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แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 

ข้าพเจ้า บริษัท ที .เค.เอส. เทคโนโลยี  จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ครัง้ที่ 6/2560 เมื่อวนัที่ 12 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 13.00 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนและการจดัสรรหุ้นเพิ่ม
ทนุดงัตอ่ไปนี ้

1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2560 ได้มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 60,000,000.00 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 360,206,768.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 420,206,768.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
จ านวน 60,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 60,000,000.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

   แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ใน 
การใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั 60,000,000 1.00 60,000,000.00 

   แบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) 

- - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน) 

2.1 รายละเอียดการจดัสรร 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สดัสว่นการถือหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้น
แตล่ะรายถืออยู ่(Rights 
Offering) 

60,000,000 6.0034461 : 1 10.00 20 มีนาคม 2561 ถึง  
26 มีนาคม 2561 

โปรดด ู
หมายเหต ุ1 

หมายเหตุ 1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2560 ได้มีมติอนุมตัิการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของ
บริษัท หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท มีอ านาจพิจารณาก าหนดและ
แก้ไขรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง 
(ก) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน เป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราว ๆ การช าระค่าหุ้น เง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่
เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว (ข) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญา
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ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้การด าเนินการต่าง ๆ อันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ  
(ค) การลงนามในเอกสารค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรร
หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการย่ืนค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐาน
ดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นและสมควรเก่ียวกับการจดัสรร 
หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วจนเสร็จการ 

อนึ่ง บริษัทได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิในการจองซือ้และได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Record 
Date) ในวนัที่ 23 กมุภาพนัธ์ 2561  

2.2 การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น  

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจดัสรรหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นซึง่ถืออยูแ่ต่ละราย ให้ปัดเศษของหุ้นดงักลา่วทิง้ 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้ นซึ่งแสดงความจ านงจองซือ้เกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้ นจนกว่าจะหมด  
หรือไมส่ามารถจดัสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซือ้หุ้นดงักลา่วอีกตอ่ไป 

3. ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ในวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุธี 

ตัง้อยู่เลขที่ 433 ถนนสคุนธสวสัดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมี
สทิธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 (Record Date) ในวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560  

4. การขอเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต  

4.1 บริษัทจะด าเนินการจดทะเบียนการเพ่ิมทุน และเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์ 

4.2 บริษัทจะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลกัทรัพย์ 
จดทะเบียน 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

บริษัทจะน าเงินท่ีได้จากการเพิ่มทนุครัง้นีไ้ปช าระคืนหนีเ้งินกู้ที่บริษัทได้กู้ยืมจากสถาบนัการเงิน เพื่อใช้ในการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดในบริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน) (“TBSP”) ดงัรายละเอียดปรากฎตามสารสนเทศเก่ียวกบั
การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (บญัชี 1)  (ส่ิงที่ ส่งมาด้วย 3) และหากมีเงินเหลือจากการ
ช าระคืนหนีเ้งินกู้ดงักลา่ว บริษัทจะน าไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทตอ่ไป 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

เงินที่บริษัทได้รับจากการเพิ่มทนุจะช่วยให้บริษัทสามารถช าระเงินกู้ตามเง่ือนไขและเวลาที่ก าหนดของสถาบนัการเงินได้ 
อีกทัง้ยงัเป็นการลดภาระต้นทนุทางการเงิน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัท น ามาซึง่ความสมัพนัธ์ที่
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แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 

ข้าพเจ้า บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี  จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ครัง้ที่ 6/2560 เมื่อวนัที่ 12 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 13.00 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนและการจดัสรรหุ้นเพิ่ม
ทนุดงัตอ่ไปนี ้

1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2560 ได้มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 60,000,000.00 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 360,206,768.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 420,206,768.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
จ านวน 60,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 60,000,000.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

   แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ใน 
การใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั 60,000,000 1.00 60,000,000.00 

   แบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) 

- - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน (แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน) 

2.1 รายละเอียดการจดัสรร 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สดัสว่นการถือหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้น
แตล่ะรายถืออยู ่(Rights 
Offering) 

60,000,000 6.0034461 : 1 10.00 20 มีนาคม 2561 ถึง  
26 มีนาคม 2561 

โปรดด ู
หมายเหต ุ1 

หมายเหตุ 1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2560 ได้มีมติอนุมตัิการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของ
บริษัท หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท มีอ านาจพิจารณาก าหนดและ
แก้ไขรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง 
(ก) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน เป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราว ๆ การช าระค่าหุ้น เง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่
เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว (ข) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญา
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ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้การด าเนินการต่าง ๆ อันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ  
(ค) การลงนามในเอกสารค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐาน
ดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นและสมควรเก่ียวกับการจดัสรร 
หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วจนเสร็จการ 

อนึ่ง บริษัทได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิในการจองซือ้และได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน (Record 
Date) ในวนัที่ 23 กมุภาพนัธ์ 2561  

2.2 การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น  

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจดัสรรหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นซึง่ถืออยูแ่ต่ละราย ให้ปัดเศษของหุ้นดงักลา่วทิง้ 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้ นซึ่งแสดงความจ านงจองซือ้เกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้ นจนกว่าจะหมด  
หรือไมส่ามารถจดัสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซือ้หุ้นดงักลา่วอีกตอ่ไป 

3. ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ในวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุธี 

ตัง้อยู่เลขที่ 433 ถนนสคุนธสวสัดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมี
สทิธิเข้าร่วมประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 (Record Date) ในวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560  

4. การขอเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต  

4.1 บริษัทจะด าเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุน และเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์ 

4.2 บริษัทจะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลกัทรัพย์ 
จดทะเบียน 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

บริษัทจะน าเงินท่ีได้จากการเพิ่มทนุครัง้นีไ้ปช าระคืนหนีเ้งินกู้ที่บริษัทได้กู้ยืมจากสถาบนัการเงิน เพื่อใช้ในการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดในบริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน) (“TBSP”) ดงัรายละเอียดปรากฎตามสารสนเทศเก่ียวกบั
การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (บญัชี 1)  (สิ่งที่ ส่งมาด้วย 3) และหากมีเงินเหลือจากการ
ช าระคืนหนีเ้งินกู้ดงักลา่ว บริษัทจะน าไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทตอ่ไป 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

เงินท่ีบริษัทได้รับจากการเพิ่มทนุจะช่วยให้บริษัทสามารถช าระเงินกู้ตามเง่ือนไขและเวลาที่ก าหนดของสถาบนัการเงินได้ 
อีกทัง้ยงัเป็นการลดภาระต้นทนุทางการเงิน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัท น ามาซึง่ความสมัพนัธ์ที่
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ดีมากขึน้ต่อสถาบนัการเงินต่าง ๆ ที่บริษัทมีวงเงินอยู่ ซึ่งจะสง่ผลให้บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่วางไว้และจะช่วย
เพิ่มพนูศกัยภาพการแขง่ขนัของบริษัทตอ่ไปได้อยา่งยัง่ยืนในระยะยาว 

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้ 
นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักส ารองตามกฏหมาย ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับผลการด าเนินการ ฐานะการเงิน  
สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น  ๆ  
ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร แตท่ัง้นีจ้ะต้องไม่
มีขาดทนุสะสมในสว่นของผู้ ถือหุ้น 

7.2 ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุครัง้นีจ้ะมีสทิธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตัง้แตง่วด 

ผู้ จองซือ้หุ้ นเพิ่มทุนในครัง้นีจ้ะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัทเร่ิมตัง้แต่ผู้ จองซือ้ได้รับ  

การจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

8.1 ผลกระทบที่มีตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

โดยที่ 

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั 7 วนัท าการก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัท่ี 
12 ธนัวาคม 2560 คือ ตัง้แตว่นัที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2560 ซึง่เทา่กบั 
12.43 บาทตอ่หุ้น (ข้อมลูจาก SETSMART)  

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

 

 

 

= (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม x จ านวนหุ้น
ที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม) / (จ านวนหุ้ นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้ นที่เสนอขายให้แก่  
ผู้ ถือหุ้นเดิม) 

= (12.43 x 360,206,768) + (10.00 x 60,000,000) / (360,206,768 + 60,000,000) 

= 12.08  บาทตอ่หุ้น 

Price Dilution = 2.82  % 
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ดงันัน้ ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น หากมีการใช้สทิธิจอง
ซือ้หุ้นครบทัง้จ านวนแล้ว ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) เทา่กบั 2.82 % 

8.2 ผลกระทบตอ่ก าไรตอ่ผู้ ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution: EPS Dilution) 

EPS Dilution = (EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย 

โดยที่ 

EPS ก่อนเสนอขาย = ก าไรสทุธิย้อนหลงั 12 เดือน/1 / จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว 

=  337,324,528 / 360,206,768  

=  0.9365 บาทตอ่หุ้น 

EPS หลงัเสนอขาย = ก าไรสุทธิย้อนหลงั 12 เดือน/1 / (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นเดิม) 

= 337,324,528 / (360,206,768 + 60,000,000 )  

= 0.8028 บาทตอ่หุ้น 

EPS Dilution =  14.28% 

หมายเหต ุ /1ก าไรสทุธิส าหรับงวด 12 เดือนย้อนหลงัคือ ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 ถึง 30 กนัยายน 2560 

ดงันัน้ ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น หากมีการใช้สิทธิ 
จองซือ้หุ้นครบทัง้จ านวนแล้ว ผลกระทบด้านการลดลงของก าไรตอ่หุ้น (EPS Dilution) เทา่กบั 14.28% 

8.3 ผลกระทบตอ่สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดมิ (Control Dilution) 

Control Dilution = จ านวนหุ้ นที่ เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม / (จ านวนหุ้ นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้ นท่ีเสนอขายให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นเดิม) 

ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น และผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท
แตล่ะรายมีการใช้สทิธิครบทัง้จ านวน ผู้ ถือหุ้นจะไมไ่ด้รับผลกระทบตอ่สทิธิในการออกเสยีง 

8.4 เง่ือนไขในการเพิม่ทนุจดทะเบียน 

เนื่องจากบริษัทจะน าเงินทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) มาช าระคืนหนีเ้งินกู้ยืมส าหรับการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน TBSP ให้แก่สถาบนัการเงิน (ดงัรายละเอยีด
ปรากฏตามข้อ 5) ดังนัน้ การพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นในการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดใน TBSP และ 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

3 
 

ดีมากขึน้ต่อสถาบนัการเงินต่าง ๆ ที่บริษัทมีวงเงินอยู่ ซึ่งจะสง่ผลให้บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่วางไว้และจะช่วย
เพิ่มพนูศกัยภาพการแขง่ขนัของบริษัทตอ่ไปได้อยา่งยัง่ยืนในระยะยาว 

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้ 
นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักส ารองตามกฏหมาย ทัง้นี  ้ขึน้อยู่กับผลการด าเนินการ ฐานะการเงิน  
สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น  ๆ  
ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร แตท่ัง้นีจ้ะต้องไม่
มีขาดทนุสะสมในสว่นของผู้ ถือหุ้น 

7.2 ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุครัง้นีจ้ะมีสทิธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตัง้แตง่วด 

ผู้ จองซือ้หุ้ นเพิ่มทุนในครัง้นีจ้ะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัทเร่ิมตัง้แต่ผู้ จองซือ้ได้รับ  

การจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

8.1 ผลกระทบที่มีตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

โดยที่ 

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั 7 วนัท าการก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัท่ี 
12 ธนัวาคม 2560 คือ ตัง้แตว่นัที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2560 ซึง่เทา่กบั 
12.43 บาทตอ่หุ้น (ข้อมลูจาก SETSMART)  

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

 

 

 

= (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม x จ านวนหุ้น
ที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม) / (จ านวนหุ้ นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้ นที่เสนอขายให้แก่  
ผู้ ถือหุ้นเดิม) 

= (12.43 x 360,206,768) + (10.00 x 60,000,000) / (360,206,768 + 60,000,000) 

= 12.08  บาทตอ่หุ้น 

Price Dilution = 2.82  % 
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ดงันัน้ ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น หากมีการใช้สทิธิจอง
ซือ้หุ้นครบทัง้จ านวนแล้ว ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) เทา่กบั 2.82 % 

8.2 ผลกระทบตอ่ก าไรตอ่ผู้ ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution: EPS Dilution) 

EPS Dilution = (EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย 

โดยที่ 

EPS ก่อนเสนอขาย = ก าไรสทุธิย้อนหลงั 12 เดือน/1 / จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว 

=  337,324,528 / 360,206,768  

=  0.9365 บาทตอ่หุ้น 

EPS หลงัเสนอขาย = ก าไรสุทธิย้อนหลงั 12 เดือน/1 / (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นเดิม) 

= 337,324,528 / (360,206,768 + 60,000,000 )  

= 0.8028 บาทตอ่หุ้น 

EPS Dilution =  14.28% 

หมายเหต ุ /1ก าไรสทุธิส าหรับงวด 12 เดือนย้อนหลงัคือ ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 ถงึ 30 กนัยายน 2560 

ดงันัน้ ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น หากมีการใช้สิทธิ 
จองซือ้หุ้นครบทัง้จ านวนแล้ว ผลกระทบด้านการลดลงของก าไรตอ่หุ้น (EPS Dilution) เทา่กบั 14.28% 

8.3 ผลกระทบตอ่สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดมิ (Control Dilution) 

Control Dilution = จ านวนหุ้ นที่ เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม / (จ านวนหุ้ นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้ นที่ เสนอขายให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นเดิม) 

ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น และผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท
แตล่ะรายมีการใช้สทิธิครบทัง้จ านวน ผู้ ถือหุ้นจะไมไ่ด้รับผลกระทบตอ่สทิธิในการออกเสยีง 

8.4 เง่ือนไขในการเพิม่ทนุจดทะเบียน 

เนื่องจากบริษัทจะน าเงินทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) มาช าระคืนหนีเ้งินกู้ยืมส าหรับการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน TBSP ให้แก่สถาบนัการเงิน (ดงัรายละเอยีด
ปรากฏตามข้อ 5) ดังนัน้ การพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นในการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดใน TBSP และ 
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การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) จึงถือเป็นเง่ือนไขซึ่งกันและกนั โดยหากเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่ได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จะถือว่าเร่ือง 
อื่น ๆ ที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วเป็นอนัยกเลกิ และจะไมม่ีการพิจารณาเร่ืองที่เก่ียวข้องอีกตอ่ไป 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ล าดับ การด าเนินการ วัน / เดอืน / ปี 

1. วนัประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2560 12 ธนัวาคม 2560 

2. วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญั 
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 (Record Date) 

27 ธนัวาคม 2560 

3. วนัประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 15 กมุภาพนัธ์ 2561 

4. จดทะเบียนมติเพิ่มทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุ 

5. วันก าหนดราย ช่ือผู้ มีสิท ธิในการจองซื อ้และ ไ ด้ รับ 
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Record Date) 

23 กมุภาพนัธ์ 2561 

6. วนัจองซือ้และช าระเงินคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 20 มีนาคม 2561 ถึง 
26 มีนาคม 2561 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

(นายสมคิด เวคินวฒันเศรษฐ์) 
กรรมการผู้จดัการ 
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ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 35.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบริษัท  

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว  ให้เรียกวา่ “การประชุมวิสามญั” คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตเ่ห็นสมควร  หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้ไมน้่อยกว่าหนึ่ง
ในห้าของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด  หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า
หนึง่ในสบิของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่ว  ซึ่ง
คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึง่เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

การประชมุใหญ่ของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียงหรือที่อ่ืน
ใดตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ 36.    ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม  ระบุสถานที่  วนั  เวลา  ระเบียบวาระ
การประชมุ  และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุพร้อมรายละเอียดตามสมควรโดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองจะเสนอเพื่อ
ทราบ  เพื่ออนมุตัิ  หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี  รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการ  ในเร่ืองดงักลา่ว  และจดัสง่
ให้ผู้ ถือหุ้ นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม  และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุ มใน
หนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนัสามวนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สามวนั 

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและสิทธิของผู้ถอืหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 37.  ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นออกเสยีงแทนตนในการประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้  แตก่ารมอบฉนัทะต้องท าเป็นหนงัสอืตาม
แบบที่นายทะเบียนก าหนด  และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ  สถานที่ประชุม
ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น  ต้องมีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้ น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน  
หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้น
ที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด  จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด  เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง  จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้  หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นขอให้การประชุมนัน้
เป็นอนัระงบัไป  ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชมุใหม ่ และให้สง่
หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ  ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์
ประชมุ 


