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 ผู้ ถือหุ้นอำจแตง่ตัง้กรรมกำรตรวจสอบคนใดคนหนึง่ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพื่อออกเสยีงลงคะแนนในกำรประชมุ
วิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ดงัรำยละเอียดปรำกฏตำมแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

1 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) ครัง้ที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 
12 ธนัวาคม 2560 ได้มีมติให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 60,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 360,206,768 
บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 420,206,768 บาท เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่(Rights Offering) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 60,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสดัสว่นจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอตัราสว่น 6.0034461 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคา 
เสนอขายหุ้นละ 10.00 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ให้สว่นลดจากราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้น 7 วนัท าการก่อนวนัประชุม
คณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2560 ซึง่เทา่กบั 12.43 บาท คิดเป็นสว่นลดในอตัราร้อยละ 19.55 

บริษัทจะด าเนินการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น ในกรณีที่มีเศษของหุ้นท่ีเกิดจากการค านวณให้
ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิได้ (Oversubscription) โดยผู้ ถือหุ้นเดิมที่จอง
ซือ้เกินกว่าสิทธิ จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่
ได้รับการจดัสรรตามสทิธิครบถ้วนแล้วทัง้หมดเทา่นัน้ 

ในกรณีทีม่ีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุส่วนท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึ่งแสดงความจ านงจองซือ้เกินสดัสว่นตามสดัสว่นการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรือไม่สามารถ
จดัสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยในการนี ้บริษัทได้รับแจ้งจากกลุม่ตระกลูมงคลสธีุ1 ซึง่เป็นกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทว่า 
กลุม่ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วมีความประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมเกินกว่าจ านวนสิทธิในการจองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของตนในกรณีที่มีหุ้นเหลอืจากการจดัสรรให้แกผู่้ ถือหุ้นเดมิตามสดัสว่นจนกวา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลอืจะ
หมด 

บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอ านาจลง
นามของบริษัท มีอ านาจพิจารณาก าหนดและแก้ไขรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน

1 กลุ่มตระกูลมงคลสุธี เป็นผู้ ถือหุ้นจ านวนร้อยละ 41.35 ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยบริษัท มงคลสุธี โฮลดิง้ จ ากัด (ร้อยละ 35.68), นายสพุันธุ์ 
มงคลสธีุ (ร้อยละ 1.79), นางสาวสธิุดา มงคลสธีุ (ร้อยละ 1.23), นางสาวศิริวรรณ สกุัญจนศิริ (ร้อยละ 0.74), นายจตุิพนัธ์ มงคลสธีุ (ร้อยละ 0.67), 
เด็กหญิงศรุตา มงคลสธีุ (ร้อยละ 0.66) และนางสพุรรณษา อารยะสกลุ (ร้อยละ 0.58) (ข้อมลู ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นครัง้ลา่สดุ กลา่วคือ วนัที่ 
21 สิงหาคม 2560 (ที่มา: SETSMART))  

สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของ 
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 
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ดงักลา่ว ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง (ก) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราว ๆ การช าระค่าหุ้น เง่ือนไขและ
รายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว (ข) การเข้าเจรจาท าความตกลง และลงนามในเอกสารและ
สญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้การด าเนินการต่าง ๆ อนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว และ (ค) การลง
นามในเอกสารค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว  
ซึง่รวมถึงการติดตอ่ และการยื่นค าขออนญุาตหรือขอผอ่นผนั เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน
ที่เ ก่ียวข้อง และการน าหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอ านาจ 
ในการด าเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วจนเสร็จการ 

อนึง่ การเพิ่มทนุดงักลา่วจะด าเนินการได้ก็ตอ่เมื่อที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทครัง้ที่ 1/2561 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 
15 กมุภาพนัธ์ 2561 มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุของบริษัท โดยบริษัทก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิ
จองซือ้และได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 และวนัจองซือ้
และช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุในวนัที่ 20 – 26 มีนาคม 2561 ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทจะน าเงินทนุที่ได้จากการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) มาช าระคืนหนีเ้งินกู้ ยืมส าหรับ 
การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดในบริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ จ ากัด (มหาชน) (“TBSP”) ให้แก่สถาบนัการเงิน  
(ดงัรายละเอียดปรากฏตามข้อ 2) ดงันัน้ การพิจารณาอนมุติัของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน 
TBSP และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) จึงถือเป็นเง่ือนไขซึ่งกนัและกนั  โดยหากเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้น จะถือว่าเร่ืองอื่น ๆ  ที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแล้วเป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาเร่ืองที่เก่ียวข้องอีก
ตอ่ไป 

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงนิ 

บริษัทจะน าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนครัง้นีไ้ปช าระคืนหนีเ้งินกู้ ที่บริษัทได้กู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน เพื่อใช้ในการท า 
ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน TBSP ดงัรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ที.เค.
เอส. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (บญัชี 1) (สิ่งที่ ส่งมาด้วย 3) และหากมีเงินเหลือจากการช าระคืนหนีเ้งินกู้ดงักลา่ว บริษัทจะ
น าไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทตอ่ไป   

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอืหุ้นจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

3.1 ผลกระทบที่มีตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

โดยที ่
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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 านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ 
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 % 

ดงันัน้ ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น หากมีการใช้สทิธิ
จองซือ้หุ้นครบทัง้จ านวนแล้ว ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) เทา่กบั 2.82% 

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

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

โดยที ่

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

=  337,324,528 / ,768  

=  0.9365 บาทตอ่หุ้น 

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

= 337,324,528 / ( ,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 

360,206

360,206
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ดงักลา่ว ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง (ก) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราว ๆ การช าระค่าหุ้น เง่ือนไขและ
รายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว (ข) การเข้าเจรจาท าความตกลง และลงนามในเอกสารและ
สญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้การด าเนินการต่าง ๆ อนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว และ (ค) การลง
นามในเอกสารค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว  
ซึง่รวมถึงการติดตอ่ และการยื่นค าขออนญุาตหรือขอผอ่นผนั เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน
ที่เ ก่ียวข้อง และการน าหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอ านาจ 
ในการด าเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วจนเสร็จการ 

อนึง่ การเพิ่มทนุดงักลา่วจะด าเนินการได้ก็ตอ่เมื่อที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทครัง้ที่ 1/2561 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 
15 กมุภาพนัธ์ 2561 มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุของบริษัท โดยบริษัทก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิ
จองซือ้และได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 และวนัจองซือ้
และช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุในวนัที่ 20 – 26 มีนาคม 2561 ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทจะน าเงินทนุที่ได้จากการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) มาช าระคืนหนีเ้งินกู้ ยืมส าหรับ 
การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดในบริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ จ ากัด (มหาชน) (“TBSP”) ให้แก่สถาบนัการเงิน  
(ดงัรายละเอียดปรากฏตามข้อ 2) ดงันัน้ การพิจารณาอนมุติัของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน 
TBSP และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) จึงถือเป็นเง่ือนไขซึ่งกนัและกนั  โดยหากเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้น จะถือว่าเร่ืองอื่น ๆ  ที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแล้วเป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาเร่ืองที่เก่ียวข้องอีก
ตอ่ไป 

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงนิ 

บริษัทจะน าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนครัง้นีไ้ปช าระคืนหนีเ้งินกู้ ที่บริษัทได้กู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน เพื่อใช้ในการท า 
ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน TBSP ดงัรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ที.เค.
เอส. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (บญัชี 1) (ส่ิงที่ ส่งมาด้วย 3) และหากมีเงินเหลือจากการช าระคืนหนีเ้งินกู้ดงักลา่ว บริษัทจะ
น าไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทตอ่ไป   

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอืหุ้นจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

3.1 ผลกระทบที่มีตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

โดยที ่
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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 านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ 
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 % 

ดงันัน้ ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น หากมีการใช้สทิธิ
จองซือ้หุ้นครบทัง้จ านวนแล้ว ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) เทา่กบั 2.82% 

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

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

โดยที ่

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

=  337,324,528 / ,768  

=  0.9365 บาทตอ่หุ้น 

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

= 337,324,528 / ( ,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 

360,206

360,206
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ดงันัน้ ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น หากมีการใช้สทิธิ
จองซือ้หุ้นครบทัง้จ านวนแล้ว ผลกระทบด้านการลดลงของก าไรตอ่หุ้น (EPS Dilution) เทา่กบั 14.28% 

3.3 ผลกระทบตอ่สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดมิ (Control Dilution) 

Control Dilution = จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายให้แกผู่้ ถือหุ้นเดมิ / (จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม) 

ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น และผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทแตล่ะรายมีการใช้สทิธิครบทัง้จ านวน ผู้ ถือหุ้นจะไมไ่ด้รับผลกระทบตอ่สทิธิในการออกเสยีง 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นเก่ียวกบัการเพิ่มทนุครัง้นี ้ในประเด็นตา่ง ๆ ดงันี ้

(1) เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ บริษัทมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเพิ่มทนุเพื่อน าไปใช้ในการคืนหนีเ้งินกู้ที่บริษัท
ได้กู้จากสถาบนัการเงินเพื่อใช้ในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน TBSP โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพ่ิมทนุเพื่อ
เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) นอกจากจะเป็นการเพิ่มทนุที่รวดเร็ว และมีต้นทุนน้อย  
(เมื่อเปรียบเทียบกับการเสนอขายหุ้ นต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  หรือ เสนอขายหุ้ นต่อประชาชน  
(Public Offering)) แล้วยังเป็นการให้สิทธิผู้ ถือหุ้ นทุกรายได้มีส่วนร่วมในการจองซือ้ และมีสิทธิได้รับผลตอบแทนจาก 
ผลประกอบการของบริษัทในอนาคตร่วมกัน โดยจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้ นของผู้ ถือหุ้ นเดิม  
(Control Dilution) หากผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรายมีการใช้สทิธิ 

(2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทคาดว่าจะด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น  
รวมทัง้ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมดงักลา่ว ภายในเดือนมีนาคม 2561 โดยบริษัทจะน าเงินที่
ได้รับการจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้คืนหนี เ้งินกู้ ระยะสัน้ที่บริษัทกู้ ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ TBSP โดยบริษัทจะจ่ายช าระคืนเงินกู้ทัง้หมดได้ทนัทีเมื่อได้รับเงินเพิ่มทุนดงักลา่ว ซึ่งนอกจากจะปรับ
สดัส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ระยะสัน้ต่อหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ระยะยาวอยู่ในระดบัที่เหมาะสมมากขึน้แล้ว ยงัลดภาระ
ดอกเบีย้ลงอีกด้วย และหากมีเงินเหลอืจากการช าระคืนหนีเ้งินกู้ดงักลา่ว บริษัทจะน าไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทตอ่ไป   
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(3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ
โครงการที่จะด าเนินการ รวมทัง้ความเพียงพอของแหล่งเงนิทุน 

การเพิ่มทนุและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้มีความสมเหตสุมผลและเหมาะสม เนื่องจากบริษัทจะน าเงินที่ได้
จากการเพิ่มทุนมาช าระคืนหนีเ้งินกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน โดยจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินและเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัท 

(4) ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนินงานของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เงินที่บริษัทได้รับจากการเพิ่มทนุจะช่วยให้บริษัทสามารถช าระเงินกู้ตามเง่ือนไข
และเวลาที่ก าหนดของสถาบนัการเงินได้ อีกทัง้ยงัเป็นการลดภาระต้นทนุทางการเงิน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะ
ทางการเงินของบริษัท น ามาซึ่งความสมัพนัธ์ที่ดีมากขึน้ต่อสถาบันการเงินต่าง  ๆ ที่บริษัทมีวงเงินอยู่ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท
สามารถด าเนินธุรกิจได้ตามเปา้หมายที่วางไว้และจะช่วยเพิ่มพนูศกัยภาพการแขง่ขนัของบริษัทตอ่ไปได้อยา่งยัง่ยืนในระยะยาว 

5. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการของบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเร่ืองที่เก่ียวกบัการเพิ่มทนุในครัง้นีแ้ล้ว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบตัิหน้าที่ดงักล่าว กรรมการ 
คนใดก่อให้เกิดความเสยีหายแก่บริษัท ผู้ ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัทได้ตาม
มาตรา 85 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไมป่ฏิบตัิหน้าที่นัน้เป็นเหตุ
ให้กรรมการหรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการ
นัน้แทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

                
 

(นายสมคิด เวคินวฒันเศรษฐ์)  
กรรมการผู้จดัการ  
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ดงันัน้ ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น หากมีการใช้สทิธิ
จองซือ้หุ้นครบทัง้จ านวนแล้ว ผลกระทบด้านการลดลงของก าไรตอ่หุ้น (EPS Dilution) เทา่กบั 14.28% 

3.3 ผลกระทบตอ่สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดมิ (Control Dilution) 

Control Dilution = จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายให้แกผู่้ ถือหุ้นเดมิ / (จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม) 

ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น และผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทแตล่ะรายมีการใช้สทิธิครบทัง้จ านวน ผู้ ถือหุ้นจะไมไ่ด้รับผลกระทบตอ่สทิธิในการออกเสยีง 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นเก่ียวกบัการเพิ่มทนุครัง้นี ้ในประเด็นตา่ง ๆ ดงันี ้

(1) เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ บริษัทมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเพิ่มทนุเพื่อน าไปใช้ในการคืนหนีเ้งินกู้ที่บริษัท
ได้กู้จากสถาบนัการเงินเพื่อใช้ในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน TBSP โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทนุเพื่อ
เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) นอกจากจะเป็นการเพิ่มทนุที่รวดเร็ว และมีต้นทุนน้อย  
(เมื่อเปรียบเทียบกับการเสนอขายหุ้ นต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  หรือ เสนอขายหุ้ นต่อประชาชน  
(Public Offering)) แล้วยังเป็นการให้สิทธิผู้ ถือหุ้ นทุกรายได้มีส่วนร่วมในการจองซือ้ และมีสิทธิได้รับผลตอบแทนจาก 
ผลประกอบการของบริษัทในอนาคตร่วมกัน โดยจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้ นของผู้ ถือหุ้ นเดิม  
(Control Dilution) หากผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรายมีการใช้สทิธิ 

(2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทคาดว่าจะด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น  
รวมทัง้ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมดงักลา่ว ภายในเดือนมีนาคม 2561 โดยบริษัทจะน าเงินที่
ได้รับการจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้คืนหนี เ้งินกู้ ระยะสัน้ที่บริษัทกู้ ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ TBSP โดยบริษัทจะจ่ายช าระคืนเงินกู้ทัง้หมดได้ทนัทีเมื่อได้รับเงินเพิ่มทุนดงักลา่ว ซึ่งนอกจากจะปรับ
สดัส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ระยะสัน้ต่อหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ระยะยาวอยู่ในระดบัที่เหมาะสมมากขึน้แล้ว ยงัลดภาระ
ดอกเบีย้ลงอีกด้วย และหากมีเงินเหลอืจากการช าระคืนหนีเ้งินกู้ดงักลา่ว บริษัทจะน าไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทตอ่ไป   
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(3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน และ
โครงการที่จะด าเนินการ รวมทัง้ความเพียงพอของแหล่งเงนิทุน 

การเพิ่มทนุและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้มีความสมเหตสุมผลและเหมาะสม เนื่องจากบริษัทจะน าเงินที่ได้
จากการเพิ่มทุนมาช าระคืนหนีเ้งินกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน โดยจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินและเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัท 

(4) ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนินงานของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เงินที่บริษัทได้รับจากการเพิ่มทนุจะช่วยให้บริษัทสามารถช าระเงินกู้ตามเง่ือนไข
และเวลาที่ก าหนดของสถาบนัการเงินได้ อีกทัง้ยงัเป็นการลดภาระต้นทนุทางการเงิน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะ
ทางการเงินของบริษัท น ามาซึ่งความสมัพนัธ์ที่ดีมากขึน้ต่อสถาบันการเงินต่าง  ๆ ที่บริษัทมีวงเงินอยู่ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท
สามารถด าเนินธุรกิจได้ตามเปา้หมายที่วางไว้และจะช่วยเพิ่มพนูศกัยภาพการแขง่ขนัของบริษัทตอ่ไปได้อยา่งยัง่ยืนในระยะยาว 

5. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการของบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเร่ืองที่เก่ียวกบัการเพิ่มทนุในครัง้นีแ้ล้ว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบตัิหน้าที่ดงักล่าว กรรมการ 
คนใดก่อให้เกิดความเสยีหายแก่บริษัท ผู้ ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัทได้ตาม
มาตรา 85 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไมป่ฏิบตัิหน้าที่นัน้เป็นเหตุ
ให้กรรมการหรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการ
นัน้แทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

                
 

(นายสมคิด เวคินวฒันเศรษฐ์)  
กรรมการผู้จดัการ  

        


