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รายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษทัฯ ครัง้ท่ี 1 ท่ีจดัสรรให้แก่ผูถ้ือ

หุ้นเดิมของบริษทัฯ (SANKO-W1) 

ผูเ้สนอขายหลกัทรพัย์  :  บรษิทั ซงัโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) “บรษิทั” หรอื 
“SANKO”  

ประเภทหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย  :  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ บรษิทัฯ ซงัโกะ ไดคาซ
ติ้ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1 (“ใบส าคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที ่
1” หรอื “SANKO-W1”)  

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ  :  ระบชุือ่ผูถ้อืและสามารถโอนเปลีย่นมอืได ้ 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออก  :  ไมเ่กนิ 99,698,321 หน่วย (เกา้สบิเกา้ลา้นหกแสนเกา้หมืน่แปดพนัสาม

รอ้ยยีส่บิเอด็หน่วย)  
ราคาเสนอขายต่อหน่วย  :  0 บาท (ศนูย์บาทถว้น)  
วิธีการจดัสรร  :  จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที่ 1 ให้แก่ผูถ้ือหุ้นสามญัเดมิของบรษิทัฯ 

ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัรา 3 หุ้นสามญัเดมิต่อ 1 
ใบส าคญัแสดงสทิธโิดยไมค่ดิมลูคา่ในการค านวณสทิธิของผูถ้ือหุ้นแต่ละ
รายที่จะได้รบัการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวหากมีเศษของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่ไม่เต็มจ านวน 1 หน่วยจากการค านวณ ให้ปดัเศษ
ใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิ้งทัง้จ านวน  ทัง้นี้ภายหลังจากการ
ค านวณสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทีจ่ะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ ในกรณี
ที่มเีศษใบส าคญัแสดงสทิธิที่เหลือจากการจดัสรรทัง้หมด บริษทัฯจะ
ด าเนินการยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธสิว่นทีเ่หลอืจ านวนดงักล่าวซึ่งจะท า
ใหค้งเหลอืใบส าคญัแสดงสทิธใินจ านวนเท่าทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นเดมิได้
ลงตวั โดยบรษิัทฯได้ก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุ้นที่มสีิทธิได้รบั
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที ่1 (Record Date) ในวนัที ่19 ตุลาคม 2561  

อตัราการใช้สิทธิ  :  ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนได ้1 หุน้ (เวน้
แต่กรณีมกีารปรบัสทิธติามเงือ่นไขการปรบัสทิธทิีก่ าหนด)  

ราคาการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั  :  1 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่กรณีมกีารปรบัสทิธติามเงือ่นไขการปรบัสทิธทิี่
ก าหนด)  

วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  :  31 ตุลาคม 2561  
อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ  :  2 ปี นบัแต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธิ (ตัง้แต่วนัที ่31 ตุลาคม 2561 

จนถงึวนัที ่30 ตุลาคม 2563)  
ระยะเวลาการใช้สิทธิ  :  ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธิ สามารถใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิได ้ 4 

ครัง้ ทัง้นี้ก าหนดการใชส้ทิธิในวนัที่ใบส าคญัแสดงสทิธิมอีายุครบ 2 ปี 
นบัแต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธิ คอืวนัที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยครัง้ที ่
1 จะใช้สิทธิในวนัที่ 29 เมษายน 2562 คร ัง้ที่ 2 จะใช้สิทธิในวนัที่ 30 
ตุลาคม 2562 ครัง้ที ่3 จะใชส้ทิธิในวนัที่ 29 เมษายน 2563 คร ัง้สุดท้าย 
จะใชส้ทิธใินวนัที ่30 ตุลาคม 2563 (ในกรณีที่วนัก าหนดการใชส้ทิธิตรง
กบัวนัหยุดท าการ ใหเ้ลื่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธิดงักล่าว เป็นวนัท าการ
สดุทา้ยกอ่นหน้าวนัก าหนดการใชส้ทิธคิร ัง้ดงักล่าว) 

สิง่ท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 
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ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิ  

:  15 วนัท าการกอ่นวนัก าหนดการใชส้ทิธคิร ัง้สดุท้าย  

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิ  

:  เมื่อผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธแิลว้ ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจ านงในการใชส้ทิธดิงักล่าวได ้ 

จ านวนหุ้นท่ีออกเพื่อรองรบั
ใบส าคญัแสดงสิทธิ  

:  99,698,321 หุน้  

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ  :  บรษิทัฯจะน าใบส าคญัแสดงสทิธเิขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (ตลาดหลกัทรพัย์ที่หุ้นสามญัของบรษิทัฯ มกีาร
ซื้อขายอยู่)  
หมายเหต ุ: ภายหลงัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี้ บรษิทัฯ จะยื่นค า
ขอจดทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย์ฯ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯไมส่ามารถรบัรองไดว้่าตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
จะพิจารณาอนุมัติการร ับใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จ ด
ทะเบยีน ซึง่หากตลาดหลกัทรพัย์ฯ พจิารณาไมร่บัเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน 
ผูล้งทุนจะไมส่ามารถซื้อขายใบส าคญัแสดงสทิธใินตลาดหลกัทรพัย์ฯได ้ 

ตลาดรองของหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ี
เกิดจากการใช้สิทธิ  

:  บรษิทัฯจะน าหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่กดิจากการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่
ออกและเสนอขายในครัง้นี้เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (ตลาดหลกัทรพัย์ทีหุ่น้สามญัของบรษิทัฯ มกีารซื้อขาย
อยู่)  

ผลกระทบท่ีจะมีต่อผูถ้ือหุ้น  :  เนื่องจากเป็นการออกใบส าคญัแสดงสทิธใิหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถือ
หุ้น ดงันัน้จึงไม่มผีลกระทบต่อผูถ้ือหุ้น ณ วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 
อย่างไรกต็าม หากมกีารใชส้ทิธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบส าคญัแสดงสทิธิโดย
บคุคลทีไ่มใ่ชผู่ถ้อืหุน้เดมิทัง้จ านวนจะมผีลกระทบต่อผูถ้อืหุน้เดมิดงันี้ 
1. การลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution)  
หากมกีารใชส้ทิธซิื้อหุน้ครบถว้นตามใบส าคญัแสดงสทิธโิดยบคุคลอื่นทีไ่มใ่ช่
ผูถ้อืหุน้เดมิทัง้จ านวน จะท าใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้เดมิลดลงเท่ากบั
รอ้ยละ 25.00 โดยค านวณจากสตูรการค านวณดงันี้ 

 

Control Dilution =  

 

                     =                       

                     =  25.00 % 
2. การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution)  
หากมกีารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SANKO-W1 และผูถ้ือหุ้น
เดิมใช้สิทธิทัง้จ านวนราคาหุ้นของบริษัทจะยังคงไม่ได้ร ับผลกระทบใดๆ
เนื่องจากราคาการใชส้ทิธิตามใบแสดงสทิธิที่ 1 บาทต่อหุ้นเป็นราคาที่ไม่ต ่า
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กว่าราคาตลาดก่อนเสนอขาย (“ราคาตลาด”) ซึ่งเท่ากบัที่ 1.20 บาทต่อหุ้น 
ซึ่งเป็นราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วนัท าการ
ติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั คร ัง้ที่ 5/2561 เมื่อวนัที่ 29 
สงิหาคม 2561 (ระหว่างวนัที่ 7 สงิหาคม 2561 ถึง 28 สงิหาคม 2561) 
(ขอ้มลูจาก SET) 
3. การลดลงของก าไรต่อหุน้ (Earnings Per Share Dilution: EPS Dilution) 
ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้จ านวน 
99,698,321 หน่วย จะมีผลกระทบต่อก าไรต่อหุ้น (EPS Dilution) ลดลง
เท่ากบัรอ้ยละ 25.00 โดยก าไรสทุธทิีใ่ชใ้นการค านวณคอื ก าไรสุทธิย้อนหลงั 
4 ไตรมาส (งวดไตรมาส 2/2561 ย้อนหลงัไป ถึง ไตรมาส 2/2560) เท่ากบั 
17.07 ลา้นบาท 
โดยค านวณจากสตูรการค านวณ ดงันี้ 
 

Earnings Dilution         =  

 

ก าไรต่อหุน้หลงัเสนอขาย =  

 

                                =  

                      
                                =  0.04 บาท 
 

ก าไรต่อหุน้หลงักอ่นขาย  =  

 

                                =  

                      
                                =  0.06 บาท 
 
Earnings Dilution         = 
 
                                =  25.00% 

วตัถปุระสงคข์องการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิและประโยชน์ท่ีบริษทัฯ
จะพึงได้รบัจากการจดัสรรหุ้นเพ่ิม
ทนุในครัง้น้ี 

: 1) เพื่อน าเงนิจากการเพิ่มทุนมาพฒันาและปรบัปรุงระบบการผลิต อนัไดแ้ก ่
ระบบหุ่นยนต์การผลติ และระบบสายพานการผลติ  
2) เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในกจิการ  
นอกจากนี้ช่วยเสรมิให้บริษทัฯมีฐานเงนิทุนที่เข้มแขง็ขึ้น  เพื่อสร้างความ

0.06 บาท - 0.04 บาท 

       0.06 บาท 
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พรอ้มดา้นเงินทุนส าหรบัรองรบัการลงทุนในอนาคต ซึ่งแผนการลงทุนใน
อนาคตจะน ามา ซึ่งรายไดท้ี่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บรษิทัฯและผูถ้ือ
หุน้ของบรษิทัฯ 

ประโยชน์ท่ีผูถ้ือหุ้นจะพึงได้รบัจาก
การเพ่ิมทนุ 

: ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทัฯในครัง้นี้จะมฐีานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ
ต่อเมือ่ไดด้ าเนินการจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกจิ
การคา้เรยีบรอ้ยแล้ว และในกรณีที่บรษิทัฯมกีารจ่ายเงนิปนัผลกม็สีทิธิที่จะ
ไดร้บัเงนิปนัผลในฐานะผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  
ทัง้นี้ บรษิทัฯมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลให้ผูถ้ือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
30 ของก าไรสทุธทิีเ่หลอืหลงัจากหกัเงนิส ารองต่าง ๆ  

เงื่อนไขการปรบัสิทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

: บรษิทัฯ ตอ้งด าเนินการปรบัราคาใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ทิธิตลอดอายุของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดงัต่อไปนี้ทัง้นี้มี
วตัถุประสงค์เพื่อรกัษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ไมใ่หด้อ้ยไปกวา่เดมิ 

(ก) เมื่อบรษิทัฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุ้นสามญัของบรษิทัฯ 
อนัเป็นผลมาจากการรวมหรอืการแบ่งแยกหุ้นสามญัที่ไดอ้อกแล้ว
ของบรษิทัฯ 

(ข) เมือ่บรษิทัฯ เสนอขายหุน้สามญัแกผู่ถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื ประชาชน
ทัว่ไป และ/หรอื บคุคลในวงจ ากดั ในราคาเฉลีย่ต่อหุน้ของหุ้นสามญั
ทีอ่อกใหม่ที่ค านวณได ้ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้น
สามญัของบรษิทัฯ” 

(ค) เมื่อบรษิทัฯ เสนอขายหลกัทรพัย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดมิ
และ/หรอื ประชาชนทัว่ไปและ/หรอืบคุคลในวงจ ากดั โดยหลกัทรพัย์
นัน้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรพัย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามญัหรอืใชส้ทิธิซื้อหุ้นสามญัเช่น หุ้นกูแ้ปลงสภาพหรอืใบส าคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั โดยราคาเฉลีย่ต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่จะ
ออกใหมเ่พื่อรองรบัสทิธดิงักล่าวต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาด
ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ” 

(ง) เมือ่บรษิทัฯ จ่ายปนัผลทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้สามญัให้แก่ผูถ้ือ
หุน้ของบรษิทัฯ 

(จ) เมื่อบรษิทัฯ จ่ายปนัผลเป็นเงนิเกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 80 ของก าไร
สทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดข้องบรษิทัฯ (ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
ส าหรบัการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ  ระหว่างอายุ
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้นี้ 

(ฉ) ในกรณีทีม่เีหตุการณ์ใด ๆ อนัท าให้ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบ
แทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิเสยีสทิธแิละผลประโยชน์ใดๆ อนัพงึไดโ้ดย
ทีเ่หตุการณ์ใดๆ นัน้ไมไ่ดอ้ยู่ในขอ้ (ก) ถงึ (จ) 

หมายเหต ุ: การปรบัราคาใชส้ทิธจิะไมส่ามารถปรบัลงจนราคาใชส้ทิธิต ่า
กวา่มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหุน้ได ้(Par Value) 
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อื่น ๆ  :  คณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืกรรมการผูม้อี านาจลงนามของบรษิทัฯ และ/
หรอืบคุคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัหรอืกรรมการผูม้อี านาจ
ลงนามของบรษิทัฯ มอี านาจในการ 
1) ก าหนดและแกไ้ขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อนัจ าเป็นและสมควรที่
เกีย่วเนื่องกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธเิชน่ รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ 
และ 
2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นที่เกีย่วขอ้งกบั
การออกใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต
เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง
กบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิและการน าใบส าคญัแสดงสทิธิเขา้จดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ และ 
3) ด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรเกีย่วเนื่องกบัการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิในครัง้นี้ เช่น พิจารณาแต่งตัง้ บริษัทศูนย์ร ับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




