
 

 

ที่ IR 007/2565 

         วันท่ี 21 เมษายน 2565 

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ตามที่บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยีจำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 
เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 12 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 171 ราย รวม 
ทั้งสิ้น 183 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นท้ังสิ้น 216,461,548 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 46.8302 ของจำนวนหุ้นท้ังหมดที่จำหน่ายได้แล้ว
ของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุม ดังน้ี 

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
เห็นด้วย จำนวน 216,461,548 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 
3. มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วย 

คะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย จำนวน 216,461,548 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
4. มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยจ่ายปันผล

เป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 46,223,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิม
ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 46.22 ล้านบาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลด้วยหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 
0.10 บาท ในกรณีหากมีเศษ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และ
จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 184.89 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท 
โดยจะจ่ายปันผลส่วนที่เหลือของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ในการรับปันผล 
(Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้บริษัทฯ 
มีทุนสำรองตามกฎหมาย 46.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึง
ไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนน
เสียง ดังนี ้



 

 

เห็นด้วย จำนวน 216,461,548 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

5. มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนอยู่ 462 ,227,767 บาท เป็น 462,226,467 
บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
เห็นด้วย จำนวน 216,461,548 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
6. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 462 ,226,467 บาท เป็น 

508,449,467 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 46,223,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
จำนวน 46,223,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย จำนวน 216,387,048 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9656 
ไม่เห็นด้วย จำนวน 74,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0344 
งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2565 โดยมีรายละเอียดที่เสนอทุก 

ประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
7.1 นางเสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
เห็นด้วย จำนวน 216,371,289 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9583 
ไม่เห็นด้วย จำนวน 90,259 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0417 
งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
      

7.2 นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการดว้ยคะแนนเสยีง ดังนี้ 

เห็นด้วย จำนวน 216,371,448 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9584 
ไม่เห็นด้วย จำนวน 90,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0416 
งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
      

7.3 นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
เห็นด้วย จำนวน 216,461,548 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 



 

 

ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
8. มีมติอนุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการและแต่งตั้งนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ 

โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 เห็นด้วย จำนวน 216,461,548 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
9. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565  เท่ากับปี 2564 โดยมี

รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
เห็นด้วย จำนวน 216,461,548 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
10. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวัชระ ภัทรพิทักษ์ หรือ นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์ หรือ นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์ ผู้สอบบัญชี

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และอนุมัติค่าสอบบัญชีงบ
การเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,530,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วย
คะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย จำนวน 216,461,548 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
11. ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้ท่ีประชุมพิจารณา 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
              บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
                 - นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี - 

            นายจุติพันธุ์ มงคลสุธ ี
                                                                                 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 



F 24-1 
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 
เมษายน 2565 ได้มีมติดังต่อไปนี้ 

   แต่งตั้ง/ต่อวาระ 
   ประธานกรรมการตรวจสอบ   กรรมการตรวจสอบ 
 คือ (1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 
 (2) .............................................................................................................................................. 
 (3) .............................................................................................................................................. 
 (4) .............................................................................................................................................. 
 โดยการแต่งตั้ง/ตอ่วาระ ให้มีผล ณ วันท่ี  21 เมษายน 2565 
 
 กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
 .............................………………...........................………………………………………................................…………………… 
 .............................………………...........................………………………………………................................…………………… 
 .............................………………...........................………………………………………................................…………………… 
 โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันท่ี ……………………… 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย: 

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 2 เดือน 
2. กรรมการตรวจสอบ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ป ี
3. กรรมการตรวจสอบ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 2 เดือน 

 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายเชิดสกุล อ้นมงคล 
 

 พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน - ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1-3 
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทำหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน  

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้ 
1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการ
ใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน 
ระบบบริหารความเสี่ยง และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานกระบวนการภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน 
4) สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน และการควบคุม

ภายใน 
5) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
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6) พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงาน
ตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทและร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

7) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ท้ังนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

8) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อกำหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
9) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปช่ันท่ีมีประสิทธิภาพ โดยติดตาม

และประเมินผลมาตรการป้องกันคอร์รัปช่ัน รวมทั้งสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้ 
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด 
2. ขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

 

 ลงช่ือ          นายสพุันธุ์ มงคลสุธี          กรรมการ 
 ( นายสพุันธุ์ มงคลสุธี ) 
 
 

 ลงช่ือ          นายจุติพันธุ์ มงคลสธุี        กรรมการ 
 ( นายจุติพันธุ์ มงคลสุธ ี ) 
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