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บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 30/88 หมู่ท่ี 1 ถ.เจษฎำวิถี ต.โคกขำม อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000 โทร. 0-2784-5888 ต่อ 5200 โทรสำร 0-2784-5858 

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558 
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 

     
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 
 2.  รายงานประจ าปี 2557 

3.  ประวตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
  4.  ข้อบงัคบับริษัท ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 5.  นิยามกรรมการอิสระ 
 6.  ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชมุและการออกเสยีงลงคะแนน 

  7.  ประวตัิกรรมการอิสระท่ีรับมอบฉนัทะ 
  8.  แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ 

 9.  แผนท่ีตัง้สถานท่ีประชมุ   
ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ที.เค.เอส.  เทคโนโลยี   จ ากดั  (มหาชน)  เมื่อวนัที่  27 กุมภาพนัธ์ 2558 ได้มี

มติให้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558  ในวนัที่ 24  เมษายน 2558  เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องมงคลสธีุ บริษัท ซินเน็ค 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  เลขที่ 433  ถนนสคุนธสวสัดิ์  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230  เพ่ือพิจารณา
เร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2557  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 
ความเป็นมา  : บริษัทฯ ได้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวนัท่ี 25  เมษายน 2557 และได้จดัท ารายงานการ
ประชมุภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และได้สง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tks.co.th)  แล้ว โดยมีรายละเอียดตาม
ส าเนารายงานการประชมุตามที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 1 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 
เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2557 
 
วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 
ความเป็นมา : บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัในรอบปี 2557 ซึ่งปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปี 2557 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูใ่นสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 
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บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 30/88 หมู่ท่ี 1 ถ.เจษฎำวิถี ต.โคกขำม อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000 โทร. 0-2784-5888 ต่อ 5200 โทรสำร 0-2784-5858 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2557  ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
การออกเสียงลงคะแนน  คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิประจ าปี 2557 ส าหรับรอบบัญชีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
ความเป็นมา: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 
2557 พร้อมทัง้ได้จัดท างบดุลและงบก าไรขาดทนุประจ าปีสิน้สดุ ณ  รอบปีบญัชีของบริษัทฯ และผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2557  ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบั
หนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 2 โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
งบดลุและงบก าไรขาดทนุของบริษัท มีดงันี ้

หนว่ย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สนิทรัพย์รวม 2,571.79 1,411.99 
หนีส้นิรวม 881.84 444.48 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 1,689.96 967.52 
ขายสทุธิ 1,558.33 468.90 
ก าไรสทุธิ 280.55 237.57 
ก าไรตอ่หุ้น 0.86 0.73 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ:   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี 2557 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ 
เซอร์วิสเซส  จ ากดั และได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  
การออกเสียงลงคะแนน  คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงนิปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงนิสด ส าหรับผลการด าเนินงานประจ างวดปี  
            2557 
ความเป็นมา :  บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิในแตล่ะปีที่ 
มีผลก าไรจากการด าเนินงาน  แตท่ัง้นีจ้ะต้องไมม่ีขาดทนุสะสมในสว่นของผู้ ถือหุ้น โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของ 
บริษัท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) และตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดวา่ คณะกรรมการบริษัท  
อาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว หากบริษัทฯ มีผลก าไร รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการ 
ประชมุคราวถดัไป 
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บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 30/88 หมู่ท่ี 1 ถ.เจษฎำวิถี ต.โคกขำม อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000 โทร. 0-2784-5888 ต่อ 5200 โทรสำร 0-2784-5858 

ส าหรับการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึง
ศกัยภาพการเติบโตของผลการด าเนินงาน แผนการลงทนุ ความจ าเป็นและความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจดัสรร
เงินทนุไว้สว่นหนึง่เพื่อการลงทนุและสร้างผลตอบแทนอยา่งตอ่เนื่องให้กบัผู้ ถือหุ้น  โดยรายละเอียดการจดัสรรเงินก าไร และ
การจ่ายปันผลประจ าปี 2557 สรุปได้ดงันี ้

 
รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 
1.ก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ(ล้าน
บาท) 

237.57 218.65 43.80 

2.ก าไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ(ล้านบาท) 

181.04 145.95 73.66 

3.จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 327.46 297.69 248.08 
4.เงินปันผล 0.65 0.60 0.55 
 4.1 เงินปันผลระหวา่งกาล(บาท:หุ้น) 0.15 0.10 0.10 
 4.2 เงนิปันผลปลายปี (บาท:หุ้น) 0.40 0.40 0.25 
 4.3หุ้นปันผล(บาท:หุ้น) 0.10 0.10 0.20 
5.รวมปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) 212.85 178.62 136.44 
6.ก าไรสทุธิตอ่หุ้น 0.73 0.73 0.18 
7.อตัราสว่นเงินปันผล/ก าไรสทุธิ 89.6% 81.7% 311.5% 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัการจัดสรรก าไรจากผลการ
ด าเนินงานในปี 2557 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย  และจ่ายปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดงันี ้

1.  ส ารองตามกฎหมาย 
คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตาม

กฎหมาย เพิ่มอีก 3,274,608 บาท เพื่อให้ส ารองตามกฎหมายในปีบญัชี 2558 ครบตามจ านวนที่กฎหมายและข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ  ก าหนด ภายหลงัจากที่บริษัทฯ  เพิ่มทนุจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายเป็นหุ้นปันผล 

2. เงนิปันผลประจ าปี 
1)จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 180,103,490.05 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจ านวนทัง้สิน้ 
49,119,133.65 บาท ดังนัน้บริษัทฯ จึงจะจ่ายเงินปันผลปลายปี (เพิ่มเติม) ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท 
หรือคิดเป็นเงนิปันผลจ่ายจ านวนไม่เกิน 130,984,356.40 บาท 

2)  จ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล เป็นหุ้นสามญัของบริษัท จ านวนไม่เกิน  32,746,089 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท รวมมลูค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 32,746,089  บาท (ในอตัรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล 
0.10 บาทตอ่หุ้น) 
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6 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)  หนังสือเชิญประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558

บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 30/88 หมู่ท่ี 1 ถ.เจษฎำวิถี ต.โคกขำม อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000 โทร. 0-2784-5888 ต่อ 5200 โทรสำร 0-2784-5858 

ในกรณีทีผู่้ ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้น
ปันผลในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท 

การจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล และเงินปันผลปลายปี รวมเป็น 0.50 บาทต่อหุ้นบริษัทฯ  จะหกัภาษี 
ณ ที่จ่าย ในอตัราร้อยละ 10 หรือ 0.05 บาทตอ่หุ้น จากเงินท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับ ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผล และหุ้นปัน
ผล สทุธิเทา่กบั  0.45 บาทตอ่หุ้น 

เงินปันผลจ่ายทัง้ปี เท่ากบัอตัราหุ้นละ 0.65 บาท เป็นการจ่ายปันผลทัง้ในรูปแบบของหุ้ นปันผลและเงินสด คิด
เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 212,849,579.15 บาท   โดยก าหนดรายช่ือผู้มีสทิธิได้รับหุ้นปันผลและเงินปันผล  (Record  
Date) ในวนัท่ี 1 เมษายน 2558 และรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุ
ทะเบียนในวนัท่ี 2 เมษายน 2558 ทัง้นีจ้่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2558  
สิทธิในการรับเงนิปันผลยังมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ก่อน 
หมายเหต ุ : ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาไมส่ามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้เน่ืองจากเป็นการจา่ยจากเงินปันผลหรือเงินสว่นแบง่ก าไร ที่ 
ได้รับยกเว้นไมต้่องน ามารวมค านวณเป็นรายได้เพ่ือเสียภาษีนิติบคุคล 

การออกเสียงลงคะแนน  คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงัมิได้น าออกจ าหน่าย และ   
            แก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิข้อ 4.เพื่อให้สอดคล้องกับ การลดทุนจดทะเบียน 
ความเป็นมา : สืบเนื่องจากที่ประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2557 ที่มีมติอนมุตัิให้มี
การจ่ายปันผลเป็นหุ้นจ านวน 29,769,179 หุ้น ซึ่งผลจากการจ่ายหุ้นปันผลดงักลา่ว มีผู้ ถือหุ้นได้รับจดัสรรหุ้นปันผลทัง้สิน้ 
29,769,100  หุ้น จึงยงัคงมีหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้ออกจ าหนา่ยจ านวน 79 หุ้น 
ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 
327,460,970  บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่  327,460,891 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีเหลือจากการจดัสรร
หุ้นปันผลตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 จ านวน 79 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  ที่มีมติอนมุตัิให้จ่ายเงิน
ปันผลเป็นหุ้นจ านวน 29,769,179  หุ้น ซึง่ผลจากการจ่ายหุ้นปันผลดงักลา่ว มีผู้ ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทัง้สิน้ 29,769,100  หุ้น 
และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัทนุจดทะเบียนเป็นดงันี ้

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน     327,460,891    บาท   (สามร้อยยี่สบิเจ็ดล้านสีแ่สน 
                                                                               หกหมื่นแปดร้อยเก้าสบิเอ็ดบาท)  
          แบง่ออกเป็น                 327,460,891        หุ้น        (สามร้อยยี่สบิเจ็ดล้านสีแ่สน 
                                                                                หกหมื่นแปดร้อยเก้าสบิเอ็ดหุ้น) 
          มลูคา่หุ้นละ                                      1       บาท      (หนึง่บาท) 
  โดยแยกออกเป็น 
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บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 30/88 หมู่ท่ี 1 ถ.เจษฎำวิถี ต.โคกขำม อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000 โทร. 0-2784-5888 ต่อ 5200 โทรสำร 0-2784-5858 

          หุ้นสามญั                     327,460,891       หุ้น        (สามร้อยยี่สบิเจ็ดล้านสีแ่สน 
                                                                                         หกหมื่นแปดร้อยเก้าสบิเอด็หุ้น                                                                              

                       หุ้นบริุมสทิธ์ิ                                              - หุ้น       (……………….-…………….) 
 

การออกเสียงลงคะแนน  พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 31 และข้อบงัคบับริษัทข้อ 3 ได้ก าหนดให้
การแก้ไขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ  หรือข้อบงัคบัของบริษัท จะกระท าได้โดยเมื่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสยีง
ไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์   

                      สนธิข้อ 4.เพื่อให้สอดคล้องกับ การเพิ่มทุนจดทะเบียน 
ความเป็นมา  :  การจ่ายปันผลโดยออกหุ้นสามญัใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ตามรายละเอียดที่เสนอในวาระท่ี 4 บริษัทฯ 
จ าเป็นต้องเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่จ านวน จ านวน 32,746,089  หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัเิพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท เพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผล ดงันี ้

ทนุจดทะเบียนเดมิ  327,460,891.00 หุ้น มลูคา่ 327,460,891.00 บาท 
เพิ่มทนุจดทะเบียน  32,746,089.00 หุ้น มลูคา่  32,746,089.00      บาท 

  ทนุจดทะเบียนใหม ่ 360,206,980.00 หุ้น มลูคา่   360,206,980.00 บาท 
 

 และแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4.เพื่อให้สอดคล้องกบั การเพิ่มทนุจดทะเบียน ดงันี ้
ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน  360,206,980   บาท    (สามร้อยหกสบิล้านสองแสน 
                                                                                หกพนัเก้าร้อยแปดสบิบาท)  
          แบง่ออกเป็น               360,206,980    หุ้น        (สามร้อยหกสบิล้านสองแสน 
                                                                                หกพนัเก้าร้อยแปดสบิหุ้น) 
          มลูคา่หุ้นละ                                      1 บาท       (หนึง่บาท) 
 
  โดยแยกออกเป็น 
          หุ้นสามญั                  360,206,980    หุ้น        (สามร้อยหกสบิล้านสองแสน 
                                                                                หกพนัเก้าร้อยแปดสบิหุ้น) 
           หุ้นบริุมสทิธ์ิ                                       - หุ้น         (……………….-…………….) 

DA15030106_TKS.indd   7 4/2/2558 BE   10:08 AM



8 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)  หนังสือเชิญประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558

บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 
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การออกเสียงลงคะแนน พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 31 และข้อบงัคบับริษัทข้อ 3 ได้ก าหนดให้
การแก้ไขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ  หรือข้อบงัคบัของบริษัท จะกระท าได้โดยเมื่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสยีง
ไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 32,746,089 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
ความเป็นมา  : การเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 32,746,089 หุ้น ตามที่เสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 6 
เป็นการเพิ่มทนุโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อจดัสรรไว้จ่ายเป็นหุ้นปันผลจ านวนไมเ่กิน 32,746,089 หุ้น 
ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุจ านวน  
32,746,089 หุ้น เพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผล 
การออกเสียงลงคะแนน  คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 8 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ความเป็นมา  :  ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18 
ก าหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้  กรรมการออกจากต าแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอตัรา ถ้า
จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้   ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัหนึ่งในสาม  อนึ่งกรรมการที่ออก
ตามวรรคหนึง่  ชอบท่ีจะได้รับต าแหนง่ในปีแรก และปีที่สองภายหลงัการจดทะเบียนบริษัทนัน้   ให้จบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก
สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

ในปีนีม้ีกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระดงันี ้ 
  1. พลเอก มงคล อมัพรพิสฏิฐ์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 

 2. นายวีระชยั ศรีขจร   กรรมการ  
       3. นายองัสรัุสมิ์ อารีกลุ            กรรมการ 
ทัง้นีน้ายองัสรัุสมิ์ อารีกลุ ซึง่เป็นกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ ได้แจ้งความประสงค์ขอไมรั่บ

การเสนอช่ือเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ

ลว่งหน้าระหวา่งวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2557 ถึง 30  มกราคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและรายช่ือบคุคลใดเข้า
รับการพิจารณาเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

  

ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ได้พิจารณาจากคณุสมบตัิเป็นรายบคุคล
แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการตามรายนามดงัตอ่ไปนี ้

  1. พลเอก มงคล อมัพรพิสฏิฐ์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการ (อีกหนึง่วาระ) 
  2. นายวีระชยั ศรีขจร   กรรมการ (อกีหนึง่วาระ) 

       3. นางสาวสวุภา เจริญยิง่      กรรมการอิสระ (แทน นายองัสรัุสมิ์ อารีกลุ) 
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บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 30/88 หมู่ท่ี 1 ถ.เจษฎำวิถี ต.โคกขำม อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000 โทร. 0-2784-5888 ต่อ 5200 โทรสำร 0-2784-5858 

บคุคลที่เสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการทัง้  3  ท่านเป็นบคุคลผู้ทรงคณุวุฒิที่มีคุณสมบติัเหมาะสมครบถ้วนตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ และเป็นบุคคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็น
หุ้นสว่นหรือกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบับริษัท  
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้บคุคลทัง้ 3 ท่านเข้าเป็นกรรมการบริษัท (รายละเอียดประวัติ
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3) 

   การออกเสียงลงคะแนน คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแตง่ตัง้รายบคุคล 
 
วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ของบริษัท ส าหรับปี  
             2558 
ความเป็นมา :  พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 ก าหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้
เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุ"  ตามนโยบายการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะค านงึถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กบับริษัทท่ีจดทะเบียนใน ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที่อยูใ่น 
อตุสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวนัน้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมี
คณุภาพและสามารถปฏิบตัิหน้าที่ให้บรรลเุป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ท่ีก าหนด โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส สร้าง
ความมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ได้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 โดยยดึนโยบายการ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกบัค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน จากรายงานผลส ารวจ
อตัราคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย และพิจารณาจากการขยายตวั
ทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการด าเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 
ดงันี ้ 
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนในการประชุมครัง้ที่ 1/2557 ( ตามมติที่ประชุมวันที่ 16 ธันวาคม 2557) 
เห็นชอบให้คงอตัราคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2558 เทา่กบัปี 2557 ดงันี ้
 
 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2558  (ปีที่เสนอ) ปี 2557 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
1.  คา่ตอบแทนรายเดือน 

 
ไมมี่ 

 
ไมมี่ 

2.  คา่เบีย้ประชมุ คงเดิม 
ประธานกรรมการ        30,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการ                    20,000 บาท/คน/ครัง้ 

 
ประธานกรรมการ        30,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการ                    20,000 บาท/คน/ครัง้ 

3.  โบนสั ไมมี่ ไมมี่ 
4.  สิทธิประโยชน์อ่ืน ไมมี่ ไมมี่ 
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บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 30/88 หมู่ท่ี 1 ถ.เจษฎำวิถี ต.โคกขำม อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000 โทร. 0-2784-5888 ต่อ 5200 โทรสำร 0-2784-5858 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2558  (ปีที่เสนอ) ปี 2557 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย คงเดิม 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
o คา่เบีย้ประชมุ 

-  ประธานกรรมการ       20,000 บาท/ครัง้ 
-  กรรมการ                   18,000 บาท/คน/ครัง้ 

o จา่ยเฉพาะกรรมการที่มาประชมุ 
o ไมมี่การจา่ยคา่ตอบแทนรายเดือน 
o สิทธิประโยชน์อ่ืน 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

o คา่เบีย้ประชมุ 
-  ประธานกรรมการ       20,000 บาท/ครัง้ 
-  กรรมการ                   18,000 บาท/คน/ครัง้ 

o จา่ยเฉพาะกรรมการที่มาประชมุ 
o ไมมี่การจา่ยคา่ตอบแทนรายเดือน 
o สิทธิประโยชน์อ่ืน 

คงเดิม 
คณะอนกุรรมการชดุยอ่ย 

o คา่เบีย้ประชมุ 
-  ประธานกรรมการ      18,000 บาท/ครัง้ 
-  กรรมการ                   15,000 บาท/คน/ครัง้ 

o จา่ยเฉพาะกรรมการที่มาประชมุ 
o ไมมี่การจา่ยคา่ตอบแทนรายเดือน 
o ไมมี่สิทธิประโยชน์อ่ืน 

 
คณะอนกุรรมการชดุยอ่ย 
คา่เบีย้ประชมุ 
-  ประธานกรรมการ      18,000 บาท/ครัง้ 
-  กรรมการ                   15,000 บาท/คน/ครัง้ 

o จา่ยเฉพาะกรรมการที่มาประชมุ 
o ไมมี่การจา่ยคา่ตอบแทนรายเดือน 
o ไมมี่สิทธิประโยชน์อ่ืน 

 

หมายเหต ุ  
- ในรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ค่าเบีย้ประชุมรวมรายปีของคณะกรรมการบริษัท เป็นจ านวนเงิน 
1,513,000 บาท   
-  คณะอนกุรรมการชดุยอ่ย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง, คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน, 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล 
-  ส าหรับคา่ตอบแทนของคณะอนกุรรมการชดุยอ่ยอื่นท่ีคณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ขึน้นัน้  ก าหนดให้อยู่ในดลุยพินิจของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้อง
กบัภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษัท ในการประชมุ ครัง้ที่ 1/2558 วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558 ได้พิจารณา
หลกัเกณฑ์การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน น าเสนอ
แล้ว เห็นสมควรให้คงคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนกุรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2558  เท่ากบัปี 2557 และ
น าเสนอยงัที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ดงันี ้
1. คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2558 (ไมม่ีคา่ตอบแทนรายเดือน โบนสั และสทิธิประโยชน์อื่น) 
คงอตัราคา่เบีย้ประชมุคนละ 20,000 บาท โดยประธานกรรมการได้รับคา่เบีย้ประชมุ 30,000 บาท  
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บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 
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2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน, โบนสั และสิทธิประโยชน์อื่น )  โดยให้ได้รับค่าเบีย้
ประชมุตามภาระหน้าที่ ดงันี ้

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ :  คา่เบีย้ประชมุคนละ  18,000 บาท/คน/ครัง้ที่เข้าประชมุ  โดยประธานรับคา่เบีย้ 
                                                    ประชมุ 20,000 บาท/ครัง้ 
2.2 คณะอนกุรรมการชดุยอ่ย :  คา่เบีย้ประชมุคนละ  15,000 บาท/คน/ครัง้ที่เข้าประชมุ  โดยประธานรับคา่เบีย้ 
                                                     ประชมุ 18,000 บาท/ครัง้ 

การออกเสียงลงคะแนน  คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2558 
ความเป็นมา  :   ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้
และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัททกุปี ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจะแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้  และใน
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 48  ก าหนดวา่  ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ ด ารงต าแหนง่หน้าที่ใดๆ ของ
บริษัท นอกจากนีต้ามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัท ทัง้นีส้ามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมให้ท าหน้าที่ได้ไม่เกิน 5 รอบปีบญัชี
ติดตอ่กนั และบริษัท จะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอยา่งน้อย  2   รอบปีบญัชีติดตอ่กนั 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกบริษัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ู พี จ ากดั ท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัท ประจ าปี 2558 ทัง้นีบ้ริษัท ซี ดบัเบิล้ยู ดบัเบิล้ย ู พี จ ากดั ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของ บริษัทย่อยด้วย และมีค่าสอบบญัชี
ประจ าปี 2558 ดงันี ้

ค่าสอบบัญช ี 2557 2558 
ปีที่เสนอ 

เพิ่ม/(ลด) เพิ่ม(ลด) % 

คา่ตรวจสอบบญัชี(ประจ าปี) 357,000 375,000 18,000 5.0 
คา่สอบทาน(ไตรมาส) 243,000 255,000 12,000 5.0 
คา่แปลงบการเงินภาษาองักฤษ 60,000 60,000 - - 
รวมค่าสอบบัญช ี 660,000 690,000 30,000 4.5 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558  พิจารณาอนมุตัิ 

1) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2558 ตาม
รายช่ือต่อไปนี ้โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนหนึ่งต่อไปนีเ้ป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท และลงนามในรายงานการสอบบญัชี  

                                           รายช่ือผู้สอบบญัชี เลขทะเบียนใบอนญุาต จ านวนปีที่สอบบญัชีบริษัท 
1.   นายเชิดสกลุ  อ้นมงคล  7195  ยงัไมเ่คยลงลายมือช่ือในงบการเงิน 
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2.  นางสาววราภรณ์  อินทรประสทิธ์ิ  7881  ยงัไมเ่คยลงลายมือช่ือในงบการเงิน 
และ/หรือ ผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้สอบบญัชีในตลาดทนุทา่นอื่นของบริษัทซี ดบัเบิล้ย ู ดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั 

              หมายเหต ุ: นางสาววราภรณ์  อินทรประสิทธ์ิ อยูร่ะหวา่งการยื่นขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบญัชีกบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ 
                และตลาดหลกัทรัพย์ 

ทัง้นีบ้ริษัท ซี ดับเบิล้ยู ดับเบิล้ยู พี จ ากัด  และผู้ สอบบัญชีทัง้ 2 รายข้างต้นที่เสนอแต่งตัง้นัน้เป็นผู้ที่ไม่มี
ความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว และบริษัท 
ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท 

2) อนมุตัิคา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2558  เป็นจ านวนเงิน 690,000 บาท 
3) รับทราบค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ ากดั  จ านวน 560,000.00

บาท มากกว่าปี 2557 เป็นเงิน 98,000 บาท โดยบริษัทที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ ากัด เป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่สอบบญัชี 

การออกเสียงลงคะแนน  คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  

จึงเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวนัศกุร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 
13.30 น. ณ ห้องมงคลสุธี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด  (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว        
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230  บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น  ตัง้แตเ่วลา 12.30 น. 

อนึง่ เพื่อความสะดวก หากทา่นผู้ ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนใน
การประชุมครัง้นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ โดยเลือกใช้แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบ
หนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนงัสือมอบฉนัทะ (ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 8 ) โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามท่ีระบไุว้เท่านัน้ 
และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ มีกรรมการอิสระ  คือ  คุณเสาวนีย์       
กมลบตุร เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้นได้ โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

ทัง้นี ้ กรุณาสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ  (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  ไปยงับริษัทฯ ภายในวนัที่  20 เมษายน 2558 
ด้วยจกัขอบคณุยิ่ง     

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

                            
                                  ….......................................... 
                             (นางสาวศิริวรรณ สกุญัจนศิริ) 
                           กรรมการผู้จดัการ  
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