธ.ค.-56 31-ธ.ค.-57 31-ม.ีค. 58 

เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 65.44 61.07 56.70 65.55 

เงินกูยืมระยะสัน้จากบุคคลหรอืกจิการที่เกีย่วของ - -  21.00 21.00 

เงินกูยืมระยะยาว 28.59 16.62 4.17 3.48 

เงินกูยืมระยะยาวทีถ่ ึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 18.40 23.49 21.10 20.23 

หนีส้ินภายใตสญัญาเชาทางการเงินระยะยาว 9.19 7.86 2.93 8.31 

รวมเงินกูยืม 121.62 109.04 105.90 118.57 

 ณ สิ้นป 2555 ป 2556 และป 2557 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 2.15 เทา 1.42 เทา และ 1.63 

เทา ตามลําดับ ในป 2556 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนลดลง เนื่องจากการออกหุนสามัญเพิ่มทุน 53.35 ลานบาท ทําให

สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น และในป 2557 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการเบิกเงินกูเพื่อใชเปน

เงินทุนหมุนเวียนและการลงทุนเพิ่มขึ้น 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 1.58 เทา ซึ่งปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับ ณ 

วันที่ 31ธันวาคม 2557 เน่ืองจากเจาหนี้การคาและหนี้สินอืน่ลดลงจากการชําระหนี้ตามกําหนด 
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ปจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

ปจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตของบริษัท นอกเหนือจากที่ไดกลาวไวในเร่ือง

ปจจัยความเสี่ยง ไดแกการลดลงของกําไรสุทธิตอหุนตาม Fully-diluted Basis เนื่องจากภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอ

ประชาชนในครั้งนี้ จํานวนหุนชําระแลวของบริษัทจะเพิ่มขึ้นจาก 176 ลานหุน เปน 226 ลานหุน ซ่ึงจะทําใหขาดทุนสุทธิตอหุนตาม

งบการเงินในงวดป 2557 ที่คํานวณตามแบบ Fully-diluted Basis โดยใชจํานวนหุนภายหลังการเสนอขายตอประชาชนเปนฐาน

ในการคํานวณ จะลดลงเหลือเทากับ 0.070 บาทตอหุน จากเดิม 0.071 บาทตอหุน  

อยางไรก็ตามการท่ีจะนํากําไรสุทธิตอหุนแบบ Fully-diluted Basis มาใชนั้น ควรตองพิจารณาเพิ่มเติมถึงผลตอบแทนที่

จะไดรับจากการนําเงินที่ไดรับจากการเพิ่มทุนไปใชในการลงทุนเพื่อขยายพื้นที่โรงงานและกําลังการผลิต และใชเปนเงินทุน

หมุนเวียนตามที่ไดระบุไวในวัตถุประสงคการใชเงินดวย 

 

 

 

 



                                                                                                             
 

เลขท่ีใบจอง________________________________  
ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (SANKO)  

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ตอ่ 1 หุ้นสามัญใหม่ จ านวนไม่เกนิ 74,092,386 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.75 บาท (มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) 
วันท่ีจองซือ้   3 สิงหาคม 2558   4 สิงหาคม 2558   5 สิงหาคม 2558   6 สิงหาคม 2558   7 สิงหาคม 2558 
 
 

 ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผู้จองซื้อหุ้น)  
  บุคคลธรรมดาสัญชาตไิทย เลขท่ีประจ าตัวประชาชน              บุคคลธรรมดาท่ีไม่ใช่สญัชาติไทย เลขท่ีใบต่างด้าว/หนงัสอืเดนิทาง.................................... 
  นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล .................................................................     นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ เลขทะเบียนนิติบคุคล............................................. 

 ช่ือ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล......................................................................................................... ..................................................................................เพศ   ชาย   หญิง 

 บ้านเลขท่ี............................................. หมู่ท่ี............................... ตรอก/ซอย ..................................................................................... ถนน……...................................................................................... 
 แขวง/ต าบล ...........................................................................เขต/อ าเภอ ...................................................... จังหวัด...................................................... รหัสไปรษณีย.์................................................... 
 โทรศัพท์ (บ้าน)........................................................โทรศัพท์มือถอื.......................................................................สัญชาต.ิ.................................................. อาชีพ........................................................... 
วัน / เดือน / ปี (วันจดทะเบียนนิติบคุคล)..................................... เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี............................................ ประเภทการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย         ไม่หักภาษี ณ ท่ีจ่าย     หักภาษี ณ ท่ีจ่าย 
ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  จ านวน..............................................หุ้น ประสงค์ขอ
จองซื้อและขอให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้ 

รายละเอียดการจองซือ้   ราคาเสนอขาย (บาทตอ่หุ้น) จ านวนหุ้นท่ีจองซือ้ (หุ้น) จ านวนเงนิท่ีช าระ (บาท) 
 จองซือ้นอ้ยกว่าสิทธิท่ีไดร้ับจดัสรร 

0.75 
  

 จองซือ้ตามสิทธิท่ีไดร้ับจดัสรร   
 จองซือ้มากกว่าสิทธิท่ีได้รับจัดสรร   

 พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองหุ้นสามัญดงักล่าวโดย   โอนเงนิเข้าบัญชี  แคชเชียร์เช็ค  ดร๊าฟท์   เช็คบุคคล  
 เลขท่ีเช็ค / ดร๊าฟท์........................................................... วันท่ี....................................................... ธนาคาร...................................................... สาขา..............................................................................  

โปรดช ำระผ่ำนระบบ Bill Payment ของธนำคำร ไทยพำณชิย ์ จ ำกัด (มหำชน) ท้ังกำรโอนเงินและช ำระเป็นเช็ค 
โดยสั่งจ่ำยบัญช ี “บริษัท ซังโกะ ไดคำซต้ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)”  

  
 
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหลักทรพัย์ (หุ้นสามัญเพิ่มทุน) ดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี:้ (ผู้จองซื้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) 
  แบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless): น าหลักทรัพย์เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน โดยออกใบหลักทรัพย์ตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในช่ือ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด   เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ ……………………..……………………………………….สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี                       น าหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ช่ือบัญชี ……………………………………………………………เลขท่ี...……………................……ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อผู้
จองซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะด ำเนินกำรออกใบหลักทรัพย์ในชื่อของผู้จองซื้อแทน)  
  น าใบหลักทรัพย์เข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์: ให้ออกใบหลักทรัพย์ตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในช่ือ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหลักทรัพย์เข้า
ฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยน าเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลักทรัพย์ภายหลังผู้จองซื้อจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)  

  แบบรับเป็นใบหลักทรัพย์(Script): ให้ออกเป็นใบหลักทรัพย์ตามจ านวนท่ีได้รับจัดสรรนั้นไว้ในช่ือข้าพเจ้าและจัดส่งใบหลักทรัพย์ให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏในทะเบยีนผูถ้อื
หุ้น ณ วันท่ี 17 กรกฎาคม 2558 ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหลักทรัพย์ภายหลังจากท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหลักทรัพย์ดังกล่าว
เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ท าการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 

กรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจ านวนท่ีจองซื้อท้ังหมดหรือไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ กต็าม ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหรอืเงนิสว่นตา่งคา่จองซือ้  
(ผู้จองซื้อโปรดระบุบัญชีธนาคาร) 
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารประเภท ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน ของข้าพเจ้า       ธ.ไทยพาณิชย์     ธ.กรุงเทพ     ธ.กสิกรไทย     ธ.กรุงไทย      ธ.กรุงศรีอยุธยา 
สาขา.........................................................................เลขท่ีบัญชี...................................................................................ตามรายละเอียดในส าเนาสมุดบญัชีธนาคารท่ีผูจ้องซือ้ไดแ้นบมาพรอ้มใบจองซือ้ 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นี้ หากข้าพเจ้าไม่ส่งมอบใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุน
ของบริษัทท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมช าระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายในก าหนดระยะเวลาการจองซื้อ  หรือหาก เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ ท่ีสั่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บ 
ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ท้ังนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทและยินยอมผูกพันตามหนังสือดังกล่าวและท่ีจะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหน้าอีกด้วย 

 
        ลงช่ือ................................................................................................................ผู้จองซื้อ 
        (............................................................................................................................ .....) 
 

 
 

เลขท่ีใบจอง________________________ 
 วันท่ีจองซื้อ   3 สิงหาคม 2558   4 สิงหาคม 2558   5 สิงหาคม 2558   6 สิงหาคม 2558   7 สิงหาคม 2558 
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ ากัด (มหาชน) ไดร้ับเงินค่าจองซือ้จาก (ช่ือตามใบจองซื้อ)...........................................................................................................................................เพื่อจองซือ้หุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) จ านวน.......................................................... หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็นเงิน...............................................บาท      
 โดยช าระเป็น  โอนเงนิเข้าบัญชี    แคชเชียร์เช็ค      ดร๊าฟท์        เช็คบุคคล 
เลขท่ีเช็ค / ดร๊าฟท์................................................................. วันท่ี....................................................... ธนาคาร............................................................ สาขา................................................................... 
 แบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) : น าหลักทรัพย์เข้าบญัชีซื้อขายหลักทรัพย์ สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี                ช่ือบัญชี...............................................................เลขท่ี................................................... 
  น าใบหลักทรัพย์เข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์  
 แบบรับใบหลักทรัพย์ (Script) โดยออกใบหลักทรัพย์ในช่ือผู้จองซื้อ  เจ้าหน้าท่ีผู้รับมอบอ านาจ .........................................................................................  

ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัท ซังโกะ ไดคำซต้ิง (ประเทศไทย)  จ ำกัด (มหำชน) โปรดกรอกข้อควำมในช่องด้ำนล่ำงนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชดัเจน  

หลักฐานการรบัฝากการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย)  จ ากัด (มหาชน)  
 (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความส่วนนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนและชัดเจน) 

กำรลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีควำมเสีย่งและก่อนตัดสินใจ
จองซื้อหลักทรพัย ์ควรศึกษำข้อมูลอย่ำงรอบคอบ 

การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้น (ถ้ามี) 

 

การสง่มอบหลักทรพัย์ 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 
 



BROKER 
ผู้ฝำกเลขท่ี ชื่อบริษัท ผู้ฝำกเลขท่ี ชื่อบริษัท 

2 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกัด   30 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ ว ีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
3 บริษัทหลักทรัพย์ คนัทรี่ กรุ๊ป จ ำกดั  (มหำชน)  32 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกัด     
4 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด   33 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่ำ จ ำกดั (มหำชน) 
5 บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้  จ ำกัด (มหำชน) 34 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
6 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ำกัด  (มหำชน) 38 บริษัทหลักทรัพย์ เออซีี จ ำกดั  (มหำชน)           
7 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกัด 48 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ำ จ ำกดั (มหำชน) 
8 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลสั จ ำกดั (มหำชน)  200 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

10 บริษัทหลักทรัพย ์เมอร์รลิ ลินช ์(ประเทศไทย) จ ำกัด   211 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ำกัด 
11 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 213 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ำกัด 
13 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  221 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พำร์ทเนอร์ จ ำกดั  
14 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พฒันสนิ จ ำกัด (มหำชน)  224 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกดั (มหำชน) 
15 บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพลิ เวลธ์ จ ำกดั  225 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกัด  
16 บริษัทหลักทรัพย์ธนชำต จ ำกัด  (มหำชน) 229 บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ำกัด 
19 บริษัทหลักทรัพย์ เกยีรตินำคิน จ ำกัด 230 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ำกัด 
22 บริษัทหลักทรัพย์ ทรนีิต้ี จ ำกัด 244 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
23 บริษัทหลักทรัพย์ไทยพำณชิย์ จ ำกัด 247 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ำกดั 
26 บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 248 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก ้จ ำกัด 
27 บริษัทหลักทรัพย์ อำร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 924 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซยี ไซรสั จ ำกัด (มหำชน) 
29 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรอียุธยำ จ ำกัด (มหำชน)     

SUB-BROKER 
236 ธนำคำร ทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 243 บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย ์จ ำกัด (มหำชน) 
242 บริษัทหลักทรัพย์ ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ำกดั 245 ธนำคำรธนชำต จ ำกัด (มหำชน) 

CUSTODIAN 
301 ธนำคำรซิต้ีแบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)  328 ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกดั (มหำชน) 
302 ธนำคำรไทยพำณชิย ์จ ำกัด (มหำชน)  329 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน)  
303 ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) - ผู้รับฝำกทรัพยส์ิน 330 ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น 

จ ำกัด (เพื่อตรำสำรหนี้) 
304 ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด  334 บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ำกดั (มหำชน) (คสัโตเดีย้น) 
305 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)  336 ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
308 ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) เพือ่รับฝำกทรัพยส์ิน 337 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
311 ธนำคำรเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรทแอนด์อินเวสเม้นท์แบงก ์ 339 ธนำคำร ทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) (เพื่อรับฝำกทรัพยส์ิน) 
312 ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด  (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) 340 ธนำคำร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้ำตรำสำรหนี้) 
315 ธนำคำรนครหลวงไทย จ ำกัด (มหำชน) เพื่อผู้ฝำกหลักทรัพย ์ 341 บริษัทเงินทุน สินอุตสำหกรรม จ ำกัด (มหำชน) 
316 ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) 343 ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกัด (มหำชน) 
320 ธนำคำรดอยซ์แบงก์ เอจ ีสำขำกรุงเทพฯ (เพื่อรับฝำกทรัพยส์ิน)  344 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) เพื่อรับฝำก

ทรัพยส์ิน 
324 ธนำคำรยูโอบี จ ำกัด (มหำชน) 345 ธนำคำร ธนชำต จ ำกัด (มหำชน) เพือ่รับฝำกทรัพยส์ิน 
326 ธนำคำรเดอะรอยลัแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด ์เอ็น.ว.ี สำขำกรุงเทพฯ 410 ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกดั (มหำชน) (เพื่อบริหำรเงิน) 

     



สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4 

หมายเหตุ: โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ และ/หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูมอบอํานาจ และสําเนาบตัร

ประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนาม พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

 

  หนังสือมอบอาํนาจ 

สาํหรบัการจองซือ้หุนสามัญเพิ่มทนุของบริษทั ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)  

 

ทําที่................................................................ 

วันที่............................................................... 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) .................................................................................................................. (“ผูมอบอํานาจ”) 

เลขทะเบียนผูถือหุนเลขที.่........................................................................................................................................................... 

 เลขประจําตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง ....................................................................................................................... 

 เลขทะเบียนนิติบุคคล ........................................................................................................................................................... 

อยูบานเลขที่ ...................................... ตรอก/ซอย .......................................................... ถนน ................................................... 

แขวง/ตําบล ......................................................................................... เขต/อําเภอ..................................................................... 

จังหวัด ................................................. ประเทศ .................................................. รหัสไปรษณีย ................................................ 

เปนผูถือหุนของบริษัทซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 

จํานวน ................................ หุน มีสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน ......................................................................... หุน 

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนซ่ึงออกโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท 

ขาพเจาขอมอบอํานาจให (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................................................................................. 

เลขประจําตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง ............................................................................................................................. 

อยูบานเลขที่ ...................................... ตรอก/ซอย .......................................................... ถนน ................................................... 

แขวง/ตําบล ......................................................................................... เขต/อําเภอ..................................................................... 

จังหวัด ................................................. ประเทศ .................................................. รหัสไปรษณีย ................................................ 

เปนผูรับมอบอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายของขาพเจา  (“ผูรับมอบอํานาจ”) ในการจองซื้ อหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 

............................ หุน แทนหรือในนามของขาพเจา ตลอดจนการลงนาม ทําการแกไขหรือเพิ่มเติมขอความใดๆ ในใบจองซื้อหุน

สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว รวมถึงการ

กระทําอื่นใดอันจําเปนเพื่อใหการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวลุลวงจนเสร็จการ หนังสือมอบอํานาจฉบับนี้มีผลบังคับใชตาม

วัตถุประสงคดังกลาวขางตน การกระทําใดๆที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําลงภายใตหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้จะมีผลผูกพันขาพเจา

เสมือนวาขาพเจาไดกระทําการดังกลาวดวยตนเอง 

 

 

                                                               ลงชื่อ .............................................................. ผูถือหุน 

                                                           (..............................................................) 

 

                                                                           ลงชื่อ .............................................................. ผูรับมอบอํานาจ             

                    (.............................................................) 

ปดอากร

แสตมป 

30 บาท 



สําหรับลูกค้า / For Customer

สาขา/ Branch ............................. วันที/่Date………………..

  ชื�อ/ Name…….....………..……………..………………..

  เลขที�บตัรประชาชน/ ID No.(Ref.1)…..………………

เพื่อเขาบัญชี บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น(Ref.2)……...............……………

                        บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย / Siam Commercial Bank   เลขที่บัญชี  106-3-01445-0 (Bill Payment) 

          เชค็/ CHEQUE          เงนิสด/ CASH จาํนวนเงนิ/ Amount ==>

ชื�อธนาคาร-สาขา/ Bank-Branch หมายเลขเชค็/ Cheque No.

            

จาํนวนเงนิเป็นตัวอักษร/ Amount in Words

ชื่อผูนําฝาก/ Deposit by……………………….………. สาํหรับเจ้าหน้าที�ธนาคาร/ For Bank's Use

โทรศัพท/ Telephone…………...……..……………….. ผูรับเงิน/ ผูรับมอบอํานาจ……..………………………….

โปรดนําใบนําฝากน้ีไปชําระเงินไดท่ี บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ทุกสาขาท่ัวประเทศ  หรือผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร

สําหรับธนาคาร/ For Bank

สาขา/ Branch ............................. วันที/่Date………………..

  ชื�อ/ Name…….....………..……………..………………..

  เลขที�บตัรประชาชน/ ID No.(Ref.1)…..………………

เพื่อเขาบัญชี บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น(Ref.2)……...............……………

                        บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย / Siam Commercial Bank   เลขที่บัญชี  106-3-01445-0 (Bill Payment) 

          เชค็/ CHEQUE          เงนิสด/ CASH จาํนวนเงนิ/ Amount ==>

ชื�อธนาคาร-สาขา/ Bank-Branch หมายเลขเชค็/ Cheque No.

            

จาํนวนเงนิเป็นตัวอักษร/ Amount in Words

ชื่อผูนําฝาก/ Deposit by……………………….………. สาํหรับเจ้าหน้าที�ธนาคาร/ For Bank's Use

โทรศัพท/ Telephone…………...……..……………….. ผูรับเงิน/ ผูรับมอบอํานาจ……..………………………….

จํานวนเงนิ (บาท) / Amount (Baht)

จํานวนเงนิ (บาท) / Amount (Baht)

ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 5

ตัวแทนรับจองซื้อหุน: บริษัทหลักทรัพย แอพเพิล เวลธ จํากัด (มหาชน) 

โทร. 02-829-6999 ตอ 2321,2322



ใบนําฝากชาํระเงนิค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip)

ใบนําฝากชาํระเงนิค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip)

เลขที่ 3/14 หมู 2 ต.หนองบัว อ.บานคาย จ.ระยอง

ตัวแทนรับจองซื้อหุน: บริษัทหลักทรัพย แอพเพิล เวลธ จํากัด (มหาชน) 

โทร. 02-829-6999 ตอ 2321,2322

บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 3/14 หมู 2 ต.หนองบัว อ.บานคาย จ.ระยอง



เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย ์

เฉพาะผู้ทีป่ระสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเขา้บัญชีบริษทัผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น  

ข้าพเจ้า ............................................................................................................................................................................................. 

บัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิตบิุคคล เลขที่ .......................................................................................................... 

1. สถานที่เกิด  ………...............................................................ประเทศ........................................................................................... 

2. สัญชาติที ่2 ................................................................................................................................................................................. 

3. ที่อยู่ถาวร..................................................................................................................................................................................... 

      จังหวัด/State/Region……………………………………ประเทศ............................................รหัสไปรษณีย์/ Postal…………….…... 

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็นนิติบคุคล 

1. ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษทั …………………………………………………………………………………………………………. 

2. สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS*)……………………………………………………………………………………                                     

       (*โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี้ เพื่อน าข้อมูลมากรอกในช่องนี้) 

.      - กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE  โปรดระบุ % การถือครองของผู้ถือหุ้นชาวสหรัฐ.................................... 

 -  กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN…………………….……………………… 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ฝากหลักทรัพย์ เข้าไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไวข้้างต้นเป็นความจริง 
หากการฝากหลักทรพัย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแกบ่รษิัท ศูนย์รบัฝากฯ ไม่ว่าดว้ยประการใด ๆ 
ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายใหแ้ก่ บริษทั ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษทั ศูนย์รบัฝากฯ อาจ
เปิดเผยข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารน้ีให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอ่ืนที่มีอ านาจตามกฎหมายรวมทั้งหนว่ยงานที่มขี้อตกลงกบับริษัท ศูนย์
รับฝากฯ ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้         

 

ลงชื่อ ..............................................................................  ผู้ถือหลักทรัพย์   

        (.............................................................................)  โทรศัพท์ …................................................. 

 

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบยีนจัดตั *ง 

 
คํารับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึ�งจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีที�จดัตั �งขึ �นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นที�สอง 
นอกเหนือจากนั �นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ �น) 

U.S. Person / Non-U.S. 
Entity 

ส่วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี � 
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที�ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ�งแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทที�จดทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั �น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินที�ได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี � 

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัหลกัทรัพย์ที�จะซื �อขาย หรือ โอนย้ายนี � 
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกําไร  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non-Profit Organization 
(NPO) 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ$ง

หนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ต่อไปนี � และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มต่อไปนี � 

กลุม่ที� 1 เงินปันผลและดอกเบี �ย 

กลุม่ที� 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิp 

กลุม่ที� 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

• รายได้จากการขายสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที� 1 และ กลุม่ที� 2 

• รายได้จากสญัญาซื �อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 

• รายได้จากอตัราแลกเปลี�ยน 

• รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ที� 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 

• รายได้ที�ได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 

• เงินได้จากสญัญาบํานาญ 

• เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มข้างต้นดงัที�ได้กลา่วไปแล้ว  

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี � 

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชื�อ ที�อยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี � 

ชื$อ ที$อยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   
 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามที�ระบขุ้างต้น  Others 
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แผนท่ีสถานท่ีรบัจองซื้อและรับชาํระคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทนุของ  

บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 
 
 
สถานท่ีติดตอ 
บริษัทหลกัทรัพย แอพเพลิ เวลธ จาํกดั (มหาชน) 
สํานักงาน เลขท่ี 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 11 

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรงุเทพฯ 10500 
โทรศัพท : 02-829-6999 ตอ 2321,2322 
โทรสาร : 829-6500 




