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หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

 

เร่ือง ขอเชิญเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

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

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
  2. รายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) 

3. ข้อมลูของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออก
จากต าแหนง่ตามวาระ  

4. ข้อมลูของผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือประจ าปี 2562 
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. แบบฟอร์มขอรับหนงัสอืรายงานประจ าปี 2561  
10. การใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2561 
11. แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 ของบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ประชมุเมื่อวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์  2562 ได้มีมติให้จดัการประชมุสามญัประจ าปี 2562 ในวนัพฤหสับดีที่ 25 เมษายน 2562              
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุธี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์              
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  
20 เมษายน 2561  และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์  
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และกระทรวง
พาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของบริษัท (www.tks.co.th) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 
20 เมษายน 2561 ได้มีการบนัทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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คะแนนเสยีงส าหรับการอนมุตัิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ              
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และข้อมูลส าคัญอื่นที่ปรากฏ         
อยูใ่นรายงานประจ าปี 2561 ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัทในรอบปี 2561 

คะแนนเสยีงส าหรับการอนมุตัิ  เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ประจ าปี 2561 ส าหรับรอบบัญชีสิน้สุด ณ 31 ธันวาคม 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานท่ี
เกิดขึน้ในรอบปี 2561 พร้อมทัง้ได้จดัท างบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปีสิน้สดุ ณ รอบปี
บัญชีของบริษัทฯ และผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2561  ทีไ่ด้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือ
เชิญประชมุครัง้นี ้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

 งบดลุและงบก าไรขาดทนุของบริษัท มีดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงนิ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สนิทรัพย์รวม 4,094.43 3,047.43 
หนีส้นิรวม 1,432.82 554.20 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 2,661.61 2,493.23 
ขายสทุธิ 2,059.94 309.93 
ก าไรสทุธิ 323.30 322.84 
ก าไรตอ่หุ้น (บาท) 0.79 0.79 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี 
2561 รอบบญัชีสิน้สดุ ณ 31 ธนัวาคม 2561 ที่ได้ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก
ผู้ สอบบัญชีของบริษัท ซี ดับเบิล้ยู ดับเบิล้ยู พี จ ากัด และได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

คะแนนเสยีงส าหรับการอนมุตัิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ                 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้น

ปันผลและเงนิสด ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไร
สทุธิในแตล่ะปีที่มีผลก าไรจากการด าเนินงาน  แตท่ัง้นีจ้ะต้องไมม่ีขาดทนุสะสมในสว่นของ
ผู้ ถือหุ้น โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัท (งบการเงินเฉพาะกิจการ)   และ
ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดวา่ คณะกรรมการบริษัท อาจ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว หากบริษัทฯ มีผลก าไรให้รายงาน
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวถดัไป 

ส าหรับการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานในปี 2561 คณะกรรมการ
บริษัท ได้พิจารณาถึงศักยภาพการเติบโตของผลการด าเนินงาน แผนการลงทุน ความ
จ าเป็นและความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจดัสรรเงินทนุไว้สว่นหนึง่เพื่อการลงทนุ
และสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ ถือหุ้น  โดยรายละเอียดการจัดสรรเงินก าไร 
และการจ่ายปันผลประจ าปี 2561 สรุปได้ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ    *  บริษัทได้เปลีย่นนโยบายการบญัชีเกี่ยวกับเงินลงทนุในบริษัทร่วม และเงินลงทนุในบริษัทย่อยส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจากเดิมแสดง
ตามวิธีราคาทนุเปลีย่นเป็นแสดงตามวิธีสว่นได้เสยี 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไร
เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  และจ่ายปันผลให้กับผู้ ถือหุ้ นของบริษัทจากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2561 และจากก าไรสะสม ดงันี ้

 

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2561 ปี 2560* ปี  2559* 
1.ก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  (ล้านบาท) 

322.84 335.59 336.60 

2.ก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรรตามงบการเงิน 
   เฉพาะกิจการ(ล้านบาท) 

1,303.19 1,243.68 1,140.98 

3.จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 420.21 360.21 360.21 
4.เงินปันผล 0.65 0.67 0.65 
   4.1 เงินปันผลระหวา่งกาล(บาท:หุ้น) 0.18 0.15 0.15 
   4.2 เงนิปันผลปลายปี (บาท:หุ้น) 0.37 0.52 0.50 
   4.3 หุ้นปันผล(บาท:หุ้น) 0.10 ไมม่ี ไมม่ี 
5.รวมปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) 273.13 241.34 234.13 
6.ก าไรสทุธิตอ่หุ้น 0.79 0.92 0.93 
7.อตัราสว่นเงินปันผล/ก าไรสทุธิ 82.30% 72.83% 69.6% 
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1. ส ารองตามกฎหมาย 

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการจัดสรรก าไร
สุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 10,200,000 บาท เพื่อให้ส ารองตามกฎหมาย                
ครบตามจ านวนที่กฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯก าหนด ภายหลงัจากที่บริษัทฯ  
เพิ่มทนุจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายเป็นหุ้นปันผล 

2. เงนิปันผลประจ าปี(เงนิสด) 

1) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้ นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินไม่เ กิน 
231,113,722.90 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอตัรา
หุ้นละ 0.18 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายระหวา่งกาลจ านวนทัง้สิน้ 75,637,218.10 
บาท  

ดังนัน้ บริษัทฯ จึงจะจ่ายเงนิปันผลปลายปี (เพิ่มเติม) ในอัตราหุ้นละ 0.37 
บาท หรือคิดเป็นเงนิปันผลจ่ายจ านวนไม่เกิน 155,476,503.80 บาท 

2)  จ่ายปันผลในรูปของหุ้ นปันผล เ ป็นหุ้ นสามัญของบริษัท จ านวนไม่เ กิน  
42,021,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1.00 บาท รวมมูลค่าทัง้สิน้ไม่เ กิน 
42,021,000  บาท (ในอตัรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอตัราการ
จ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุ้ น) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นรายใดมีเศษหุ้ นเดิมหลังการ
จดัสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัรา
หุ้นละ 0.10 บาท 

การจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล และเงินปันผลปลายปี(เงนิสด) รวมเป็นเงนิปัน
ผลจ่าย 0.47 บาทต่อหุ้น บริษัทฯจะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.047 
บาทตอ่หุ้น จากเงินท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับ ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผล และหุ้นปันผลสทุธิ
เทา่กบั  0.423 บาทตอ่หุ้น 

เงินปันผลจ่ายทัง้ปี เท่ากบัอตัราหุ้นละ 0.65 บาท เป็นการจ่ายปันผลทัง้ในรูปแบบของหุ้น
ปันผลและเงินสด คิดเป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 273,134,398.60 บาท    

โดยก าหนดรายช่ือผู้มีสทิธิได้รับเงินปันผล  (Record  Date) ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2562 และ
จะด าเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562 

ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงนิปันผลยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนุมัติจาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

หมายเหต ุ : ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้เน่ืองจากเป็นการจ่ายจากเงินปัน
ผลหรือเงินสว่นแบ่งก าไร ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามารวมค านวณเป็นรายได้เพ่ือเสียภาษีนิตบิคุคล 

คะแนนเสยีงส าหรับการอนมุตัิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ             
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
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วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้น าออกจ าหน่าย 

และแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล สืบเนื่องจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2561 ที่มีมติ
อนุมัติให้มีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการ              
ถือหุ้น (Rights Offering) จ านวน 420,206,768 หุ้น และภายหลงัจากการจดัสรรหุ้นเพิ่ม
ทนุดงักลา่ว มีหุ้นทัง้สิน้ 420,206,767 หุ้น จึงยงัคงมีหุ้นจดทะเบียนที่ยงัมิได้ออกจ าหนา่ย
จ านวน 1 หุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 
420,206,768 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่  420,206,767 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นสามญั
จดทะเบียนที่คงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้ น (Rights Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 1/2561 
จ านวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทข้อ 4 ให้สอดคล้องคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนเป็นดงันี ้

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 420,206,767  บาท (สี่ร้อยยี่สิบล้านสองแสนหกพนั
เจ็ดร้อยหกสบิเจ็ดบาท) 

 แบง่ออกเป็น 420,206,767 หุ้น (สี่ร้อยยี่สิบล้านสองแสนหกพนั
เจ็ดร้อยหกสบิเจ็ดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 420,206,767 หุ้น (สี่ร้อยยี่สิบล้านสองแสนหกพนั
เจ็ดร้อยหกสบิเจ็ดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (- หุ้น)” 

คะแนนเสยีงส าหรับการอนมุตัิ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 31 และข้อบังคับบริษัทข้อ  3                  
ได้ก าหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ  หรือข้อบงัคบัของบริษัท จะกระท าได้
โดยเมื่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล การจ่ายปันผลโดยออกหุ้ นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม ตามรายละเอียดที่เสนอใน                
วาระที่ 4 บริษัทฯ จ าเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่
จ านวน จ านวน 42,021,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท เพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผล ดงันี ้

ทนุจดทะเบียนเดมิ  420,206,767.00 หุ้น มลูคา่  420,206,767.00 บาท 

เพิ่มทนุจดทะเบียน 42,021,000.00 หุ้น มลูคา่    42,021,000.00 บาท 

ทนุจดทะเบียนใหม ่ 462,227,767.00 หุ้น มลูคา่   462,227,767.00 บาท 
และแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4.เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน ดงันี ้

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 462,227,767  บาท (สี่ร้อยหกสิบสองล้านสองแสน
สองหมื่นเจ็ดพนัเจ็ดร้อยหกสิบ
เจ็ดบาท) 

 แบง่ออกเป็น 462,227,767  หุ้น (สี่ร้อยหกสิบสองล้านสองแสน
สองหมื่นเจ็ดพนัเจ็ดร้อยหกสิบ
เจ็ดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 462,227,767 หุ้น (สี่ร้อยหกสิบสองล้านสองแสน
สองหมื่นเจ็ดพนัเจ็ดร้อยหกสิบ
เจ็ดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (- หุ้น)” 

 

คะแนนเสยีงส าหรับการอนมุตัิ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 31 และข้อบังคับบริษัทข้อ  3             
ได้ก าหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ  หรือข้อบงัคบัของบริษัท จะกระท าได้
โดยเมื่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 7  พิจารณาอนุมตัิจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 42,021,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล การเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 42,021,000 หุ้ น ตามที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
พิจารณาในวาระที่ 6 เป็นการเพิ่มทุนโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อจัดสรรไว้จ่ายเป็นหุ้ นปันผล
จ านวนไมเ่กิน 42,021,000 หุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้ นเพิ่มทุนจ านวน 
42,021,000 หุ้น เพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผล 

คะแนนเสยีงส าหรับการอนมุตัิ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ ในปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  และข้อบงัคบัของ
บริษัท ข้อ 18 ก าหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้  ให้กรรมการออก
จากต าแหนง่อยา่งน้อยหนึง่ในสามเป็นอตัรา   ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้   ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกับหนึ่งในสาม  อนึ่ง  กรรมการที่ออกตาม
วรรคหนึ่ง  ชอบที่จะได้รับการแต่งตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้
เลือกเข้าด ารงต าแหน่งใหม่อีกครัง้ กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่
สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้   ให้จับสลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้
กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการลว่งหน้าระหวา่งวนัท่ี 16 ตลุาคม 2561– 31 มกราคม 2562 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและรายช่ือบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการ 

ในปี 2562 มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ ดงันี ้
1. นางเสาวนีย์ กมลบตุร* กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. นายจตุิพนัธุ์ มงคลสธีุ กรรมการ 
3. นายวีระชยั ศรีขจร  กรรมการ  

หมายเหตุ * บริษัทพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

เนื่องจากนายวีระชยั  ศรีขจร ได้แสดงความประสงค์ไมข่อกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ
อีกวาระหนึง่  

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งในการประชุมสามญั         
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ได้พิจารณาจากคณุสมบตัิเป็นรายบคุคลแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่
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ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการ 
2 ทา่นและแตง่ตัง้กรรมการใหม ่1 ทา่น ดงันี ้  

1. นางเสาวนีย์  กมลบตุร  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (ตอ่วาระ) 
2. นายจตุิพนัธุ์ มงคลสธีุ  กรรมการ (ตอ่วาระ) 
3. นายประเสริฐ บญุสมัพนัธ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  (แตง่ตัง้ใหมแ่ทน 

นายวีระชยั ศรีขจร กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
และไมป่ระสงค์จะตอ่วาระเป็นกรรมการ) 

ซึ่งบุคคลที่เสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นบุคคลผู้ทรงคณุวฒุิที่มีคณุสมบตัิ
เหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ 
ความสามารถ และมีประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ โดยนางเสาวนีย์ 
กมลบุตร ซึ่ง เป็นกรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่งกรรมการมาเป็นระยะเวลา 6 ปี                           
และนายประเสริฐ บญุสมัพนัธ์ ทัง้ 2 ทา่น ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่มีคณุสมบตัิสอดคล้องกบั
นิยามกรรมการอิสระของคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ  
อีกทัง้ได้น าความรู้ ประสบการณ์ มาให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และเป็น
บคุคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นสว่นหรือกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับบริษัท จึงเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาเลือกตัง้บุคคลทัง้  3 ท่านเข้าเป็นกรรมการบริษัท  
(รายละเอียดบุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมา 
ด้วย 3) 

คะแนนเสยีงส าหรับการอนมุตัิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ              

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 ก าหนดวา่ "การจ่ายคา่ตอบแทน
กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"  ตามนโยบายการก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะค านงึถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กบับริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทน
กรรมการดงักลา่วนัน้ เพียงพอท่ีจะจงูใจให้กรรมการมคีณุภาพและสามารถปฏิบตัิหน้าทีใ่ห้
บรรลเุปา้หมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่ก าหนด โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส สร้างความ
มัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 โดยยึดนโยบาย                 
การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกบัคา่เฉลีย่ของบริษัท
จดทะเบียน จากรายงานผลส ารวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของ
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย และพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและ
การเติบโตด้านผลการด าเนินงานของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติ มีอัตราค่าตอบแทนประจ าปี  2562 ส าหรับคณะกรรมการและ
คณะอนกุรรมการในชดุตา่งๆ ในอตัราเทา่กบัอตัราคา่ตอบแทนปี 2561 
ค่าตอบแทนกรรมการ, คณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 

ต าแหนง่ เบีย้ประชมุ(บาท/คน/ครัง้) 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนกุรรมการ 

ประธานกรรมการ 40,000 30,000 18,000 
กรรมการ 25,000 25,000 18,000 
คา่ตอบแทนทัง้ปี ไมเ่กิน 3,000,000 บาท 
หมายเหตุ : คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบตอ่สงัคม 

ในรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ค่าเบีย้ประชุมรวมรายปีของ
คณะกรรมการชดุตา่งๆ เป็นจ านวนเงิน 2,498,000 บาท  

คะแนนเสยีงส าหรับการอนมุตัิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุม             
ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ แต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้
ผู้ สอบบัญชีจะแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้  และในข้อบังคับของบริ ษัท ข้อ 48  
ก าหนดว่า  ผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่ง  หน้าที่
ใดๆ ของบริษัท  

ในการคดัเลือกผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือก
ผู้สอบบญัชีจากบริษัท  เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัท ประจ าปี 2562 เนื่องจาก เพื่อให้การสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึง
บริษัทในกลุ่มของบริษัท ที.เค.เอส. เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี
เดียวกนั และเพื่อประโยชน์ตอ่การจดัท างบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย รวมถึง
บริษัทในกลุม่ของบริษัท ที.เค.เอส. จึงเห็นสมควรเสนอพิจารณาแต่งตัง้ บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท โดยเสนอพิจารณาค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2562 ดงันี ้
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หนว่ย : บาท 

ค่าสอบบัญช ี
**2562 *2561 เพิ่ม/(ลด) เพิ่ม(ลด) % 

ปีที่เสนอ   

คา่ตรวจสอบบญัชี(ประจ าปี) 990,000 450,000 540,000 120.00 
คา่สอบทาน(ไตรมาส) 480,000 360,000 120,000 33.33 

รวมค่าสอบบัญช ี 1,470,000 810,000 660,000 81.48 

ค่าธรรมเนียมอื่น       

   - คา่แปลงบการเงินภาษาองักฤษ - 60,000 - - 
รวมค่าสอบบัญชีและค่าธรรมเนียมอื่น 1,470,000 870,000 600,000 68.97 

หมายเหต ุ:   *  คา่สอบบญัชีบริษัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั ผู้สอบบญัชีเดิม 
    ** คา่สอบบญัชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จ ากดั ผู้สอบบญัชีที่เสนอขอในการประชมุครัง้นี ้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณาอนมุตัิ ดงันี ้
1. แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดัเป็นผู้สอบบญัชีของ

บริษัท ประจ าปี 2562 ตามรายช่ือต่อไปนี ้โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนหนึ่งต่อไปนี ้
เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามใน
รายงานการสอบบญัชี (รายละเอียดประวตัิผู้สอบบญัชีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4) 

 

รายช่ือผู้สอบบญัชี เลขทะเบียนใบอนญุาต จ านวนปีที่สอบบญัชีบริษัท 

1. นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ 3757 ยงัไมเ่คยลงลายมือช่ือในงบการเงิน 
2. นายวชัระ   ภทัรพิทกัษ์ 6669 ยงัไมเ่คยลงลายมือช่ือในงบการเงิน 
3. นางสาวมาริษา  ธนาธรบรรพกลุ 5752 ยงัไมเ่คยลงลายมือช่ือในงบการเงิน 

 
โดยผู้สอบบญัชีทัง้ 3 รายข้างต้นที่เสนอมีคุณสมบตัิตามที่ส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด มีความเป็นอิสระ มีความเช่ียวชาญใน

การสอบบญัชี  

ทัง้นี  ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด  และผู้ สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มี
ความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ เก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด  
จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทและ
บริษัทยอ่ย 

2.  อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 1,470,000 
บาท (เพิ่มขึน้จากปี 2561 เป็น จ านวน 600,000 บาท) 
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นอกจากนี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อย 
จ านวน 3 บริษัท  โดยมีค่าสอบบญัชีและค่าบริการอื่น รวมเป็นจ านวนเงิน 2,45,000 บาท 
ซึง่บริษัทยอ่ยเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่าย  

คะแนนเสยีงส าหรับการอนมุตัิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ               
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

 

วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนในการประชมุครัง้นี ้ 
โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.  
ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ
ดูแลหุ้น) ดงัรายละเอียดปรากฏตามแบบหนงัสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ ส่งมาด้วย 8) และโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อม
เอกสารประกอบมายงับริษัท ภายในวนัท่ี 17 เมษายน 2562  

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)  

 ผู้ ถือหุ้ นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท (www.tks.co.th) และหาก                
ผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนงัสือรายงานประจ าปี 2561 สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ส านกัเลขานกุารกรรมการ หรือ
กรอกแบบฟอร์มขอรับหนงัสือ (สิ่งที่ ส่งมาด้วย 9) โดยสง่โทรสารไปที่หมายเลข  0 2784 5885 เพื่อบริษัทจะได้จดัสง่ให้
ทา่นตอ่ไป  

และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทได้มีบริการรถตู้  รับ-ส่ง โดยมีจุดนดัพบที่อาคารตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)  โดยรถตู้จะออกเดินทางในเวลา 12.00 น. และ 12.30 น. มายงัสถานที่
ประชมุ และออกจากสถานท่ีประชมุ ไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายหลงัเสร็จสิน้การประชมุ รวมทัง้ฯ ได้จดัท า
แผนที่ตัง้สถานที่ประชุมส าหรับท่านที่ประสงค์จะเดินทางมาประชุมด้วยตนเอง (สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 11) ที่แนบมาพร้อม
หนงัสอืเชิญประชมุนี ้
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จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีมีรายช่ือในวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน  2562 เวลา 13.30 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ ห้องประชุม                  
มงคลสุธี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร                            

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

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

       
  
 

                                                     (นายสมคิด เวคินวฒันเศรษฐ์) 
 กรรมการผู้จดัการ 
 


