
 

 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

ประจาํปี 2559 

บริษัท ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

 

วนัที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 13:30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

ณ  ห้องมงคลสุธี บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

เลขที ่433 ถนนสุคนธสวสัดิ์  แขวง/เขต ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 

 



2 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 

บริษัท ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  สาํเนารายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2558 

 2.  รายงานประจาํปี 2558 

3.  ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

  4.  ขอ้บงัคบับริษทั ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

 5. คาํช้ีแจงวธีิการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน 

  การแสดงเอกสารเขา้ร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน 

 6.  นิยามกรรมการอิสระ 

  7.  ประวติัโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมแทน 

  8.  แบบหนงัสือมอบฉนัทะ 

 9.  แผนท่ีตั้งสถานท่ีประชุม   

 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ที.เค.เอส.  เทคโนโลยี   จาํกดั  (มหาชน)  เม่ือวนัท่ี  26 

กุมภาพนัธ์ 2559 ไดมี้มติใหจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559  ในวนัท่ี 22  เมษายน 2559  เวลา 13:30  น.  

ณ  ห้องมงคลสุธี บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  เลขท่ี 433  ถนนสุคนธสวสัด์ิ  แขวง/เขต 

ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230  เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี  

 

วาระที ่1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558  เม่ือวนัที ่24 เมษายน 2558 

ความเป็นมา  : บริษทัฯ ไดมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 เม่ือวนัท่ี 24  เมษายน 2558 

และไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และไดส่้งให้ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด  พร้อมทั้ง

เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tks.co.th) แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการ

ประชุมตามท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2558 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558 

คะแนนเสียงสําหรับการรับรอง เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 30/88 หมู่ท่ี1 ถ.เจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร 0-2784-5888 ต่อ 5200 โทรสาร 0-2785-5858 

 

วาระที ่2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 

ความเป็นมา : บริษทัฯ ได้สรุปผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมาและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัในรอบปี 

2558 ซ่ึงปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2558 โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย

ลาํดบัท่ี 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558  ให้ท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ  เน่ืองจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2558 สําหรับรอบบัญชีส้ินสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 

ความเป็นมา: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัฯ ได้สรุปผลการ

ดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2558 พร้อมทั้งไดจ้ดัทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปีส้ินสุด ณ 

รอบปีบญัชีของบริษทัฯ และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ โดยมีรายละเอียด

ตามท่ีปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2558  ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมใน

คร้ังน้ี ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 2 โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

งบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษทั มีดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพยร์วม 2,317.33 1,121.60 

หน้ีสินรวม 728.38 323.63 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 1,588.95 797.97 

ขายสุทธิ 1,368.10 273.98 

กาํไรสุทธิ 285.37 237.81 

กาํไรต่อหุน้ 0.79 0.66 

ความเห็นของคณะกรรมการ:   เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติังบ

การเงินประจาํปี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบและลงนามรับรอง

จากผูส้อบบญัชีของบริษทั ซี ดบัเบิ้ลย ูดบัเบิ้ลย ูพี  จาํกดั และไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว้  

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ   เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 30/88 หมู่ท่ี1 ถ.เจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร 0-2784-5888 ต่อ 5200 โทรสาร 0-2785-5858 



3บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 

บริษัท ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  สาํเนารายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2558 

 2.  รายงานประจาํปี 2558 

3.  ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

  4.  ขอ้บงัคบับริษทั ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

 5. คาํช้ีแจงวธีิการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน 

  การแสดงเอกสารเขา้ร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน 

 6.  นิยามกรรมการอิสระ 

  7.  ประวติัโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมแทน 

  8.  แบบหนงัสือมอบฉนัทะ 

 9.  แผนท่ีตั้งสถานท่ีประชุม   

 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ที.เค.เอส.  เทคโนโลยี   จาํกดั  (มหาชน)  เม่ือวนัท่ี  26 

กุมภาพนัธ์ 2559 ไดมี้มติใหจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559  ในวนัท่ี 22  เมษายน 2559  เวลา 13:30  น.  

ณ  ห้องมงคลสุธี บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  เลขท่ี 433  ถนนสุคนธสวสัด์ิ  แขวง/เขต 

ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230  เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี  

 

วาระที ่1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558  เม่ือวนัที ่24 เมษายน 2558 

ความเป็นมา  : บริษทัฯ ไดมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 เม่ือวนัท่ี 24  เมษายน 2558 

และไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และไดส่้งให้ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด  พร้อมทั้ง

เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tks.co.th) แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการ

ประชุมตามท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2558 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558 

คะแนนเสียงสําหรับการรับรอง เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 30/88 หมู่ท่ี1 ถ.เจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร 0-2784-5888 ต่อ 5200 โทรสาร 0-2785-5858 

 

วาระที ่2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 

ความเป็นมา : บริษทัฯ ได้สรุปผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมาและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัในรอบปี 

2558 ซ่ึงปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2558 โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย

ลาํดบัท่ี 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558  ให้ท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ  เน่ืองจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2558 สําหรับรอบบัญชีส้ินสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 

ความเป็นมา: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัฯ ได้สรุปผลการ

ดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2558 พร้อมทั้งไดจ้ดัทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปีส้ินสุด ณ 

รอบปีบญัชีของบริษทัฯ และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ โดยมีรายละเอียด

ตามท่ีปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2558  ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมใน

คร้ังน้ี ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 2 โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

งบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษทั มีดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพยร์วม 2,317.33 1,121.60 

หน้ีสินรวม 728.38 323.63 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 1,588.95 797.97 

ขายสุทธิ 1,368.10 273.98 

กาํไรสุทธิ 285.37 237.81 

กาํไรต่อหุน้ 0.79 0.66 

ความเห็นของคณะกรรมการ:   เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติังบ

การเงินประจาํปี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบและลงนามรับรอง

จากผูส้อบบญัชีของบริษทั ซี ดบัเบิ้ลย ูดบัเบิ้ลย ูพี  จาํกดั และไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว้  

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ   เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 30/88 หมู่ท่ี1 ถ.เจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร 0-2784-5888 ต่อ 5200 โทรสาร 0-2785-5858 



4 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานประจํางวดปี 2558 

ความเป็นมา :  บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

ของกาํไรสุทธิในแต่ละปีท่ีมีผลกาํไรจากการดาํเนินงาน  แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่มีขาดทุนสะสมในส่วน

ของผูถื้อหุ้น โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของบริษทั (งบการเงินเฉพาะกิจการ) และตาม

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดว่า คณะกรรมการบริษทั อาจจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นได้เป็นคร้ังคราว หากบริษทัฯ มีผลกาํไร รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

ทราบในการประชุมคราวถดัไป 

สาํหรับการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 คณะกรรมการบริษทั ได้

พิจารณาถึงศักยภาพการเติบโตของผลการดาํเนินงาน แผนการลงทุน ความจาํเป็นและความ

เหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจดัสรรเงินทุนไวส่้วนหน่ึงเพื่อการลงทุนและสร้างผลตอบแทน

อยา่งต่อเน่ืองให้กบัผูถื้อหุ้น  โดยรายละเอียดการจดัสรรเงินกาํไร และการจ่ายปันผลประจาํปี 2558 

สรุปไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรร

กาํไรจากผลการดาํเนินงานในปี 2558 โดยการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท 

รวมเป็นเงิน 180,103,384.00 บาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ ในอตัราหุ้นละ 

0.10 บาท เป็นเงินปันผลจ่ายระหวา่งกาลจาํนวนทั้งส้ิน 36,020,676.80 บาท ดังน้ัน สําหรับงวด 6 

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

1.กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

(ลา้นบาท) 

237.81 237.57 218.65 

2.กําไรสะสมท่ีย ังไม่ได้จัดสรรตามงบ

การเงินเฉพาะกิจการ(ลา้นบาท) 

215.83 181.04 145.95 

3.จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 360.21 327.46 297.69 

4.เงินปันผล 0.50 0.65 0.60 

 4.1 เงินปันผลระหวา่งกาล(บาท:หุน้) 0.10 0.15 0.10 

 4.2 เงินปันผลปลายปี (บาท:หุน้) 0.40 0.40 0.40 

 4.3หุน้ปันผล(บาท:หุน้) ไม่มี 0.10 0.10 

5.รวมปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 180.10 212.85 178.62 

6.กาํไรสุทธิต่อหุน้ 0.66 0.73 0.73 

7.อตัราส่วนเงินปันผล/กาํไรสุทธิ 75.7% 89.6% 81.7% 

บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 30/88 หมู่ท่ี1 ถ.เจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร 0-2784-5888 ต่อ 5200 โทรสาร 0-2785-5858 

เดือนหลัง ส้ินสุด ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ จึงจะจ่ายเงินปันผลปลายปี (เพิ่มเติม) ในอัตราหุ้น

ละ 0.40 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลจ่ายจํานวนไม่เกนิ 144,082,707.20 บาท 

โดยกาํหนดรายช่ือผูมี้สิทธิไดรั้บหุ้นปันผลและเงินปันผล  (Record  Date) ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2559 

และรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน

ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ทั้งน้ีจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 

สิทธิในการรับเงินปันผลยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนุมัติจากทีป่ระชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นก่อน 

หมายเหตุ  : ผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลไดเ้น่ืองจากเป็นการ

จ่ายจากเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกาํไร ท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํมารวมคาํนวณเป็นรายไดเ้พื่อเสีย

ภาษีนิติบุคคล 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ   เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระที ่5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 

ความเป็นมา  :  ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  และขอ้บงัคบั

ของบริษทั ขอ้ 18 กาํหนดไวว้่าในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกคร้ัง  กรรมการออกจาก

ตาํแหน่งอย่างน้อยหน่ึงในสามเป็นอตัรา   ถ้าจาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน

ไม่ได ้  ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัหน่ึงในสาม  อน่ึงกรรมการท่ีออกตามวรรคหน่ึง  ชอบท่ีจะ

ไดรั้บตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัการจดทะเบียนบริษทันั้น   ให้จบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะ

ออกส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

ในปีน้ีมีกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระดงัน้ี  

1. นายสุพนัธ์ุ มงคลสุธี   กรรมการ 

2. นางเสาวนีย ์กมลบุตร   กรรมการอิสระ* ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. นายณรงค ์จุนเจือศุภฤกษ ์ กรรมการอิสระ* กรรมการตรวจสอบ 

 

หมายเหตุ *บริษทัพิจารณาคุณสมบติัของกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

 

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการล่วงหนา้ระหวา่งวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 – 29 มกราคม 2559 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอ

วาระและรายช่ือบุคคลใดเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

   

บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 30/88 หมู่ท่ี1 ถ.เจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร 0-2784-5888 ต่อ 5200 โทรสาร 0-2785-5858 



5บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานประจํางวดปี 2558 

ความเป็นมา :  บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

ของกาํไรสุทธิในแต่ละปีท่ีมีผลกาํไรจากการดาํเนินงาน  แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่มีขาดทุนสะสมในส่วน

ของผูถื้อหุ้น โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของบริษทั (งบการเงินเฉพาะกิจการ) และตาม

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดว่า คณะกรรมการบริษทั อาจจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นได้เป็นคร้ังคราว หากบริษทัฯ มีผลกาํไร รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

ทราบในการประชุมคราวถดัไป 

สาํหรับการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 คณะกรรมการบริษทั ได้

พิจารณาถึงศักยภาพการเติบโตของผลการดาํเนินงาน แผนการลงทุน ความจาํเป็นและความ

เหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจดัสรรเงินทุนไวส่้วนหน่ึงเพื่อการลงทุนและสร้างผลตอบแทน

อยา่งต่อเน่ืองให้กบัผูถื้อหุ้น  โดยรายละเอียดการจดัสรรเงินกาํไร และการจ่ายปันผลประจาํปี 2558 

สรุปไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรร

กาํไรจากผลการดาํเนินงานในปี 2558 โดยการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท 

รวมเป็นเงิน 180,103,384.00 บาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ ในอตัราหุ้นละ 

0.10 บาท เป็นเงินปันผลจ่ายระหวา่งกาลจาํนวนทั้งส้ิน 36,020,676.80 บาท ดังน้ัน สําหรับงวด 6 

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

1.กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

(ลา้นบาท) 

237.81 237.57 218.65 

2.กําไรสะสมท่ีย ังไม่ได้จัดสรรตามงบ

การเงินเฉพาะกิจการ(ลา้นบาท) 

215.83 181.04 145.95 

3.จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 360.21 327.46 297.69 

4.เงินปันผล 0.50 0.65 0.60 

 4.1 เงินปันผลระหวา่งกาล(บาท:หุน้) 0.10 0.15 0.10 

 4.2 เงินปันผลปลายปี (บาท:หุน้) 0.40 0.40 0.40 

 4.3หุน้ปันผล(บาท:หุน้) ไม่มี 0.10 0.10 

5.รวมปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 180.10 212.85 178.62 

6.กาํไรสุทธิต่อหุน้ 0.66 0.73 0.73 

7.อตัราส่วนเงินปันผล/กาํไรสุทธิ 75.7% 89.6% 81.7% 

บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 30/88 หมู่ท่ี1 ถ.เจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร 0-2784-5888 ต่อ 5200 โทรสาร 0-2785-5858 

เดือนหลัง ส้ินสุด ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ จึงจะจ่ายเงินปันผลปลายปี (เพิ่มเติม) ในอัตราหุ้น

ละ 0.40 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลจ่ายจํานวนไม่เกนิ 144,082,707.20 บาท 

โดยกาํหนดรายช่ือผูมี้สิทธิไดรั้บหุ้นปันผลและเงินปันผล  (Record  Date) ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2559 

และรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน

ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ทั้งน้ีจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 

สิทธิในการรับเงินปันผลยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนุมัติจากทีป่ระชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นก่อน 

หมายเหตุ  : ผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลไดเ้น่ืองจากเป็นการ

จ่ายจากเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกาํไร ท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํมารวมคาํนวณเป็นรายไดเ้พื่อเสีย

ภาษีนิติบุคคล 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ   เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระที ่5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 

ความเป็นมา  :  ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  และขอ้บงัคบั

ของบริษทั ขอ้ 18 กาํหนดไวว้่าในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกคร้ัง  กรรมการออกจาก

ตาํแหน่งอย่างน้อยหน่ึงในสามเป็นอตัรา   ถ้าจาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน

ไม่ได ้  ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัหน่ึงในสาม  อน่ึงกรรมการท่ีออกตามวรรคหน่ึง  ชอบท่ีจะ

ไดรั้บตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัการจดทะเบียนบริษทันั้น   ให้จบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะ

ออกส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

ในปีน้ีมีกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระดงัน้ี  

1. นายสุพนัธ์ุ มงคลสุธี   กรรมการ 

2. นางเสาวนีย ์กมลบุตร   กรรมการอิสระ* ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. นายณรงค ์จุนเจือศุภฤกษ ์ กรรมการอิสระ* กรรมการตรวจสอบ 

 

หมายเหตุ *บริษทัพิจารณาคุณสมบติัของกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

 

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการล่วงหนา้ระหวา่งวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 – 29 มกราคม 2559 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอ

วาระและรายช่ือบุคคลใดเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

   

บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 
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6 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งใน

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปี 2559  ไดพ้ิจารณาจากคุณสมบติัเป็นรายบุคคลแลว้เห็นสมควรเสนอท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการตามรายนามดงัต่อไปน้ี 

1. นายสุพนัธ์ุ มงคลสุธี   กรรมการ (อีกวาระหน่ึง) 

2. นางเสาวนีย ์กมลบุตร   กรรมการอิสระ  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (อีกวาระหน่ึง) 

3. นายณรงค ์จุนเจือศุภฤกษ ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ (อีกวาระหน่ึง) 

 

บุคคลท่ีเสนอช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง  3  ท่านเป็นบุคคลผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม

ครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ และเป็นบุคคลท่ี

ไม่ได้ประกอบกิจการ/เขา้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในบริษทัเอกชนหรือบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบ

กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบับริษทั  จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อ

หุน้พิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านเขา้เป็นกรรมการบริษทั (รายละเอียดประวัติปรากฏตามส่ิงที่ส่ง

มาด้วยลาํดับที ่3) 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัต ิ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนแต่งตั้งรายบุคคล 

 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท สําหรับปี 2559 

ความเป็นมา :  พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 กาํหนดว่า "การจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย

กว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม"  ตามนโยบายการกาํหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษทัฯ จะคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมาย และสามารถเทียบเคียงไดก้บับริษทัท่ีจดทะเบียนใน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ี

อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั โดยค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวนั้น เพียง

พอท่ีจะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบติัหน้าท่ีให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจ

บริษทัฯ ท่ีกาํหนด โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส สร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการ ไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 โดย

ยึดนโยบายการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ ตลอดจนไดเ้ทียบเคียงกบัค่าเฉล่ียของ

บริษทัจดทะเบียน จากรายงานผลสํารวจอตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษทัจดทะเบียน ของสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย และพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตดา้นผล

บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 
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การดาํเนินงานของบริษทัฯ แลว้ มีมติเอกฉนัทเ์ห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

2559 โดยมีอตัราเดียวกบัปี 2558  ดงัน้ี  

 

ตําแหน่ง 

อตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 

เบีย้ประชุม (บาท/คร้ัง) เบีย้ประชุม (บาท/คร้ัง) เบีย้ประชุม (บาท/คร้ัง) 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

ประธาน 30,000 30,000 20,000 20,000 18,000 18,000 

กรรมการ 20,000 20,000 18,000 18,000 15,000 15,000 

ค่าตอบแทนทั้งปี 2,500,000 บาท 

หมายเหตุ  : คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหารความเส่ียง, คณะกรรมการธรรม

มาภิบาลและรับผดิชอบต่อสังคม , คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 

ในรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ค่าเบ้ียประชุมรวมรายปีของคณะกรรมการ

บริษทั เป็นจาํนวนเงิน 1,776,000 บาท   

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ  ไม่นอ้ยกว่าสองในสามของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

  

วาระที ่7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2559 

ความเป็นมา  :   ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กาํหนดให้ท่ีประชุม

ผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้งและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี

จะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้ และในขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 48  กาํหนดวา่  ผูส้อบบญัชีตอ้ง

ไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ํารงตาํแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษทั นอกจากน้ีตาม

ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์  กาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั ทั้งน้ีสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมให้ทาํ

หนา้ท่ีไดไ้ม่เกิน 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั และบริษทั จะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลา

อยา่งนอ้ย  2   รอบปีบญัชีติดต่อกนั 

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกบริษทั ซี ดบัเบิ้ลยู ดบัเบิ้ลยู พี จาํกดั ทาํหน้าท่ีเป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2559 ทั้งน้ี บริษทั ซี ดบัเบิ้ลยู ดบัเบิ้ลยู พี จาํกดั ยงัเป็นผูส้อบบญัชี

ของ บริษทัยอ่ยดว้ย และมีค่าสอบบญัชีประจาํปี 2559 ดงัน้ี 

บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 
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7บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งใน

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปี 2559  ไดพ้ิจารณาจากคุณสมบติัเป็นรายบุคคลแลว้เห็นสมควรเสนอท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการตามรายนามดงัต่อไปน้ี 

1. นายสุพนัธ์ุ มงคลสุธี   กรรมการ (อีกวาระหน่ึง) 

2. นางเสาวนีย ์กมลบุตร   กรรมการอิสระ  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (อีกวาระหน่ึง) 

3. นายณรงค ์จุนเจือศุภฤกษ ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ (อีกวาระหน่ึง) 

 

บุคคลท่ีเสนอช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง  3  ท่านเป็นบุคคลผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม

ครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ และเป็นบุคคลท่ี

ไม่ได้ประกอบกิจการ/เขา้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในบริษทัเอกชนหรือบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบ

กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบับริษทั  จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อ

หุน้พิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านเขา้เป็นกรรมการบริษทั (รายละเอียดประวัติปรากฏตามส่ิงที่ส่ง

มาด้วยลาํดับที ่3) 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัต ิ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนแต่งตั้งรายบุคคล 

 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท สําหรับปี 2559 

ความเป็นมา :  พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 กาํหนดว่า "การจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย

กว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม"  ตามนโยบายการกาํหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษทัฯ จะคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมาย และสามารถเทียบเคียงไดก้บับริษทัท่ีจดทะเบียนใน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ี

อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั โดยค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวนั้น เพียง

พอท่ีจะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบติัหน้าท่ีให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจ

บริษทัฯ ท่ีกาํหนด โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส สร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการ ไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 โดย

ยึดนโยบายการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ ตลอดจนไดเ้ทียบเคียงกบัค่าเฉล่ียของ

บริษทัจดทะเบียน จากรายงานผลสํารวจอตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษทัจดทะเบียน ของสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย และพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตดา้นผล

บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 30/88 หมู่ท่ี1 ถ.เจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร 0-2784-5888 ต่อ 5200 โทรสาร 0-2785-5858 

การดาํเนินงานของบริษทัฯ แลว้ มีมติเอกฉนัทเ์ห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

2559 โดยมีอตัราเดียวกบัปี 2558  ดงัน้ี  

 

ตําแหน่ง 

อตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 

เบีย้ประชุม (บาท/คร้ัง) เบีย้ประชุม (บาท/คร้ัง) เบีย้ประชุม (บาท/คร้ัง) 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

ประธาน 30,000 30,000 20,000 20,000 18,000 18,000 

กรรมการ 20,000 20,000 18,000 18,000 15,000 15,000 

ค่าตอบแทนทั้งปี 2,500,000 บาท 

หมายเหตุ  : คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหารความเส่ียง, คณะกรรมการธรรม

มาภิบาลและรับผดิชอบต่อสังคม , คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 

ในรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ค่าเบ้ียประชุมรวมรายปีของคณะกรรมการ

บริษทั เป็นจาํนวนเงิน 1,776,000 บาท   

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ  ไม่นอ้ยกว่าสองในสามของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

  

วาระที ่7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2559 

ความเป็นมา  :   ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กาํหนดให้ท่ีประชุม

ผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้งและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี

จะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้ และในขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 48  กาํหนดวา่  ผูส้อบบญัชีตอ้ง

ไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ํารงตาํแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษทั นอกจากน้ีตาม

ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์  กาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั ทั้งน้ีสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมให้ทาํ

หนา้ท่ีไดไ้ม่เกิน 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั และบริษทั จะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลา

อยา่งนอ้ย  2   รอบปีบญัชีติดต่อกนั 

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกบริษทั ซี ดบัเบิ้ลยู ดบัเบิ้ลยู พี จาํกดั ทาํหน้าท่ีเป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2559 ทั้งน้ี บริษทั ซี ดบัเบิ้ลยู ดบัเบิ้ลยู พี จาํกดั ยงัเป็นผูส้อบบญัชี

ของ บริษทัยอ่ยดว้ย และมีค่าสอบบญัชีประจาํปี 2559 ดงัน้ี 

บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 30/88 หมู่ท่ี1 ถ.เจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร 0-2784-5888 ต่อ 5200 โทรสาร 0-2785-5858 



8 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559

ค่าสอบบัญชี 2559 

ปีทีเ่สนอ 

2558 เพิม่/(ลด) เพิม่

(ลด) % 

ค่าตรวจสอบบญัชี(ประจาํปี) 400,000 375,000 25,000 6.67% 

ค่าสอบทาน(ไตรมาส) 300,000 255,000 45,000 17.65% 

ค่าแปลงบการเงิน

ภาษาองักฤษ 

60,000 60,000 - - 

รวมค่าสอบบญัชี 760,000 690,000 70,000 10.14% 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็น

ควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559  พิจารณาอนุมติั 

1) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ซี ดบัเบิ้ลยู ดบัเบิ้ลยู พี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 

2559 ตามรายช่ือต่อไปน้ี โดยกาํหนดให้ผูส้อบบญัชีคนหน่ึงต่อไปน้ีเป็นผูท้าํการตรวจสอบและ

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และลงนามในรายงานการสอบบญัชี  

             รายช่ือผูส้อบบญัชี เลขทะเบียนใบอนุญาต จาํนวนปีท่ีสอบบญัชีบริษทั 

1.   นายเชิดสกุล  อน้มงคล  7195    1 ปี 

2.  นางสาววราภรณ์  อินทรประสิทธ์ิ  7881  ยงัไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงิน 

ทั้งน้ีบริษทั ซี ดบัเบิ้ลย ูดบัเบิ้ลย ูพี จาํกดั และผูส้อบบญัชีทั้ง 2 รายขา้งตน้ท่ีเสนอแต่งตั้งนั้น

เป็นผูท่ี้ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และ บริษทั ซี ดบัเบิ้ลยู ดบัเบิ้ลยู พี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีบญัชีของ 

บริษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

2) อนุมติัค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษทัประจาํปี 2559  เป็นจาํนวนเงิน 760,000 บาท 

3) รับทราบค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเมน้ท์ จาํกดั จาํนวน 

525,000 บาท เพิ่มข้ึนจากปี 2558 เป็นจาํนวนเงิน 25,000 บาท เพิ่มข้ึน ร้อยละ 5 และค่าบริการอ่ืน 

ได้แก่ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน(BOI) 

จาํนวน 60,000 บาท เป็นอตัราเดียวกบัปี 2558 โดยบริษทัที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าว 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 

 

บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 30/88 หมู่ท่ี1 ถ.เจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร 0-2784-5888 ต่อ 5200 โทรสาร 0-2785-5858 

บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 30/88 หมู่ท่ี1 ถ.เจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร 0-2784-5888 ต่อ 5200 โทรสาร 0-2785-5858 

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
 
 
จึงเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นโปรดเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัศุกร์ท่ี 22 เมษายน 

2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมงคลสุธี บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 433 ถนน สุคนธ
สวสัด์ิ แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230  บริษทัฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเขา้ประชุมผูถื้อหุ้น  
ตั้งแต่เวลา 12.30 น. 

อน่ึง เพื่อความสะดวก หากท่านผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมคร้ังน้ี  โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ โดยเลือกใช้
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึง ซ่ึงบริษทัฯ ไดแ้นบหนงัสือมอบฉนัทะ (ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
8 ) โดยเลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึงตามท่ีระบุไวเ้ท่านั้น และหากท่านประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ  
บริษทัฯ คือ พลเอกมงคล อมัพรพิสิฏฐ์ หรือ  คุณปรารถนา  มงคลกุล  เขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในนามของผูถื้อหุน้ได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

ทั้งน้ี  กรุณาส่งหนงัสือมอบฉนัทะ  (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  ไปยงับริษทั ภายในวนัท่ี  20 
เมษายน 2558 ดว้ยจกัขอบคุณยิง่        

 
 
 
   ขอแสดงความนบัถือ 

       บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) 
     

                            
                                  ….......................................... 
                             (นางสาวศิริวรรณ สุกญัจนศิริ) 
                           กรรมการผูจ้ดัการ  



9บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

ค่าสอบบัญชี 2559 

ปีทีเ่สนอ 

2558 เพิม่/(ลด) เพิม่

(ลด) % 

ค่าตรวจสอบบญัชี(ประจาํปี) 400,000 375,000 25,000 6.67% 

ค่าสอบทาน(ไตรมาส) 300,000 255,000 45,000 17.65% 

ค่าแปลงบการเงิน

ภาษาองักฤษ 

60,000 60,000 - - 

รวมค่าสอบบญัชี 760,000 690,000 70,000 10.14% 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็น

ควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559  พิจารณาอนุมติั 

1) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ซี ดบัเบิ้ลยู ดบัเบิ้ลยู พี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 

2559 ตามรายช่ือต่อไปน้ี โดยกาํหนดให้ผูส้อบบญัชีคนหน่ึงต่อไปน้ีเป็นผูท้าํการตรวจสอบและ

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และลงนามในรายงานการสอบบญัชี  

             รายช่ือผูส้อบบญัชี เลขทะเบียนใบอนุญาต จาํนวนปีท่ีสอบบญัชีบริษทั 

1.   นายเชิดสกุล  อน้มงคล  7195    1 ปี 

2.  นางสาววราภรณ์  อินทรประสิทธ์ิ  7881  ยงัไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงิน 

ทั้งน้ีบริษทั ซี ดบัเบิ้ลย ูดบัเบิ้ลย ูพี จาํกดั และผูส้อบบญัชีทั้ง 2 รายขา้งตน้ท่ีเสนอแต่งตั้งนั้น

เป็นผูท่ี้ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และ บริษทั ซี ดบัเบิ้ลยู ดบัเบิ้ลยู พี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีบญัชีของ 

บริษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

2) อนุมติัค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษทัประจาํปี 2559  เป็นจาํนวนเงิน 760,000 บาท 

3) รับทราบค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเมน้ท์ จาํกดั จาํนวน 

525,000 บาท เพิ่มข้ึนจากปี 2558 เป็นจาํนวนเงิน 25,000 บาท เพิ่มข้ึน ร้อยละ 5 และค่าบริการอ่ืน 

ได้แก่ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน(BOI) 

จาํนวน 60,000 บาท เป็นอตัราเดียวกบัปี 2558 โดยบริษทัที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าว 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 

 

บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 30/88 หมู่ท่ี1 ถ.เจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร 0-2784-5888 ต่อ 5200 โทรสาร 0-2785-5858 

บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 30/88 หมู่ท่ี1 ถ.เจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร 0-2784-5888 ต่อ 5200 โทรสาร 0-2785-5858 

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
 
 
จึงเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นโปรดเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัศุกร์ท่ี 22 เมษายน 

2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมงคลสุธี บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 433 ถนน สุคนธ
สวสัด์ิ แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230  บริษทัฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเขา้ประชุมผูถื้อหุ้น  
ตั้งแต่เวลา 12.30 น. 

อน่ึง เพื่อความสะดวก หากท่านผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมคร้ังน้ี  โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ โดยเลือกใช้
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึง ซ่ึงบริษทัฯ ไดแ้นบหนงัสือมอบฉนัทะ (ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
8 ) โดยเลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึงตามท่ีระบุไวเ้ท่านั้น และหากท่านประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ  
บริษทัฯ คือ พลเอกมงคล อมัพรพิสิฏฐ์ หรือ  คุณปรารถนา  มงคลกุล  เขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในนามของผูถื้อหุน้ได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

ทั้งน้ี  กรุณาส่งหนงัสือมอบฉนัทะ  (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  ไปยงับริษทั ภายในวนัท่ี  20 
เมษายน 2558 ดว้ยจกัขอบคุณยิง่        

 
 
 
   ขอแสดงความนบัถือ 

       บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) 
     

                            
                                  ….......................................... 
                             (นางสาวศิริวรรณ สุกญัจนศิริ) 
                           กรรมการผูจ้ดัการ  


