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8.

โครงสรางเงินทุน

8.1

หลักทรัพยของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท เรียกชําระแลวเต็มมูลคา แบงเปนหุนสามัญจํานวน
5,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2550 ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
อีก 205,000,000 บาท รวมเปนทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 705,000,000 บาท ซึ่งในที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งเดียวกัน ไดมีมติให
เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯ จากมูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เปนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท สงผลให
ปจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 705,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 705,000,000 หุน เปนทุนที่ชําระแลวจํานวน
500,000,000 บาท และออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 205,000,000 หุน มีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยบริษัทฯ จะดําเนินการจัดสรร
หุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ดังนี้
(1) หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 180,000,000 หุน โดยแบงเปน
- หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 57,000,000 หุน เสนอขายใหแกผูถือหุนสามัญรายยอยของบริษัท ที.เค.เอส.
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“TKS”) ตามสัดสวนการถือหุน (“Pre-emptive Right”) โดยผูถือหุนสามัญรายยอยของ
TKS มีสิทธิที่จะจองซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ในจํานวนเทากับหรือเกินกวาสิทธิที่ตนไดรับ แตทั้งนี้ตองไมเกินกวา
จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 57,000,000 หุน
- หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 123,000,000 หุน เสนอขายใหแกประชาชนเปนครั้งแรก
(2) หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 25,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ที่
ออกและเสนอขายใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ในราคาใชสิทธิเทากับ ราคาที่ลดจากราคาเสนอขายใหแกประชาชนและบุคคล
ทั่วไปในครั้งนี้รอยละ 25
ทั้งนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนชําระแลวเพิ่มเปน 680,000,000
บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 680,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ทั้งนี้ หุนสามัญที่เหลือจํานวน 25,000,000 หุน เปนหุน
เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายใหแกกรรมการและพนักงาน
ของบริษัทฯ ซึ่งการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนพรอมกับการเสนอขายหุนสามัญใน
ครั้งนี้ (รายละเอียดโปรดดูขอ 8.2 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ)
8.2

การเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2550 ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 มีมติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของบริษัทฯ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ประเภทระบุชื่อผูถือและไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
จํานวน 25,000,000 หนวย โดยมีราคาเสนอขายตอหนวย 0 บาท และใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ป นับแตวันที่ออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ได 1 หุน ในราคาใชสิทธิเทากับ ราคาที่ลดจากราคา
เสนอขายใหแกประชาชนและบุคคลทั่วไปในครั้งนี้รอยละ 25 โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ไดใน
ทุกวันทําการสุดทายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม นับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2552 จนกวาใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ป
โดยการใชสิทธิครั้งสุดทายจะเปนวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิครบกําหนด 5 ป ซึ่งตรงกับวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ทั้งนี้ นับจากวันที่ออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 ป ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิครั้งแรกไดไมเกินรอยละ 10 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแตละคนไดรับจัดสรรจากบริษัทฯ และในทุกๆ 6 เดือน หลังจากปแรก ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดไม
เกินรอยละ 7.5, 7.5, 10, 10, 12.5, 12.5, 15, 15 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแตละคนไดรับจัดสรรจาก
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บริษัทฯ ตามลําดับ ทั้งนี้ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใชสิทธิหรือไมถูกใชสิทธิในวันกําหนดใชสิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนําไปใช
สิทธิไดในวันกําหนดใชสิทธิครั้งตอไป ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ผลกระทบตอผูถือหุน:

8.3

จํานวนหุนที่รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จะสงผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียง
ของผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ลดลงรอยละ 5.00 ของสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิมกอนการ
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนในครั้งนี้ หรือรอยละ 3.55 ของสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออก
เสียงเดิมภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนในครั้งนี้ และจะกระทบตอราคาหุนรอยละ
0.89 ถามีการใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด อยางไรก็ตาม จะยังไมมีผลกระทบตอราคา
จนกวาจะมีการใชสิทธิ และราคาใชสิทธิต่ํากวาราคาตลาดของหุนสามัญ ณ วันที่ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิ

ผูถือหุน
รายชื่อและสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ มีดังตอไปนี้

ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
หมายเหตุ

8.4

รายชื่อ

ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2551

จํานวนหุน (หุน) รอยละ
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
249,999,600 50.00%
King’s Eye Investments Ltd.
245,000,000 49.00%
นายพุฒิพนั ธุ เตยะราชกุล
5,000,000
1.00%
1
กลุมมงคลสุธี
260
0.00%
กลุมผูบริหาร2
140
0.00%
ประชาชน
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
-

ภายหลังการเสนอขายหุนตอ
ประชาชนในครั้งนี้
จํานวนหุน (หุน)
249,999,600
245,000,000
5,000,000
260
140
180,000,000
-

รอยละ
36.76%
36.03%
0.74%
0.00%
0.00%
26.47%
-

ภายหลังการใชสทิ ธิซื้อหุน
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมด
จํานวนหุน (หุน) รอยละ
249,999,600
35.46%
245,000,000
34.75%
6,250,000
0.89%
1,250,260
0.18%
4,600,1403
0.65%
180,000,000
25.53%
17,900,000
2.54%

จํานวนหุน ทั้งหมด
500,000,000 100.00%
680,000,000 100.00%
705,000,000 100.00%
กลุมมงคลสุธี ประกอบดวย นายสุพนั ธุ มงคลสุธี นางสุชาดา มงคลสุธี นางสาวศิริวรรณ สุกญ
ั จนศิริ และนางสาวสุธิดา มงคลสุธี ถือหุนคนละ 60
หุน และนางสาวสุพรรณษา มงคลสุธี ถือหุน 20 หุน
2
กลุมผูบริหาร ประกอบดวย นายอนุชติ บุญญลักษม นางสาวกิง่ แกว จูทะสมพากร นางสาวสุวรรณี แซลี่ นางสาวสุพร เลิศธีรปญญาวงศ นางสาว
กมลศรี บุญแจง นายบุญชัย เอกอภิสิทธิ์ และนางสาวสุเพ็ญ จันทวนิชกุล ถือหุนคนละ 20 หุน
3
ไมรวมการใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิของนายบุญชัย เอกอภิสิทธิ์ และนางสาวสุเพ็ญ จันทวนิชกุล ทัง้ นี้การใชสทิ ธิซื้อหุน ตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิของทั้ง 2 ทานดังกลาวรวมอยูในการใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (ในลําดับที่ 7)
1

นโยบายการจายเงินปนผล

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีนโยบายที่จะจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษี สํารองตาม
กฎหมาย และสํารองตางๆ ทั้งหมด ในแตละปที่มีผลกําไรจากการดําเนินงาน แตทั้งนี้จะตองไมมีขาดทุนสะสมในสวนของผูถือหุน
อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ
ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
ประวัตกิ ารจายเงินปนผลเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิของบริษัทฯ ในป 2548-2550 และงวด 3 เดือน ป 2551
รายการ
ป 2548
ป 2549
ป 2550
3 เดือน ป 2551
กําไรสุทธิ (ลานบาท)
47.66
104.02
139.91
40.08
เงินปนผลจาย (บาท/หุน)
0.26
0.401
อัตราการจายเงินปนผล (%)
92.92%
124.75%
หมายเหตุ

1

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2551 มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลประจําป 2551
รวมเปนเงินทัง้ สิน้ 200 ลานบาท
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