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แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 

ข้าพเจ้าบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครัง้ที่ 5/2561  
เมื่อ 29 สงิหาคม  2561 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถงึ 12.00 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัต่อไปนี ้

 1. การเพิ่มทุน 
  ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 149,547,481.50 บาท เป็น 
199,396,642 บาท โดยออกหุ้นสามญั จ านวน 99,698,321 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50  บาท รวม 49,849,160.50
บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
 

มูลค่าท่ีตรา
ไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงิน หุ้นสามญั 99,698,321 0.50 49,849,160.50 
               
  แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) หุ้นสามญั - - - 
              

 กรณีการเพิ่มทนุแบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ ให้กรอกข้อมลูในล าดบัถดัไปทกุข้อ ยกเว้นข้อ 2.2 
 กรณีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมลูในล าดบัถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4 

 2. การจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน  
   2.1 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงนิทุน  

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

เพื่อรองรับการใช้
สทิธิตามใบแสดง
สทิธิ ครัง้ที่ 1 ของ 
SANKO-W1 ที่
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมตาม
สดัสว่น 

99,698,321 3 หุ้นเดิม : 1 
หน่วยใบส าคญั
แสดงสทิธิ 

-จดัสรรให้ผู้ ถือหุ้น
เดิมโดยไม่คิด
มลูค่า 
-ราคาการใช้สทิธิ 
1.00 บาทต่อหุ้น 
-อตัราการใช้สทิธิ
เท่ากบัใบส าคญั
แสดงสทิธิ 
SANKO-W1 
จ านวน 1 หน่วย : 
หุ้นสามญั 1 หุ้น 

- - 

      
      

สิง่ท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 
(F 53-4) 
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- บริษัทได้ก าหนดวนั ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิได้รับใบส าคญัแสดงสทิธิ SANKO-W1 (Record date) 
ในวนัที่ 19 ตลุาคม 2561 

- โปรดดรูายละเอียดใบส าคญัแสดงสทิธิใน สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

 2.1.1 การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น  

  ในการค านวณสทิธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษหุ้น
สามญัจากการค านวณตามอตัราสว่นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือ
ทิง้ทัง้จ านวน 

  ในกรณีการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจ านวน 1 
หน่วย จากการค านวณ ให้ปัดเศษใบส าคญัแสดงสทิธิสว่นที่เหลอืทิง้ทัง้จ านวน ทัง้นีภ้ายหลงัจากการค านวณสทิธิของ
ผู้ ถือหุ้นที่จะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ ในกรณีที่มีใบส าคญัแสดงสทิธิที่เหลอืจากการจัดสรรทัง้หมด บริษัท
จะด าเนินการยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธิสว่นที่เหลอืจ านวนดงักลา่ว ซึง่จะท าให้คงเหลอืใบส าคญัแสดงสทิธิในจ านวน
เท่าที่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมได้ลงตวั 

  นอกจากนี ใ้นกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิเมื่อเกิด
เหตกุารณ์ตามที่ระบไุว้ในเงื่อนไขการปรับสทิธิและผลของการปรับสทิธิดงักลา่วท าให้เกิดเศษของจ านวนหุ้นที่จะได้รับ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น ให้ตดัเศษของหุ้นสามญัทิง้   

    3. ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
  ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 

บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 3/14 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ หมู่ 2 ต าบลหนองบวั อ าเภอ
บ้านค่าย จงัหวดัระยอง 21120  โดย 
 ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพือ่สทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นตัง้แต่วนัที่

................................. จนกว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแล้วเสร็จ 

 ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น (Record date) ในวนัพธุที่ 12 กนัยายน 
2561  

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต 
(ถ้าม)ี       

 4.1  ขออนมุติัจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 

 4.2  ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียน รวมทัง้การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ 

 4.3  ขออนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการน าใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ ครัง้ที่ 1 
(SANKO-W1) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   

5.  วัตถปุระสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 
- เพื่อรองรับการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ ครัง้ที่ 1 (SANKO -W1) ที่จดัสรรให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น 

- เพื่อน าเงินที่ได้รับมาใช้เพื่อรองรับโครงการลงทนุต่างๆของบริษัท 
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6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 
  ช่วยให้บริษัทมีความยืดหยุ่นของโครงสร้างการเงินเพิ่มมากขึน้ และสามารถน าเงินทนุไปใช้ส าหรับ 
การด าเนินการในโครงการต่างๆในอนาคต  

7. ประโยชน์ท่ีผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 
  7.1  นโยบายเงินปันผล : บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิ 
หลงัจากหกัช าระภาษีแล้วในแต่ละปี 
  7.2 ผู้ ถือหุ้นที่ได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญและภายหลงัการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ
จะมีสทิธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุประการ นบัจากวนัที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดจดทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นของบริษัท ที่ได้ย่ืนขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน/
จดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 

   ในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้
ถือหุ้นของบริษัท โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ รายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น
สามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (SANKO-W1) ที่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น 

   ตามเอกสารแนบ 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
1 ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2561 29 สงิหาคม 2561 
2 วนัที่ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ            

วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 (Record date) 
12 กนัยายน 2561 

3 วนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 10 ตลุาคม 2561 
4 วนัที่ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิในการได้รับการจดัสรร     

SANKO-W1 (Record Date) 
19 ตลุาคม 2561 

5 ก าหนดวนัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ SANKO-W1 และจดัสรรให้แก่     
ผู้ ถือหุ้นที่ได้รับสทิธิ 

31 ตลุาคม 2561 

6 จดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนั นบัแต่
วนัที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมี

มติ 

 บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

                              ลายมือชื่อ........................................................ กรรมการ 

                          ( นายมาซามิ   คตัซูโมโต ) 

                              ลายมือชื่อ........................................................ กรรมการ 
                                         ( นายรัฐวฒัน์  ศขุสายชล )                                                                                                            

 




