
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 

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

วันศุกรท์ี ่29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. 
ณ หอ้งมงคลสธีุ ชัน้ 4  บรษัิท ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 433 ถนนสคุนธสวสัดิ ์แขวง/เขตลำดพรำ้ว กรุงเทพฯ 10230 

เร่ิมลงทะเบยีน 12.00 น. 
เพือ่ความรวดเร็วในการลงทะเบยีน โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบยีนซ่ึงพมิพบ์ารโ์ค้ด และ 
แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) มาแสดงต่อเจ้าหน้าทีล่งทะเบยีนในวันประชุม 

 
แนวทางปฏบิัตเิพือ่ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 
 

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) มีควำมห่วงใยต่อสขุภำพของผูถื้อหุน้ทุกท่ำนจำกสถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของเชื ้อไวรสั            
โคโรนำ (COVID-19) ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้ทกุท่ำนที่เขำ้รว่มประชมุ จงึขอแจง้ใหท้รำบถึงแนวทำงปฏิบตัิในกำรเขำ้ประชมุ ดงันี ้

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนญุำตใหผู้ท้ี่มีประวตัิกำรเดินทำงกลบัมำจำกประเทศที่มีควำมเสี่ยง หรือติดต่อใกลช้ิดกบับุคคลที่มีประวตัิ
กำรเดินทำงกลบัมำจำกประเทศที่มีควำมเสี่ยง และยังไม่พน้ก ำหนดเวลำ 14 วนัก่อนวันประชุม โดยผูถื้อหุน้ยังคงสำมำรถใชส้ิทธ์ิ
ลงคะแนนเสียงไดโ้ดยกำรมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระของบริษัทฯเขำ้รว่มประชมุและออกเสียงแทน และส่งค ำถำมเก่ียวกบัระเบียบ
วำระกำรประชมุมำพรอ้มกนัไดต้ำมปกติ 

2. บรษัิทฯ จะตัง้จดุคดักรองและตรวจวดัอณุหภมูิผูท้ี่เขำ้รว่มประชมุทกุท่ำน บริเวณชัน้ 1 ก่อนเขำ้หอ้งประชมุ ในกำรนีห้ำกตรวจพบผูท้ี่มี
อำกำรเก่ียวกบัระบบทำงเดินหำยใจ หรือผูท้ี่มีไข ้(มีอณุหภมูิตัง้แต่ 37.5 องศำเซลเซียสขึน้ไป) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้               

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นทีมี่ความเส่ียงดังกล่าวเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี ้(ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มำประชมุดว้ย
ตนเอง ท่ำนสำมำรถมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่น หรือกรรมกำรอิสระของบรษัิทฯ เขำ้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนได)้ 

3. ผู้ถือหุ้นสำมำรถป้องกันตนเองได้โดยกำรล้ำงมืออย่ำงสม ่ำเสมอด้วยเจลล้ำงมือแบบแอลกอฮอล์ และสวมหน้ำกำกอนำมัย                          
ตลอดระยะเวลำกำรประชมุเพื่อควำมปลอดภยัของท่ำนและบคุคลขำ้งเคียง  

 

จึงเรียนมำเพื่อทรำบ และขอควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครดั ดว้ยควำมห่วงใยเพื่อสุขอนำมัยที่ดีของ               
ผูถื้อหุน้ทกุท่ำน 
 

หมำยเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรบัเปลี่ยนแนวทำงปฏิบติัเพ่ือป้องกนักำรแพรร่ะบำดของไวรสัโคโรนำ (COVID-19) ตำมระดบั
ควำมรุนแรงของสถำนกำรณแ์ละมำตรกำรที่เหมำะสมตอ่ไป 
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หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
บริษัท ท.ีเค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563 

เรื่อง ขอเชิญเขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบรษิัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
  2. รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) 

3. ขอ้มลูของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออก
จากต าแหน่งตามวาระ  

4. ขอ้มลูของผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอชื่อประจ าปี 2563 
5. สารสนเทศของบรษิัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) เก่ียวกบัแผนการปรบัโครงสรา้งธุรกิจ

ส่ือส่ิงพิมพ ์โดยวิธีการโอนกิจการทัง้หมด 
6. ขอ้มลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ และนิยามกรรมการอิสระ 
7. ขอ้บงัคบัของบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
8. ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งน ามาแสดง

การเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ 
9. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
10. แบบฟอรม์ขอรบัหนงัสือรายงานประจ าปี 2562  
11. การใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2562 
12. แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ 
13.  แบบคดักรองโรคไวรสัโคโรนา (COVID-19) 

ดว้ยคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 3/2563 ของบรษิัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ประชมุเมื่อ
วนัที่ 24 เมษายน  2563 ไดม้ีมติใหจ้ัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันศุกรท์ี่ 29 พฤษภาคม 2563 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุธี บริษัท ซินเน็ค  (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เลขที่  433                           
ถนนสุคนธสวัสดิ ์แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงมีการประชุมเม่ือวันที่                     
25 เมษายน 2562 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล: บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่   
25 เมษายน 2562  และไดส่้งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และกระทรวง
พาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดเรียบรอ้ยแลว้ พรอ้มทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของบรษิัท (www.tks.co.th) แลว้ รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  (สิ่งทีส่่งมาด้วย 1) 
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ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี   
25 เมษายน 2562 ไดม้ีการบันทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

คะแนนเสียงส าหรบัการอนมุตัิ: มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของ              
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

 
วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล: รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และข้อมูลส าคัญอื่นที่ปรากฏ         
อยู่ในรายงานประจ าปี 2562 ที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้  

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของ
บรษิัทในรอบปี 2562 

คะแนนเสียงส าหรบัการอนมุตัิ:  เนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 
วาระที ่3 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลปี 2562 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล: บรษิัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไร
สทุธิในแต่ละปีที่มีผลก าไรจากการด าเนินงาน  แต่ทัง้นีจ้ะตอ้งไม่มีขาดทนุสะสมในส่วนของ
ผูถื้อหุน้ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัท (งบการเงินเฉพาะกิจการ)  และ
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดว่า คณะกรรมการบริษัท                
อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว หากบริษัทฯ มีผลก าไรให้
รายงานท่ีประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวถดัไป 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใน               
ปี 2562 ซึ่งไดจ้่ายไปแลว้จ านวน 2 ครัง้ รวมอตัราจ่ายเงินปันผลหุน้ละ 0.60 บาท คิดเป็น
เงินผลรวมทัง้สิน้ 277.34 ลา้นบาท โดยบริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรบังวด                
6 เดือนแรกของปี 2562 ไปแลว้เมื่อวนัที่ 6 กันยายน 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท และ
เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศ
ไทย ที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง และกระจายในวงกวา้งมากขึน้ ประกอบกับ
รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ วราชอาณาจักร ณ วันที่                        
25 มีนาคม 2563 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  2/2563 (วาระพิเศษ)  เมื่อวันที่                        
9 เมษายน 2563 ไดม้ีมติอนมุตัิจ่ายปันผลระหว่างกาลจากก าไรสทุธิและก าไรสะสมส าหรบั
ผลการด าเนินงานครึ่งหลังของปี 2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี  ในอัตราหุน้ละ 
0.40 บาท เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กับผู้ถือหุ้นจากการเล่ือนการประชุมสามัญ                   
ผูถื้อหุน้ของบรษิัทท่ีก าหนดไวว้นัท่ี 24 เมษายน 2563 ออกไปอย่างไม่มีก าหนด  

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2562 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ 
โดยเป็นการจ่ายให้เฉพาะผูถื้อหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไดร้บั             
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เงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ซึ่งไดจ้่ายเงินปันผลไปแลว้เมื่อวนัที่           
8 พฤษภาคม 2563 และจะไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี  
2562 เพิ่มเติมอีก รายละเอียดดงันี ้

หมายเหตุ     * บริษัทไดเ้ปลี่ยนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทร่วม และเงินลงทุนในบริษัทย่อยส าหรบังบการเงินเฉพาะ   
กิจการจากเดิมแสดงตามวิธีราคาทนุเปล่ียนเป็นแสดงตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

  ** บริษัทไดม้ีการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชีของงวดก่อน (พ.ศ. 2561) เกี่ยวกบัการบนัทึกค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดข้องบริษัทย่อยท่ี
บริษัทมีสดัส่วนความเป็นเจา้ของอยูร่อ้ยละ 100 ซึ่งในการน าเสนอขอ้มลูเกี่ยวกบัรายละเอยีดการจ่ายปันผล บริษัทใชข้อ้มลู
ตามท่ีปรากฏตามงบการเงินของปีนัน้ๆ และในการค านวณค่า Dividend Payout Ratio ตลาดหลกัทรพัยฯ์จะไม่ใชก้ารจ่ายหุน้
ปันผล (Stock Dividend) ในการค านวณ 

ทั้งนี ้ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 462,227,767 บาท มีทุนที่ออกและช าระแลว้ 
462,226,467 บาท และมีทุนส ารองตามกฎหมาย 46.2 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละสิบของทุน
จดทะเบียน ซึ่งตรงตามขอ้บงัคบัของบรษิัทแลว้ ท าใหไ้ม่มีการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย
จากก าไรสทุธิประจ าปี 2562 เพิ่มเติมอีก 

คะแนนเสียงส าหรบัการอนมุตัิ:  เนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 
วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2562 สิน้สุด ณ 31 ธันวาคม 2562 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั บรษิัทฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงาน

ที่เกิดขึน้ในรอบปี 2562 พรอ้มทั้งได้จัดท างบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปีสิน้สุด          
ณ รอบปีบญัชีของบริษัทฯ และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2562  ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพรอ้ม
หนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้ (สิ่งทีส่่งมาด้วย 2) โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

 
 
 

รายละเอียดการจ่ายปันผล 2562 2561** 2560* 
1.ก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  (ลา้นบาท) 385.88 322.84 335.59 
2.ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรตามงบการเงิน 
   เฉพาะกิจการ(ลา้นบาท) 

1,373.63 1,303.19 1,243.68 

3.จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 462.22 420.21 360.21 
4.เงินปันผล 0.60 0.65 0.67 
   4.1 เงินปันผลระหว่างกาล คร้ังที ่1 (บาท:หุ้น) 0.20 0.18 0.15 
   4.2 เงินปันผลระหว่างกาล คร้ังที ่2 (บาท:หุ้น) 0.40 - - 
   4.3 เงินปันผลปลายปี (บาท:หุน้) - 0.37 0.52 
   4.4 หุน้ปันผล(บาท:หุน้) ไม่มี 0.10 ไม่มี 

5.รวมปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 277.34 231.12 241.34 
6.ก าไรสทุธิต่อหุน้ 0.84 0.79 0.92 
7.อตัราส่วนเงินปันผล/ก าไรสทุธิ 71.87% 71.59% 72.04% 
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 งบดลุและงบก าไรขาดทนุของบรษิัท มีดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงนิ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สินทรพัยร์วม 4,239.80 3,263.10 
หนีสิ้นรวม 1,746.15 654.58 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 2,493.65 2,608.52 
ขายสทุธิ 2,496.91 349.09 
ก าไรสทุธิ 409.83 385.88 
ก าไรสทุธิต่อหุน้ (บาท) 0.84 0.84 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมัติ งบการเงินประจ าปี 
2562 รอบบญัชีสิน้สดุ ณ 31 ธันวาคม 2562 ที่ไดผ่้านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจาก
ผูส้อบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด และไดผ่้านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

คะแนนเสียงส าหรบัการอนมุตัิ: มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของ                 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

 
วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระในปี 2563 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล: ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  และข้อบังคับ                    
ของบริษัท ขอ้ 18 ก าหนดไวว้่าในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการ
ออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยหนึ่งในสามเป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รง
เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกับหนึ่งในสาม อนึ่ง  กรรมการที่ออกตาม
วรรคหนึ่ง  ชอบที่จะไดร้บัการแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการไดอ้ีก หากที่ประชมุไดเ้ลือก
เขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกครัง้ กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สอง
ภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ ใหจ้บัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการ
คนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ทัง้นี ้บรษิัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและเสนอรายชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหนา้ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2562– 30 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่า   
ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระและรายชื่อบคุคลใดเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ในปี 2563 มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ดงันี ้

1. พลเอกมงคล อมัพรพิสิฏฐ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
2. นายอารีพงศ ์ภู่ชอุ่ม กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหาร

ความเส่ียง/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นางสาวสธิุดา มงคลสธีุ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการ                 

ผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัท 
หมายเหตุ   ล าดบัที่ 3 แต่งตัง้แทนนางปรารถนา มงคลกลุ ที่ลาออกเม่ือวนัที่ 13 มีนาคม 2562                       

(ครบวาระปี 2563)  กรรมการที่มาแทนจะอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่
ของกรรมการซึ่งตนแทน 



5 
 

ความเห็นคณะกรรมการ:  ที่ประชุมผูถื้อหุน้สมควรแต่งตัง้กรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ 3 ท่านกลับเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบรษิัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดงันี ้  
1. พลเอกมงคล อมัพรพิสิฏฐ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
2. นายอารีพงศ ์ภู่ชอุ่ม กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหาร

ความเส่ียง/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นางสาวสธิุดา มงคลสธีุ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการผูม้ีอ  านาจ        

ลงนามผกูพนับรษิัท 

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียไดพ้ิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็น
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่ไดพ้ิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง 
และพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคล
ผูท้รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมครบถว้นตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 มีความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณอ์นัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท โดยพลเอกมงคล อมัพรพิสิฏฐ์  ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่งกรรมการมาเป็น
ระยะเวลา 10 ปี และนายอารีพงศ ์ภู่ชอุ่ม ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ มาเป็นระยะเวลา                
1 ปี   ทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติสอดคลอ้งกับนิยามกรรมการอิสระของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง  โดยทัง้ 2 ท่าน 
ไดน้ าความรู ้ประสบการณ ์มาใหข้อ้เสนอแนะอันเป็นประโยชนต์่อบริษัท และเป็นบุคคลที่
ไม่ไดป้ระกอบกิจการ/เขา้เป็นหุน้ส่วนหรือกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบับรษิัท  กรรมการท่ีครบก าหนดออกจาก
ต าแหน่งตามวาระไม่ไดเ้ขา้รว่มการพิจารณาเรื่องดงักล่าว 

(รายละเอียดบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 3) 

คะแนนเสียงส าหรบัการอนมุตัิ: มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของ              
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

 
วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2563 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล: พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 ก าหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า
สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม"  ตามนโยบายการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ
ที่ไดร้บัมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงไดก้ับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์
แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกลเ้คียงกัน โดยค่าตอบแทน
กรรมการดงักล่าวนัน้ เพียงพอท่ีจะจงูใจใหก้รรมการมีคณุภาพและสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ให้
บรรลเุป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่ก าหนด โดยมีกระบวนการที่โปรง่ใส สรา้งความ
มั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
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ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และมีมติเห็นชอบตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ที่ไดพ้ิจารณาโดยยึดนโยบาย
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบรษิัทฯ ตลอดจนไดเ้ทียบเคียงกบับรษิัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรืออยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกลเ้คียงกัน 
และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตดา้นผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  
เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิอตัราค่าตอบแทนประจ าปี 2563 ส าหรบั
คณะกรรมการชุดต่างๆ ก าหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน ไดแ้ก่ 1. ค่าเบีย้ประชุม และ                     
2. ค่าตอบแทนรายปี (โบนสั) ดงันี ้

1. ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ:  

หมายเหต ุ: คณะกรรมการชดุย่อย ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการก ากับ
ดแูลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร 

2. ค่าตอบแทนรายปี (โบนัสกรรมการประจ าปี 2563) (ปีที่เสนอ) : ใหค้ณะกรรมการ
บริษัทฯ ทัง้คณะไดร้บัโบนสั ถา้มีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในปีนัน้ๆ โดยไดร้บั
รอ้ยละ 0.50 ของก าไรสุทธิปีนั้นๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 3.0 ลา้นบาท โดยจ่ายตาม
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการไดร้บัค่าตอบแทนสงูกว่า
กรรมการรอ้ยละ 25  

ผลประโยชนอ์ื่น   -ไม่มี- 

ทั้งนี ้กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร ที่ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจะ
ไม่ไดร้บัค่าตอบแทน (ค่าเบีย้ประชมุ) และค่าตอบแทนรายปี (โบนสั)  

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ระบุไวข้า้งตน้ใหม้ีผลตัง้แต่วนัที่ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ 

และในรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ค่าเบีย้ประชุมรวมรายปีของ
คณะกรรมการชดุต่างๆ รวมเป็นจ านวนเงิน 2,424,000 บาท  

คะแนนเสียงส าหรบัการอนมุตัิ: มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 
 

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

 2563 
(ปีทีเ่สนอ) 

2562 
 

2563 
(ปีทีเ่สนอ) 

2562 
 

2563 
(ปีทีเ่สนอ) 

2562 
 

ประธาน 50,000 40,000 40,000 30,000 30,000 18,000 
กรรมการ 25,000 25,000 25,000 25,000 20,000 18,000 
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วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุม             
ผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้และในขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 48  ก าหนด
ว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด  ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ                  
ของบรษิัท  

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคัดเลือก
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท ประจ าปี 2563 เนื่องจากเพื่อให้การสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึง
บริษัทในกลุ่มของบริษัท ที.เค.เอส. เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
เดียวกัน และเพื่อประโยชนต์่อการจัดท างบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมถึง
บริษัทในกลุ่มของบริษัท ที.เค.เอส. จึงเห็นสมควรเสนอพิจารณาแต่งตัง้ บริษัท เคพีเอ็มจี               
ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท โดยเสนอพิจารณาค่าสอบบญัชีประจ าปี 
2563 ดงันี ้

หน่วย : บาท 

รายการ 
2563 2562 เพิ่ม/(ลด) เพิ่ม(ลด) % 

ปีทีเ่สนอ   

ค่าสอบบญัช ี 1,770,000 1,470,000 330,000 20.00 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอที่
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 พิจารณาอนมุตัิ ดงันี ้
1. แต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัดเป็นผูส้อบบัญชีของ

บริษัท ประจ าปี 2563 ตามรายชื่อต่อไปนี ้โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนหน่ึงต่อไปนีเ้ป็น
ผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงาน
การสอบบญัชี (รายละเอียดประวตัิผูส้อบบญัชีตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 4) 

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างตน้ที่เสนอมีคุณสมบัติตามที่ส  านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยก์ าหนด มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญใน
การสอบบญัชี  

ทั้งนี ้ บริษัท เคพีเอ็มจี  ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด  และผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ

รายชื่อผูส้อบบญัชี เลขทะเบียนใบอนญุาต จ านวนปีที่สอบบญัชีบรษิัท 

1. นางสาวอรวรรณ ศิรริตันวงศ ์ 3757 1 ปี (ปี 2562) 
2. นายวชัระ   ภทัรพิทกัษ์ 6669 ยงัไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน 
3. นางสาวมารษิา  ธราธรบรรพกลุ 5752 ยงัไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน 
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ผู้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ไดใ้ห้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด                
จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและ
บรษิัทย่อย 

2.  อนมุตัิค่าสอบบญัชีงบการเงินของบรษิัทประจ าปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,770,000 
บาท (เพิ่มขึน้จากปี 2562 เป็นจ านวน 300,000 บาท) 

นอกจากนี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 
จ านวน 3 บริษัทประจ าปี 2563 โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ภายในวงเงินรวม 
1,760,000 บาท ซึ่งบรษิัทย่อยเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

คะแนนเสียงส าหรบัการอนมุตัิ: มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของ               
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

 
วาระที ่8  พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษัทฯ โดยการโอนกิจการทั้งหมด ซ่ึงได้แก่ 

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพบ์ริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท ์จ ากัด ผ่านบริษัท เซอร์วิส ฮอลล์ 
จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยทีจั่ดตั้งขึน้ใหม่ ให้แก่ บริษัท ทบีีเอสพี จ ากัด (มหาชน) 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ไดม้ี
มติอนุมัติให้น าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสรา้ งกิจการของ          
กลุ่มบริษัทฯ โดยการขายและโอนกิจการทัง้หมด ซึ่งไดแ้ก่ ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพบ์ริษัทที.เค.เอส.  
สยามเพรส แมเนจเม้นท ์จ ากัด (“SPM”) โดยให้บริษัท เซอรว์ิส ฮอลล ์จ ากัด (“เซอร์วิส 
ฮอลล์”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตัง้ขึน้ใหม่ของบริษัทฯ (บริษัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 99.99  ของ
จ านวนหุน้ที่จดทะเบียนและช าระแลว้ของเซอรว์ิส ฮอลล)์ เขา้ท ารายการโอนกิจการทัง้หมด
ของเซอรว์ิส ฮอลล ์ซึ่งหมายถึง ทรพัยสิ์น หนีสิ้น สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบทัง้หมด
ของเซอรว์ิส ฮอลล ์ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั และที่จะมีในอนาคต ณ วนัโอนกิจการทัง้หมด ซึ่งรวมถงึ
หุน้สามญัจ านวน 29,999,994 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ใน SPM ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย
ที่ถือหุน้โดยเซอรว์ิส ฮอลล ์(หรือคิดเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ที่จดทะเบียนและช าระ
แลว้ของ SPM) ให้แก่บริษัท ทีบีเอสพี จ ากัด (มหาชน) (“TBSP”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ ท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นรอ้ยละ 97.172) ที่ราคา 1,300,240,924 บาท รวมถึงการเขา้ท า
สญัญาโอนกิจการทัง้หมด ขอ้ตกลง สญัญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการโอน
กิจการทัง้หมดจากเซอรว์ิส ฮอลล ์(“ธุรกรรมการโอนกิจการทัง้หมด”) 

 ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะท าการโอนกิจการทัง้หมดตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประมวลรษัฎากร และ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการควบเขา้กัน 
หรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชน จ ากัด หรือบริษัทจ ากัด เพื่อยกเว้น
รัษฎากร ลงวันที่  ณ วันที่  19 ตุลาคม พ.ศ. 2555 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้ง
ประกาศอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรื่องดงักล่าว 
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 มลูค่าการโอนกิจการดงักล่าวจะเท่ากับราคา 1,300,240,924 บาท โดย TBSP จะออกและ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของ TBSP จ านวนไม่เกิน 94,220,357 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
ในราคาเสนอขาย 13.80 บาทต่อหุน้ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิน้ 1,300,240,924 บาท ใหแ้ก่ 
เซอรว์ิส ฮอลล์ เพื่อใช้ช าระเป็นค่าตอบแทนส าหรับการซือ้และรับโอนกิจการทั้งหมดจาก
เซอรว์ิส ฮอลล์ ทั้งนี ้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน                      
ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจ ากดั ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2558 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ในเบือ้งตน้ บรษิัทฯ คาดว่าธุรกรรมการโอนกิจการทัง้หมดนีจ้ะสามารถเริ่มและด าเนินการให้
แลว้เสร็จไดภ้ายในเดือนมิถุนายน 2563 ทั้งนี ้รายละเอียดแผนการปรับโครงสรา้งกิจการ 
เป็นไปตามสารสนเทศที่ส่งมาดว้ย (สิ่งทีส่่งมาด้วย 5) 

การเขา้ท ารายการธุรกรรมการโอนกิจการทัง้หมดขา้งตน้ แมจ้ะถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยสิ์นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการ
ท ารายการที่มีนัยส าคัญที่ เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่                       
31 สิงหาคม 2551 (และที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียน
ในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ไดม้ี
การแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน”)                      
แต่เนื่องจากการโอนกิจการทัง้หมดดงักล่าว เป็นการปรบัโครงสรา้งการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม
บรษิัทฯ จึงไม่มีผลกระทบที่มีนยัส าคญัต่อทรพัยสิ์นรวมของกลุ่มบรษิัทฯ แต่อย่างใด จึงไดร้บั
ยกเว้นไม่ตอ้งค านวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยสิ์น 

อนึ่ง การเขา้ท าธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดดงักล่าวถือเป็นรายการขายหรือโอนกิจการ
ของบรษิัทท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ.2535 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ดังนั้น บริษัทฯ จะตอ้งขออนุมตัิการเขา้ท า
ธุรกรรมการโอนกิจการทัง้หมดต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ และจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่
ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่
เขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

นอกจากนี ้รายการดังกล่าวยังไดร้ับยกเว้นไม่ตอ้งไดร้ับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ   
บรษิัทฯ ตามมาตรา 89/12 (3) (ก) แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 (และที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) เพราะเป็นการท ารายการกับบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ไม่
นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัทย่อย อีกทั้งยังไดร้บั
การยกเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง 
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ไดม้ีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย
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ขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี                            
19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการปรบัโครงสรา้ง
กิจการของกลุ่มบริษัทฯ โดยการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งได้แก่ ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์   บริษัท                    
ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ผ่านบรษิัท เซอรว์ิส ฮอลล ์จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย
ที่จดัตัง้ขึน้ใหม่ ใหแ้ก่ บรษิัท ทีบีเอสพี จ ากดั (มหาชน)  

คะแนนเสียงส าหรบัการอนมุตัิ: มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 
วาระที ่9  พิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจในการด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือจ าเป็นเพื่อให้การปรับ

โครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษัท โดยการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดส าเร็จลุล่วง 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล: เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบรอ้ย   
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ไดม้ี
มติอนุมัติ ให้น า เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ มอบอ านาจให้ประธาน
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่
เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นในการท าธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งหมายความรวมถึงแต่ไม่
จ ากดัเพียงการด าเนินการดงัต่อไปนี ้

1) ด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง หรือจ าเป็นเก่ียวกับการปรบัโครงสรา้งกิจการโดยการโอน
กิจการทั้งหมด ใหแ้ก่ TBSP ไดทุ้กประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการก าหนดหรือ
เปล่ียนแปลงวันโอนกิจการ การก าหนด หรือเปล่ียนแปลงราคาซือ้ขายกิจการทัง้หมด   
ใหส้อดคลอ้งกับมลูค่ากิจการที่โอนเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของหลกัเกณฑ ์วิธีการ 
และเงื่อนไขการโอนกิจการทั้งหมดใหแ้ก่กันของบริษัทมหาชนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัด 
เพื่อการยกเวน้รษัฎากร รวมถึงประกาศอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของกรมสรรพากร 

2) พิจารณาทบทวน ปรับเปล่ียนแผนการ และ/หรือ ขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการ
ตามที่จ าเป็นและสมควร เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์และเพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบ
ใด ๆ ที่อาจจะกระทบกับการด าเนินการปรบัโครงสรา้งกิจการของกลุ่มบริษัทฯ หรือ
เพื่อใหก้ารด าเนินการปรบัโครงสรา้งกิจการมีความคล่องตวั 

3) จัดท า เจรจา และ/หรือ ลงนามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด และ/หรือ สัญญาใด ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกับการด าเนินการปรบัโครงสรา้งกิจการ ตลอดจนการจดัท าและลงนามในค า
ขอ และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการปรบัโครงสรา้งกิจการโดยการโอนกิจการ
ทั้งหมด รวมทั้งการติดต่อ จัดท าค าขอ หรือเอกสารใด ๆ และการยื่นค าขอ และ/หรือ
เอกสารดงักล่าวต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และ 
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4) ด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็น หรือเก่ียวเนื่องกบัการปรบัโครงสรา้งกิจการตามที่จ าเป็นและ
สมควรภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้งเพื่อใหก้ารปรบัโครงสรา้งกิจการส าเรจ็ลลุ่วง 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการมอบอ านาจใน
การด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นเพื่อใหก้ารปรบัโครงสรา้งกิจการของกลุ่มบริษัท 
ธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดส าเรจ็ลลุ่วง  

คะแนนเสียงส าหรบัการอนมุตัิ: มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของ               
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่10  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 32 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล:  ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 ให้ไว้ ณ วันที่                   
18 เมษายน 2563 ก าหนดใหก้ารประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสต์อ้งเป็นไปตามมาตรฐานการ
รกัษาความมั่นคงปลอดภยัของการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน 
บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชน สมาคมการคา้ และหอการคา้ ไดก้ าหนดใหก้ารประชุมสามารถ
กระท าผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดยมีผลบังคบัตามกฎหมายไดด้ว้ยนั้น ดังนั้น เพื่อเพิ่มความ
สะดวกในการจัดประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงขอเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท       
ขอ้ 32  

ความเห็นคณะกรรมการ:   เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อ 32 หมวด 4
คณะกรรมการ เพื่อใหบ้รษิัทฯ สามารถจดัประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้โดยมีรายละเอียด
ดงัตาราง   

ขอ้บงัคบับรษิัทฉบบัปัจจบุนั ข้อบังคับบริษทัทีข่อเสนอแก้ไขเพิ่มเติม 

ขอ้ 32 คณะกรรมการของบรษิัทตอ้งประชมุอย่างนอ้ย
สามเดือนต่อครัง้ การประชมุคณะกรรมการของบรษิัท ให้
จดัขึน้ ณ ที่อนัเป็นส านกังานใหญ่ของบรษิัทหรือจงัหวดั
ใกลเ้คยีง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผูซ้ึ่ง
ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด 

ขอ้ 32 คณะกรรมการของบรษิัทตอ้งประชมุอย่างนอ้ย
สามเดือนต่อครัง้ การประชมุคณะกรรมการของบรษิัท ให้
จดัขึน้ ณ ที่อนัเป็นส านกังานใหญ่ของบรษิัทหรือจงัหวดั
ใกลเ้คยีง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผูซ้ึ่ง
ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด 
 
การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริษัท  สามารถด า เนินการจัดการประชุม ผ่าน ส่ือ
อิเล็กทรอนิกสไ์ด ้ โดยใหป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ตามที่กฎหมายก าหนด และตามมาตรฐานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมาย  และใหร้วมถึงประกาศ ขอ้ก าหนด ขอ้กฎหมาย
ใดๆ ที่เก่ียวขอ้งทั้งที่มีอยู่แลว้ในปัจจุบันหรือที่จะมีแก้ไข
เพิ่มเติมในอนาคต 



12 
 

 
อนึ่ง ในการส่งหนงัสือเชิญประชมุและเอกสาร
ประกอบการประชมุจะส่งโดยจดหมายอเิล็กทรอนิกสก์็ได้
ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดและตอ้งจดัเก็บ
ส าเนาหนงัสือเชิญประชมุและเอกสารประกอบการประชมุ
เป็นหลกัฐาน โดยจะจดัเก็บในรูปแบบขอ้มลู
อิเล็กทรอนิกสก์็ได ้

และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมข้อบังคับ
บริษัทข้อ  32  ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์โดยให้มีอ านาจแก้ไขและ
เพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

คะแนนเสียงส าหรบัการอนมุตัิ: มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่11 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคท์ี่จะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนในการประชมุครัง้นี ้ 
โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและ
ดูแลหุน้ ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพรอ้ม
เอกสารประกอบมายงับรษิัท ภายในวันที ่20 พฤษภาคม 2563  

ทั้งนี ้เพื่อเป็นการรกัษาสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุ้นในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ย
ตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถื้อหุน้สามารถ
มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบหนังสือ         
มอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามข้อมูล
กรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ และนิยามกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ทัง้นี ้บริษัทไดอ้  านวย
ความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ในหนงัสือมอบฉนัทะ ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นีด้ว้ย 

นอกจากนี ้ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน ที่ผู้เข้าร่วม
ประชุมตอ้งน ามาแสดงในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โดยบริษัทจะด าเนินการประชุมตามขอ้บังคับ
ของบรษิัทที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ (สิ่งทีส่่งมาด้วย 7)  
 ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซตข์องบริษัท (www.tks.co.th) และหาก                
ผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะขอรบัหนงัสือรายงานประจ าปี 2562 สามารถติดต่อขอรบัไดท้ี่ ส านกัเลขานุการกรรมการ หรือ
กรอกแบบฟอรม์ขอรบัหนงัสือ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) โดยส่งโทรสารไปที่หมายเลข  0 2784 5885 เพื่อบริษัทจะไดจ้ดัส่งให้
ท่านต่อไป  
 
 

http://www.tks.co.th/
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และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกต่อผูถื้อหุน้ บริษัทไดม้ีบริการรถตู ้รบั -ส่ง โดยมีจุดนัดพบที่อาคารตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ขา้งสถานทูตจีน)  โดยรถตูจ้ะออกเดินทางในเวลา 11.30 น. และ 12.00 น. มายังสถานที่
ประชุม และออกจากสถานที่ประชุม ไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายหลงัเสร็จสิน้การประชมุ รวมทัง้ ไดจ้ดัท า
แผนที่ตัง้สถานที่ประชุมส าหรับท่านที่ประสงคจ์ะเดินทางมาประชุมดว้ยตนเอง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) ที่แนบมาพรอ้ม
หนงัสือเชิญประชมุนี ้

 
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ของบรษิัทท่ีมีรายชื่อในวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธ์ิในการเขา้รว่มประชมุสามญั 

ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) ณ ห้องประชุม                  
มงคลสุธี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว 
กรุงเทพมหานคร 10230               

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

                                                  (นายจตุิพนัธุ ์มงคลสธีุ) 
 รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ 

 


