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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทจดทะเบียน 

บริษัท : บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
ที่ตัง้ : เลขที่ 30/88 หมู ่1 ถนนเจษฎาวิถี ต าบลโคกขาม อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 
หมายเลขโทรศพัท์ : 0-2784-5888 
หมายเลขโทรสาร : 0-2784-5858 
โฮมเพจบริษัท : www.tks.co.th 

2. วัน เดือน ปี และครัง้ที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถอืหุ้นซ่ึงได้มีมติให้จัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2560 เมื่อวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2560 
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2561 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นข้างต้น ได้มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัท จ านวน 60,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่น
การถือหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่(Rights Offering) 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ประเภทหุ้น : หุ้นสามญั 

ทุนช าระแล้วของ
บริษัทก่อนการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

: ทุนช าระแล้ว  จ านวน 360,206,768 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 
360,206,768 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

ทุนช าระแล้วของ
บริษัทภายหลัง 
การเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน 

: ทุนช าระแล้ว  จ านวน 420,206,768 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญ จ านวน 
420,206,768 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

อัตราส่วนการจองซือ้ : อัตราส่วน 6.0034461 หุ้ นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้ นสามัญเพิ่มทุนใหม่ โดยเศษของหุ้น 
ให้ปัดทิง้ 

http://www.tks.co.th/
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ราคาที่เสนอขายหุ้น : ราคาหุ้นละ 10.00 บาท 

วิธีการจัดสรร : บ ริ ษัทจะจัดสรรหุ้ น เพิ่ มทุน ของบ ริ ษัท  จ านวน ไม่ เ กิ น  60,000,000 หุ้ น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้ นที่ผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายถืออยู่  (Rights Offering) ในอัตราส่วน 
การจองซื อ้เท่ากับ 6.0034461 หุ้ นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้ นสามัญเพิ่มทุนใหม่  
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10.00 บาท ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการค านวณ 
ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นอาจจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ 
โดยผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้เกินกวา่สิทธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิ 
ก็ตอ่เมื่อมีหุ้นเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซือ้ตามสิทธิ
ครบถ้วนทัง้หมดแล้วเท่านัน้ โดยในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรร
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรก
แล้ว บริษัทจะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเหลอืดงักลา่วให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์
จะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกนักับหุ้นที่ได้รับ
การจดัสรรตามสทิธิ ดงันี ้

1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่น
การถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจ านวนมากกว่าหรือเท่ากบัหุ้นที่ 
ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดงักล่าวให้แก่ 
ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซือ้หุ้นดงักล่าวทัง้หมดทุกรายตาม
จ านวนที่แสดงความจ านงจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 

2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่น
การถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจ านวนน้อยกวา่หุ้นที่ผู้ ถือหุ้นเดิม
จองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจดัสรรหุ้นที่เหลือดงักลา่วให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกิน
กวา่สทิธิตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
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(1) จดัสรรตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิแต่ละราย 
โดยน าสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกวา่สิทธิแต่ละรายคณู
ด้วยจ านวนหุ้นท่ีเหลอื จะได้เป็นจ านวนหุ้นท่ีผู้ที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิแต่
ละรายมีสทิธิที่จะได้รับจดัสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้น
นัน้ทิง้ ทัง้นี ้จ านวนหุ้ นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ 
ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจองซือ้และช าระคา่จองซือ้แล้ว 

(2) ใ น ก ร ณี ที่ ยั ง ค ง มี หุ้ น ค ง เ หลื อ จ า กก า ร จั ด ส ร ร ต าม ข้ อ  ( 1)  
ให้ท าการจดัสรรให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยงัได้รับ
การจัดสรรไม่ครบตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่า
สิทธิแต่ละรายนัน้ โดยน าสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกวา่
สิทธิแต่ละรายนัน้คูณด้วยจ านวนหุ้ นที่เหลือจะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ 
ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มี
เศษของหุ้ นให้ปัดเศษของหุ้ นนัน้ทิ ง้  โดยจ านวนหุ้ นที่จะได้ รับ 
การจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจองซือ้และช าระ 
ค่าจองซือ้แล้ว ทัง้นี ้ให้ด าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่า
สทิธิตามวิธีการในข้อ (2) นี ้จนกระทัง่ไมม่ีหุ้นเหลอืจากการจดัสรร 

การจดัสรรหุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิตามรายละเอียดข้างต้นไมว่า่กรณีใด จะต้องไม่
ท าให้ผู้ ถือหุ้ นที่จองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้ นของบริษัท  
ในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ใน
ข้อบงัคบัของบริษัท ซึ่งปัจจุบนัอนญุาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกิน
ร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  

อนึ่ง หากยงัมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท 
ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้
เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการตดัหุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีคงเหลอื
จากการเสนอขายทิง้ 

4. วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิ 
จองซือ้และได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น (Record Date) ใน วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561  
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5. ก าหนดวันจองซือ้ วิธีการจองซือ้ และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

5.1 ระยะเวลาการจองซือ้ และรับช าระเงินคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ระหว่างวันที่  20 - 26 มีนาคม 2561 (รวม 5 วนัท าการ) ในระหว่างเวลา 09.00 น.-15.30 น. ณ สถานที่ของ
ตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ตามที่ระบไุว้ในข้อ 5.2 

5.2 สถานท่ีรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

หากผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ให้ติดตอ่ยื่นใบจองซือ้ เอกสาร
ประกอบการจองซือ้ และหลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3) ได้ที ่
บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั ซึ่งเป็นตวัแทนในการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (“ตัวแทนการรับจอง
ซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท”) ตามที่อยูท่ี่ระบดุ้านลา่งนี ้

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
ชัน้ 20 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ อาคาร 3 (พลาซา่อีสท์) 
19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ 0-2949-1999   

ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามญัในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที่ท่านมีบญัชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์และมีหุ้นสามญัของบริษัท ฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ ๆ ด าเนินการรวบรวมเอกสารและยื่น
เร่ืองให้แก่ตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทตามที่ข้างต้น 

ทัง้นี ้บริษัทโดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะไม่รับเอกสารการจองซือ้หุ้นสามัญ 
เพิ่มทุนทางไปรษณีย์ 

5.3 วิธีการจองซือ้และการช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ผู้ ถือหุ้นสามญัที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุให้ถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจน โดยจะต้องระบจุ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซือ้ตามสิทธิ
ตามที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และจ านวนหุ้นที่ต้องการจองซือ้เกินสิทธิในใบจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเพียงใบเดียวต่อผู้จองซือ้ 1 ราย พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือผู้จองซือ้หุ้นในใบจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุ และช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้เดียวเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ทัง้ในสว่นที่จองซือ้ตามสิทธิ ได้รับ
การจดัสรร และในสว่นที่ประสงค์จะจองซือ้เกินกว่าสิทธิ (ถ้ามี) โดยแนบใบน าฝากของการช าระเงินค่าจองซือ้
แบบ Bill Payment และเอกสารประกอบ การจองซือ้ โดยน าส่งเอกสารดังกล่าวทัง้หมดมายังที่ท าการของ
ตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ตามที่ระบใุนข้อ 5.2 
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ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นต้องการจองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุนเกินสิทธิ ผู้ ถือหุ้นจะต้องแสดงความจ านงการจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุตามสทิธิของตนให้ครบจ านวนก่อน จึงจะมีสทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินสทิธิ 

ผู้จองซือ้หุ้นหรือผู้ รับมอบอ านาจจะต้องยื่นใบจองซือ้ และเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ดงันี ้

5.3.1 ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท (สิ่งที่สง่มาด้วย 2) ท่ีได้กรอกรายละเอียดถกูต้อง ครบถ้วนและ
ชดัเจน พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือผู้จองซือ้หุ้น ทัง้นี ้ก าหนดให้ผู้จองซือ้หุ้นยื่นใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 1 
ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 1 ฉบบั เท่านัน้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดใบ
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.tks.co.th) 

5.3.2 ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (ถ้ามี) ซึ่งออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท (สิง่ที่สง่มาด้วย 3) 

5.3.3 หลกัฐานการช าระเงินตามวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้ที่ผู้จองซือ้เลือกช าระ โดยพิจารณารายละเอียด
และด าเนินการตามที่ระบตุามด้านลา่งนี ้

▪ กรณีช ำระดว้ยกำรโอนเงินสดผ่ำนระบบ Bill Payment  

การโอนเงินสดผ่านระบบ Bill Payment เข้าบัญชี “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. 

ที.เค.เอส. เทคโนโลยี” หรือ ”Subscription Account for TKS” ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) สาขารัชโยธิน ประเภทบญัชีกระแสรายวนั เลขที่บัญชี 111-3-92514-5 สามารถช าระ
เงินค่าจองซือ้ตัง้แต่เวลา 09.00 – 15.30 น. (หรือเวลาท าการของธนาคารไทยพาณิชย์แต่ละ
สาขา) ของวนัท่ี 20-26 มีนาคม 2561 (เฉพาะวนัท าการ) 

▪ กรณีช ำระดว้ยกำรน ำฝำก เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊ำฟท์ ผ่ำนระบบ Bill Payment  

การน าฝาก เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment เข้าบญัชี “บัญชีจองซือ้หุ้น

สามัญเพิ่มทุน บมจ.ที.เค.เอส. เทคโนโลยี” หรือ ”Subscription Account for TKS” ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน ประเภทบญัชีกระแสรายวนั เลขที่บัญชี 111-3-

92514-5 สามารถช าระเงินคา่จองซือ้ตัง้แตเ่วลา 09.00 – 15.30 น. (หรือเวลาท าการของธนาคาร
ไทยพาณิชย์แต่ละสาขา) ของวนัที่ 20-22 มีนาคม 2561 และตัง้แต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ของ
วนัที่ 23 มีนาคม 2561 โดยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ จะต้องลงวันที่ภายในระยะเวลา
จองซือ้แต่ไม่เกินวันที่ 23 มีนาคม 2561 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีใน
เขตเดียวกนัภายในวนัท าการถดัไป   
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เพื่ออ านวยความสะดวกในการโอนเงินช าระคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ บริษัท ได้แนบใบน าฝาก
ช าระเงินค่าจองซือ้ (Bill Payment Pay-In Slip) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ผู้ จองซือ้หุ้ นโปรดระบุช่ือ
นามสกุลหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ และ Ref 1 ให้ระบเุลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั ที่ปรากฏ
ในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุน  ส่วน Ref 2 ให้ระบุเลขประจ าตวัประชาชน 13 
หลกั/เลขที่หนงัสอืเดินทาง/เลขท่ีใบตา่งด้าว (แล้วแตก่รณี) 

5.3.4 เอกสารประกอบการแสดงตน 

 ▪ ผูถื้อหุน้ประเภทบคุคลธรรมดำสญัชำติไทย 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่
หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง (กรณีบัตรประจ าตัวประชาชนหมดอายุ ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลข
ประจ าตวัประชาชน 13 หลกั และลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกลุ ซึ่งท าให้ช่ือ/ช่ือสกุลไม่ตรงกบัช่ือผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏในวนัก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2561 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
ให้แนบส าเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการซึ่งแสดงการเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุลดงักล่าว เช่น 
ทะเบียนสมรส ใบหยา่ ใบแจ้งเปลีย่นช่ือ/ช่ือสกลุ เป็นต้น พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

ทัง้นี ้ลายมือช่ือที่รับรองส าเนาถกูต้องนัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้อง
กบัการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ทกุฉบบั 

 ▪ ผูถื้อหุน้ประเภทบคุคลธรรมดำสญัชำติต่ำงดำ้ว 

ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้อง โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ทกุฉบบั 

 ▪ ผูถื้อหุน้ประเภทนิติบคุคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 

ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนั
จองซือ้ ซึ่งลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตรา
ส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือ
ส าเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมลงนาม
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รับรองส าเนาถกูต้อง โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกบั
การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ทกุฉบบั 

 ▪ ผูถื้อหุน้ประเภทนิติบคุคลทีจ่ดทะเบียนในต่ำงประเทศ 

ส าเนาหนังสือส าคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือ
รับรองที่ออกโดยหน่วยงานของประเทศที่ นิติบุคคลมีภูมิล าเนาที่ มีอายุไม่เกิน 6 เดือน 
ก่อนวนัจองซือ้ โดยหนงัสือรับรองดงักลา่วจะต้องแสดงช่ือนิติบคุคล ช่ือผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือ
ผกูพนันิติบคุคล ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ และอ านาจหรือเง่ือนไขในการลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญั
ของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของ
ผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดยลายมือช่ือนัน้
จะต้องตรงกบัลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ทกุฉบบั 

ทัง้นี ้ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือ
โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานฑูตไทย หรือสถานกงสุลไทยใน
ประเทศที่ เอกสารดังกล่าวได้จัดท าหรือรับรองความถูกต้องและมีอายุไม่เ กิน 6 เดือน  
ก่อนวนัจองซือ้  

5.3.5 ส าหรับกรณีผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้ นเพิ่มทุนเกินสิทธิ และมีความประสงค์ให้คืนเงินค่าหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับ  
การจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซือ้เกินสิทธิผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ 
(Automatic Transfer System หรือ ATS) ต้องแนบส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภท
ออมทรัพย์หรือส าเนา Statement ของบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัท่ีระบช่ืุอเจ้าของบญัชี ซึง่ต้องไมเ่ป็น
บญัชีเงินฝากร่วม โดยช่ือบญัชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นช่ือเดียวกบัช่ือผู้จองซือ้หุ้นเทา่นัน้ พร้อมรับรอง
ส าเนาถกูต้อง (เฉพาะบญัชีของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) และธนาคารธนชาต 
จ ากดั (มหาชน) เทา่นัน้) 

5.3.6 หนงัสือมอบอ านาจ ส าหรับการจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (สิ่งที่สง่มาด้วย 9) พร้อมติดอากรแสตมป์ 
30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้ รับมอบอ านาจมากระท าการแทน) พร้อมส าเนาบตัรประชาชนของ  
ผู้จองซือ้หุ้นและผู้ รับมอบอ านาจซึง่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
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5.4 เง่ือนไขอื่น ๆ ในการจองซือ้ 

5.4.1 ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และช าระเงินค่าจองซือ้แล้วไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซือ้และขอเงิน
คืน ทัง้นี ้บริษัท ขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซือ้ หากบริษัท ไม่ได้รับใบจองซือ้ เอกสาร
ประกอบการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ/หรือการช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

5.4.2 กรณีช าระค่าจองซือ้ด้วยการน าฝาก เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ เข้าบัญชีผ่านระบบ bill payment  
การช าระค่าจองซือ้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัท และ/หรือตัวแทนการรับจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทสามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้ได้แล้วภายในก าหนดระยะเวลาจองซือ้เทา่นัน้ 

5.4.3 หากผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้ไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซือ้หุ้น หรือมิได้ปฏิบตัิตามวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้
และด าเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการที่ก าหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้ได้ทนั
ตามก าหนดระยะเวลาจองซือ้ หรือ บริษัท และ/หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท
ไมส่ามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้ได้ (ไมว่า่ในกรณีใด ๆ ก็ตาม ด้วยเหตทุี่มิใช่ความผิดของบริษัท และ/
หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท) ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนได้ภายในก าหนด
ระยะเวลาการจองซือ้ตามที่ก าหนดหรือจองซือ้ด้วยวิธีการอื่นที่มิได้ก าหนดไว้ในหนงัสอืแจ้งการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ฉบบันีห้รือน าสง่เอกสารประกอบการจองซือ้ไมค่รบถ้วน บริษัท และ/หรือ
ตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท จะถือว่าผู้ ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุดงักลา่ว และบริษัท และ/หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ขอสงวนสิทธิ
ในการไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว 

5.4.4 ในกรณีที่ผู้จองซือ้หุ้นกรอกข้อมลูในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไมค่รบถ้วนไมช่ดัเจนหรือไมส่มัพนัธ์กนั 
บริษัท และ/หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท ขอสงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลใน
เอกสารประกอบการจองซือ้ตามที่ เห็นสมควรในการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม  
ในกรณีดงักล่าว บริษัทและ/หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท มีสิทธิที่จะถือว่า 
ผู้ ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และบริษัท และ/หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัท ขอสงวนสทิธิในการไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว 

5.4.5 ในกรณี หากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ทัง้ในรอบแรก หรือการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินสทิธิ
ท าให้สดัสว่นการถือหุ้นสามญัของผู้ ถือหุ้นตา่งด้าวเกินกวา่จ านวนร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ย
ได้แล้วทัง้หมดของบริษัท บริษัท ขอสงวนสิทธิไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ ถือหุ้นต่างด้าว
ดงักลา่ว หากการจดัสรรดงักลา่วท าให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากดัเร่ืองสดัสว่นการถือหุ้น
ของคนตา่งด้าวตามที่ก าหนดในข้อบงัคบัของบริษัท 



  

 

 

 

 

9 
 

เลขท่ี 30/88 หมู่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ต าบลโคกขาม 30/88 Chetsadavithi Rd., Tambon Khok Kham Tel :       (662) 784-5888 
อ าเภอเมือง สมทุรสาคร 74000 Samut Sakhon 74000, Thailand       Fax :       (662) 784-5858 
ทะเบียนเลขท่ี  0107540000014 Registration No. 0107540000014 

 T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

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

 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

5.4.6 ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ จะเป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จ่าย และคา่ธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี) 

5.4.7 บริษัท โดยตัวแทนการรับจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท งดรับการยื่นเอกสารจองซือ้หุ้น
สามัญเพิ่มทุน ทางไปรษณีย์ และห้ามฝากเอกสารการจองซือ้และหลักฐานการช าระเงนิไว้กบั
ธนาคารโดยเด็ดขาด ด้วยธนาคารมีหน้าที่ เพียงน าเงินของท่านฝากเข้าบัญชีจองซือ้หุ้น
เท่านัน้ 

5.4.8 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน มากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น  
ผู้ ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นได้รับ
ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน  กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชุดต่อ 1  
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเทา่นัน้ หากผู้ ถือหุ้นจองซือ้ด้วยเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นหมายเลขเดียวโดยรวมสทิธิที่
จะได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของทกุหมายเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเข้าด้วยกนัเป็นรายการเดียวกนั 
หรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซือ้ชุดเดียวกัน ผู้ จองซือ้หุ้ นอาจได้รับจัดสรร 
หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ไมค่รบตามสทิธิทัง้หมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นทกุหมายเลขรวมกนั และบริษัท 
ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ จองซือ้หุ้ นตามที่เห็นสมควรหรือไม่จัดสรร  
หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นรายดงักลา่ว 

5.4.9 หากจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นระบุในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนมากกว่าจ านวนเงินที่บริษัท ได้รับช าระ 
บริษัท หรือตวัแทนรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ขอสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ตามจ านวนเงินท่ีบริษัท ได้รับจากการจองซือ้หุ้นเป็นหลกั 

5.4.10 หากจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นระบุในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนน้อยกว่าจ านวนเงินที่ บริษัท ได้รับช าระ 
บริษัท หรือตัวแทนการรับจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจใน 
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามที่บริษัท เห็นสมควร 

5.4.11 บริษัท ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซือ้ การช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทุน และเง่ือนไขอื่น ๆ ในการจองซือ้ตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือ
ข้อจ ากดัในการด าเนินงาน ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท 

5.4.12 บริษัท โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท ขอสงวนสิทธิไม่รับช าระเงินค่าจองซือ้
เป็นเงินสด 
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5.5 การคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในกรณีที่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน ไม่ครบตาม
จ านวนที่จองซือ้ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ หรือในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นจองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจดัสรร แต่ได้รับจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนน้อยกว่าจ านวนหุ้นสามญั  
เพิ่มทนุท่ีประสงค์จะจองซือ้เกินสทิธิ บริษัท โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท จะด าเนินการ
ให้มีการคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไมค่รบโดยไมม่ีดอกเบีย้ 
และ/หรือ ไม่มีค่าเสียหายใดๆ โดยช าระตามวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้ จองซือ้ระบุไว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
ดงันี ้

5.5.1 โอนเงินคืนค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ เข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้หุ้น (เฉพาะบญัชีของธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) และธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) เทา่นัน้) ผา่น
ระบบการโอนเงินอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภายใน 7 
วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุ้ น ตามบญัชีของผู้จองซือ้หุ้นที่ระบุไว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญั 
เพิ่มทนุ โดยช่ือบญัชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นช่ือเดียวกบัช่ือผู้จองซือ้หุ้นเท่านัน้ ซึ่งต้องไม่เป็นบญัชี
เงินฝากร่วม หรือ 

5.5.2 จ่ายเป็นเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้จองซือ้หุ้นตามช่ือที่ระบไุว้
ในใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ ถือหุ้นของบริษัท  
ตามวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2561 ภายใน 10 วนัท าการ นบัจากวนัปิด 
การจองซือ้หุ้น หรือ 

5.5.3 วิธีอื่นตามที่บริษัท และ/หรือตัวแทนการรับจองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท เห็นว่าเหมาะสม  
โดยผู้จองซือ้หุ้นจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการโอนเงินหรือคา่ธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตา่ง
ส านกัหกับญัชีหรือเช็คตา่งธนาคาร (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัท และ/หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ไม่สามารถด าเนินการคืน
เงินคา่จองซือ้ในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไมค่รบตามจ านวนที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิโดยวิธีการโอน
เงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้หุ้นได้ตามที่ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามข้อ 5.5.1 เนื่องจากช่ือบญัชี
เงินฝากไม่ตรงกบัช่ือผู้จองซือ้หุ้น หรือไม่ว่าด้วยสาเหตใุดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของตวัแทนการรับจองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท บริษัทและ/หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท จะด าเนินการให้มี 
การคืนเงินค่าจองซือ้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ  
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เป็นเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซือ้หุ้นและส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตามวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 
2561 ตามข้อ 5.5.2 

ทัง้นี ้ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซือ้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตาม
จ านวนที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิผ่านระบบการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้หุ้นตามที่ระบุไว้ในใบจองซื อ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุ หรือโดยการสง่เช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซือ้หุ้นตามที่อยูท่ี่ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท ตามวนัก าหนดรายช่ือถือหุ้น ณ วนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2561 ให้ถือว่าผู้จองซือ้หุ้นได้รับเงินค่าจองซือ้ในส่วนที่
ไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิโดยชอบ และผู้จองซือ้หุ้นไม่มีสิทธิ
เรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทอีก
ตอ่ไป 

5.6 วิธีการสง่มอบหลกัทรัพย์ 

5.6.1 ในกรณีที่ผู้จองซือ้หุ้นประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึ่งผู้จองซือ้หุ้นมีบญัชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์อยู่ บริษัท จะด าเนินการน าหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ และบริษัทหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชี
จ านวนหุ้นที่ผู้จองซือ้หุ้นฝากไว้และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นภายใน 7 วนัท าการนบัแต่
วันปิดการจองซือ้หุ้ น ในกรณีนี ้ผู้ จองซือ้หุ้นจะสามารถขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ได้ทนัทีภายหลงัที่ตลาดหลกัทรัพย์ อนญุาต
ให้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ 

ในกรณีที่ผู้ จองซือ้หุ้ นเลือกให้บริษัท ด าเนินการตามข้อ 5.6.1 ช่ือของผู้ จองซือ้หุ้ นในใบจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุ จะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้จองซือ้หุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ใน
บัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่านัน้ ในกรณีที่ ช่ือผู้ จองซือ้หุ้ นไม่ตรงกับช่ือบัญชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ หรือระบุช่ือบริษัทหลกัทรัพย์ หรือเลขสมาชิกผู้ ฝากไม่ถูกต้องหรือไม่สมัพันธ์กัน บริษัท  
ขอสงวนสิทธิในการสง่มอบหลกัทรัพย์ดงักลา่วเป็นใบหุ้น โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ จะออกใบหุ้น
ตามจ านวนหลกัทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในนามของผู้ จองซือ้หุ้ นและจัดส่งใบหุ้นให้ตามช่ือ -ที่อยู่  
ที่ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัท  ตามวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2561 
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วนัท าการนบัแตว่นัปิดการจองซือ้หุ้น ทัง้นี ้บริษัท จะไมรั่บผิดชอบ
ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถขายหลกัทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรได้ทันวนัท าการแรกของการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ที่ได้รับการจดัสรร 
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5.6.2 ในกรณีที่ผู้ จองซือ้หุ้ นประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 
บริษัท จะด าเนินการน าหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัทศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด” โดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ จะน าหลกัทรัพย์เข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 
600 และจะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นเข้าบญัชีดงักล่าวในนามของผู้จองซือ้หุ้นและออกหลกัฐาน  
การฝากให้แก่ผู้ จองซือ้หุ้นภายใน 7 วันท าการนับแต่วนัปิดการจองซือ้หุ้ น ในกรณีนีผู้้จองซือ้หุ้น
จะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซือ้ ได้แก่ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบ 
การจองซือ้หลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทออกหลักทรัพย์ 
(Issuer Account) เท่านัน้” (สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 7) ส าหรับผู้จองซือ้หุ้นที่ เป็นบุคคลธรรมดาและ 
ผู้จองซือ้หุ้นที่ เป็นนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA 
(FATCA STATUS) เฉพาะผู้จองซือ้หุ้นที่เป็นนิติบุคคล” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ส าหรับผู้จองซือ้หุ้น
ที่ เป็นนิติบุคคล เพื่อน าส่งแก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ และหากผู้จองซือ้หุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่
ได้รับจัดสรรหุ้นจะต้องโอนหุ้นออกจากบญัชี 600 โดยติดต่อผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมี
คา่ธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ และ/หรือบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ก าหนด 
ในกรณีนีผู้้ จองซือ้หุ้ นสามารถขายหุ้ นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีภายหลังที่  
ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท  ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ 

5.6.3 ในกรณีที่ผู้จองซือ้หุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้หุ้น ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ ในฐานะ
นายทะเบียนของบริษัท จะส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ จองซือ้หุ้ นทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือและที่อยูท่ี่ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัท  ตามวนัก าหนดรายช่ือ
ผู้ ถือหุ้น ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ภายใน 15 วันท าการนับจากวนัปิดการจองซือ้หุ้ น ในกรณีนี ้ 
ผู้ จองซือ้หุ้ นจะไม่สามารถขายหุ้ นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น  
ซึ่งอาจจะได้รับภายหลงัจากที่หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้รับอนุญาตให้เข้าท าการซือ้ขายใน 
ตลาดหลกัทรัพย์ กรณีผู้จองซือ้ที่ขอรับเป็นใบหุ้นและมูลค่าการจองหุ้นต่อ 1 สิทธิการจอง 
มากกว่า 100,000 บาทขึน้ไปนั้น ต้องกรอกแบบส ารวจข้อมูลลูกค้า (KYC) เพิ่มเติมด้วย  
(สิ่งที่ ส่งมาด้วย 5.1 ส าหรับบุคคลธรรมดา หรือ 5.2 ส าหรับนิติบุคคล) โดยขอรับแบบส ารวจ
ข้อมูลลูกค้า (KYC) ดังกล่าวได้ที่ตัวแทนการรับจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท หรือบริษัท
หลกัทรัพย์ซึง่ผู้จองซือ้หุ้นมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ 

ในกรณีที่ผู้ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนไม่ระบุเลือกวิธีการส่งมอบหุ้นกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุ บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการสง่มอบหุ้นดงักลา่ว โดยการออกใบหุ้นในนามของ 
ผู้จองซือ้หุ้นบริษัท โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ จะสง่มอบใบหุ้นตามจ านวนที่ได้รับการจดัสรรให้แก่  
ผู้ จองซือ้หุ้ นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือและที่อยู่ที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลผู้ ถือหุ้ นของบริษัท   
ตามวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 ให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นแทน 
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6. วัตถุประสงค์การเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

 บริษัทจะน าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนครัง้นีไ้ปช าระคืนหนีเ้งินกู้ ที่บริษัทได้กู้ ยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ใน  
การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน) (“TBSP”) ตามที่ได้รับ
อนมุตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 และหากมีเงินเหลือจากการช าระคืนหนีเ้งินกู้ดงักลา่ว บริษัทจะ
น าไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทตอ่ไป 

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทจะน าเงินท่ีได้จากการเพิ่มทนุครัง้นีไ้ปช าระคืนหนีเ้งินกู้ที่บริษัทได้กู้ยืมจากสถาบนัการเงิน ซึง่จะเป็นการการลด
ภาระต้นทนุทางการเงิน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัท น ามาซึ่งความสมัพนัธ์ที่ดี
มากขึน้ต่อสถาบนัการเงินต่าง ๆ ที่บริษัทมีวงเงินอยู่ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่  
 วางไว้และจะช่วยเพิ่มพนูศกัยภาพการแขง่ขนัของบริษัทตอ่ไปได้อยา่งยัง่ยืนในระยะยาว 

8. นโยบายเงนิปันผลและสิทธิในการรับเงนิปันผลของหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัจาก
หกัภาษีและส ารองตามกฎหมายแล้ว ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินการ ฐานะการเงิน สภาพคลอ่ง แผนการลงทนุ 
ความจ าเป็นในการใช้เงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยัอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร  แต่ทัง้นีจ้ะต้องไม่มี
ขาดทนุสะสมในสว่นของผู้ถือหุ้น โดยผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุในครัง้นีจ้ะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานของ
บริษัทเร่ิมตัง้แต่ผู้จองซือ้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว  

9. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสนิใจในการลงทุน 

9.1 ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) 

9.1.1 ผลกระทบด้านการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมและสทิธิออกเสยีง (Control Dilution) 

ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือ
หุ้น และผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทแตล่ะรายมกีารใช้สทิธิครบทัง้จ านวน ผู้ ถือหุ้นจะไมไ่ด้รับผลกระทบตอ่
สทิธิในการออกเสยีง 
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9.1.2 ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้ น แต่ก่อนการออกและ  
เ ส น อ ข า ยหุ้ น ข อ ง บ ริ ษั ท  จ ะ ไ ด้ รั บ ผลก ร ะ ทบ ด้ า น ร าค า  ( Price Dilution)  ป ร ะม าณ 
ร้อยละ 2.82 (อ้างอิงจากราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของบริษัท ย้อนหลงั 7 วนัท าการติดตอ่กนั
ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 (ระหว่างวันที่  
29 พฤศจิกายน 2560 – 8 ธนัวาคม 2560) เทา่กบั 12.43 บาทตอ่หุ้น) (ข้อมลูจาก SETSMART) 

9.1.3 ผลกระทบด้านการลดลงของสว่นแบง่ก าไร (EPS Dilution) 

ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมทุกรายตามสดัส่วนการถือหุ้น 
ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไรเทา่กบัร้อยละ 14.281 

 

 
 

                                                 
1 ก าไรสทุธิส าหรับ 12 เดือนย้อนหลงัคือ 1 ตลุาคม 2559 ถึง 30 กนัยายน 2560 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัทจดทะเบียน 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทของบริษัทจดทะเบียน 

บริษัท : บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  
ที่ตัง้ : เลขที่ 30/88 หมู ่1 ถนนเจษฎาวิถี ต าบลโคกขาม อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

2. ข้อมูลลกัษณะการประกอบธุรกิจ และข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท  

2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

รายได้ของบริษัทส่วนใหญ่มาจาก 2 ส่วน โดยรายได้ในส่วนแรกเป็นรายได้ที่มาจากการด าเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์  
ที่ด าเนินการโดยบริษัทและบริษัทย่อย คือ บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเ ม้นท์ จ ากัด รายได้ในส่วนที่สอง  
มาจากการลงทุน ประกอบด้วยส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม คือ บริษัท ซินเน็ค  (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) โดยบริษัทถือหุ้นอยูใ่นสดัสว่นร้อยละ 38.51 และ TBSP โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 19.89  

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 

บริษัทและบริษัทยอ่ย ด าเนินธุรกิจสิง่พิมพ์  ได้แก่ การให้บริการงานพิมพ์ แบบพิมพ์ทางธุรกิจและกระดาษส านกังาน 
การให้บริการจัดพิมพ์เอกสารปลอดการท าเทียม เช่น เช็ค ตั๋วสญัญาใช้เงิน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร คูปอง  
บตัรก านลั แบบพิมพ์ทัว่ไป เช่น รายงานประจ าปี แผ่นพบัโฆษณา งานพิมพ์ระบบดิจิตอล เช่น การพิมพ์ใบเสร็จ  
ใบแจ้งหนีร้ายบุคคล รายงานข้อมูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนัน้ บริษัทมีบริการบริหารจัดเก็บและ
บริหารคลงัให้กบัองค์กรขนาดใหญ่ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินค้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์ต่อพว่ง
คอมพิว เตอร์  ซอฟท์แว ร์  ระบบสารสนเทศ วัสดุสิ น้ เปลืองที่ ใ ช้กับคอมพิว เตอร์  และอุปกรณ์สื่อสาร  
ต่าง ๆ โดยบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้แทนจัดจ าหน่ายสินค้าจากผู้ผลิต
สินค้าเจ้าของผลิตภณัฑ์ชัน้น าระดบัโลกมากกว่า 50 ตราสินค้า มีฐานลกูค้าผู้ประกอบการด้านสินค้าคอมพิวเตอร์
มากกว่า 5,000 ราย เช่นกลุ่มลูกค้าผู้ วางระบบซอฟท์แวร์ปฏิบตัิการรายใหญ่ ผู้ ผลิตจ าหน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตวัเอง รวมถึงร้านค้าปลีก ค้าสง่ทัว่ประเทศ ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ 
และร้านจ าหนา่ยอปุกรณ์เคร่ืองเขียน เป็นต้น 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของ TBSP 

TBSP ประกอบธุรกิจพิมพ์และจ าหน่ายเอกสารป้องกันการปลอมแปลง เช็ค ตราสารส าคัญทางการเงิน รวมทัง้
แบบฟอร์มต่าง ๆ ของธนาคาร รวมถึงบตัรพลาสติกต่าง ๆ และยงัเป็นผู้ ให้บริการด้านการจดัการข้อมลูส าคญัของ
ลกูค้าอย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นในการพฒันาการใช้เทคโนโลยีและศกัยภาพของบคุลากร การปรับปรุงระบบการ
ท างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันความเสียหายจากการปลอมแปลงให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพท่ีสดุ 

ลักษณะของผลิตภณัฑ์ 

บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายแบบพิมพ์ธุรกิจทัว่ไป และกระดาษส านกังานรวมทัง้ กระดาษพิมพ์
ตอ่เนื่อง โดยสามารถแบง่ประเภทของสนิค้าได้เป็น 7 ประเภทหลกั คือ 

1. แบบพิมพ์ทัว่ไปและแบบพิมพ์ระบบออฟเซ็ท (Business Forms) 

แบบพิมพ์ทั่วไปและแบบพิมพ์ระบบออฟเซ็ท เป็นงานพิมพ์ที่มีการออกแบบและพิมพ์ลวดลายลงบน 
ผิวกระดาษส าหรับการใช้งานเฉพาะอยา่ง อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากบัภาษี ใบแจ้งหนี ้ใบน าฝาก ใบถอน
ของธนาคาร ใบสลิปเอทีเอ็ม ซองเงินเดือน กระดาษหวัจดัหมาย โปสเตอร์ แผ่นผบั ปฏิทิน รายงานประจ าปี 
เป็นต้น โดยบริษัทจัดพิมพ์ตามรูปแบบและรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการ โดยลูกค้าจะเป็นผู้ ระบุรูปแบบ 
ความต้องการเพื่อให้บริษัทจดัพิมพ์ 

2. แบบพิมพ์ธุรกิจแบบพิเศษ (Advance Forms) และแบบพิมพ์ธุรกิจปลอดการท าเทียม (Security Forms) ซึ่ง
สามารถแบง่ออกเป็นหมวดยอ่ย 3 หมวด 

2.1 แบบพิมพ์ธุรกิจแบบพิเศษ (Advance Forms) เป็นแบบพิมพ์ที่ถกูออกแบบให้สามารถใช้งานตามความ
ต้องการของลกูค้า เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินการ รวมทัง้มีมูลค่าเพิ่ม (Value-added) ใน
ด้านการตลาดของกิจการด้วย เช่น ใบสมคัรพร้อมบตัรสมาชิกในตวั เป็นต้น 

2.2 แบบพิมพ์ธุรกิจปลอดการท าเทียม (Security Forms) เป็นเอกสารที่ส าคญัของหน่วยงานที่ถกูออกแบบ
เพื่อให้ยากต่อการลอกเลียนแบบ เช่น ใบหุ้น ตัว๋สญัญาใช้เงิน คูปอง เ ช็ค สมุดเงิน ฝาก เป็นต้น จะใช้
วัตถุดิบที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานพิมพ์ปลอดการท าเทียมโดยเฉพาะ เช่นกระดาษพิมพ์ลายน า้ 
กระดาษที่ผลติเพื่อใช้เฉพาะงาน หมกึพิมพ์แบบพิเศษ การใช้ Hologram ประกอบ เป็นต้น 
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2.3 บริการ Cheque On Demand เป็นการให้บริการตัง้แต่การออกแบบเช็ค ท า Art Work พิมพ์เช็คเปล่า 
พิมพ์ช่ือและเลขที่บญัชีของลกูค้า ช่ือสาขา และที่อยู่ของสาขา พร้อมทัง้ Encode เลขที่เช็ค เลขที่สาขา 
และเลขที่บัญชี โดยจัดพิมพ์ตามข้อมูลที่สถาบันการเงินจัดส่งให้  ทัง้นีบ้ริษัทให้บริการด้วยระบบ 
ความปลอดภยัตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะไม่ท าการแก้ไข ตดัต่อ เพิ่มเติมใดๆ ในข้อมูล และพร้อมทัง้
จดัสง่ให้ถึงสาขาอยา่งรวดเร็ว 

3. กระดาษส านกังาน (Office Paper) 

กระดาษส านกังานประกอบด้วยกระดาษพิมพ์ต่อเนื่องแบบไม่มีลวดลายที่ใช้กบัเคร่ืองพิมพ์ต่อเนื่อง (Stock 
Forms) รวมทัง้กระดาษเพื่อการใช้งานในส านกังาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษความร้อนส าหรับ
เคร่ืองโทรสาร กระดาษพิเศษส าหรับเคร่ืองพิมพ์ระบบเลเซอร์และอิงค์เจ็ท เป็นต้น เพื่อตอบสนอง  
ความต้องการด้านงานพิมพ์ของลกูค้า  

4. บริการพิมพ์งานระบบดิจิตอล (Digital Print and Mail) 

บริการพิมพ์งานระบบดิจิตอลเป็นการให้บริการงานพิมพ์ข้อมลูลกูค้า สามารถพิมพ์ทัง้ แบบกระดาษเป็นม้วน
ต่อเนื่องแบบปรุพบัใสก่ลอ่งและแบบแผ่น ด้วยการพิมพ์ระบบดิจิตอลสี่สแีละขาวด า พร้อมการบรรจซุองด้วย
เระบบ Zero defect สามารถป้องกันความผิดพลาดได้ทัง้ หมด นอกจากการให้บริการพิมพ์ข้อมูลบน
แบบฟอร์มแล้ว ยงัมีการให้บริการในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง E-mail เน้นความปลอดภยัของ
ข้อมูลทุกด้าน ทัง้ Hardware Software และ Network มีการควบคุมสถานที่ผลิตด้วยระบบ Finger Scan 
ร่วมกบักล้องวงจรปิด (CCTV) สามารถตรวจสอบข้อมลูย้อนหลงัได้  

5. บริการบริหารคลงัสนิค้าแบบพิมพ์ (Warehouse Management) และการสง่ออก (Export) 

การบริการบริหารคลงัสินค้าแบบพิมพ์เป็นการให้บริการตัง้แต่การจดัหา จดัเก็บ และจดัสง่แบบพิมพ์ที่ใช้ใน
องค์กร หรือบริษัทขนาดใหญ่ ด้วยระบบการรับค าสัง่ซือ้ผ่านระบบออนไลน์โดยลกูค้าสามารถท ารายการ  
เบิกใช้ได้ภายในเวลาอนัรวดเร็ว 

ในสว่นของสินค้าสง่ออก สว่นใหญ่เป็นแบบพิมพ๋ที่เป็นแบบพิมพ์ทัว่ไป แบบพิมพ์แบบพิเศษ และแบบพิมพ์
ธุรกิจปลอดการท าเทียม 

6. งานผลติบรรจภุณัฑ์ชนิดออ่นตวั (Flexible Packaging) 

งานผลิตบรรจุภณัฑ์ชนิดอ่อนตวัเป็นงานที่เป็นละเอียดประณีต ต้องอาศยัความร่วมมือ ประสาน สอดคล้อง 
ของทีมงานที่รู้จริง และมากด้วยประสบการณ์ และการท างานในแตล่ะขัน้ตอน ซองบรรจุภณัฑ์ และซฮงลามิ
เนต การผลิตที่ครบวงจรและทนัสมยั ตัง้แต่ขัน้ตอนการเตรียมพิมพ์ (Prepress) การแยกสีด้วยระบบดิจิตอล 
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(Digital) การท าแม่พิมพ์รูปแบบต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบัชนิดงาน เราสามารถผลิตถงุได้ตามความต้องการของ
ลกูค้า ทกุขนาด ทกุรูปแบบ ส าหรับงานผลิตถงุลามิเนต เคร่ืองจกัรที่ทนัสมยัของบริษัทสามารถพิมพ์งานได้
สงูสดุถึง 10 สี ในระบบออโตกราเวียร์รุ่นลา่สดุ ควบคมุด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมยั ลกูค้าจึงสามารถมัน่ใจได้วา่ 
จะได้งานพิมพ์ถุงลามิเนตที่มีคุณภาพดี สวยงาม มีความแม่นย า อย่างสม ่าเสมอในทุกขัน้ตอนการผลิต 
ถงุบรรจภุณัฑ์ เพื่อให้มัน่ใจวา่ ลกูค้าจะได้สนิค้าที่ปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค เรามีเคร่ืองเคลอืบลามิเนตเทคโนโลยี
ลา่สดุ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นไปตามมาตรฐานสขุอนามยั 

7. ฉลากสนิค้า (Sticker Label) 

ฉลากสนิค้าเป็นผลติภณัฑ์ใหมท่ี่บริษัทได้ร่วมลงทนุกบับริษัท WE’LL Corporation ซึง่เป็นผู้น าในการสร้างมลู
ค้าเพิ่มด้านสิ่งพิมพ์ในประเทศญ่ีปุ่ น ได้มีการจดัตัง้บริษัท ที. เค. เอส. –เวลโก (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผลติ
งานฉลากสินค้าชนิดมีแผ่นรองหลงัและไม่มีแผ่นรองหลงั (Liner and Linerless Label) ผลิตภัณฑ์ดงัล่าว
เหมาะส าหรับติดลงบนผลติภณัฑ์ และถงุทกุชนิด 

2.2 ภาวะอุตสาหกรรม  

ปัจจุบนัภาวะอุตสาหกรรมการพิมพ์ แบ่งตามคุณภาพได้ 2 ระดบั คือ ระดบัทัว่ไปที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ดัง้เดิม  
ในประเทศไทยมีโรงพิมพ์ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่รวมหลายหมื่นแห่ง การแข่งขันเน้นที่การแข่งขันด้านราคา  
ซึ่งโรงพิมพ์ขนาดเล็กจะได้เปรียบเนื่องจากมีต้นทุนการด าเนินงานที่ต ่า ในขณะที่โรงพิมพ์ขนาดใหญ่มีต้นทุน  
การด าเนินงานที่สงูกว่า ส่วนอีกระดบัเป็นโรงพิมพ์ที่ใช้เทคโนโลยีขัน้สงู ใช้เงินลงทุนมาก จะมีคู่แข่งน้อยราย เช่น  
โรงพิมพ์ที่พิมพ์เอกสารประเภทต้องป้องกนัการปลอมแปลงได้ (Security Printing) ในประเทศไทยมีโรงพิมพ์เอกชน
เพียง 3 ราย และเช่นกันโรงพิมพ์ประเภทพิมพ์แบบดิจิตอล (Digital Printing) มีเพียง 4-5 ราย ส าหรับบริษัท  
จดัอยูใ่นประเภทโรงพิมพ์ขนาดใหญ่ที่เป็นทัง้ Security and Digital Printing  

ดงันัน้ โรงพิมพ์ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เทคโนโลยีขัน้สงูจึงยงัสามารถท าก าไรได้ดี แต่ต้องมีมาตรฐานสามารถรับประกนั
คุณภาพงานพิมพ์ ความถูกต้องของงาน และต้องส่งมอบตรงตามเวลาที่จ ากัดได้ และสิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ  
ต้องสามารถรับประกนัวา่ข้อมลูและหรือความลบัของลกูค้าที่จะไมร่ั่วไหลออกจากโรงพิมพ์ 

แนวโน้มงานพิมพ์บนกระดาษ มีแนวโน้มที่มีปริมาณการใช้ลดลง เนื่องจากเทคโนโลยีสมยัใหม ่(Digital) เข้ามาแทนที่
เช่น แสตมป์จดหมายถกูแทนที่ด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เช็คธนาคารถกูแทนที่ด้วยระบบ E-payment 
ฉะนัน้อุตสาหกรรมการพิมพ์จะต้องพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมให้ทนัต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป โรงพิมพ์จะไม่ท า
เพียงแต่รับจ้างพิมพ์ แต่จะต้องต่อยอดการให้บริการที่กว้างขึน้ เช่น การรับจดัการข้อมลูลกูค้าแบบ Multimedia คือ 
การบริหารจดัการฐานข้อมลูลกูค้า (Data Base) เพื่องานพิมพ์แบบ Personal Direct Mail พร้อมกบัการให้บริการสง่
ส าเนาอิเล็กทรอนิกส์ การส่ง SMS การสื่อสารผ่าน Social Media การเสริมระบบการ RFID (Radio frequency 
identification เป็นการส่งข้อมูลโดยอาศัยคลื่นวิทยุเข้ากับงานพิมพ์) การสร้าง QR code (Quick Response คือ 
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บาร์โค้ด 2 มิติ เป็นสญัลกัษณ์แทนข้อมลูตา่ง ๆ  ท่ีน ามาใช้กบัสนิค้า สือ่โฆษณา เพื่อให้ข้อมลูเพิ่มเติมผา่นเว็บไซต์) ใน
งานพิมพ์ การสร้าง Web Application การให้บริการจัดการข้อมูลในการท า CRM (Customer Relationship 
Management การบริหารให้ลกูค้ามีความผกูพนักบัสินค้า บริการให้เกิดความรู้สกึที่ดี และไม่เปลี่ยนใจไปจากสนิค้า 
บริการขององค์กร) ในวาระตา่งๆ เช่น สง่การ์ดวนัเกิดพร้อมบตัรสว่นลด 

2.3 การตลาดและการจ าหน่าย 

ตลาดแบบพิมพ์ธุรกิจแบบพิเศษ (Advance Forms) / แบบพิมพ์ธุรกิจปลอดการท าเทียม (Security Forms) 

ตลาดแบบพิมพ์ธุรกิจแบบพิเศษและตลาดแบบพิมพ์ธุรกิจปลอดการท าเทียม เป็นตลาดที่มีผู้ แข่งขันน้อยราย 
เนื่องจากเป็นงานท่ีต้องใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ขัน้สงู รวมถึงต้องมีระบบการออกแบบเพื่อปอ้งกนัการปลอมแปลง และ
มีการลงทุนในการท าห้องพิมพ์แยกบริเวณเพื่อเป็นเอกเทศในการรักษาความปลอดภยัจากปัจจยัดงักล่าวข้างต้น 
สง่ผลท าให้ต้องมีการใช้เงินลงทนุท่ีสงูท าให้มีผู้ประกอบการน้อยราย ประกอบกบัลกูค้าไมต้่องการเปลีย่นแปลงผู้ผลติ
บ่อยด้วยเหตผุลในเร่ืองของความปลอดภยั และป้องกนัไม่ให้คู่แข่งรู้ถึงกลยทุธ์หรือโปรโมชัน่ที่ออกมาเพื่อการตลาด 
จึงท าให้การแขง่ขนัในสว่นนีม้ีไมม่าก 

ตลาดด้านบริการ Cheque On Demand  

บริษัทเป็นผู้ ให้บริการรายแรกของประเทศไทย ท าให้คู่แข่งที่สามารถให้บริการในรูปแบบนี ้จึงมีน้อยราย  เนื่องจาก 
การให้บริการ Cheque On Demand ต้องอาศยัระบบความปลอดภยัและความเช่ือมัน่ของลกูค้าที่มีต่อผู้ ให้บริการ 
รวมถึงต้องมีระบบการจัดส่งที่รวดเร็วที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้ บริษัทจึงให้ความส าคัญ  
ในการขยายตลาดในส่วนนีเ้พิ่มมากขึน้ ทัง้นีล้กูค้าส่วนใหญ่คือธนาคารซึ่งยงัคงท าการ Encode เช็คและจัดพิมพ์ 
ช่ือลูกค้าเอง ดังนัน้จึงต้องท าการเจาะตลาดลูกค้าธนาคารรายอื่นๆ เพื่อให้ธนาคารหันมาใช้บริการของบริษัท  
แทนการจดัพิมพ์เอง 

ตลาดแบบพิมพ์ทัว่ไปและระบบออฟเซ็ท (Business Forms and Sheet Offset) 

ส าหรับการแข่งขนัในตลาดแบบพิมพ์ทัว่ไปและระบบออฟเซ็ทนัน้มีการแข่งขนัที่สงู เนื่องด้วยเป็นสินค้าสิน้เปลอืงใช้
แล้วหมดไป และมีปริมาณการสัง่ซือ้ในแตล่ะครัง้เป็นจ านวนมาก โดยขัน้ตอนในการผลิตไมจ่ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยี
การพิมพ์ขัน้สูงในการผลิตมากนักจึงท าให้มีคู่แข่งหลายราย ทัง้นีลู้กค้ าส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มสถาบันการเงิน  
กลุม่ธุรกิจด้านการสื่อสาร และหน่วยงานราชการ และจากการท่ีกลุม่ลกูค้าสว่นใหญ่น าระบบการประมลูผา่นสือ่ทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-auction) มาใช้ จึงท าให้เกิดการแขง่ขนัในตลาดสงูมากยิง่ขึน้ เนื่องจากเป็นระบบการแขง่ขนัในด้าน
ราคาโดยราคาประมูลที่ได้จะค่อนข้างต ่า ในขณะที่ต้นทุนวตัถุดิบเพิ่มสงูขึน้ ท าให้บริษัทไม่สามารถเข้าแข่งขนัใน
ระบบการประมูลผ่านสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกครัง้ ดงันัน้ บริษัทจึงมีการปรับใช้กลยทุธ์การเพิ่มมลูค่าให้กบัตวั
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สนิค้า โดยการเสนอบริการด้านการบริหารคลงัและจดัเก็บสินค้า เพื่อเพิ่มความสะดวกและเพิ่มทางเลอืกให้กบัลกูค้า 
จึงเป็นการขายสนิค้าพร้อมการบริการอยา่งเต็มรูปแบบ ท าให้เป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดมากยิ่งขึน้ 

ตลาดกระดาษส านกังาน (Office Paper) 

ตลาดกระดาษส านกังานเป็นตลาดที่มีการแขง่ขนัด้านราคาสงู เนื่องจากเป็นสนิค้าที่ผลติพร้อมใช้งานได้ทนัที และไม่
ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการผลิตมากนัก กระบวนการในการผลิตเป็นการตดัเพื่อให้ได้ตามขนาดที่ใช้งาน ท าให้  
ตลาดนีจ้ึงมีคู่แข่งจ านวนมาก โดยลกูค้าจะพิจารณาเร่ืองราคามากกวา่คณุภาพสินค้า ทัง้นีค้ณุภาพของกระดาษนัน้
ไม่ค่อยมีความแตกตา่งกนัมาก ปัจจุบนั บริษัทได้รับการแตง่ตัง้เป็นตวัแทนในการจดัจ าหนา่ยของบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 
ยี่ห้อสนิค้า “Fuji Xerox” 

ตลาดบริการพิมพ์งานด้วยระบบดิจิตอล (Digital Print and Mail) 

ตลาดบริการพิมพ์งานด้วยระบบดิจิตอล เป็นตลาดที่มีคู่แข่งน้อยราย เนื่องจากเป็นงานบริการที่เก่ียวข้องกับ 
ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า และต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูงทัง้ในเร่ืองของเคร่ืองจักร และระบบการรักษา  
ความปลอดภัยประกอบกับความถูกต้องและความรวดเร็วในการให้บริการในเวลาอันจ ากัด ถึงแม้บริษัทจะเป็น  
รายใหม่ที่เข้ามาในตลาดสว่นนี ้แต่บริษัทมีความพร้อมและมีความหลากหลายในการให้บริการมากกว่าผู้ ให้บริการ
รายเดิม บริษัทสามารถให้บริการได้ทัง้กระดาษแบบตอ่เนื่องเป็นม้วน ตอ่เนื่องแบบปรุ และแบบแผน่ รวมถึงการบรรจุ
ซองด้วยระบบ Zero defect ซึง่ปอ้งกนัความผิดพลาด และที่ส าคญับริษัทยงัสามารถให้บริการงานพิมพ์ด้วยระบบสีส่ี
และขาวด า 

ตลาดบริการบริหารคลงัสนิค้าแบบพิมพ์ (Warehouse Management) 

ตลาดบริการบริหารคลงัสินค้าแบบพิมพ์ เป็นตลาดคู่แข่งน้อยราย ส าหรับผู้ ให้บริการงานพิมพ์ที่ด าเนินการอยู่ใน
ปัจจุบนัสว่นใหญ่นัน้ มีการด าเนินธุรกิจในรูปแบบรับจ้างพิมพ์แบบฟอร์มพร้อมการจดัสง่ให้ลกูค้าเทา่นัน้ โดยจะไมม่ี
บริการการจัดเก็บและบริหารคลงั ซึ่งบริการด้านนีข้องบริษัท สามารถสร้างโอกาสในการขยายตลาดไปยงัลกูค้าที่
ต้องการแบบ One Stop Service ซึง่จะช่วยประหยดัคา่ใช้จ่ายในการจดัเก็บและลดความยุง่ยากในการบริหารงาน 

ตลาดสง่ออก (Export) 

ตลาดสง่ออกเป็นตลาดที่นอกจากจะมีการแขง่ขนัในด้านของคณุภาพการพิมพ์ ราคาแล้ว ยงัต้องค านงึถึงเวลาที่ใช้ใน
การขนส่งเมื่อเทียบกับผู้ ผลิตในท้องถ่ิน ตลาดในส่วนนีบ้ริษัทอาศัยฐานลูกค้าเดิมที่มีสายสัมพันธ์ที่ดีและ  
ติดตอ่กนัมานาน 
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ตลาดบรรจภุณัฑ์ (Flexible Packaging) 

ตลาดการพิมพ์ในประเทศไทยมีบริษัทขนาดใหญ่ด้านการพิมพ์และการบรรจุภัณฑ์อยู่กว่า 300 แห่ง มูลค่า
อุตสาหกรรมอยู่ที่ 4-5 แสนล้านบาทมูลค่าการส่งออกสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์โดยประมาณ เพิ่มขึน้จาก 6 หมื่น  
ถึง 1 แสนล้านบาท อตุสาหกรรมการพิมพ์มีแนวโน้มจะเติบโตขึน้ร้อยละ 10 ตอ่ปี และภายในปี 2019 ตลาดการบรรจุ
ภณัฑ์กระดาษโลกจะเติบโตถึง 11.69 พนัล้านบาทจากประมาณ 9 พนัล้านบาทในปี 2012 หรือเติบโตถึงร้อยละ 4.4 
ยอดขายตลาดบรรจุภณัฑ์ทัว่โลก มีแนวโน้มจะแตะ 34.1 พนัล้านบาท ในปี 2018 โดยยอดขายสว่นใหญ่จะมาจาก
ทวีปเอเชีย การจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2015 จะท าให้อตุสาหกรรมการพิมพ์และบรรจภุณัฑ์
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มีการเจริญเติบโตที่แข็งแกร่ง 

2.4 ข้อมูลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัท ท.ีเค.เอส. สยาม
เพรส แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 

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

38.51% 100% 

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน) 

19.89% 

บริษัท ที.เค.เอส.– เวลโก 

(ประเทศไทย) จ ากดั 

C.T.K.S. Technologies 

Co.,Ltd 

51.00% 

45.00% บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ โอเวอร์ซีส์ จ ากดั 

บริษัท ไทยบริติช ดีโพสต์ 

จ ากดั 

99.99% 

51.00% บริษัท พริซึม่ โซลชูัน่ส์ 

จ ากดั 

บริษัท พี ที ออโตเมชัน่ 

(ไทยแลนด์) จ ากดั 

99.99% 

50.00% 

บริษัท บฟั (ประเทศไทย) 

จ ากดั 

30.00% Deco-TBSP Solutions 

Co., Ltd 

Myanmar Deco-TBSP 

Special Products Co., Ltd 

50.00% 49.00% 
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ปัจจบุนับริษัทถือหุ้นในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมทัง้หมด 3 บริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) ช่ือบริษัท : บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  : ผลิตและให้บริการงานพิมพ์ในระบบดิจิตอล ระบบออฟเซทและงานบริการคลงั 
แบบพิมพ์ 

 ที่ตัง้ส านกังานใหญ่  : เลขที่ 30/88 หมูท่ี่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ต าบลโคกขาม อ าเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดั 
สมทุรสาคร 74000 

 เลขทะเบียนบริษัท : 0105536094121 

 โทรศพัท์  : 0-2784-5888 

 โทรสาร  : 0-2784-5888 

 ทนุจดทะเบียน  : หุ้ นสามัญจ านวน 30,000,000 หุ้ น  มูลค่าหุ้ นละ 10 บาท เ ป็นจ านวนเงิน 
300,000,000 บาท 

 ทนุช าระแล้ว  : หุ้ นสามัญจ านวน 30,000,000 หุ้ น  มูลค่าหุ้ นละ 10 บาท เ ป็นจ านวนเงิน 
300,000,000 บาท 

 จ านวนหุ้นท่ีบริษัทถือ : 30,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 

 ความสมัพนัธ์ : บริษัทยอ่ย 

 

(2) ช่ือบริษัท  : บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ   ประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ 

และระบบสารสนเทศ 
 ที่ตัง้ส านกังานใหญ่   เลขที่ 433 ถนนสคุนธสวสัดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 
 เลขทะเบียนบริษัท  0107550000203 
 โทรศพัท์  : :0-2553-8888 
 โทรสาร : 0-2578-8181 
 ทนุจดทะเบียน  : หุ้ นสามัญจ านวน 800,000,000 หุ้ น  มูลค่าหุ้ นละ  1 บาท เ ป็นจ านวนเงิน 

800,000,000 บาท 
 ทนุช าระแล้ว : หุ้ นสามัญจ านวน 770,330,000 หุ้ น  มูลค่าหุ้ นละ  1 บาท เ ป็นจ านวนเ งิน 

770,330,000 บาท 
 จ านวนหุ้นท่ีบริษัทถือ : 308,080,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.51 
 ความสมัพนัธ์  : บริษัทร่วม 
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(3)  ช่ือบริษัท  : บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน) 
  ลักษณะการประกอบ

ธุรกิจ 
: ประกอบธุรกิจประเภทการพิมพ์เอกสารปลอดการปลอมแปลง

และบัตรพลาสติกเพื่อใช้ในวงการธนาคารพาณิชย์ สถาบัน
การเงิน และส าหรับลกูค้าทัว่ไป 

  ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที่ 41/1 ซอยวดัสวนส้ม ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ต าบลส าโรงใต้ 
อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 10130 

  เลขทะเบียนบริษัท  : 0107537002311 
  โทรศพัท์  : 0-2754-2650 
  โทรสาร  : 0-2183-2763 
  ทนุจดทะเบียน  : หุ้นสามัญจ านวน 110,000,000 หุ้ น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็น

จ านวนเงิน110,000,000 บาท 
  ทนุช าระแล้ว  : หุ้นสามัญจ านวน 110,000,000 หุ้ น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็น

จ านวนเงิน 110,000,000 บาท 
  จ านวนหุ้นท่ีบริษัทถือ : 21,879,810 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.89 
  ความสมัพนัธ์  : บริษัทร่วม 

2.5 โครงสร้างรายได้ 

รายได้ของบริษัทสามารถแยกได้เป็น 2 สว่นหลกั ๆ คือ รายได้ที่มาจากการด าเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์ และรายได้จากเงิน
ลงทนุในบริษัทร่วม 

ผลิตภณัฑ์ 
2557 2558 2559 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้ธุรกิจสิ่งพิมพ์       
1. แบบพิมพ์ทัว่ไปและแบบพิมพ์ระบบออฟเซท็ 257.69 15.4 207.93 13.5 209.28 12.4 
2. แบบพิมพ์ธรุกิจแบบพเิศษ/ 486.72 29.1 345.84 22.5 333.86 19.7 
    แบบพิมพ์ธรุกิจปลอดการท าเทียม       
3. กระดาษส านกังาน 298.57 17.9 278.28 18.1 339.48 20.0 
4. บริการพิมพ์งานระบบดจิิตอล 202.65 12.1 187.22 12.2 187.37 11.1 
5. บริการบริหารคลงัสนิค้า และการสง่ออก       
    - บริการบริหารคลงัสนิค้าแบบพิมพ์ 202.69 12.1 218.31 14.2 228.93 13.5 
    - การสง่ออก 18.83 1.1 5.84 0.4 81.12 4.8 
6. งานผลติบรรจภุณัฑ์ชนิดอ่อนตวั 45.37 2.7 77.65 5.0 37.49 2.2 
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2.6 สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่ส าคัญ  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 สนิทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ส าคญัประกอบด้วย 

ประเภท 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี* 

(บาท) 
ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 

1. ที่ดิน 150,274,040.00 เจ้าของ 

2. อาคาร โรงงานและสว่นปรับปรุง 209,976,845.24 เจ้าของ 

3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 152,495,133.86 เจ้าของ 

4. ยานพาหนะ 8,692,277.43 เจ้าของ 

5. เคร่ืองใช้และตกแตง่ 14,920,431.34 เจ้าของ 

6. งานระหวา่งก่อสร้าง 60,100,968.46 เจ้าของ 

รวม 596,459,696.33  

หมายเหต ุ* มลูคา่ตามบญัชีรวมของ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจ
เม้นท์ จ ากดั 

3. รายชื่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก และรายชื่อกรรมการของบริษัท 

3.1 รายชื่อผู้ถอืหุ้นใหญ่ของบริษัท ณ วนัที่ 27 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย 

ล าดับที่ รายช่ือ จ านวนหุ้น 

ร้อยละเมื่อเทยีบ
กับจ านวนหุ้นที่
ออกและจ าหน่าย
แล้วทัง้หมดของ

บริษัท 

ร้อยละเมื่อเทยีบ
กับสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัท 

1. บริษัท มงคลสธีุ โฮลดิง้ จ ากดั 128,515,084 35.68 35.68 
2. OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED 12,903,125 3.58 3.58 
3. นาง ทิพวรรณ กมัทรทิพย์ 7,800,000 2.17 2.17 
4. นาย สพุนัธุ์ มงคลสธีุ 6,461,400 1.79 1.79 
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 5,591,053 1.55 1.55 
6. นาย พิชญ์ เทวอกัษร 5,142,700 1.43 1.43 

7. ฉลากสนิค้า 45.81 2.7 47.03 3.1 44.34 2.6 
รวมรายได้จากธุรกจิสิ่งพมิพ์ 1,558.33 93.2 1,368.10 88.8 1,461.87 86.3 

รายได้จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม       
สว่นแบ่งก าไร 88.14 5.3 150.14 9.7 177.59 10.5 
รายได้จากเงินปันผล 0.30 0.0 0.22 0.0 0.58 0.0 
รายได้อ่ืนๆ 25.12 1.5 21.49 1.4 53.61 3.2 

รวมรายได้จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 113.56 6.8 171.85 11.1 231.78 13.7 

รวมรายได้ทัง้หมด 1,671.89 100.0 1,539.95 100.0 1,693.65 100.0 
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ล าดับที่ รายช่ือ จ านวนหุ้น 

ร้อยละเมื่อเทยีบ
กับจ านวนหุ้นที่
ออกและจ าหน่าย
แล้วทัง้หมดของ

บริษัท 

ร้อยละเมื่อเทยีบ
กับสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัท 

7. PERSHING LLC 5,141,966 1.43 1.43 
8. นางสาว สธิุดา มงคลสธีุ 4,428,600 1.23 1.23 
9. นางสาว ชาพร บณุยนิตย์ 3,838,000 1.07 1.07 
10. นางสาว พชันา ตวงสทิธิสมบตัิ 2,855,600 0.79 0.79 

ที่มา: SETSMART 

3.2 รายชื่อกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย 

ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. พลเอก มงคล อมัพรพิสิฏฐ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

2. นาย สมคิด เวคินวฒันเศรษฐ์ กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ  
3. นางสาว ศิริวรรณ สกุญัจนศิริ กรรมการ 
4. นาย วีระชยั ศรีขจร กรรมการ 
5. นาย จตุิพนัธุ์ มงคลสธีุ กรรมการ 
6. นาง เสาวนีย์ กมลบตุร ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

7. นาย ณรงค์ จนุเจือศภุฤกษ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

8. นาง ปรารถนา มงคลกลุ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

ที่มา: SETSMART 

4. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายเงนิปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

4.1 ประวัติการเพิ่มทุน 

ปี 2558 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ประชมุเมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2558 มีมติเพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บริษัทจ านวน 32,746,089 จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 327,460,891 บาท เป็น 360,260,980 บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 32,746,089  มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ปี 2559 - ไมม่ีการเพิ่มทนุ - 

ปี 2560 - ไมม่ีการเพิ่มทนุ – 



  

 

 

 

 

26 
 

เลขท่ี 30/88 หมู่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ต าบลโคกขาม 30/88 Chetsadavithi Rd., Tambon Khok Kham Tel :       (662) 784-5888 
อ าเภอเมือง สมทุรสาคร 74000 Samut Sakhon 74000, Thailand       Fax :       (662) 784-5858 
ทะเบียนเลขท่ี  0107540000014 Registration No. 0107540000014 

 T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

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

 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

4.2 ประวัติการจ่ายปันผล 

ปี 2558 บริษัทมีการจ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 180,103,490.05 บาท 
และมีการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล เป็นหุ้นสามญัของบริษัท จ านวนไม่เกิน 32,746,089 หุ้น มลู
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอตัรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมลูคา่ทัง้สิน้ไมเ่กิน 32,746,089 หรือ
คิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล 0.10 บาทตอ่หุ้น 

ปี 2559 บริษัทมีการจ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินไมเ่กิน 180,103,384.00 บาท 

ปี 2560 บริษัทมีการจ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงินไมเ่กิน 234,134,399.20 บาท 
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ส่วนที่ 3 
ข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี  

ตารางงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบกระแสเงนิสด และอตัราส่วนทางการเงนิเปรียบเทียบปี 
2557 2558 2559 และ งวด 9 เดือน 2560 

งบการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

 2557 2558 2559 
งวดสิน้สุด 

30 กันยายน 2560 
รายการ ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์หมุนเวียน         

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด       88.5  3.9%     213.6  9.2%       76.2  3.3%       77.2  3.3% 

เงินลงทนุชัว่คราว     100.1  4.4%       10.2  0.4%       85.0  3.7%        0.0  0.0% 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น     261.1  11.4%     265.8  11.5%     284.8  12.3%     319.5  13.6% 

สนิค้าคงเหลือ     109.1  4.8%     109.3  4.7%     118.8  5.1%     153.2  6.5% 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน    558.8  24.4%    598.9  25.8%    564.8  24.5%    550.0  23.4% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         

เงินลงทนุเผ่ือขาย       24.2  1.1%       17.4  0.7%       17.2  0.7%       21.7  0.9% 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม     948.9  41.4%  1,015.0  43.8%  1,080.0  46.8%  1,128.9  48.1% 
เงินลงทนุในการร่วมค้า          -    0.0%          -    0.0%       42.6  1.8%       39.1  1.7% 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ       73.7  3.2%       71.3  3.1%       65.2  2.8%       64.7  2.8% 
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์     684.8  29.8%     604.5  26.1%     526.0  22.8%     531.7  22.6% 
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน        1.7  0.1%        0.8  0.0%        0.6  0.0%        0.3  0.0% 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี          -    0.0%        8.2  0.4%       10.4  0.5%       10.4  0.4% 
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน        2.4  0.1%        1.3  0.1%        1.6  0.1%        1.3  0.1% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,735.6  75.6%  1,718.4  74.2%  1,743.6  75.5%  1,798.1  76.6% 

รวมสินทรัพย์  2,294.5  100.0%  2,317.3  100.0%  2,308.4  100.0%  2,348.1  100.0% 
         

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หนีส้ินหมุนเวียน         

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน          -    0.0%          -    0.0%          -    0.0%     100.0  4.3% 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น     243.6  10.6%     216.5  9.3%     286.2  12.4%     301.4  12.8% 

สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาว 
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 

      66.0  2.9%       67.5  2.9%       75.0  3.2%       64.6  2.7% 
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 2557 2558 2559 
งวดสิน้สุด 

30 กันยายน 2560 
รายการ ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สว่นของหนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 

       3.9  0.2%        2.5  0.1%        2.2  0.1%        1.4  0.1% 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย        0.3  0.0%        1.8  0.1%        4.6  0.2%          -    0.0% 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน    313.8  13.7%    288.3  12.4%    368.0  15.9%    467.4  19.9% 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน         

เงินกู้ ยืมระยะยาว     483.7  21.1%     416.2  18.0%     181.2  7.8%       96.9  4.1% 
หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน        5.4  0.2%        2.7  0.1%        3.2  0.1%        2.1  0.1% 
หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี          -    0.0%        0.0  0.0%          -    0.0%          -    0.0% 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน       19.2  0.8%       21.0  0.9%       28.1  1.2%       30.7  1.3% 
หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน        0.2  0.0%        0.2  0.0%        0.8  0.0%        0.8  0.0% 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน    508.5  22.2%    440.1  19.0%    213.3  9.2%    130.5  5.6% 

รวมหนีส้ิน    822.3  35.8%    728.4  31.4%    581.3  25.2%    597.9  25.5% 
         

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทนุเรือนหุ้น         

ทนุจดทะเบียน     327.5  14.3%     360.2  15.5%     360.2  15.6%     360.2  15.3% 
ทนุท่ีออกและช าระแล้ว     327.5  14.3%     360.2  15.5%     360.2  15.6%     360.2  15.3% 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั     155.0  6.8%     155.0  6.7%     155.0  6.7%     155.0  6.6% 
สว่นเกินทนุหุ้นสามญัซือ้คืน       44.0  1.9%       44.0  1.9%       44.0  1.9%       44.0  1.9% 

ก าไรสะสม         

จดัสรรแล้ว       32.7  1.4%       36.0  1.6%       36.0  1.6%       36.0  1.5% 
ยงัไม่ได้จดัสรร     817.5  35.6%     897.5  38.7%  1,033.9  44.8%  1,052.3  44.8% 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น       95.4  4.2%       96.2  4.2%       98.0  4.2%     102.8  4.4% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  1,472.1  64.2%  1,588.9  68.6%  1,727.1  74.8%  1,750.3  74.5% 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น  2,294.5  100.0%  2,317.3  100.0%  2,308.4  100.0%  2,348.1  100.0% 

 

งบก าไรขาดทนุ 
 2557 2558 2559 30 กันยายน 2560 

รายการ ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ล้าน
บาท 

% 

รายได้จากการขาย   1,558.3  100.0%   1,368.1  100.0%   1,461.9  100.0% 1,018.8  100.0% 
ต้นทนุขาย (1,148.7) 73.7% (1,027.4) 75.1% (1,096.1) 75.0% (778.6) 76.4% 
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ก าไรขัน้ต้น     409.6  26.3%     340.7  24.9%     365.8  25.0%   240.2  23.6% 
รายได้อ่ืน       25.4  1.6%       21.7  1.6%       54.2  3.7%      22.0  2.2% 
คา่ใช้จ่ายในการขาย      (55.6) 3.6%      (51.5) 3.8%      (57.2) 3.9%   (48.6) 4.8% 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร    (168.6) 10.8%    (154.7) 11.3%    (170.2) 11.6% (135.5) 13.3% 
ต้นทนุทางการเงิน      (25.2) 1.6%      (21.1) 1.5%      (16.3) 1.1%     (5.2) 0.5% 
สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม       88.1  5.7%     150.1  11.0%     177.6  12.1%    188.7  18.5% 
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้     273.7  17.6%     285.3  20.9%     353.8  24.2%   261.5  25.7% 

(คา่ใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้        (3.0) 0.2%         0.0  0.0%      (17.2) 1.2%     (9.0) 0.9% 
ก าไรส าหรับปี     270.7  17.4%     285.4  20.9%     336.6  23.0%   252.5  24.8% 

 
งบกระแสเงินสด 

 

2557 2558 2559 
งวดสิน้สุด 

30 กันยายน 2560 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน                   393.1                    324.1                    197.9                    156.1  
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ                    (33.4)                     62.3                    110.1                      82.2  
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน                  (381.5)                 (261.2)                  (445.4)                 (237.3) 
เงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (21.8) 125.1 (137.4) 1.0 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นงวด                   110.2                      88.5                    213.6                      76.2  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายงวด                     88.5                    213.6                      76.2                      77.2  

 

อตัราสว่นทางการเงิน 

 

2557 2558 2559 
งวดสิน้สุด 

30 กันยายน 2560 
อัตราส่วนสภาพคล่อง     
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง(เทา่)         1.8          2.1          1.5                      1.2  
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว(เทา่)         1.4          1.7          1.2                      0.8  
ระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉล่ีย(วนั)          63           69           68                      81*  
ระยะเวลาในการขายสนิค้าเฉล่ีย(วนั)          37           38           37                      48*  
ระยะเวลาในการช าระหนี(้วนั)          74           81           83                    103*  

Cash Cycle (วนั)          26           27           23                      26*  
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร    

 
อตัราก าไรขัน้ต้น 26.3% 24.9% 25.0% 23.6% 
อตัราก าไรสทุธิ 16.2% 18.5% 19.9% 24.8% 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 19.1% 18.6% 20.3% 19.2%* 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน    
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2557 2558 2559 
งวดสิน้สุด 

30 กันยายน 2560 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ 11.7% 12.4% 14.6% 14.3%* 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร 23.8% 27.0% 36.2% 18.7%* 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ     

อตัราสว่นหนีสิน้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น(เทา่)       0.56        0.46        0.34  0.34  

 


