
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องมงคลสธีุ ชัน้ 4  บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 433 ถนนสคุนธสวสัด์ิ แขวง/เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10230 

เร่ิมลงทะเบียน 12.30 น. 
เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด และ 
แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม 

 
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ส าหรับผู้ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 
 

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) มีควำมห่วงใยต่อสุขภำพของผู้ ถือหุ้นทุกท่ำนจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื อ้ไวรัส            
โคโรนำ (COVID-19) ซึง่จะส่งผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นทกุท่ำนท่ีเข้ำร่วมประชมุ จึงขอแจ้งให้ทรำบถึงแนวทำงปฏิบตัิในกำรเข้ำประชมุ ดงันี  ้
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญำตให้ผู้ ท่ีมีประวตัิกำรเดินทำงกลบัมำจำกประเทศท่ีมีควำมเสี่ยง หรือติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลท่ีมีประวตัิ

กำรเดินทำงกลับมำจำกประเทศท่ีมีควำมเสี่ยง และยังไม่พ้นก ำหนดเวลำ 14 วันก่อนวันประชุม โดยผู้ ถือหุ้นยังคงสำมำรถใช้สิทธ์ิ
ลงคะแนนเสียงได้โดยกำรมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงแทน และส่งค ำถำมเก่ียวกับระเบียบ
วำระกำรประชมุมำพร้อมกนัได้ตำมปกติ 

2. บริษัทฯ จะตัง้จุดคดักรองและตรวจวดัอณุหภมูิผู้ ท่ีเข้ำร่วมประชมุทุกท่ำน บริเวณชัน้ 1 ก่อนเข้ำห้องประชุม ในกำรนีห้ำกตรวจพบผู้ ท่ีมี
อำกำรเก่ียวกับระบบทำงเดินหำยใจ หรือผู้ ท่ีมีไข้ (มีอุณหภูมิตัง้แต่ 37.5 องศำเซลเซียสขึน้ไป) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตให้               
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นท่ีมีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าร่วมการประชุมในครัง้นี ้(ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมำประชุมด้วย
ตนเอง ท่ำนสำมำรถมอบฉนัทะให้ผู้อื่น หรือกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ เข้ำร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนได้) 

3. ผู้ ถือหุ้ นสำมำรถป้องกันตนเองได้โดยกำรล้ำงมืออย่ำงสม ่ำเสมอด้วยเจลล้ำงมือแบบแอลกอฮอล์ และสวมหน้ำกำกอนำมัย                          
ตลอดระยะเวลำกำรประชมุเพื่อควำมปลอดภยัของท่ำนและบคุคลข้ำงเคียง  

 

จึงเรียนมำเพื่อทรำบ และขอควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด ด้วยควำมห่วงใยเพื่อสุขอนำมัยท่ีดีของ               
ผู้ ถือหุ้นทกุท่ำน 
 

หมำยเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปลี่ยนแนวทำงปฏิบตัิเพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ (COVID-19) ตำมระดับ
ควำมรุนแรงของสถำนกำรณ์และมำตรกำรท่ีเหมำะสมต่อไป 
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หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

วนัท่ี 30 มีนาคม 2564 

เร่ือง ขอเชิญเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564  

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

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
  2. รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) 

3. ข้อมลูของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออก
จากต าแหน่งตามวาระ  

4. ข้อมลูของผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจ าปี 2564 
5. ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 
6. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องน ามาแสดง

การเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
9. แบบฟอร์มขอรับหนงัสือรายงานประจ าปี 2563  
10. การใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2563 
11. แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ 
12.  แบบคดักรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ประชมุเมื่อ
วนัที่ 1 มีนาคม  2564 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 
14.00 น. ณ ห้องมงคลสุธี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่ งมีการประชุมเมื่อวันที่                      
29 พฤษภาคม 2563 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล: บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  
29 พฤษภาคม 2563  และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์  
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และกระทรวง
พาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของบริษัท (www.tks.co.th) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 



2 
 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี   
29 พฤษภาคม 2563 ได้มีการบนัทึกไว้อย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

คะแนนเสียงส าหรับการอนมุตัิ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ              
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

 
วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล: รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และข้อมูลส าคัญอื่นที่ปรากฏ         
อยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ที่ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้  

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัทในรอบปี 2563 

คะแนนเสียงส าหรับการอนมุตัิ:  เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2563 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงาน

ที่เกิดขึน้ในรอบปี 2563 พร้อมทัง้ได้จัดท างบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปีสิน้สุด          
ณ รอบปีบญัชีของบริษัทฯ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563  ที่ได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อม
หนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

 งบดลุและงบก าไรขาดทนุของบริษัท มีดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงนิ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สินทรัพย์รวม 4,157.54 3,286.60 
หนีสิ้นรวม 1,633.16 648.27 
ส่วนของผู้ ถือหุ้น 2,524.38 2,638.33 
ขายสทุธิ 1,891.63 278.75 
ก าไรสทุธิ 231.11 228.96 
ก าไรสทุธิต่อหุ้น (บาท) 0.50 0.50 

 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบการเงินประจ าปี 
2563 รอบบัญชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง
จากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด และได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 



2 
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รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563  ที่ได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อม
หนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

 งบดลุและงบก าไรขาดทนุของบริษัท มีดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงนิ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สินทรัพย์รวม 4,157.54 3,286.60 
หนีสิ้นรวม 1,633.16 648.27 
ส่วนของผู้ ถือหุ้น 2,524.38 2,638.33 
ขายสทุธิ 1,891.63 278.75 
ก าไรสทุธิ 231.11 228.96 
ก าไรสทุธิต่อหุ้น (บาท) 0.50 0.50 

 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบการเงินประจ าปี 
2563 รอบบัญชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง
จากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด และได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
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คะแนนเสียงส าหรับการอนมุตัิ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ                 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลและการจัดสรรเงนิก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  

วตัถปุระสงค์และเหตผุล: บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไร
สทุธิในแต่ละปีที่มีผลก าไรจากการด าเนินงาน  แต่ทัง้นีจ้ะต้องไม่มีขาดทนุสะสมในส่วนของ
ผู้ ถือหุ้น โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัท (งบการเงินเฉพาะกิจการ)  และ
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดว่า คณะกรรมการบริษัท                
อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว หากบริษัทฯ มีผลก าไรให้
รายงานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวถดัไป 

 ส าหรับการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานใน ปี 2563 คณะกรรมการ
บริษัท ได้พิจารณาถึงการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน แผนการลงทนุ ความจ าเป็น
และความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจัดสรรเงินทุนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุนและ
สร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ ถือหุ้น โดยรายละเอียดการจดัสรรเงินก าไรและการ
จ่ายปันผลประจ าปี 2563 สรุปได้ดงันี ้

หมายเหต ุ    ** บริษัทได้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบญัชีของงวดก่อน (พ.ศ. 2561) เกี่ยวกบัการบนัทึกค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ของบริษทัยอ่ย
ท่ีบริษัทมีสดัส่วนความเป็นเจ้าของอยู่ร้อยละ 100 ซึ่งในการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการจ่ายปันผล บริษัทใช้
ข้อมูลตามท่ีปรากฏตามงบการเงินของปีนัน้ๆ และในการค านวณค่า Dividend Payout Ratio ตลาดหลกัทรัพย์ฯจะไม่ใช้
การจ่ายหุ้นปันผล (Stock Dividend) ในการค านวณ 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงินก าไร
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้ นของบริษัท จากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2563 ดงันี ้

 

รายละเอียดการจ่ายปันผล 2563 2562 2561** 
1.ก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  (ล้านบาท) 228.96 385.88 322.84 
2.ก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ(ล้านบาท) 1,394.42 1,373.63 1,303.19 
3.จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 462.22 462.22 420.21 
4.เงินปันผล 0.26 0.60 0.65 
    4.1 เงินปันผลระหว่างกาล ครัง้ที่ 1 (บาท:หุ้น) 0.06 0.20 0.18 

4.2 เงินปันผลระหว่างกาล ครัง้ที่ 2 (บาท:หุ้น) ไม่มี 0.40 ไม่มี 
    4.3 เงินปันผลปลายปี (บาท:หุ้น) 0.20 ไม่มี 0.37 
    4.4 หุ้นปันผล(บาท:หุ้น) ไม่มี ไม่มี 0.10 
5.รวมปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) 120.18 277.34 231.12 
6.ก าไรสทุธิต่อหุ้น 0.50 0.84 0.79 
7.อตัราส่วนเงินปันผล/ก าไรสทุธิ 52.49% 71.87% 71.59% 

สร้้างผลตอบแทนอย่่างต่อเน่�องให้้กัับผ้้ถื่อห้้้น โดย่ร้าย่ละเอีย่ดกัาร้จ่่าย่เงินปัันผลปัร้ะจ่ำาปัี 

2563 สร้้ปัได้ดังนี�
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 1. เงนิปันผลประจ าปี (เงนิสด) 
 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.26 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทัง้สิน้ 120.18 ล้าน

บาท ทัง้นีบ้ริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท โดยจะจ่ายปันผลส่วนที่เหลือของปี 
2563 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท  

 2. ส ารองตามกฎหมาย 
ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 462,227,767 บาท มีทุนที่ออกและช าระแล้ว 
462,226,467 บาท และมีทุนส ารองตามกฎหมาย 46.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละสิบของทุน
จดทะเบียน ซึง่ตรงตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว ท าให้ไม่มีการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย
จากก าไรสทุธิประจ าปี 2563 เพิ่มเติมอีก 

โดยก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 16 มีนาคม 2564 และจะ
ด าเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 

ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
หมายเหต ุ : ผู้ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้เน่ืองจากเป็นการจ่ายจากเงินปันผล
หรือเงินส่วนแบ่งก าไร ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามารวมค านวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีนิติบคุคล 

คะแนนเสียงส าหรับการอนมุตัิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ             
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในปี 2563 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล: ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  และข้อบังคับ                    
ของบริษัท ข้อ 18 ก าหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการ
ออกจากต าแหน่งอย่างน้อยหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกับหนึ่งในสาม อนึ่ง  กรรมการท่ีออกตาม
วรรคหนึ่ง  ชอบที่จะได้รับการแต่งตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชมุได้เลือก
เข้าด ารงต าแหน่งใหม่อีกครัง้ กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สอง
ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนัว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการ
คนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2563– 30 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่า   
ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบคุคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ในปี 2564 มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ดงันี ้

1. นายสพุนัธุ์  มงคลสธีุ กรรมการ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเส่ียง/ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายปฏิญญา เทวอกัษร กรรมการ 

2564

1. นาย่ส้พัันธุ้์� มงคลส้ธีุ์ กัร้ร้มกัาร้/กัร้ร้มกัาร้สร้ร้ห้าและกัำาห้นดค่าตอบแทน/กัร้ร้มกัาร้ 
 บริ้ห้าร้ความเสี�ย่ง/ปัร้ะธุ์านกัร้ร้มกัาร้บริ้ห้าร้/กัร้ร้มกัาร้ผ้้มีอำานาจ่ 
 ลงนามผ้กัพัันบริ้ษััท
2. นาย่ปัฏิิญญา เทวอักัษัร้ กัร้ร้มกัาร้
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หมายเหตุ   ล าดบัที่ 2 แต่งตัง้แทนนายสมคิด เวคิณวฒันเศรษฐ ที่ลาออกเม่ือวนัที่ 29 กุมภาพนัธ์ 2563                        
(ครบวาระปี 2564)  กรรมการที่มาแทนจะอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่
ของกรรมการซึง่ตนแทน 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งในการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นปี 2564 ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
และจากคุณสมบัติของกรรมการรายเดิมและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นรายบุคคลอย่างระ
เอียดรอบคอบกล่าวคือ ต้องเป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบญัญัตบิริษทั
มหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเก่ียวกับ
ธุรกิจของบริษัท มีคณุธรรมและประวตัิการท างานท่ีโปร่งใส พร้อมทัง้ตดัสินใจด้วยข้อมลูและ
เหตุผล และส าหรับกรรมการรายเดิม คณะกรรมการก็ได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งหน้าที่กรรมการ ซึ่งนายสพุนัธุ์ มงคลสธีุ และนายปฏิญญา เทวอกัษร กรรมการราย
เดิมที่ครบก าหนดออกตามวาระได้ปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอด
มา ตลอดจนเป็นผู้ ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเก่ียวกับการกระท าความผิดทางอาญาใน
ความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริตและการท ารายการท่ีอาจเกดิความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษัทฯในระหว่างการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 

   ที่ประชุมจึงมีมติให้เสนอ พิจารณาแต่งตัง้กรรมการรายเดิมทัง้ 2 ท่านที่ครบก าหนดออกตาม
วาระกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

   ทัง้นีเ้นื่องจากนายปฏิญญา เทวอักษร กรรมการ มีจดหมายแจ้งขอลาออกจากต าแหน่ง
กรรมการบริษัท ลงวนัท่ี 18 มีนาคม 2564 เนื่องจากติดภารกิจส่วนตวั 

   จึงขอเสนอพิจารณาแต่งตัง้กรรมการรายเดิม 1 ท่าน ที่ครบก าหนดออกตามวาระคือ นายสุ
พนัธุ์ มงคลสธีุ กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ตามที่ได้พิจารณาไว้เบือ้งต้นแล้ว 

   (ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 

   ทัง้นีบุ้คคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 1 ท่านข้างต้นเป็นบุคคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็น
หุ้ นส่วนหรือกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ 

คะแนนเสียงส าหรับการอนมุตัิ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ              
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2564 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล: พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 ก าหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"  ตามนโยบายการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
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 1. เงนิปันผลประจ าปี (เงนิสด) 
 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.26 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทัง้สิน้ 120.18 ล้าน

บาท ทัง้นีบ้ริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท โดยจะจ่ายปันผลส่วนที่เหลือของปี 
2563 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท  

 2. ส ารองตามกฎหมาย 
ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 462,227,767 บาท มีทุนที่ออกและช าระแล้ว 
462,226,467 บาท และมีทุนส ารองตามกฎหมาย 46.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละสิบของทุน
จดทะเบียน ซึง่ตรงตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว ท าให้ไม่มีการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย
จากก าไรสทุธิประจ าปี 2563 เพิ่มเติมอีก 

โดยก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 16 มีนาคม 2564 และจะ
ด าเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 

ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
หมายเหต ุ : ผู้ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้เน่ืองจากเป็นการจ่ายจากเงินปันผล
หรือเงินส่วนแบ่งก าไร ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามารวมค านวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีนิติบคุคล 

คะแนนเสียงส าหรับการอนมุตัิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ             
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในปี 2563 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล: ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  และข้อบังคับ                    
ของบริษัท ข้อ 18 ก าหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการ
ออกจากต าแหน่งอย่างน้อยหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกับหนึ่งในสาม อนึ่ง  กรรมการที่ออกตาม
วรรคหนึ่ง  ชอบที่จะได้รับการแต่งตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชมุได้เลือก
เข้าด ารงต าแหน่งใหม่อีกครัง้ กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสอง
ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนัว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการ
คนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2563– 30 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่า   
ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบคุคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ในปี 2564 มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ดงันี ้

1. นายสพุนัธุ์  มงคลสธีุ กรรมการ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเส่ียง/ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายปฏิญญา เทวอกัษร กรรมการ 
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หมายเหตุ   ล าดบัที่ 2 แต่งตัง้แทนนายสมคิด เวคิณวฒันเศรษฐ ที่ลาออกเม่ือวนัที่ 29 กุมภาพนัธ์ 2563                        
(ครบวาระปี 2564)  กรรมการที่มาแทนจะอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่
ของกรรมการซึง่ตนแทน 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งในการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นปี 2564 ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
และจากคุณสมบัติของกรรมการรายเดิมและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นรายบุคคลอย่างระ
เอียดรอบคอบกล่าวคือ ต้องเป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบญัญัตบิริษทั
มหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเก่ียวกับ
ธุรกิจของบริษัท มีคณุธรรมและประวตัิการท างานท่ีโปร่งใส พร้อมทัง้ตดัสินใจด้วยข้อมลูและ
เหตุผล และส าหรับกรรมการรายเดิม คณะกรรมการก็ได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งหน้าที่กรรมการ ซึ่งนายสพุนัธุ์ มงคลสธีุ และนายปฏิญญา เทวอกัษร กรรมการราย
เดิมที่ครบก าหนดออกตามวาระได้ปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอด
มา ตลอดจนเป็นผู้ ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเก่ียวกับการกระท าความผิดทางอาญาใน
ความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริตและการท ารายการท่ีอาจเกดิความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษัทฯในระหว่างการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 

   ที่ประชุมจึงมีมติให้เสนอ พิจารณาแต่งตัง้กรรมการรายเดิมทัง้ 2 ท่านที่ครบก าหนดออกตาม
วาระกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

   ทัง้นีเ้น่ืองจากนายปฏิญญา เทวอักษร กรรมการ มีจดหมายแจ้งขอลาออกจากต าแหน่ง
กรรมการบริษัท ลงวนัท่ี 18 มีนาคม 2564 เนื่องจากติดภารกิจส่วนตวั 

   จึงขอเสนอพิจารณาแต่งตัง้กรรมการรายเดิม 1 ท่าน ที่ครบก าหนดออกตามวาระคือ นายสุ
พนัธุ์ มงคลสธีุ กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ตามที่ได้พิจารณาไว้เบือ้งต้นแล้ว 

   (ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 

   ทัง้นีบุ้คคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 1 ท่านข้างต้นเป็นบุคคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็น
หุ้ นส่วนหรือกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ 

คะแนนเสียงส าหรับการอนมุตัิ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ              
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2564 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล: พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 ก าหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"  ตามนโยบายการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  

จึ่งขอเสนอพิัจ่าร้ณาแต่งตั�งกัร้ร้มกัาร้ร้าย่เดิม 1 ท่าน ที�คร้บกัำาห้นดออกัตามวาร้ะค่อ นาย่ส้พัันธุ้์�  

มงคลส้ธีุ์ กัลับเข้าเป็ันกัร้ร้มกัาร้อีกัวาร้ะห้นึ�ง ตามที�ได้พิัจ่าร้ณาไว้เบ่�องต้นแล้ว

ละ

(คร้บวาร้ะปีั 2564) กัร้ร้มกัาร้ที�มาแทนจ่ะอย่้่ในตำาแห้น่งเพีัย่งเท่าวาร้ะที�ยั่งเห้ล่ออย่้่ของกัร้ร้มกัาร้ 
ซึึ่�งตนแทน

เวคิณวัฒนเศร้ษัฐ์�
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แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทน
กรรมการดงักล่าวนัน้ เพียงพอท่ีจะจงูใจให้กรรมการมีคณุภาพและสามารถปฏิบตัิหน้าที่ให้
บรรลเุป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่ก าหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความ
มัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 และมีมติเห็นชอบตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณาโดยยึดนโยบาย
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกบับริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรืออยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน  
และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิอตัราค่าตอบแทนประจ าปี 2564 ส าหรับ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ก าหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน ได้แก่ 1.ค่าเบีย้ประชุม และ                     
2. ค่าตอบแทนรายปี (โบนสั) ดงันี ้

1. ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ:  

หมายเหตุ : คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร 

2. ค่าตอบแทนรายปี (โบนัสกรรมการประจ าปี 2564) (ปีที่เสนอ) : ให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ทัง้คณะได้รับโบนสั ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในปีนัน้ๆ โดยได้รับ
ร้อยละ 0.50 ของก าไรสุทธิปีนัน้ๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 3.0 ล้านบาท โดยจ่ายตาม
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสงูกว่า
กรรมการร้อยละ 25  

ผลประโยชน์อื่น   -ไม่มี- 

ทัง้นี ้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจะ
ไม่ได้รับค่าตอบแทน (ค่าเบีย้ประชมุ) และค่าตอบแทนรายปี (โบนสั)  

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ระบุไว้ข้างต้นให้มีผลตัง้แต่วนัที่ได้รับอนุมตัิจากที่ประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น 

 เบีย้ประชุม (บาท/คน/ครัง้) 
ต าแหน่ง คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อย 

 2564 
(ปีที่เสนอ) 

2563 
 

2564 
(ปีที่เสนอ) 

2563 
 

2564 
(ปีที่เสนอ) 

2563 
 

ประธาน 50,000 50,000 40,000 40,000 30,000 30,000 
กรรมการ 25,000 25,000 25,000 25,000 20,000 20,000 
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และในรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ค่าเบีย้ประชุมรวมรายปีของ
คณะกรรมการชดุต่างๆ รวมเป็นจ านวนเงิน 2,650,000 บาท  

คะแนนเสียงส าหรับการอนมุตัิ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2564 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุม             
ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ แต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ และในข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 48  ก าหนด
ว่าผู้ สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ                  
ของบริษัท  

ในการคัดเลือกผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก
ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ท าหน้าที่เป็นผู้ สอบบัญชีของ
บริษัท ประจ าปี 2564 เนื่องจากเพื่อให้การสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึง
บริษัทในกลุ่มของบริษัท ที.เค.เอส. เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีของผู้ สอบบัญชี
เดียวกัน และเพื่อประโยชน์ต่อการจัดท างบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมถึง
บริษัทในกลุ่มของบริษัท ที.เค.เอส. จึงเห็นสมควรเสนอพิจารณาแต่งตัง้ บริษัท เคพีเอ็มจี               
ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยเสนอพิจารณาค่าสอบบญัชีประจ าปี 
2564 ดงันี ้

                                                                        หน่วย : บาท 

รายการ 
2564 2563 เพิ่ม/(ลด) 

ปีที่เสนอ   
ค่าสอบบญัช ี 1,400,000 1,670,000 (270,000) 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิ ดงันี ้
1. แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัดเป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัท ประจ าปี 2564 ตามรายชื่อต่อไปนี ้โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนหน่ึงต่อไปนีเ้ป็น
ผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงาน
การสอบบญัชี (รายละเอียดประวตัิผู้สอบบญัชีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 

รายชื่อผู้สอบบญัช ี เลขทะเบียนใบอนญุาต จ านวนปีที่สอบบญัชีบริษัท 

1. นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ หรือ 3757 2 ปี (ปี 2562) 
2. นายวชัระ     ภทัรพิทกัษ์ หรือ 6669 ยงัไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน 
3. นางสาวสิรินชุ     วิมลสถิต 8413 ยงัไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน 
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แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทน
กรรมการดงักล่าวนัน้ เพียงพอท่ีจะจงูใจให้กรรมการมีคณุภาพและสามารถปฏิบตัิหน้าที่ให้
บรรลเุป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่ก าหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความ
มัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 และมีมติเห็นชอบตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณาโดยยึดนโยบาย
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกบับริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรืออยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน  
และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิอตัราค่าตอบแทนประจ าปี 2564 ส าหรับ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ก าหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน ได้แก่ 1.ค่าเบีย้ประชุม และ                     
2. ค่าตอบแทนรายปี (โบนสั) ดงันี ้

1. ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ:  

หมายเหตุ : คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร 

2. ค่าตอบแทนรายปี (โบนัสกรรมการประจ าปี 2564) (ปีที่เสนอ) : ให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ทัง้คณะได้รับโบนสั ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในปีนัน้ๆ โดยได้รับ
ร้อยละ 0.50 ของก าไรสุทธิปีนัน้ๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 3.0 ล้านบาท โดยจ่ายตาม
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสงูกว่า
กรรมการร้อยละ 25  

ผลประโยชน์อื่น   -ไม่มี- 

ทัง้นี ้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจะ
ไม่ได้รับค่าตอบแทน (ค่าเบีย้ประชมุ) และค่าตอบแทนรายปี (โบนสั)  

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ระบุไว้ข้างต้นให้มีผลตัง้แต่วนัที่ได้รับอนุมตัิจากที่ประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น 

 เบีย้ประชุม (บาท/คน/ครัง้) 
ต าแหน่ง คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อย 

 2564 
(ปีที่เสนอ) 

2563 
 

2564 
(ปีที่เสนอ) 

2563 
 

2564 
(ปีที่เสนอ) 

2563 
 

ประธาน 50,000 50,000 40,000 40,000 30,000 30,000 
กรรมการ 25,000 25,000 25,000 25,000 20,000 20,000 
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และในรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ค่าเบีย้ประชุมรวมรายปีของ
คณะกรรมการชดุต่างๆ รวมเป็นจ านวนเงิน 2,650,000 บาท  

คะแนนเสียงส าหรับการอนมุตัิ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2564 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุม             
ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ แต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ และในข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 48  ก าหนด
ว่าผู้ สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ                  
ของบริษัท  

ในการคัดเลือกผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก
ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ท าหน้าที่เป็นผู้ สอบบัญชีของ
บริษัท ประจ าปี 2564 เนื่องจากเพื่อให้การสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึง
บริษัทในกลุ่มของบริษัท ที.เค.เอส. เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีของผู้ สอบบัญชี
เดียวกัน และเพื่อประโยชน์ต่อการจดัท างบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมถึง
บริษัทในกลุ่มของบริษัท ที.เค.เอส. จึงเห็นสมควรเสนอพิจารณาแต่งตัง้ บริษัท เคพีเอ็มจี               
ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยเสนอพิจารณาค่าสอบบญัชีประจ าปี 
2564 ดงันี ้

                                                                        หน่วย : บาท 

รายการ 
2564 2563 เพิ่ม/(ลด) 

ปีที่เสนอ   
ค่าสอบบญัช ี 1,400,000 1,670,000 (270,000) 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิ ดงันี ้
1. แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัดเป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัท ประจ าปี 2564 ตามรายชื่อต่อไปนี ้โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนหน่ึงต่อไปนีเ้ป็น
ผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงาน
การสอบบญัชี (รายละเอียดประวตัิผู้สอบบญัชีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 

รายชื่อผู้สอบบญัชี เลขทะเบียนใบอนญุาต จ านวนปีที่สอบบญัชีบริษัท 

1. นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ หรือ 3757 2 ปี (ปี 2562) 
2. นายวชัระ     ภทัรพิทกัษ์ หรือ 6669 ยงัไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน 
3. นางสาวสิรินชุ     วิมลสถิต 8413 ยงัไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน 

และในร้อบร้ะย่ะเวลาบัญชีีสิ�นส้ดวันที� 31 ธุ์ันวาคม 2563 ค่าเบี�ย่ปัร้ะชี้มร้วมร้าย่ปัีของ

คณะกัร้ร้มกัาร้ชี้ดต่างๆ ร้วมเปั็นจ่ำานวนเงิน 2,650,000 บาท และค่าตอบแทนร้าย่ปั ี

(โบนัส) ของกัร้ร้มกัาร้ร้วมเปั็นจ่ำานวนเงิน 1,128,998.74 บาท

2 ปัี (ปัี 2562-2563)
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โดยผู้ สอบบัญชีทัง้ 3 รายข้างต้นที่เสนอมีคุณสมบัติตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญใน
การสอบบญัชี  

ทัง้นี  ้บริษัท เคพีเอ็มจี  ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด  และผู้ สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด                
จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อย 

2.  อนมุตัิค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,400,000 
บาท (ลดลงจากปี 2563 เป็นจ านวน 270,000 บาท) 

นอกจากนี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ยังเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทย่อย 
จ านวน 1 บริษัทประจ าปี 2564 โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ภายในวงเงินรวม 
170,000 บาท ซึง่บริษัทย่อยเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  

คะแนนเสียงส าหรับการอนมุตัิ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ               
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

 
วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนในการประชมุครัง้นี ้ 
โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ
ดูแลหุ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบหนังสือมอบฉันทะ (ส่ิงที่ ส่งมาด้วย 8) และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อม
เอกสารประกอบมายงับริษัท ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564  

ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถ
มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบหนงัสือ         
มอบฉันทะ (สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 8) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามข้อมูล
กรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ทัง้นี ้บริษัทได้อ านวย
ความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ในหนงัสือมอบฉนัทะ ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นีด้้วย 

นอกจากนี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นศึกษาค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน ที่ผู้ เข้าร่วม
ประชุมต้องน ามาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น (สิ่งที่ ส่งมาด้วย 7) โดยบริษัทจะด าเนินการประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษัทที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)  
 ผู้ ถือหุ้ นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท (www.tks.co.th) และหาก                
ผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนงัสือรายงานประจ าปี 2563 สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ส านกัเลขานุการกรรมการ หรือ
กรอกแบบฟอร์มขอรับหนงัสือ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) โดยส่งโทรสารไปที่หมายเลข  0 2784 5885 เพื่อบริษัทจะได้จดัส่งให้
ท่านต่อไป  
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และเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทได้มีบริการรถตู้  รับ -ส่ง โดยมีจุดนัดพบที่อาคารจอด

รถไฟฟ้าใต้ดิน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  โดยรถตู้จะออกเดินทางในเวลา 12.30 และ 13.00 น. มายงัสถานท่ี
ประชมุ และออกจากสถานท่ีประชมุ ไปยงัอาคารจอดรถไฟฟ้าใต้ดิน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ภายหลงัเสร็จ
สิน้การประชมุ รวมทัง้ได้จดัท าแผนท่ีตัง้สถานที่ประชมุส าหรับท่านทีป่ระสงค์จะเดินทางมาประชมุด้วยตนเอง (สิ่งที่ส่งมา
ด้วย 11) ที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุนี ้
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีมีรายชื่อในวนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2564 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ ห้องประชุม                  
มงคลสุธี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 10230               

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

                                                  (นายจตุิพนัธุ์ มงคลสธีุ) 
 กรรมการผู้จดัการ 
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โดยผู้ สอบบัญชีทัง้ 3 รายข้างต้นที่เสนอมีคุณสมบัติตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญใน
การสอบบญัชี  

ทัง้นี  ้บริษัท เคพีเอ็มจี  ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด  และผู้ สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด                
จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อย 

2.  อนมุตัิค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,400,000 
บาท (ลดลงจากปี 2563 เป็นจ านวน 270,000 บาท) 

นอกจากนี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ยังเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทย่อย 
จ านวน 1 บริษัทประจ าปี 2564 โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ภายในวงเงินรวม 
170,000 บาท ซึง่บริษัทย่อยเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  

คะแนนเสียงส าหรับการอนมุตัิ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ               
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

 
วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนในการประชมุครัง้นี ้ 
โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ
ดูแลหุ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบหนังสือมอบฉันทะ (ส่ิงที่ ส่งมาด้วย 8) และโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อม
เอกสารประกอบมายงับริษัท ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564  

ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถ
มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบหนงัสือ         
มอบฉันทะ (สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 8) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามข้อมูล
กรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ทัง้นี ้บริษัทได้อ านวย
ความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ในหนงัสือมอบฉนัทะ ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นีด้้วย 

นอกจากนี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นศึกษาค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน ท่ีผู้ เข้าร่วม
ประชุมต้องน ามาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น (สิ่งที่ ส่งมาด้วย 7) โดยบริษัทจะด าเนินการประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษัทที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)  
 ผู้ ถือหุ้ นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท (www.tks.co.th) และหาก                
ผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนงัสือรายงานประจ าปี 2563 สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ส านกัเลขานุการกรรมการ หรือ
กรอกแบบฟอร์มขอรับหนงัสือ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) โดยส่งโทรสารไปที่หมายเลข  0 2784 5885 เพื่อบริษัทจะได้จดัส่งให้
ท่านต่อไป  
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และเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทได้มีบริการรถตู้  รับ -ส่ง โดยมีจุดนัดพบที่อาคารจอด

รถไฟฟ้าใต้ดิน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  โดยรถตู้จะออกเดินทางในเวลา 12.30 และ 13.00 น. มายงัสถานท่ี
ประชมุ และออกจากสถานท่ีประชมุ ไปยงัอาคารจอดรถไฟฟ้าใต้ดิน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ภายหลงัเสร็จ
สิน้การประชมุ รวมทัง้ได้จดัท าแผนท่ีตัง้สถานที่ประชมุส าหรับท่านทีป่ระสงค์จะเดินทางมาประชมุด้วยตนเอง (สิ่งที่ส่งมา
ด้วย 11) ที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุนี ้
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีมีรายชื่อในวนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2564 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ ห้องประชุม                  
มงคลสุธี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 10230               

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

                                                  (นายจตุิพนัธุ์ มงคลสธีุ) 
 กรรมการผู้จดัการ 

 


