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(F 53-4) แบบรายงานการเพิ*มทุน บริษทั ซงัโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) วนัที�  8 มิถนุายน 2558 ข้าพเจ้าบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) ขอรายงานมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 4/2558 ในวนัจนัทร์ที� 8 มิถุนายน 2558เวลา 10.00 น. ณ อาคารชํานาญ เพ็ญชาติ บสิเนส เซ็นเตอร์ ห้องเลขที� 
65/26 ชั �น 2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ10310เกี�ยวกับการเพิ�มทุนและจดัสรรหุ้นเพิ�มทุนดงัต่อไปนี � 

1. การเพิ*มทุน ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 113,000,000 บาท เป็น 
150,340,812.50 บาท โดยออกหุ้ นสามัญ จํานวน 74,681,625หุ้ น มูลค่าที�ตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท รวม   37,340,812.50บาท โดยเป็นการเพิ�มทนุในลกัษณะดงันี � การเพิ*มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น  มูลค่าที*ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) รวม (บาท) 
�แบบกําหนดวตัถปุระสงค์ใน หุ้นสามญั 74,681,625 0.50 37,340,812.50 การใช้เงนิทนุ หุ้นบริุมสิทธิ - - - 
�แบบมอบอํานาจทั�วไป หุ้นสามญั - - -          (General Mandate) หุ้นบริุมสิทธิ - - - 

  
2. การจัดสรรหุ้นเพิ*มทุน   2.1  แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น  อัตราส่วน (เดมิ : ใหม่) ราคาขาย (บาทต่อหุ้น) วัน เวลา จองซื �อ และชําระเงนิค่าหุ้น หมายเหตุ 

1.ผู้ ถื อหุ้ นเดิมบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมที�ผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 
Offering) 

74,092,368 3 : 1 0.75 ระหว่างวนัที� 3-7 สิงหาคม 2558 (รวม 5 วนัทําการ) (โปรดดหูมายเหต)ุ 
- 

 หมายเหตุ  ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั �งที� 4/2558 เมื�อวนัที� 8 มิถุนายน 2558 ได้มีมติให้เสนอต่อที�ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครั �งที� 1/2558 ดงันี � 
- พิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัออกใหม่จํานวนไม่เกิน 74,092,386 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมในอตัรา 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในกรณีที�มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั �นทิ �ง    โดยผู้ ถือหุ้นมีสิทธิที�จะจองซื �อหุ้นในจํานวนที�เกินกว่าสิทธิของตนได้ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.75 บาท     ในกรณีที�มีหุ้นสามญัเพิ�มทุนคงเหลืออนัเนื�องมาจากการจองซื �อของผู้ ถือหุ้นเดิม

สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 2 
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ข้างต้น    ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอํานาจและดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนที�คงเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที�ประสงค์จะจองซื �อหุ้นในจํานวนที�เกินกว่าสิทธิของตนได้ตามสัดส่วนการถือหุ้ นในราคาเสนอขายเดียวกัน     ทั �งนี �ให้ดําเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนคงเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที�จองซื �อเกินกว่าสิทธิจนกระทั�งไม่มีหุ้นสามัญเพิ�มทุนคงเหลือจากการจดัสรร 
- พิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวนไม่เกิน 589,239 หุ้น โดยมีมูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื�อเตรียมไว้สําหรับรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อสามญัเพิ�มทุนของบริษัทเสนอขายแก่กรรมการและพนกังานของบริษัท (ESOP) อนัเนื�องมาจากออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุในครั �งนี � โดยทางบริษัทจะทําการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อสามัญเพิ�มทุนของบริษัทเสนอขายแก่กรรมการและพนกังานของบริษัท (ESOP) ดงันี � 

• อัตราส่วนการใช้สิทธิเดิม 1:1 (1 ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ มีสิทธิซื �อหุ้ นสามัญได้ 1 หุ้ น)เป็นอตัราส่วนการใช้สิทธิใหม่ 1 : 1.16 (1 ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ มีสิทธิซื �อหุ้นสามญัได้ 1.16 หุ้น) 
• ราคาใช้สิทธิซื �อหุ้นสามัญเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นราคาใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัใหม่หุ้นละ 0.43 บาท  ทั �งนี �ให้คณะกรรมการบริษทัหรือบคุคลที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอํานาจพิจารณา (1) กําหนดและแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อกําหนด เงื�อนไข และรายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิในการจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุน (Record Date) หรือวนัปิดสมุดทะเบียนและพกัการโอนหุ้นเพื�อกําหนดสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ (Book Closing) ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย อตัราส่วนการจองซื �อหุ้น วิธีการหรือเงื�อนไขในการชําระค่าหุ้น เงื�อนไขและรายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวกบัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักล่าว (2) เข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง (3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผ่อนผันต่างๆ และหลกัฐานที�จําเป็นที�เกี�ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนดงักล่าว ซึ�งรวมถึงการติดต่อ และการยื�นคําขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้องและการนําหุ้นสามญัเพิ�มทนุเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (4) ดําเนินการอื�นใดอนัจําเป็นและสมควรเกี�ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักล่าวได้ทกุประการ 
2.1.1 การดาํเนินการของบริษัทกรณีที*มีเศษของหุ้น  - ในกรณีที�มีเศษของหุ้น ทางบริษัทจะดําเนินการปัดเศษหุ้นดงักล่าวทิ �ง    3. กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื*อขออนุมัตกิารเพิ*มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ*มทุน กําหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที�1/2558 ในวนัที� 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00  น.  ณ ห้อง แพททินัม ฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จนู เลขที� 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น (Record Date) ใน วนัที� 22 มิถุนายน 2558 และให้รวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้น ในวนัที� 23 มิถนุายน 2558  
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4. การขออนุญาตเพิ*มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ*มทุน ต่อหน่วยงานราชการที*เกี*ยวข้อง และเงื*อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี) 
4.1 บริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนเพิ�มทนุจดทะเบียนและการจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทนุชําระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมทั �งการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที�เกี�ยวข้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียน 
4.2 ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นเพิ�มทนุเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะดํานินการขออนญุาตตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้อนมุตัิรับหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ*มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที*เพิ*ม เพื�อนําเงินที�ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ�มทนุไปใช้ดงันี � 
- คืนเงินกู้ประมาณ 36 ล้านบาท 
- ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 

6. ประโยชน์ที*บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ*มทนุ/จัดสรรหุ้นเพิ*มทุน เสริมสร้างโครงสร้างเงินทนุและแบง่เบาภาระหนี �สินของบริษัทซึ�งจะส่งผลให้ฐานะทางการเงนิของบริษทัแข็งแกร่งขึ �น นอกจากนี �เป็นการช่วยลดภาระดอกเบี �ยจ่ายของบริษัท 
7. ประโยชน์ที*ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ*มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ*มทนุ ในกรณีที�บริษัทสามารถแบ่งเบาภาระหนี �สิ �นที�เกิดจากเงินกู้ของบริษัทได้ บริษัทคาดว่าจะมีกําไรจากการดําเนินงานเพิ�มขึ �น ซึ�งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นในรูปของเงินปันผลเพิ�มขึ �นซึ�งบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสํารองต่างๆ ทั �งหมดแล้ว ซึ�งการจ่ายเงินปันผลนั �นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจําเป็น ความเหมาะสมอื�นใดในอนาคต และปัจจัยอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที�คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั �งนี � การดําเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น   โดยมติคณะกรรมการบริษัทซึ�งพิจารณาเรื�องการจ่ายเงินปันผลต้องนําเสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อขออนุมตัิยกเว้นกรณีการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนมุตัิให้ดําเนินการได้  เมื�อเห็นว่าบริษัทมีกําไรสมควรพอที�จะจ่ายโดยไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทแล้วจึงรายงานให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป  8. รายละเอียดอื*นใดที*จาํเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื*อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมัตกิารเพิ*มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ*มทุน - ไม่มี - 9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที*คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ*มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ*มทุน  ลําดบั ขั �นตอนการดําเนินการ วนั เดือน ปี 1 คณะกรรมการบริษทั มีมติอนมุตัิเพิ�มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ 8 มิถนุายน 2558 2 กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 

1/2558 (Record Date) 
22 มิถุนายน 2558 

3 ปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื�อรวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2558  ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติ 23 มิถนุายน 2558 



 
                                                             

Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)                

หนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2558  22 | ห น้ า  
 

ลําดบั ขั �นตอนการดําเนินการ วนั เดือน ปี หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) 
(Book Closing Date) 4 การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที�1/2558 9 กรกฎาคม 2558 5 กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิในการจองซื �อหุ้ นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทที�เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Record Date)  

16 กรกฎาคม 2558 
6 ปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื�อรวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิในการจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทที�เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 

2535 (รวมทั �งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) (Book Closing Date) 

17 กรกฎาคม 2558 

7 วนัจองซื �อและชําระเงินค่าจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุน วนัที� 3–7สิงหาคม 2558 (เฉพาะ 5 วนัทําการ) 8 จดทะเบยีนเพิ�มทนุจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนันบัจากวนัสิ �นสดุการจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุน 
  
 บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี �ถูกต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                                                       (นายรัฐวฒัน์ ศุขสายชล)                                                                                                        รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


