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 วนัท่ี 31 มกราคม 2561 

เร่ือง ขอเชิญเข้าร่วมการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
  2. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ 
  3. สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (บญัชี 1) 
  4. สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (บญัชี 2) 
  5. สารสนเทศเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี 

จ ากดั (มหาชน) 
  6. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (แบบ 53-4)  

7. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องน ามาแสดงใน

การเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
9. ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 
10. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ  
11. แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ 

ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2560 ของบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ประชมุ
เมื่อวนัที่ 12 ธันวาคม 2560 ได้มีมติให้จัดการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ในวนัพฤหสับดีที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2561 
เวลา 14.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ ห้องประชุมมงคลสุธี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
เลขที่ 433 ถนนสคุนธสวสัดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  2560 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่   
21 เมษายน 2560 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม และกระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  
21 เมษายน 2560 ได้มีการบนัทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

หมายเหต ุ  มติวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

เนือ่งจากเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุ้นในวาระที่ 2 และวาระที่ 5 - 7 เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกบัการท าค าเสนอซ้ือ
หลกัทรพัย์ทัง้หมดในบริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี ้พร้ินต้ิงจ ากดั (มหาชน) (“TBSP”) ดงันัน้ การพิจารณาอนมุติัเร่ืองดงักล่าวใน
แต่ละวาระจึงถือเป็นเงื่อนไขซ่ึงกันและกัน โดยหากเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะถือว่า 
เร่ืองอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาเร่ืองที่เกี่ยวข้องในวาระอื่น ๆ  
อีกต่อไป 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดในบริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี  ้
พริน้ติง้ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เนื่องด้วยปัจจุบนั บริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นใน TBSP อยู่จ านวน 21,879,810 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.89 
ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วทัง้หมดของ TBSP โดยบริษัทเลง็เห็นวา่ หากบริษัทเข้าซือ้หุ้นเพิ่มเตมิใน 
TBSP จะช่วยเพิ่มศกัยภาพในการขยายธุรกิจการพิมพ์เอกสารปลอดการปลอมแปลงของบริษัท
ได้เนื่องจากบริษัทและ TBSP มีความแตกตา่งในเร่ืองของความเช่ียวชาญด้านการพิมพ์ ชนิดของ
ผลิตภณัฑ์ กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย และช่องทางการจดัจ าหน่าย นอกจากนี ้การเข้าซือ้หุ้นใน TBSP 
จะสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและการเติบโตของบริษัทในอนาคต รวมถึงเพิ่มศกัยภาพและ
ความได้เปรียบในการแข่งขนัจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึน้ด้วยความร่วมมือระหวา่งบริษัทและ 
TBSP ซึ่งจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่มากขึน้ให้แก่บริษัท และท าให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจ
สูต่ลาดการพิมพ์เอกสารปลอดการปลอมแปลงในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ได้  

ด้วยเหตผุลดงักลา่วข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการเข้าซือ้หุ้นเพิ่มเติม
ใน TBSP โดยการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดใน TBSP โดยสมัครใจแบบมีเ ง่ือนไข 
(Voluntary Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง 
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (รวมทัง้ที่แก้ไข
เพิ่มเติม) (“ประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ”) ในราคาหุ้นละ 15.70 บาท 
โดยการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดโดยสมคัรใจแบบมีเง่ือนไขจะเกิดขึน้ก็ตอ่เมื่อ 
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(1) บริษัทได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน TBSP  

(2) บริษัทได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกและ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights 
Offering) 

(3) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบอย่างมีนัยส าคญัต่อสถานะ
ธุรกิจ ผลประกอบการ ทรัพย์สนิ และ/หรือสถานะทางการเงินของ TBSP 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นของ TBSP ทกุรายตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด จะท าให้บริษัทได้มาซึ่ง
หุ้ นของ TBSP เป็นจ านวน 88,120,190 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 80.11 ของจ านวนหุ้ นท่ีช าระแล้ว
ทัง้หมดของ TBSP รวมเป็นมลูคา่เทา่กบั 1,383,486,983 บาท  

 อนึ่ง การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน TBSP ดงักล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการ 
ที่มีนัยส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เ ร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท 
จดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม)  
(รวมเรียกว่า “ประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) ซึ่งขนาดรายการของการท า 
ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน TBSP ของบริษัท (ค านวณภายใต้สมมติฐานที่ผู้ ถือหลกัทรัพย์
ของ TBSP ทุกรายตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน TBSP ของบริษัท) ในครัง้นีเ้ท่ากบั 
ร้อยละ 58.92 ซึ่งถือเป็นรายการประเภทที่ 1 คือ รายการที่มีขนาดรายการเท่ากับหรือสงูกว่า 
ร้อยละ 50 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 100 โดยค านวณขนาดของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของ 
สิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์เป็นมูลค่าสูงสุด ตามประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือ
จ าหนา่ยไป บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องด าเนินการตา่ง ๆ ดงันี ้

(1) เปิดเผยสารสนเทศและข้อมลูเก่ียวกบัรายการประเภทที่ 1 ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ตามประกาศ
เร่ืองรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป 

(2) จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนมุตัิการเข้าท ารายการดงักล่าว โดยจะต้อง  
ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสยีง
ในส่วนของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทจะน าเงินทุนที่ได้จากการออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Rights 
Offering) มาช าระคืนหนีเ้งินกู้ ยืมส าหรับการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทั ง้หมดใน TBSP 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  
21 เมษายน 2560 ได้มีการบนัทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

หมายเหต ุ  มติวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

เนือ่งจากเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุ้นในวาระที่ 2 และวาระที่ 5 - 7 เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกบัการท าค าเสนอซ้ือ
หลกัทรพัย์ทัง้หมดในบริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี ้พร้ินต้ิงจ ากดั (มหาชน) (“TBSP”) ดงันัน้ การพิจารณาอนมุติัเร่ืองดงักล่าวใน
แต่ละวาระจึงถือเป็นเงื่อนไขซ่ึงกันและกัน โดยหากเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะถือว่า 
เร่ืองอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาเร่ืองที่เกี่ยวข้องในวาระอื่น ๆ  
อีกต่อไป 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดในบริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี  ้
พริน้ติง้ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เนื่องด้วยปัจจุบนั บริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นใน TBSP อยู่จ านวน 21,879,810 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.89 
ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วทัง้หมดของ TBSP โดยบริษัทเลง็เห็นวา่ หากบริษัทเข้าซือ้หุ้นเพิ่มเตมิใน 
TBSP จะช่วยเพิ่มศกัยภาพในการขยายธุรกิจการพิมพ์เอกสารปลอดการปลอมแปลงของบริษัท
ได้เนื่องจากบริษัทและ TBSP มีความแตกตา่งในเร่ืองของความเช่ียวชาญด้านการพิมพ์ ชนิดของ
ผลิตภณัฑ์ กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย และช่องทางการจดัจ าหน่าย นอกจากนี ้การเข้าซือ้หุ้นใน TBSP 
จะสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและการเติบโตของบริษัทในอนาคต รวมถึงเพ่ิมศกัยภาพและ
ความได้เปรียบในการแข่งขนัจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึน้ด้วยความร่วมมือระหวา่งบริษัทและ 
TBSP ซึ่งจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่มากขึน้ให้แก่บริษัท และท าให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจ
สูต่ลาดการพิมพ์เอกสารปลอดการปลอมแปลงในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ได้  

ด้วยเหตผุลดงักลา่วข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการเข้าซือ้หุ้นเพิ่มเติม
ใน TBSP โดยการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดใน TBSP โดยสมัครใจแบบมีเ ง่ือนไข 
(Voluntary Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง 
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (รวมทัง้ที่แก้ไข
เพิ่มเติม) (“ประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ”) ในราคาหุ้นละ 15.70 บาท 
โดยการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดโดยสมคัรใจแบบมีเง่ือนไขจะเกิดขึน้ก็ตอ่เมื่อ 
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(1) บริษัทได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน TBSP  

(2) บริษัทได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกและ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) 

(3) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบอย่างมีนัยส าคญัต่อสถานะ
ธุรกิจ ผลประกอบการ ทรัพย์สนิ และ/หรือสถานะทางการเงินของ TBSP 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นของ TBSP ทกุรายตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด จะท าให้บริษัทได้มาซึ่ง
หุ้ นของ TBSP เป็นจ านวน 88,120,190 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 80.11 ของจ านวนหุ้ นที่ช าระแล้ว
ทัง้หมดของ TBSP รวมเป็นมลูคา่เทา่กบั 1,383,486,983 บาท  

 อนึ่ง การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน TBSP ดงักล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการ 
ที่มีนัยส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เ ร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท 
จดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม)  
(รวมเรียกว่า “ประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) ซึ่งขนาดรายการของการท า 
ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน TBSP ของบริษัท (ค านวณภายใต้สมมติฐานที่ผู้ ถือหลกัทรัพย์
ของ TBSP ทุกรายตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน TBSP ของบริษัท) ในครัง้นีเ้ท่ากบั 
ร้อยละ 58.92 ซึ่งถือเป็นรายการประเภทที่ 1 คือ รายการที่มีขนาดรายการเท่ากับหรือสงูกว่า 
ร้อยละ 50 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 100 โดยค านวณขนาดของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของ 
สิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์เป็นมูลค่าสูงสุด ตามประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือ
จ าหนา่ยไป บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องด าเนินการตา่ง ๆ ดงันี ้

(1) เปิดเผยสารสนเทศและข้อมลูเก่ียวกบัรายการประเภทที่ 1 ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ตามประกาศ
เร่ืองรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป 

(2) จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนมุตัิการเข้าท ารายการดงักล่าว โดยจะต้อง  
ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียง
ในส่วนของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทจะน าเงินทุนที่ได้จากการออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Rights 
Offering) มาช าระคืนหนีเ้งินกู้ ยืมส าหรับการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทั ง้หมดใน TBSP 



 
 

4 
 

ให้แก่สถาบนัการเงิน (ดงัรายละเอียดปรากฏตามข้อ 9 ของสารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่
สินทรัพย์ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)  (บญัชี 1) (สิ่งที่ ส่งมาด้วย 3)) 
ดงันัน้ การพิจารณาอนมุติัของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน 
TBSP และการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จึงถือเป็นเง่ือนไข 
ซึง่กนัและกนั โดยหากเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ไมไ่ด้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น จะถือวา่เร่ือง
อื่น ๆ ที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแล้วเป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาเร่ืองที่
เก่ียวข้องอีกตอ่ไป 

(3) แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
รวมทัง้จัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรัพย์ และผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัท
ได้แต่งตัง้ให้บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากดั ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบญัชี
รายช่ือที่ส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทเพื่อ
ท าหน้าที่ดงักล่าว โดยความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระมีรายละเอียดดงัที่ปรากฎตาม
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์   
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

นอกจากนี ้การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน TBSP อาจเข้าขา่ยเป็นการซือ้หรือรับโอนกิจการ
ของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) หากภายหลงัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ TBSP
ดังกล่าว บริษัทได้มาซึ่งหุ้ นของ TBSP เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้ นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
ของ TBSP ซึ่งก าหนดให้บริษัทมีหน้าที่จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการรับโอน
กิจการของ TBSP โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  
สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั  
ส่วนของผู้ ถื อหุ้ นที่ มี ส่วนไ ด้ เสีย  โดยธุ รกร รม ข้าง ต้นมี รายละเอียดดังที่ ป ราก ฏตาม 
สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (บญัชี 1) 
(สิ่งที่ ส่งมาด้วย 3) และสารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี 
จ ากดั (มหาชน) (บญัชี 2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าการเข้าท ารายการมีความสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท 
และผู้ ถือหุ้ น เนื่องจากราคาเสนอซือ้หุ้ นในการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของ  TBSP 
เป็นราคาท่ีอยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสม นอกจากนัน้ การท าธุรกรรมดงักล่าวจะช่วยสร้างโอกาส 
ในการขยายธุรกิจเพ่ือการเติบโตของบริษัทในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
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พิจารณาอนุมัติการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดใน TBSP โดยสมัครใจแบบมีเง่ือนไข 
(Voluntary Tender Offer) ตามประกาศการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ดงัรายละเอียด
ปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด 
(มหาชน) (บญัชี 1) (สิ่งที่ ส่งมาด้วย 3) และสารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท 
ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (บญัชี 2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระนีเ้ป็น
ฐานในการลงมติและนบัคะแนน อยา่งไรก็ดี ไมป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีในวาระนี ้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 212.00 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 360,206,980.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 360,206,768.00 บาท โดย
การตั ด หุ้นจดทะ เบี ยนที่ ยั ง ไ ม่ ไ ด้ออกจ าห น่ ายของบ ริ ษัทจ านวน  212 หุ้ น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) อย่างไรก็ดี เนื่องจาก
มาตรา 136 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม)  
ก าหนดว่า บริษัทมหาชนจ ากดัจะเพิ่มทนุจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่
เพิ่มขึน้ และจะกระท าได้เมื่อหุ้นทัง้หมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว 
เว้นแต่หุ้ นที่เหลือนัน้เป็นหุ้ นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้ นกู้ แปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซือ้หุ้น  

 ในการนี ้บริษัทยงัมีหุ้นจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท  ซึ่ ง เ ป็ นหุ้ น ที่ ค ง เ หลื อ จ ากกา ร จัดส ร ร ไ ว้ เ พื่ อ ร อ ง รั บกา ร จ่ า ยหุ้ น ปันผล 
ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2558 ดงันัน้ เพื่อให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนด บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 212.00 
บาท  จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  360,206,980.00 บาท เ ป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
360,206,768.00 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 212 
หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้ลดทนุจดทะเบียนของบริษัท
จ านวน 212.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 360,206,980.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จ านวน 360,206,768.00 บาท โดยการตัดหุ้ นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท 
จ านวน 212 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดงัรายละเอียดข้างต้น 
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ให้แก่สถาบนัการเงิน (ดงัรายละเอียดปรากฏตามข้อ 9 ของสารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่
สินทรัพย์ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)  (บญัชี 1) (สิ่งที่ ส่งมาด้วย 3)) 
ดงันัน้ การพิจารณาอนมุติัของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน 
TBSP และการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จึงถือเป็นเง่ือนไข 
ซึง่กนัและกนั โดยหากเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ไมไ่ด้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น จะถือวา่เร่ือง
อื่น ๆ ที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแล้วเป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาเร่ืองที่
เก่ียวข้องอีกตอ่ไป 

(3) แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
รวมทัง้จัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรัพย์ และผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัท
ได้แต่งตัง้ให้บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากดั ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินท่ีอยู่ในบญัชี
รายช่ือที่ส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทเพื่อ
ท าหน้าที่ดงักล่าว โดยความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระมีรายละเอียดดงัที่ปรากฎตาม
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์   
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

นอกจากนี ้การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน TBSP อาจเข้าขา่ยเป็นการซือ้หรือรับโอนกิจการ
ของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) หากภายหลงัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ TBSP
ดังกล่าว บริษัทได้มาซึ่งหุ้ นของ TBSP เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
ของ TBSP ซึ่งก าหนดให้บริษัทมีหน้าที่จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการรับโอน
กิจการของ TBSP โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั  
ส่วนของผู้ ถื อหุ้ นที่ มี ส่วนไ ด้ เสีย  โดยธุ รกร รม ข้าง ต้นมี รายละเอียดดัง ท่ีปราก ฏตาม 
สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (บญัชี 1) 
(ส่ิงที่ ส่งมาด้วย 3) และสารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี 
จ ากดั (มหาชน) (บญัชี 2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าการเข้าท ารายการมีความสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท 
และผู้ ถือหุ้ น เนื่องจากราคาเสนอซือ้หุ้ นในการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของ  TBSP 
เป็นราคาท่ีอยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสม นอกจากนัน้ การท าธุรกรรมดงักล่าวจะช่วยสร้างโอกาส 
ในการขยายธุรกิจเพ่ือการเติบโตของบริษัทในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
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พิจารณาอนุมัติการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดใน TBSP โดยสมัครใจแบบมีเง่ือนไข 
(Voluntary Tender Offer) ตามประกาศการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ดงัรายละเอียด
ปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด 
(มหาชน) (บญัชี 1) (สิ่งที่ ส่งมาด้วย 3) และสารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท 
ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (บญัชี 2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระนีเ้ป็น
ฐานในการลงมติและนบัคะแนน อยา่งไรก็ดี ไมป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีในวาระนี ้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 212.00 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 360,206,980.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 360,206,768.00 บาท โดย
การตั ด หุ้นจดทะ เ บี ยนที่ ยั ง ไ ม่ ไ ด้ออกจ าห น่ ายของบ ริ ษัทจ านวน  212 หุ้ น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) อย่างไรก็ดี เนื่องจาก
มาตรา 136 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม)  
ก าหนดว่า บริษัทมหาชนจ ากดัจะเพิ่มทนุจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่
เพิ่มขึน้ และจะกระท าได้เมื่อหุ้นทัง้หมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว 
เว้นแต่หุ้ นที่เหลือนัน้เป็นหุ้ นท่ีออกไว้เพื่อรองรับหุ้ นกู้ แปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซือ้หุ้น  

 ในการนี ้บริษัทยงัมีหุ้นจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท  ซึ่ ง เ ป็ นหุ้ น ที่ ค ง เ หลื อ จ ากกา ร จัดส ร ร ไ ว้ เ พื่ อ ร อ ง รั บกา ร จ่ า ยหุ้ น ปันผล 
ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2558 ดงันัน้ เพื่อให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนด บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 212.00 
บาท  จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  360,206,980.00 บาท เ ป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
360,206,768.00 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 212 
หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้ลดทนุจดทะเบียนของบริษัท
จ านวน 212.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 360,206,980.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จ านวน 360,206,768.00 บาท โดยการตัดหุ้ นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท 
จ านวน 212 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดงัรายละเอียดข้างต้น 
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หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระนีเ้ป็น
ฐานในการลงมติและนบัคะแนน อยา่งไรก็ดี ไมป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีในวาระนี ้

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่ มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่ อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้ นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษัท ดงัรายละเอียดตามท่ีปรากฏในวาระที่ 3 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ 
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้
ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 360,206,768 บาท (ส า ม ร้ อ ย ห ก สิ บ ล้ า น 
สองแสนหกพัน เ จ็ด ร้อย 
หกสบิแปดบาท) 

 แบง่ออกเป็น 360,206,768 หุ้น (ส า ม ร้ อ ย ห ก สิ บ ล้ า น 
สองแสนหกพัน เ จ็ด ร้อย 
หกสบิแปดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 360,206,768 หุ้น (ส า ม ร้ อ ย ห ก สิ บ ล้ า น 
สองแสนหกพัน เ จ็ด ร้อย 
หกสบิแปดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (- หุ้น)” 

ทัง้นี ้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 
ที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตาม
ค าสัง่ของนายทะเบียน 
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ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ ใ ห้แก้ไขเพิ่มเติม 
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  
ดงัรายละเอียดข้างต้น  

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระนีเ้ป็น
ฐานในการลงมติและนบัคะแนน อยา่งไรก็ดี ไมป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีในวาระนี ้

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 60,000,000.00 บาท จากทุน 
จดทะเบียนเดิมจ านวน 360,206,768.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 420,206,768.00 
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามที่บริษัทมีแผนทีจ่ะกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินเพื่อใช้ในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด
ใน TBSP รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่สินทรัพย์ของบริษัท ที.เค.เอส. 
เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (บญัชี 1) (ส่ิงที่ ส่งมาด้วย 3) และสารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)  (บัญชี 2) (สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 4) นัน้ 
บริษัทจึงมีความประสงค์ท่ีจะเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทุนให้กับผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ นที่ผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายถืออยู่ 
(Rights Offering) เพื่อน าเงินท่ีได้จากการเพิ่มทนุดงักลา่วไปใช้คืนหนีเ้งินกู้ ที่บริษัทได้กู้ยืมมาจาก
สถาบนัการเงินและหากมีเงินเหลอืจากการช าระคืนหนีเ้งินกู้ดงักลา่ว บริษัทจะน าไปใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวียนของบริษัทตอ่ไป จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัทจ านวน 60,000,000.00 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 360,206,768.00 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 420,206,768.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
60,000,000 หุ้ น มูลค่าหุ้ นที่ตราไว้หุ้ นละ 1.00 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศ
เก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากดั 
(มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และแบบรายงานการเพิ่มทนุ (แบบ 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกร รมการ เห็ น สมควร เสนอ ใ ห้ที่ ป ร ะชุมผู้ ถื อหุ้ นพิ จ า รณาอนุมั ติ กา ร เพิ่ มทุน 
จดทะเบียนของบ ริ ษัทจ านวน 60,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
360,206,768.00 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 420,206,768.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญั
เพิ่มทนุจ านวน 60,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดงัรายละเอียดข้างต้น 

หมายเหต ุ มติในวาระนีต้้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัผู้ที่มีสว่นได้เสยีในวาระนีเ้ป็นฐานใน
การลงมติและนบัคะแนน อยา่งไรก็ดี ไมป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีในวาระนี ้
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หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระนีเ้ป็น
ฐานในการลงมติและนบัคะแนน อยา่งไรก็ดี ไมป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีในวาระนี ้

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่ มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่ อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้ นจดทะเบียนท่ียังไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษัท ดงัรายละเอียดตามท่ีปรากฏในวาระที่ 3 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ 
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้
ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 360,206,768 บาท (ส า ม ร้ อ ย ห ก สิ บ ล้ า น 
สองแสนหกพัน เ จ็ด ร้อย 
หกสบิแปดบาท) 

 แบง่ออกเป็น 360,206,768 หุ้น (ส า ม ร้ อ ย ห ก สิ บ ล้ า น 
สองแสนหกพัน เ จ็ด ร้อย 
หกสบิแปดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 360,206,768 หุ้น (ส า ม ร้ อ ย ห ก สิ บ ล้ า น 
สองแสนหกพัน เ จ็ด ร้อย 
หกสบิแปดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (- หุ้น)” 

ทัง้นี ้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 
ที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตาม
ค าสัง่ของนายทะเบียน 
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ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ ใ ห้แก้ไขเพิ่มเติม 
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  
ดงัรายละเอียดข้างต้น  

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระนีเ้ป็น
ฐานในการลงมติและนบัคะแนน อยา่งไรก็ดี ไมป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีในวาระนี ้

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 60,000,000.00 บาท จากทุน 
จดทะเบียนเดิมจ านวน 360,206,768.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 420,206,768.00 
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามที่บริษัทมีแผนทีจ่ะกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินเพื่อใช้ในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด
ใน TBSP รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่สินทรัพย์ของบริษัท ที.เค.เอส. 
เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (บญัชี 1) (สิ่งที่ ส่งมาด้วย 3) และสารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)  (บัญชี 2) (ส่ิงที่ ส่งมาด้วย 4) นัน้ 
บริษัทจึงมีความประสงค์ท่ีจะเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทุนให้กับผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ นที่ผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายถืออยู่ 
(Rights Offering) เพื่อน าเงินท่ีได้จากการเพิ่มทนุดงักลา่วไปใช้คืนหนีเ้งินกู้ ที่บริษัทได้กู้ยืมมาจาก
สถาบนัการเงินและหากมีเงินเหลอืจากการช าระคืนหนีเ้งินกู้ดงักลา่ว บริษัทจะน าไปใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวียนของบริษัทตอ่ไป จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัทจ านวน 60,000,000.00 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 360,206,768.00 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 420,206,768.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
60,000,000 หุ้ น มูลค่าหุ้ นที่ตราไว้หุ้ นละ 1.00 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศ
เก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากดั 
(มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และแบบรายงานการเพิ่มทนุ (แบบ 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกร รมการ เ ห็น สมควร เสนอ ใ ห้ที่ ป ร ะชุมผู้ ถื อหุ้ นพิ จ า รณาอนุมัติ ก า ร เพิ่ มทุน 
จดทะเบียนของบ ริ ษัทจ านวน 60,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
360,206,768.00 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 420,206,768.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญั
เพิ่มทนุจ านวน 60,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดงัรายละเอียดข้างต้น 

หมายเหต ุ มติในวาระนีต้้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัผู้ที่มีสว่นได้เสยีในวาระนีเ้ป็นฐานใน
การลงมติและนบัคะแนน อยา่งไรก็ดี ไมป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีในวาระนี ้
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่ อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดงัรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 5 
ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ 
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 420,206,768 บาท (สี่ ร้อยยี่สิบล้านสองแสน 
หกพันเจ็ดร้อยหกสิบแปด
บาท) 

 แบง่ออกเป็น 420,206,768  หุ้น (สี่ ร้อยยี่สิบล้านสองแสน 
หกพันเจ็ดร้อยหกสิบแปด
หุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 420,206,768 หุ้น (สี่ ร้อยยี่สิบล้านสองแสน 
หกพันเจ็ดร้อยหกสิบแปด
หุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (- หุ้น)” 

ทัง้นี ้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  
ที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตาม
ค าสัง่ของนายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ ใ ห้แก้ไขเพิ่มเติม 
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  
ดงัรายละเอียดข้างต้น 
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หมายเหต ุ  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผู้ที่มีสว่นได้เสียในวาระนีเ้ป็น
ฐานในการลงมติและนบัคะแนน อยา่งไรก็ดี ไมป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีในวาระนี ้

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  
(Rights Offering) 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการ 
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดงัรายละเอียด
ตามที่ปรากฏในวาระที่ 5 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ 
การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท จ านวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ นท่ีผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายถืออยู่   
(Rights Offering) ในราคาหุ้ นละ 1.00 บาท และในอัตราจัดสรร 6.0034461 หุ้ นเดิมต่อ 1  
หุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่ ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.00 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิง้ และในกรณีที่
มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึ่งแสดงความจ านงจองซือ้เกินสดัส่วนตามสดัส่วน  
การถือหุ้นจนกวา่จะหมด หรือไม่สามารถจดัสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้น  
รายใดประสงค์ที่จะจองซือ้หุ้นดงักล่าวอีกต่อไป  โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
ของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัท มีอ านาจ
พิจารณาก าหนดและแก้ไขรายละเอียดอื่น  ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ 
เพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง (ก) การจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเป็นครัง้เดียว 
หรือเป็นคราว ๆ การช าระค่าหุ้น เง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามญั 
เพ่ิมทุนดังกล่าว (ข) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง  ๆ  
ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้การด าเนินการต่าง ๆ อนัเก่ียวเนื่องกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักลา่ว 
และ (ค) การลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง  ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและ
เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึ่งรวมถึงการติดตอ่ และการยื่นค าขออนญุาต
หรือขอผอ่นผนั เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วต่อหนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และ
การน าหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีอ านาจในการ
ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วจนเสร็จการ  

ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดงัที่ปรากฎตามสารสนเทศ
เก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จ ากัด 
(มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และ แบบรายงานการเพิ่มทนุ (แบบ 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)  
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่ อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดงัรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 5 
ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ 
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 420,206,768 บาท (สี่ ร้อยยี่สิบล้านสองแสน 
หกพันเจ็ดร้อยหกสิบแปด
บาท) 

 แบง่ออกเป็น 420,206,768  หุ้น (สี่ ร้อยยี่สิบล้านสองแสน 
หกพันเจ็ดร้อยหกสิบแปด
หุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 420,206,768 หุ้น (สี่ ร้อยยี่สิบล้านสองแสน 
หกพันเจ็ดร้อยหกสิบแปด
หุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (- หุ้น)” 

ทัง้นี ้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  
ที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตาม
ค าสัง่ของนายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ ใ ห้แก้ไขเพิ่มเติม 
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  
ดงัรายละเอียดข้างต้น 
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หมายเหต ุ  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผู้ที่มีสว่นได้เสียในวาระนีเ้ป็น
ฐานในการลงมติและนบัคะแนน อยา่งไรก็ดี ไมป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีในวาระนี ้

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  
(Rights Offering) 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการ 
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดงัรายละเอียด
ตามที่ปรากฏในวาระท่ี 5 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ 
การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท จ านวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ นที่ผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายถืออยู่   
(Rights Offering) ในราคาหุ้ นละ 1.00 บาท และในอัตราจัดสรร 6.0034461 หุ้ นเดิมต่อ 1  
หุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่ ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.00 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิง้ และในกรณีที่
มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึ่งแสดงความจ านงจองซือ้เกินสดัส่วนตามสดัส่วน  
การถือหุ้นจนกวา่จะหมด หรือไม่สามารถจดัสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้น  
รายใดประสงค์ที่จะจองซือ้หุ้นดงักล่าวอีกต่อไป  โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
ของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท มีอ านาจ
พิจารณาก าหนดและแก้ไขรายละเอียดอื่น  ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ 
เพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง (ก ) การจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเป็นครัง้เดียว 
หรือเป็นคราว ๆ การช าระค่าหุ้น เง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามญั 
เพิ่มทุนดังกล่าว (ข) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง  ๆ  
ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้การด าเนินการต่าง ๆ อนัเก่ียวเนื่องกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักลา่ว 
และ (ค) การลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง  ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและ
เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึ่งรวมถึงการติดตอ่ และการยื่นค าขออนญุาต
หรือขอผอ่นผนั เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วต่อหนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และ
การน าหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีอ านาจในการ
ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วจนเสร็จการ  

ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดงัที่ปรากฎตามสารสนเทศ
เก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จ ากัด 
(มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และ แบบรายงานการเพิ่มทนุ (แบบ 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)  
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อนึ่ง บริษัทก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้และได้รับการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุน (Record Date) ในวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2561 และก าหนดวนัจองซือ้และช าระเงินค่าหุ้น
สามญัเพิ่มทนุในวนัท่ี 20 - 26 มีนาคม 2561 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นวา่การเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น 
(Rights Offering) นอกจากจะเป็นการเพิ่มทุนท่ีรวดเร็ว และมีต้นทุนน้อย (เมื่อเปรียบเทียบกบั
การเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) หรือ เสนอขายหุ้ นต่อประชาชน  
(Public Offering)) แล้วยงัเป็นการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นทกุรายได้มีส่วนร่วมในการจองซือ้ และมีสิทธิ
ได้รับผลตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในอนาคตร่วมกนั โดยจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ตอ่สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) หากผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรายมีการใช้สทิธิจอง
ซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้ นของตน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้ นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท จ านวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้น
ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู ่(Rights Offering) ทีร่าคาเสนอขายหุ้นละ 10.00 บาท และในอตัราจดัสรร 6.0034461 หุ้น
เดิมตอ่ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม ่ดงัรายละเอียดข้างต้น 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน  

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายช่ือในวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามญั  
ผู้ ถือหุ้ น  ค รั ง้ที่  1/2561 ในวันที่  27 ธันวาคม 2560 (Record date) เ ข้า ร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น  ครั ง้ที่  1/2561  
ในวนัพฤหสับดีที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2561 เวลา 14.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ ห้องประชุมมงคลสธีุ บริษัท ซินเน็ค 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสคุนธสวสัดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ดงัรายละเอียด
ปรากฏตามแผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) 

ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครัง้นี ้  
โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง (หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค.  
ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 
ดงัรายละเอียดปรากฏตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) และโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบ 
มายงับริษัท ภายในวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2561  

ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง 
และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและออกเสยีงแทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะ

11 

ให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดงัมีรายนามและประวตัิปรากฏตามข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
และนิยามกรรมการอิสระ (สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 9) โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบหนังสือ 
มอบฉนัทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) 

นอกจากนี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นศึกษาค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐาน ที่ผู้ เข้าร่วมประชุม
ต้องน ามาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น (ส่ิงที่ ส่งมาด้วย 8) โดยบริษัทจะด าเนินการประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท 
ที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ที่แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุนี ้

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

.................................................................... 

(นายสมคิด เวคินวฒันเศรษฐ์) 

 กรรมการผู้จดัการ 
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อนึ่ง บริษัทก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้และได้รับการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุน (Record Date) ในวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2561 และก าหนดวนัจองซือ้และช าระเงินค่าหุ้น
สามญัเพิ่มทนุในวนัท่ี 20 - 26 มีนาคม 2561 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นวา่การเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น 
(Rights Offering) นอกจากจะเป็นการเพิ่มทุนท่ีรวดเร็ว และมีต้นทุนน้อย (เมื่อเปรียบเทียบกบั
การเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) หรือ เสนอขายหุ้ นต่อประชาชน  
(Public Offering)) แล้วยงัเป็นการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นทกุรายได้มีส่วนร่วมในการจองซือ้ และมีสิทธิ
ได้รับผลตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในอนาคตร่วมกนั โดยจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ตอ่สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) หากผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรายมกีารใช้สทิธิจอง
ซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้ นของตน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้ นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท จ านวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้น
ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู ่(Rights Offering) ทีร่าคาเสนอขายหุ้นละ 10.00 บาท และในอตัราจดัสรร 6.0034461 หุ้น
เดิมตอ่ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม ่ดงัรายละเอียดข้างต้น 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน  

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายช่ือในวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามญั  
ผู้ ถือหุ้ น  ค รั ง้ที่  1/2561 ในวันที่  27 ธันวาคม 2560 (Record date) เ ข้า ร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น  ครั ง้ที่  1/2561  
ในวนัพฤหสับดีที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2561 เวลา 14.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ ห้องประชุมมงคลสธีุ บริษัท ซินเน็ค 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสคุนธสวสัดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ดงัรายละเอียด
ปรากฏตามแผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) 

ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครัง้นี ้  
โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง (หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค.  
ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 
ดงัรายละเอียดปรากฏตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) และโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบ 
มายงับริษัท ภายในวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2561  

ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง 
และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะ
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ให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดงัมีรายนามและประวตัิปรากฏตามข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
และนิยามกรรมการอิสระ (ส่ิงที่ ส่งมาด้วย 9) โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบหนังสือ 
มอบฉนัทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) 

นอกจากนี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นศึกษาค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐาน ที่ผู้ เข้าร่วมประชุม
ต้องน ามาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น (สิ่งที่ ส่งมาด้วย 8) โดยบริษัทจะด าเนินการประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท 
ที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ที่แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุนี ้

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

.................................................................... 

(นายสมคิด เวคินวฒันเศรษฐ์) 

 กรรมการผู้จดัการ 


