
 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

ประจ าปี 2561 

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

วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. 

 

 

 

ณ ห้องมงคลสุธี บริษัท ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 

 



หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

เร่ือง ขอเชิญเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 
  2. รายงานประจ าปี 2560 

3. ข้อมลูของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออก
จากต าแหนง่ตามวาระ  

4. ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 35 
5. ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 
6. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องน ามาแสดง

การเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
9. แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2561 ของบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ประชุมเมื่อวนัที่ 26 กุมภาพันธ์  2561 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญประจ าปี 2561 ในวนัศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561              
เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมมงคลสุธี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์              
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่  
15 กุภาพนัธ์ 2561 และได้สง่ส าเนารายงานการประชุมดงักลา่วให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม และกระทรวง
พาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของบริษัท (www.tks.co.th) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อ
วนัที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

คะแนนเสยีงส าหรับการอนมุตัิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  



วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และข้อมูลส าคัญอื่นที่ปรากฏ         
อยู่ในรายงานประจ าปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครัง้นี  ้           
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2560  

คะแนนเสยีงส าหรับการอนมุตัิ  เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ประจ าปี 2560 ส าหรับรอบบัญชีสิน้สุด ณ 31 ธันวาคม 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงาน
ที่เกิดขึน้ในรอบปี 2560 พร้อมทัง้ได้จดัท างบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปีสิน้สดุ ณ 
รอบปีบญัชีของบริษัทฯ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2560  ที่ได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อม
หนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

           งบดลุและงบก าไรขาดทนุของบริษัท มีดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงนิ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สนิทรัพย์รวม 2,311.75 2,040.49 
หนีส้นิรวม 476.63 205.37 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 1,835.12 1,835.12 
ขายสทุธิ 1,366.49 338.64 
ก าไรสทุธิ 335.60 335.60 
ก าไรตอ่หุ้น (บาท) 0.93 0.93 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 
2560 รอบบญัชีสิน้สดุ ณ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง
จากผู้สอบบญัชีของบริษัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั และได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

คะแนนเสยีงส าหรับการอนมุตัิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

 



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
ก าไรสทุธิในแต่ละปีที่มีผลก าไรจากการด าเนินงาน  แต่ทัง้นีจ้ะต้องไม่มีขาดทนุสะสมใน
ส่วนของผู้ ถือหุ้น โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัท (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ) และตามพระราชบัญญัติบ ริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดว่า 
คณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว หาก
บริษัทฯ มีผลก าไร รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวถดัไป 

ส าหรับการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานในปี 2560 คณะกรรมการ

บริษัท ได้พิจารณาถึงศกัยภาพการเติบโตของผลการด าเนินงาน แผนการลงทุน ความ

จ าเป็นและความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจัดสรรเงินทุนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการ

ลงทนุและสร้างผลตอบแทนอยา่งตอ่เนื่องให้กบัผู้ ถือหุ้น  โดยรายละเอียดการจดัสรรเงิน

ก าไร และการจ่ายปันผลประจ าปี 2560 สรุปได้ดงันี ้
 

หมายเหต ุ:  *บริษัท ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัเงินลงทนุในบริษัทร่วมและเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย ส าหรับงบการเงินเฉพาะ
กิจการ จากเดิมแสดงตามวิธีราคาทนุเปลี่ยนเป็นแสดงตามวิธีสว่นได้สว่นเสียและปรับย้อนหลงังบการเงินเฉพาะกิจการปี 2559 
(ดหูมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 6) 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไร
จากผลการด าเนินงานในปี 2560 และจากก าไรสะสม โดยการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2560 ในอัตราหุ้ นละ 0.67 บาท รวมเป็นเงิน 241,338,534.56 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินปันผลจ่ายระหว่าง
กาลจ านวนทัง้สิน้ 54,031,015.20 บาท ดังนัน้ ส าหรับงวด 6 เดือนหลัง สิน้สุด ณ 

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2560* ปี  2559* ปี 2558 ปี 2557 
1.ก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  (ล้านบาท) 

335.59 336.60 237.81 237.57 

2.ก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรรตามงบการเงิน 
   เฉพาะกิจการ(ล้านบาท) 

1,136.64 1,033.94 215.83 181.04 

3.จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 360.21 360.21 360.21 327.46 
4.เงินปันผล 0.67 0.65 0.50 0.65 
   4.1 เงินปันผลระหวา่งกาล(บาท:หุ้น) 0.15 0.15 0.10 0.15 
   4.2 เงินปันผลปลายปี (บาท:หุ้น) 0.52 0.50 0.40 0.40 
   4.3 หุ้นปันผล(บาท:หุ้น) ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 0.10 
5.รวมปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) 241.34 234.13 180.10 212.85 
6.ก าไรสทุธิตอ่หุ้น 0.93 0.93 0.66 0.73 
7.อตัราสว่นเงินปันผล/ก าไรสทุธิ 71.7% 69.6% 75.7% 89.6% 



31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ จึงจะจ่ายเงนิปันผลปลายปี (เพิ่มเติม) ในอัตราหุ้นละ 
0.52 บาท หรือคิดเป็นเงนิปันผลจ่ายจ านวนไม่เกิน 187,307,519.36 บาท 

โดยก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล  (Record  Date) ในวนัที่ 26 มีนาคม 2561 
และจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 

สิทธิในการรับเงนิปันผลยังมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นก่อน 

หมายเหตุ  : ผู้ ถือหุ้ นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้
เนื่องจากเป็นการจ่ายจากเงินปันผลหรือเงินสว่นแบ่งก าไร ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามา
รวมค านวณเป็นรายได้เพื่อเสยีภาษีนิติบคุคล 

คะแนนเสยีงส าหรับการอนมุตัิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ ในปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  และข้อบงัคบัของ

บริษัท ข้อ 18 ก าหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้  ให้กรรมการ

ออกจากต าแหน่งอย่างน้อยหนึง่ในสามเป็นอตัรา   ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้

ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้   ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกับหนึ่งในสาม  อนึ่ง กรรมการที่

ออกตามวรรคหนึ่ง  ชอบที่จะได้รับการแต่งตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการได้อีก หากที่

ประชุมได้เลือกเข้าด ารงต าแหน่งใหม่อีกครัง้ กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปี

แรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้   ให้จบัสลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปี

หลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

ในปี 2561 มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ ดงันี ้

1. พลเอกมงคล อมัพรพิสฏิฐ์ ประธานกรรมการ  
2. นายณรงค์ จนุเจือศภุฤกษ์ กรรมการอิสระ* และกรรมการตรวจสอบ 
3. นายสมคดิ เวคินวฒันเศรษฐ์ กรรมการ  
หมายเหต ุ* บริษัทพิจารณาคณุสมบตัขิองกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกบัตลาดทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวนัที่ 16 ตุลาคม 2560 – 31 มกราคม 
2561 ปรากฏวา่ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและรายช่ือบคุคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งในการประชุมสามญั         
ผู้ ถือหุ้นปี 2561 ได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่



ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน ตามรายนามดังต่อไปนี ้           
กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่     
1. พลเอกมงคล อมัพรพิสฏิฐ์ ประธานกรรมการ  
2. นายณรงค์ จนุเจือศภุฤกษ์ กรรมการอิสระ* และกรรมการตรวจสอบ 
3. นายสมคดิ เวคินวฒันเศรษฐ์ กรรมการ  

บคุคลที่เสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบตัิ
เหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ 
ความสามารถ และมีประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ โดยล าดบัที่ 2 
ซึง่เป็นกรรมการอิสระ ท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการมาเกินกวา่ 9 ปีนัน้ ได้พิจารณาแล้วเห็น
วา่มีคณุสมบตัิสอดคล้องกบันิยามกรรมการอิสระของคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทัง้ได้น าความรู้ ประสบการณ์ มาให้ข้อเสนอแนะอนัเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท และเป็นบคุคลที่ไมไ่ด้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นสว่นหรือกรรมการ
ในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ
แข่งขันกับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาเลือกตัง้บุคคล             
ทัง้ 3 ท่านเข้าเป็นกรรมการบริษัท  (รายละเอียดประวัติกรรมการ ระยะเวลาที่        
เคยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 

คะแนนเสยีงส าหรับการอนมุตัิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ.2535 มาตรา 90 ก าหนดว่า "การจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม "  ตาม

นโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะค านึงถึงความเหมาะสมกับ

ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่  

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที่อยู่ในอตุสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาด

ใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวนัน้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมี

คณุภาพและสามารถปฏิบตัิหน้าที่ให้บรรลเุปา้หมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ท่ีก าหนด 

โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส สร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 โดยยึดนโยบาย                 
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของ
บริษัทจดทะเบียน จากรายงานผลส ารวจอตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน 
ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย และพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจ



และการเติบโตด้านผลการด าเนินงานของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม             
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิมีอตัราค่าตอบแทนประจ าปี 2561 ส าหรับคณะกรรมการและ
อนกุรรมการในชดุตา่งๆ ในอตัราเทา่กบัอตัราคา่ตอบแทนปี 2560 

ค่าตอบแทนกรรมการ, คณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 
 เบีย้ประชมุ(บาท/คน/ครัง้) 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนกุรรมการ* 
ต าแหนง่ ปี 2561 

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2560 ปี 2561 

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2560 ปี 2561 

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2560 

ประธานกรรมการ 40,000 40,000 30,000 30,000 18,000 18,000 
กรรมการ 25,000 25,000 25,000 25,000 18,000 18,000 
คา่ตอบแทนทัง้ปี     3,000,000 บาท 

หมายเหต ุ: คณะอนกุรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และรับผิดชอบตอ่สงัคม 

ในรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ค่าเบีย้ประชุมรวมรายปีของ
คณะกรรมการบริษัท เป็นจ านวนเงิน 2,305,000 บาท  

คะแนนเสยีงส าหรับการอนมุตัิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดให้ที่ประชุม         
ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัททกุปี ในการแต่งตัง้
ผู้ สอบบัญชีจะแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้  และในข้อบังคับของบริษัท ข้อ  48  
ก าหนดว่า  ผู้ สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ ด ารงต าแหน่ง  
หน้าที่ใดๆ ของบริษัท นอกจากนีต้ามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์  ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นแต่งตัง้ผู้ สอบบัญ ชีและก าหนด                   
ค่าสอบบัญชีของบริษัท ทัง้นีส้ามารถแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ท าหน้าที่ได้ไม่เกิน             
5  รอบปีบญัชีติดต่อกัน และบริษัท จะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลา      
อยา่งน้อย 2 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ซี ดับเบิล้ยู ดับเบิล้ยู พี จ ากัด            
ท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2561 ทัง้นี ้บริษัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี 
จ ากดั ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของ บริษัทยอ่ยด้วย และมีคา่สอบบญัชีประจ าปี 2561 ดงันี ้
 
 



หนว่ย : บาท 

ค่าสอบบัญช ี
2561 2560 เพิ่ม/(ลด) เพิ่ม(ลด) 

% (ปีที่เสนอ) 

คา่ตรวจสอบบญัชี(ประจ าปี)  450,000 420,000 30,000 7.14 
คา่สอบทาน(ไตรมาส)  360,000 330,000 30,000 9.09 
ค่าธรรมเนียมอื่น  

    
   - คา่แปลงบการเงินภาษาองักฤษ  60,000 60,000 - - 

รวมค่าสอบบัญช ี 870,000 810,000 60,000 7.41 

     ค่าบริการอื่น  
ภายหลงัเข้าซือ้กิจการ บมจ. ไทยบริติซ             
ชีเคยีวริตี ้พริน้ติง้  

               400,000  - - - 

รวมค่าสอบบัญชีทัง้หมด 1,270,000 810,000 460,000 56.79 

 
ความเห็นคณะกรรมการ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอที่ประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนมุตัิ 

1) แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ซี ดบัเบิล้ยู ดบัเบิล้ยู พี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัท ประจ าปี 2561 ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนหนึง่ตอ่ไปนี ้
เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามใน
รายงานการสอบบญัชี 

รายช่ือผู้สอบบญัชี เลขทะเบียนใบอนญุาต จ านวนปีที่สอบบญัชีบริษัท 

1. นายเชิดสกลุ  อ้นมงคล 7195 3 ปี 
เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ 

ตัง้แตปี่ 2558 ถึงปีบญัชี 2560  
2. นางสาววราภรณ์  อินทรประสทิธ์ิ 7881 ยงัไมเ่คยลงลายมือช่ือในงบการเงิน 
3. นางสาววรรญา พทุธเสถียร 4387 เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ 

ตัง้แตปี่บญัชี 2553 ถงึปีบญัชี 2557  
รวมเป็น 5 ปี 

 
 
ทัง้นี ้บริษัท ซี ดับเบิล้ยู ดับเบิล้ยู พี จ ากัด และผู้ สอบบัญชีทัง้ 3 รายข้างต้นที่เสนอ
แต่งตัง้นัน้ เป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/            
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว และ บริษัท ซี ดับเบิล้ยู ดบัเบิล้ยู           
พี จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีบัญชีของ บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ ากัด         
ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 



2) อนุมตัิค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 870,000 
บาท และภายหลงัเข้าซือ้กิจการ บมจ. ไทยบริติซชีเคียวริตี ้พริน้ติง้ มีค่าบริการ
จ านวน 400,000 บาท 

3) รับทราบค่าสอบบญัชีงบการเงินประจ าปี 2561 ของบริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส 
แมเนจเม้นท์ จ ากัด (บริษัทย่อย) จ านวน 630,000 บาท และค่าบริการอื่น ได้แก่ 
ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) จ านวน 60,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีและค่าบริการเป็นอัตราเดียวกับปี 
2560 โดยบริษัทยอ่ยเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่าย 

คะแนนเสยีงส าหรับการอนมุตัิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 ได้มีมติ
อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 ของ 
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียด
การเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าสมควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของ
บริษัท ข้อ 35 และการมอบอ านาจเก่ียวกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของ
บริษัทตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

และให้บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบับริษัท 
ที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยค า หรือ
ข้อความในเอกสาร และ/หรือค าขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่
ของนายทะเบียน 

คะแนนเสยีงส าหรับการอนมุตัิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัททีม่ีรายช่ือในวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2561 ในวันที่  26 มีนาคม 2561 (Record date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  2561 
ในวนัศุกร์ที่ 20 เมษายน  2561 เวลา 13.30 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ ห้องประชุมมงคลสธีุ บริษัท ซินเน็ค 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสคุนธสวสัดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร                            



ผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์ที่จะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครัง้นี ้  
โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.  
ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ
ดูแลหุ้น) ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ ส่งมาด้วย 8) และโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อม
เอกสารประกอบมายงับริษัท ภายในวนัท่ี 17 เมษายน 2561  

ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถ
มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบหนงัสือ         
มอบฉันทะ (สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 8) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามข้อมูล
กรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ (สิ่งที่ ส่งมาด้วย 5) ทัง้นี ้บริษัทได้อ านวย
ความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ในหนงัสอืมอบฉนัทะ ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นีด้้วย 

นอกจากนี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นศึกษาค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐาน ที่ผู้ เข้าร่วม
ประชุมต้องน ามาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น (สิ่งที่ ส่งมาด้วย 7) โดยบริษัทจะด าเนินการประชุมตามข้อบงัคบั
ของบริษัทที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)  

 และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทได้มีบริการรถตู้  รับ -ส่ง โดยมีจุดนดัพบที่อาคารตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)  โดยรถตู้จะออกเดินทางในเวลา 12.00 น. และ 12.30 น. มายงัสถานที่
ประชมุ และออกจากสถานท่ีประชมุ ไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายหลงัเสร็จสิน้การประชมุ รวมทัง้ฯ ได้จดัท า
แผนท่ีตัง้สถานท่ีประชมุส าหรับทา่นทีป่ระสงค์จะเดินทางมาประชมุด้วยตนเอง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ที่แนบมาพร้อมหนงัสอื
เชิญประชมุนี ้

 ขอแสดงความนบัถือ 

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

  
 (นายสมคิด เวคินวฒันเศรษฐ์) 
 กรรมการผู้จดัการ 




