
 

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 
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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 
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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 

 



สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1







































สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนด 

ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

1. พลเอกมงคล อัมพรพิสิฏฐ ์
 
อาย ุ

 
79 ปี 

สญัชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
บริษัท 

12 พฤษภาคม 2552 (10 ปี 5 เดือน) 

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัท    ไม่มี 
วฒิุการศกึษา • โรงเรียนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ จปร. รุน่ที่ 9 

• ปริญญาปรชัญาดษุฎบีณัฑิต (กิตติมศกัดิ์)  สาขารฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
การอบรมหลกัสตูรที่จดัโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
(Thai Institute Of Directors : IOD) 
 

• Finance for Non - Finance Director (FND) 1/2001 

• Director Accreditation Program (DAP) 39/2005 

• Director Certification Program (DCP) 61/2005 

• Role of the Chairman (RCP) 17/2017 
การอบรมหลกัสตูรอ่ืนๆ • หลกัสตูรผูบ้งัคบัหมวดทหารราบ 

• หลกัสตูรจู่โจม รุน่ที่ 5 

• หลกัสตูรศิษยก์ารบิน รุน่ที่ 4 

• หลกัสตูรนายทหารราบชัน้นายพนั โรงเรียนทหารราบสหรฐัฯ 

• หลกัสตูรโดดรม่นายทหาร รุน่ที่ 2 

• หลกัสตูรหลกัประจ า ชดุที่ 48  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

• หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน รุน่ที่ 4 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร    

• หลกัสตูรสิทธิของเจา้หนี/้ลกูหนี ้ปัญหาอปุสรรคและกลยทุธใ์นการบริหาร แผนฟ้ืนฟกูิจการ 
       ศาลลม้ละลายกลาง 

• หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ วตท.4 

• หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู ดา้นการคา้และการพาณิชย ์มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย TEPCOT รุน่
ที่ 2 

ประสบการณท์ างาน  
 
 
 

2549 - 2552   ประธานกรรมการ บมจ. ไออารพ์ีซี 
2546 - 2549   ประธานคณะผูบ้ริหารแผนฟ้ืนฟกูิจการ  บมจ.อตุสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย 
2545 - 2548   ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย  
2543 - 2545   ประธานกรรมการ  บจก.ท่าอากาศยานกรุงเทพแห่งใหม่ (บ.ท.ม.)  
2543 - 2545   กรรมการ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ท.อ.ท.) 
2542 - 2544    กรรมการ บมจ.การบินไทย 
2542 - 2544    นายกสภา สถาบนัราชภฏัล าปาง 
2542 - 2543    รองประธานกรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ป.ต.ท.) 
2539 - 2543    กรรมการ บมจ.ธนาคารทหารไทย 
2539 - 2542    นายกสมาคม สมาคมศิษยเ์ก่าสวนกหุลาบวทิยาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ ์
2538              ประธานกรรมการ  องคก์ารสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) 
2530 - 2539    สมาชิกวฒิุสภา 

 
 

 



สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
-  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์    ไม่มี 

-  กิจการอ่ืน 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้
ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการ
ของบริษัท) 

ไม่มี 

คณุสมบตัติอ้งหา้ม ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกบัทรพัยส์ินซึ่งไดก้ระท าโดยทจุริต 
ไม่มีประวตัิการท ารายงานที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

การเขา้รว่มประชมุในปี 2562 
ประชุม จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม / จ านวนคร้ังประชุมทัง้หมด 

คณะกรรมการบริษัท 7/7 
คณุสมบตัิเพิ่มเติมส าหรบักรรมการอิสระที่ไดร้บัการเสนอชื่อ 
การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ บริษัทใหญ ่/ บริษัทย่อย / บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
2. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย) ไม่เป็น 
3. มีความสมัพนัธท์างธรุกิจทีมี่นยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ ไม่มี 

 
 



สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ 

 
2. นายอารีพงศ ์ภู่ชอุ่ม 
 
อาย ุ

 
62 ปี 

สญัชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัท 2 มกราคม 2562 (1 ปี) 
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัท    ไม่มี 
วฒิุการศกึษา • ปริญญาเอก สาขาดา้นการเงิน, University of Mississippi, สหรฐัอเมริกา 

• ปริญญาโท  สาขาดา้นการเงิน, Marshall University, สหรฐัอเมริกา 

• ปริญญาตรี  สาขาดา้นการจดัการระหว่างประเทศ, Boston University, สหรฐัอเมริกา 
การอบรมหลกัสตูรที่จดัโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (Thai 
Institute Of Directors : IOD) 
 

• Director Certification Program (DCP) 3/2000 

การอบรมหลกัสตูรอ่ืนๆ • หลกัสตูร “Government Debt Monitoring System”  ธนาคารโลก (World Bank)  

• หลกัสตูร “Global Trend and Public Enterprise Reform”  Harvard University สหรฐัอเมรกิา 

• หลกัสตูร “Awareness, Vision, Imagination, Responsibility, Action (AVIRA)” สถาบนั 
INSEAD ฝรั่งเศส 

• หลกัสตูร “ผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ รุน่ที่ 4”(วตท.) สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  

• หลกัสตูร “ผูบ้ริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู รุน่ที่ 14” (บยส.) ส านกังานศาลยตุธิรรม 

• หลกัสตูร “การป้องกนัราชอาณาจกัร รุน่ที่ 46” (วปอ.) วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  

• หลกัสตูร “ผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน รุน่ที่ 1” (วพน.) สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
กระทรวงพลงังาน  

ประสบการณท์ างาน  
 
 
 
 

2559-2560       ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
2558-2560       ประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
2557-2558       กรรมการบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
2557-2558       ประธานกรรมการธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
2557-2558       รองประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
2557-2557       กรรมการ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
2556-2557       กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 

-  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์    2561-ปัจจบุนั    รองประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง  
                         (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

-  กิจการอ่ืน 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้
ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั
และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั) 

2558-ปัจจบุนั    กรรมการ ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

 



สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 
 
คณุสมบตัติอ้งหา้ม ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกบัทรพัยส์ินซึ่งไดก้ระท าโดยทจุริต 

ไม่มีประวตัิการท ารายงานที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
การเขา้รว่มประชมุ ปี 2562 

ประชุม จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม/ จ านวนคร้ังประชุมทั้งหมด 

คณะกรรมการบริษัท 6/7 

คณะกรรมการตรวจสอบ 4/5 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1/1 

 
คณุสมบตัิเพิ่มเติมส าหรบักรรมการอิสระที่ไดร้บัการเสนอชื่อ 
การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ บริษัทใหญ ่/ บริษัทย่อย / บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
2. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชพี (เช่นผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย) ไม่เป็น 
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ ไม่มี 

 



สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนด

ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

3. นางสาวสุธิดา  มงคลสุธี 
อาย ุ 38 ปี 
สญัชาติ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท 
วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 2 มกราคม 2563  

[แต่งตัง้แทนนางปรารถนา มงคลกลุ ครบวาระปี 2563] 
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัท    20,632,037 หุน้ (4.46 %) 
วฒิุการศึกษา • ปรญิญาตร ีบริหารบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) สาขาการเงินและการธนาคาร จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ ณ ควีน แมรี่ มหาวิทยาลยัแห่งลอนดอน ประเทศองักฤษ 
การอบรมหลกัสตูรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute 
Of Directors : IOD) 

• Director Certification Program (DCP) 233/2016 

การอบรมหลกัสตูรอืน่ๆ • หลกัสตูรผูป้ฏิบติังานเลขานกุารบริษัท (FPCS) สมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทย ปี 2552 

• หลกัสตูรประกาศนียบตัรส าหรบัเลขานกุารบริษัท สถาบนัส่งเสรมิกรรมการบรษิัทจดทะเบียนไทย ปี 2552 

• หลกัสตูร TLCA Executive Development Program (EDP) รุน่ท่ี 7 ปี 2554 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

• หลกัสตูรประกาศนียบตัรผูน้ ายคุใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบนัพระปกเกลา้ 

• หลกัสตูร Academy of Business Creativity สถาบนัพฒันาความคิดสรา้งสรรคเ์ชิงธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัศรปีทมุ 

• หลกัสตูรนกัอตุสาหกรรมรุน่ใหม่ (Young F.T.I.) รุน่ 1 สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ประสบการณท์ างาน  
 
 
 
 

2558 - 2562 กรรมการสื่อสารประชาสมัพนัธอ์งคก์รและกิจกรรมเพื่อสงัคม บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 

2556 - 2558 กรรมการบริหารความเสี่ยงดา้นการเงิน บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
2556 - 2557 ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน และเลขานกุารบริษัท  บรษิัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 
2555 – 2556 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน และเลขานกุารบรษิทั บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
2552 – 2554 เลขานกุารบรษิัท บรษิัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
2547 – 2549 Management Trainee / Institutional Dealer / นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์ บริษัท หลกัทรพัยย์โูอบี 

เคยเ์ฮียน  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจบุนั 

-  บรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์    2558 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสี่ยงดา้นกฎหมาย บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสี่ยงดา้นปฏิบติัการ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการธรรมาภิบาล บรษิัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2557 - ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บรษิัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีบีเอสพ ีจ ากดั (มหาชน) 

-  กิจการอื่น 
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนและไม่ไดป้ระกอบ
กิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ
แข่งขนักบักิจการของบริษัท) 

ไม่ม ี

คณุสมบติัตอ้งหา้ม ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเกี่ยวกบัทรพัยส์นิซึ่งไดก้ระท าโดยทจุริต 
ไม่มีประวติัการท ารายงานท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
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ข้อมูลของผู้สอบบัญชีทีไ่ด้รับการเสนอชื่อ ประจ าปี 2563 

 

1. นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ ์
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3757 
ส านกังานสอบบญัชี บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ประวตัิการศกึษา  ปรญิญาตรดีา้นการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์(บช.บ ) 
ประสบการณท์ างาน 32 ปี 

 

 

2. นายวัชระ  ภทัรพทิกัษ ์
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6669 
ส านกังานสอบบญัชี บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ประวตัิการศกึษา • ปรญิญาตรบีญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• ปรญิญาโทมหาธุรกิจบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ประสบการณท์ างาน 22 ปี 

 

3. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5752 
ส านกังานสอบบญัชี บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ประวตัิการศกึษา • ปรญิญาโท สาขา Executive MBA 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
• ปรญิญาตร ีสาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ประสบการณท์ างาน 25 ปี 
 

ทัง้นีผู้ส้อบบญัชีทัง้ 3 รายที่ไดร้บัการเสนอช่ือขา้งตน้ไม่มีความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สียกบับรษิัท บรษิัทย่อย ผูบ้รหิาร               

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว 
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สารสนเทศของบริษทั ท.ีเค.เอส. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ ์โดย
วิธีการโอนกิจการทัง้หมด 

ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2563 ของบรษิัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ 
“TKS”) เมื่อวนัที่ 19 กุมภาพนัธ ์2563 ไดม้ีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการของกลุ่มบริษัทฯ โดย
การโอนกิจการทัง้หมด ซึ่งไดแ้ก่ ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพข์องบริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเมน้ท ์จ ากัด (“SPM”)  โดยใหบ้รษิัท 
เซอรว์ิส ฮอลล ์จ ากัด (“เซอรว์ิส ฮอลล์”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 99.99  ของจ ำนวนหุน้ที่จด
ทะเบียนและช ำระแลว้ของเซอรว์ิส ฮอลล)์ เขา้ท ารายการโอนกิจการทัง้หมดของเซอรว์ิส ฮอลล ์ซึ่งหมายถึง ทรพัยสิ์น หนีสิ้น 
สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบทัง้หมดของเซอรว์สิ ฮอลล ์ที่มีอยู่ในปัจจบุนั และที่จะมีในอนาคต ณ วนัโอนกิจการทัง้หมด ซึ่ง
รวมถึงหุน้สามญัจ านวน 29,999,994 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ใน SPM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุน้โดยเซอรว์ิส ฮอลล ์
(หรือคิดเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจ ำนวนหุน้ที่จดทะเบียนและช ำระแลว้ของ SPM) และธุรกิจของบริษัท มารเ์วลแพค จ ากัด ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของ SPM ใหแ้ก่บริษัท ทีบีเอสพี จ ากัด (มหาชน) (“TBSP”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุน้           
รอ้ยละ 97.172) ที่ราคา 1,300,240,924 บาท รวมถึงการเขา้ท าสญัญาโอนกิจการทัง้หมด ขอ้ตกลง สญัญาอื่น ๆ และเอกสาร
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโอนกิจการทัง้หมดจากเซอรว์ิส ฮอลล ์(“ธุรกรรมการโอนกิจการทัง้หมด”) 

ทั้งนี ้ บริษัทฯ จะท าการโอนกิจการทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการควบเขา้กนั หรือโอนกิจการทัง้หมดใหแ้ก่กนัของบริษัทมหาชน 
จ ากัด หรือบริษัทจ ากัด เพื่อยกเวน้รษัฎากร  ลงวันที่ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555  (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมทัง้
ประกาศอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรื่องดงักล่าว 

มลูค่าการโอนกิจการดงักล่าวจะเท่ากับราคา 1,300,240,924 บาท โดย TBSP จะออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน
ของ TBSP จ านวนไม่เกิน 94,220,357 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 13.80 บาทต่อหุน้ คิดเป็นมลูค่ารวม
ทั้งสิน้ 1,300,240,924 บาท ใหแ้ก่ เซอรว์ิส ฮอลล์ เพื่อใชช้ าระเป็นค่าตอบแทนส าหรบัการซือ้และรบัโอนกิจการทัง้หมดจาก
เซอรว์ิส ฮอลล ์ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้
บรษิัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2558 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

การเขา้ท ารายการธุรกรรมการโอนกิจการทัง้หมดขา้งตน้ แมจ้ะถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 
2547 ลงวนัที่ 29 ตุลาคม 2547(และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยส์ิน”) 
แต่เนื่องจากการโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว เป็นการปรบัโครงสรา้งการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จึงไม่มีผลกระทบที่มี
นัยส าคัญต่อทรพัยสิ์นรวมของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด จึงไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งค านวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องรายการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น 
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อนึ่ง การเขา้ท าธุรกรรมการโอนกิจการทัง้หมดดงักล่าวถือเป็นรายการขายหรือโอนกิจการของบริษัทที่ส  าคัญใหแ้ก่
บุคคลอื่น ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ดังนั้น  
บริษัทฯ จะตอ้งขออนมุตัิการเขา้ท าธุรกรรมการโอนกิจการทัง้หมดต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจาก
ที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

นอกจากนี ้รายการดงักล่าวยงัไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ตามมาตรา 89/12 (3) 
(ก) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) เพราะเป็นการท ารายการกับ
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทย่อย อีกทัง้ยงัไดร้บัการ
ยกเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียว
โยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 
2546 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  

บรษิัทฯ จึงขอเรียนแจง้รายละเอียดของแผนการปรบัโครงสรา้งธุรกิจสื่อส่ิงพิมพ ์โดยวิธีการโอนกิจการทัง้หมด ดงันี ้

1. แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มบริษัทกอ่นและภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ 

โครงสรา้งการถือหุน้ก่อนเขา้ท ารายการ    โครงสรา้งการถือหุน้หลงัเขา้ท ารายการ 
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2. วัน เดือน ปี ทีเ่กดิรายการ  

ธุรกรรมดงักล่าวจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อ (ก) บริษัทฯ ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ 

ซึ่งจะจดัขึน้ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และ (ข) บริษัท ทีบีเอสพี จ ากัด (มหาชน) ไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2563 ซึ่งจะจดัขึน้ในวนัที่ 28 พฤษภาคม 2563ในการซือ้และรบัโอนกิจการทัง้หมดจาก บริษัท เซอรว์ิส ฮอลล ์จ ากดั 

และ (ค) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) อนุญาตให้บริษัท ทีบีเอสพี 

จ ากัด (มหาชน) เสนอขายหุน้ที่ออกใหม่โดยเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจ ากดั ซึ่งไดแ้ก่ เซอรว์ิส ฮอลล ์เพื่อช าระราคาค่าหุน้ 

SPM แทนเงินสด 

3. คู่กรณีทีเ่กี่ยวข้อง และความสมัพันธท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบับริษัท 

3.1  คู่กรณีที่เก่ียวขอ้ง 

ผู้จะชือ้ : บรษิัท ทีบีเอสพี จ ากดั (มหาชน)   

ผู้จะขาย : บริษัท เซอรว์ิส ฮอลล ์จ ากัด ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใน SPM รอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด 
ทัง้นี ้บรษิัทดงักล่าวมี TKS เป็นผูถื้อหุน้หลกั  

 
3.2  ลกัษณะความสมัพนัธ ์

TBSP มีสถานะเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ซึ่งบรษิัทถือหุน้อยู่ในอตัราส่วนรอ้ยละ 97.172 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด  

1) ขอ้มลูเบือ้งตน้ของบรษิัท ทีบีเอสพี จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อบรษิัท บรษิัท ทีบีเอสพี จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจการผลิต การพิมพเ์อกสารป้องกนัการปลอมแปลง ซึ่งไดแ้ก่ เช็ค

ธนาคาร แบบฟอรม์ทางธุรกิจ และบตัรพลาสติก 

ที่ตัง้ 
41/1 ซอยวดัสวนสม้ ถนนปู่ เจา้สมิงพราย ต าบลส าโรงใต ้อ าเภอพระประแดง 
สมทุรปราการ 10130 

เลขที่ทะเบียนนิติบคุคล  0107537002311 
วนัจดทะเบียนบรษิัท วนัท่ี 22 มิถนุายน 2537 
ทนุจดทะเบียน 110,000,000 บาท 
ทนุท่ีออกและเรียกช าระแลว้  110,000,000 บาท 
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2) รายชื่อผูถื้อหุน้ของ TBSP ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563 

ผู้ถือหุ้น / บริษัท จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1) บรษิัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 106,889,320 97.172% 

2) นายณรงค ์จนุเจือศภุฤกษ์ 140,000 0.127% 

3) รายชื่อกรรมการและผูบ้รหิารของ TBSP ณ วนัท่ี 20 มีนาคม 2563 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายชยัวฒัน ์อทุยัวรรณ ์ ประธานกรรมการ 
2. น.ส.สธิุดา มงคลสธีุ ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

 กรรมการ 
3. นายณฐพงศ ์พินิตพงศก์ลุ กรรมการผูจ้ดัการ 

 กรรมการ 
4. นายรชิารด์ เดวิดฮนั กรรมการ 
5. นายจตุิพนัธุ ์มงคลสธีุ กรรมการ 
6. นายสพุนัธุ ์มงคลสธีุ กรรมการ 
7. นายกรชิ อมัโภชน ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นางปรารถนา มงคลกลุ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

 ทัง้นี ้TBSP อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบคุคลที่มคีณุสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑแ์ละประกาศที่เก่ียวขอ้ง โดย
จะด าเนินการแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบเพิ่มเตมิใหค้รบตามจ านวนภายใน 3 เดือนนบัแตว่นัท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบมจี านวนนอ้ยกว่าจ านวนท่ีก าหนดไว ้

4. หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร้างกิจการ 

การปรบัโครงสรา้งกิจการในครัง้นีเ้พื่อใหบ้รรลตุามแผนกลยทุธข์องบรษิัทฯ ในการสรา้งธุรกิจที่ยั่งยืนและเติบโตอย่าง 
ต่อเนื่อง และเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ รวมทัง้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินกจิการ และการบรหิารงานของกลุ่มบรษิทั 
โดยมีหลกัการและเหตผุลดงัต่อไปนี ้
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4.1  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการและการบรหิารงานองคก์รใหเ้หมาะสม 

การปรบัโครงสรา้งกิจการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินกจิการและการบรหิารงานองคก์รของกลุ่มบรษิัท ใหม้ี
ความชดัเจน ยืดหยุ่นสามารถปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมของธุรกิจ และเป็นการแบ่งแยกความเส่ียงในการประกอบ
ธุรกิจออกจากกัน ส่งผลใหก้ารบริหารงานองคก์รเกิดความคล่องตวัมากยิ่งขึน้  เพิ่มความคล่องตวัในการบริหารงานและการ
ด าเนินงานของบริษัททัง้ทางธุรกิจ และทางกฎหมายในส่วนของการขออนุมตัิการด าเนินการต่าง ๆ จากทัง้คณะกรรมการและ 
ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ และจะท าใหบ้รษิัทฯ มีการรวมศนูยก์ารปฏิบตัิงานในแต่ละกลุ่มธุรกิจเขา้ดว้ยกนั 

นอกจากนั้น การรวมกลุ่มบริษัทฯ จะช่วยลดค่าใชจ้่ายในการบริหารจัดการต่างๆ ที่เกิดขึน้ โดยเฉพาะส่วนงานที่
สามารถใชท้รพัยากรรว่มกนัไดร้ะหว่างบรษิัทย่อยภายในกลุ่ม โดยไม่เกิดความซ า้ซอ้น 

4.2 เพื่อลดขอ้จ ากดัในการขยายธุรกิจจากมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างกลุ่มบรษิัทฯ  

เนื่องจาก TKS และ TBSP ประกอบธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งเป็นธุรกิจการพิมพเ์อกสารปลอดการปลอม
แปลง ท าใหด้เูสมือนว่าอาจจะมผีลประโยชนท์บัซอ้นระหว่างกนั อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ มีขัน้ตอนการท างานและการก ากบัดแูล
ที่เนน้ความโปร่งใส เพื่อป้องกันมิใหม้ีความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างกลุ่มบริษัท ซึ่งดว้ยโครงสรา้งในปัจจุบนัดงักล่าว    
ยังมีข้อจ ากัดในการขยายธุรกิจ ดังนั้นการปรับโครงสรา้งในลักษณะดังกล่าว จะช่วยขจัดข้อกังวลเรื่องความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนร์ะหว่างบรษิัทไดอ้ย่างชดัเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยลดขอ้จ ากดัในการขยายธุรกิจ และช่วยขยายขอบเขตใน
การด าเนินงานในอนาคตขา้งหนา้ 

5. ขั้นตอนในการปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษัท สรุปไดด้งันี ้

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ ก าหนดเวลาโดยประมาณ 

1. ประชมุคณะกรรมการบรษิัทของ TKS และ TBSP เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
เขา้ท ารายการตามแผนการปรบัโครงสรา้งธุรกิจส่ือส่ิงพิมพโ์ดยการโอน
กิจการทัง้หมด  

19 กมุภาพนัธ ์2563 

2. ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของ TKS เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเขา้ท ารายการตาม
แผนการปรบัโครงสรา้งธุรกิจส่ือส่ิงพิมพโ์ดยการโอนกิจการทัง้หมด 

29 พฤษภาคม 2563 

3. TBSP ได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ในการออกหุ้นให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด เพื่อตอบแทนการซือ้หุน้ของ SPM แทนการช าระ
ดว้ยเงินสด  

เดือนมิถนุายน 2563 
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ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ ก าหนดเวลาโดยประมาณ 

4. TBSP จดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้มี
มติ 

5. TBSP เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดแบบ
ก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินทนุ 

ภายในระยะเวลา 3 เดือนนบัจากวนัที่มีมติ
อนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้/ ภายใน 12 
เดือน นบัแต่วนัที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติ
อนมุตัิใหเ้สนอขายหุน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มี
มติไวอ้ย่างชดัเจนว่าเมื่อพน้ระยะเวลา 3 
เดือนดงักล่าว ใหค้ณะกรรมการบริษัทหรือ 
ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิัทก าหนดราคาเสนอขายตามราคา
ตลาดในช่วงที่เสนอขาย 

6. TBSP จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่บรษิัทฯ ไดร้บัช าระ
ค่าหุน้สามญัเพิ่มทุน 

7. เซอรว์ิสฮอลล ์จดทะเบียนเลิกกจิการกบักระทรวงพาณิชยเ์พื่อให้
เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลรษัฎากรในส่วนท่ีเก่ียวกบัการโอน
กิจการทัง้หมด 

ภายในเดือนมิถนุายน 2563 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ คาดว่าธุรกรรมการโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด 
จะสามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดือนมิถนุายน 2563 (ขึน้อยู่กบัความสมบูรณข์องเงื่อนไขบงัคบัก่อนตามสญัญาโอน
กิจการทัง้หมด)  

นอกจากนี ้ เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษัทฯ  เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิมอบอ านาจให้ประธานคณะกรรมการบริหาร และ/
หรือ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นในการท าธุรกรรมการโอนกิจการทัง้หมด ซึง่
หมายความรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการด าเนินการดงัต่อไปนี ้

1) ด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือจ าเป็นเก่ียวกบัการปรบัโครงสรา้งกิจการโดยการโอนกิจการทัง้หมด ใหแ้ก่ 
TBSP ไดทุ้กประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการก าหนดหรือเปล่ียนแปลงวันโอนกิจการ การก าหนด 
หรือเปล่ียนแปลงราคาซือ้ขายกิจการทั้งหมด ให้สอดคล้องกับมูลค่ากิจการที่โอนเพื่อให้เป็นไปตาม
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ขอ้ก าหนดของหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการทัง้หมดใหแ้ก่กันของบรษิัทมหาชนจ ากดั หรือ
บรษิัทจ ากดั เพื่อการยกเวน้รษัฎากร รวมถึงประกาศอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของกรมสรรพากร 

2) พิจารณาทบทวน ปรบัเปล่ียนแผนการ และ/หรือ ขัน้ตอนการปรบัโครงสรา้งกิจการตามที่จ าเป็นและสมควร 
เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์และเพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะกระทบกับการด าเนินการปรบั
โครงสรา้งกิจการของกลุ่มบรษิัทฯ หรือเพื่อใหก้ารด าเนินการปรบัโครงสรา้งกิจการมีความคล่องตวั 

3) จัดท า เจรจา และ/หรือ ลงนามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินการปรบัโครงสรา้งกิจการ ตลอดจนการจดัท าและลงนามในค าขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กับการปรบัโครงสรา้งกิจการโดยการโอนกิจการทัง้หมด รวมทั้งการติดต่อ จัดท าค าขอ หรือเอกสารใด ๆ 
และการยื่นค าขอ และ/หรือเอกสารดงักล่าวต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และ 

4) ด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็น หรือเก่ียวเนื่องกับการปรับโครงสรา้งกิจการตามที่จ าเป็นและสมควรภายใต้
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งเพื่อใหก้ารปรบัโครงสรา้งกิจการส าเรจ็ลลุ่วง 

6. สรุปภาพรวมการประกอบธุรกิจของ TKS TBSP และ SPM 

ก่อนเขา้ท าธุรกรรม 

ธุรกิจ TBSP 
กลุ่ม TKS 

SPM TKS 
บตัรพลาสติก (Plastic card) ด าเนินการ ไม่ไดด้  าเนินการ ไม่ไดด้  าเนินการ 
ธุรกิจแพลตฟอรม์ (Platform 
Solution) คือ โซลชูั่นการจดัการ
ขอ้มลูดิจิทลัภายในองคก์ร และ
การจดัการตรวจสอบและ
ติดตามดว้ยอปุกรณเ์ชื่อมต่อถงึ
กนั 

ด าเนินการ ไม่ไดด้  าเนินการ ไม่ไดด้  าเนินการ 

ฉลากป้องกนัการปลอมแปลง
พรอ้มระบบติดตามตรวจสอบ 
(Label Solution) 

ด าเนินการ ไม่ไดด้  าเนินการ ไม่ไดด้  าเนินการ 

เช็คและสมดุเงินฝาก (Cheque 
and Passbook) 

ด าเนินการโดยมีฐานลกูคา้
ธนาคารเป็นของตนเองซึ่งไม่ทบั
ซอ้นกนั 

ด าเนินการโดยมีฐานลกูคา้
ธนาคารเป็นของตนเองซึ่ง
ไม่ทบัซอ้นกนั 

ไม่ไดด้  าเนินการ 
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ธุรกิจ TBSP 
กลุ่ม TKS 

SPM TKS 

แบบพิมพธ์ุรกิจปลอดการ 
ปลอมแปลง 
(Security Document) 

ด าเนินการเนน้กลุ่มลกูคา้
ภาคเอกชน เช่น ประกาศนียบตัร 
และคปูองเงินสด ฯลฯ และมี 
กลุ่มลกูคา้ภาครฐั เช่น ตรา
ไปรษณียากร ไปรษณียบตัร ฯลฯ 
โดยไม่ไดข้ยายงานภาค
การศกึษา  

ด าเนินการโดยเนน้งาน
ส่งเสรมิการขายทัง้ภาครฐั
และภาคเอกชน เช่น 
แสตมป์กรมสรรพสามติ 
แสตมป์บนซองบหุร่ี คปูอง
ชิงโชค ฯลฯ 
เนน้งานในภาคการศกึษา 
ทัง้ภาครฐัและเอกชน เช่น 
งานขอ้สอบ 

ไม่ไดด้  าเนินการ 

แบบพิมพธ์ุรกิจ (Business 
Form) 

ด าเนินการโดย เนน้ตลาดส่งออก 
เช่น ลาว กมัพชูา สาธารณรฐัแหง่
สหภาพเมียนมา ฯลฯ 

ด าเนินการโดย เนน้ตลาด
ในประเทศ  

ไม่ไดด้  าเนินการ 

งานพิมพร์ะบบดิจิทลั (Digital 
Printing)  

ด าเนินการโดยมีฐานลกูคา้เป็น
ของตนเองซึง่ไม่ทบัซอ้นกนั 

ด าเนินการโดยมีฐานลกูคา้
เป็นของตนเองซึ่งไม่ทบั
ซอ้นกนั 

ไม่ไดด้  าเนินการ 

บรหิารคลงัแบบพิมพ ์ 
(Warehouse Management) 

ด าเนินการ โดยเนน้การบรหิาร
คลงัสินคา้พรอ้มใหบ้รกิารครบ
วงจร 

ด าเนินการโดย เนน้จดัเก็บ
แบบฟอรม์และสินคา้อื่น 
พรอ้มบรกิารจดัส่งทั่ว
ประเทศ 

ไม่ไดด้  าเนินการ 

E- Service ไม่ไดด้  าเนินการ 

ด าเนินการในส่วน 
e-solution ส าหรบั
สนบัสนนุงาน Digital 
Printing ของ SPM เช่น 
การส่ง e-statement, Line, 
SMS งานขอ้สอบ เป็นตน้ 
และเป็นผูด้  าเนินการส่วน
งานท่ีเป็น e-solution 
รูปแบบ application  

- TKS ไม่ไดด้  าเนินการ 
- บรษิัท โกไฟว ์จ ากดั เป็น
ผูด้  าเนินการส่วนงานท่ีเป็น 
e-solution รูปแบบ 
application เช่น e-TaxGo 
(e-Tax end to end 
solution),  Venio (CRM 
Solution), empeo (HR 
Solution) 
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ธุรกิจ TBSP 
กลุ่ม TKS 

SPM TKS 

กระดาษพิมพต์่อเนื่อง (Stock 
Form) 

ไม่ไดด้  าเนินการ 

รบัมาจ าหน่ายในส่วน
สนบัสนนุงานท่ีท ากบั
หน่วยงานราชการท่ีตอ้ง
อาศยัชื่อและประสบการณ์
ของ SPM 

ด าเนินการผลิตและจ าหน่าย  

กระดาษส านกังาน (Office 
Paper) 

ไม่ไดด้  าเนินการ 

จ าหน่ายในกลุ่มลกูคา้
ธนาคาร และหน่วยงาน
ราชการท่ีตอ้งอาศยัชื่อและ
ประสบการณ ์SPM  

เป็นตวัแทนจ าหน่าย เนน้
การจ าหน่ายใหก้ลุ่มลกูคา้
เอกชน รา้นเครื่องเขียน และ 
End User  

บรรจภุณัฑช์นิดอ่อน (Flexible 
Packaging) 

ไม่ไดด้  าเนินการ ด าเนินการ  ไม่ไดด้  าเนินการ 

ธุรกิจอื่น ๆ ไม่ไดด้  าเนินการ 

บรษิัท มารเ์วลแพค จ ากดั  
ผลิตงานฉลากสินคา้ชนิดมี
แผ่นรองหลงัและไม่มีแผ่น
รองหลงั 

บรษิัท โกไฟว ์จ ากดั บรกิาร
ใหค้  าปรกึษา และใหบ้รกิาร
ดา้นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและซอฟตแ์วร ์
 
บรษิัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) จ าหน่าย
คอมพิวเตอร ์อปุกรณต์่อ
พ่วง ซอฟทแ์วร ์และระบบ
สารสนเทศ 

ภายหลงัการเขา้ท าธุรกรรม 

ธุรกิจ 
กลุ่ม TBSP  

TKS 
TBSP SPM 

บตัรพลาสติก (Plastic card) ด าเนินการ ไม่ไดด้  าเนินการ ไม่ไดด้  าเนินการ 
ธุรกิจแพลตฟอร์ม (Platform 
Solution) คื อ  โ ซ ลู ชั่ น ก า ร
จัดการข้อมูลดิจิทัลภายใน
อ ง ค์ ก ร  แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร

ด าเนินการ ไม่ไดด้  าเนินการ ไม่ไดด้  าเนินการ 
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ธุรกิจ 
กลุ่ม TBSP  

TKS 
TBSP SPM 

ตรวจสอบและติดตามด้วย
อปุกรณเ์ชื่อมต่อถึงกนั 
ฉลากป้องกันการปลอมแปลง
พรอ้มระบบติดตามตรวจสอบ 
(Label Solution) 

ด าเนินการ ไม่ไดด้  าเนินการ ไม่ไดด้  าเนินการ 

เช็คและสมดุเงินฝาก (Cheque 
and Passbook) 

ด าเนินการโดยขยายฐานลกูคา้
เพิ่มเติม 

เป็นผูผ้ลิตและใหบ้รษิัทฯ 
รบัลกูคา้ใหม่เป็นหลกั 

ไม่ไดด้  าเนินการ 

แบบพิมพ์ธุ รกิ จปลอดการ
ปลอมแปลง 
(Security Document) 

ด าเนินการโดยขยายฐานลกูคา้
ภาครฐัและเอกชนและขยาย
งานภาคการศกึษา  

เป็นผูผ้ลิตและใหบ้รษิัทฯ 
รบัลกูคา้ใหม่เป็นหลกั 

ไม่ไดด้  าเนินการ 

แบบพิมพ์ธุ รกิ จ  (Business 
Form)  

ด าเนินการโดยเนน้ตลาด
ส่งออกและขยายตลาดใน
ประเทศเพิ่มเตมิ 

เป็นผูผ้ลิตและใหบ้รษิัทฯ 
รบัลกูคา้ใหม่เป็นหลกั 

ไม่ไดด้  าเนินการ 

งานพิมพร์ะบบดิจิทัล (Digital 
Printing)  

ด าเนินการโดยขยายฐานลกูคา้
เพิ่มเติม 

เป็นผูผ้ลิตและใหบ้รษิัทฯ 
รบัลกูคา้ใหม่เป็นหลกั 

ไม่ไดด้  าเนินการ 

บรหิารคลงัแบบพิมพ ์ 
(Warehouse Management) 

ด าเนินการโดยเนน้การบรหิาร
คลงัสินคา้พรอ้มใหบ้รกิารครบ
วงจร และขยายงานจดัเก็บโดย
เนน้เก็บแบบฟอรม์และสินคา้
อื่น พรอ้มบรกิารจดัสง่ทั่ว
ประเทศ 

เป็นผูใ้หบ้รกิารและให้
บรษิัทฯ รบัลกูคา้ใหม่เป็น
หลกั  

ไม่ไดด้  าเนินการ 

E- Service ไม่ไดด้  าเนินการ 

ด าเนินการในส่วน 
e-solution ส าหรบั
สนบัสนนุงาน Digital 
Printing ของ SPM 
Digital Printing ของ 
SPM เช่น การส่ง e-
statement, Line, SMS 
เป็นตน้ 

- TKS ไม่ไดด้  าเนินการ 
- บรษิัท โกไฟว ์จ ากดั เป็น
ผูด้  าเนินการส่วนงานท่ีเป็น e-
solution รูปแบบ application 
เช่น e-TaxGo (e-Tax end to 
end solution),  Venio (CRM 
Solution), empeo (HR 
Solution) 

กระดาษพิมพต์่อเนื่อง (Stock 
Form) 

ไม่ไดด้  าเนินการ เป็นผูผ้ลิต ด าเนินการจ าหน่าย  
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ธุรกิจ 
กลุ่ม TBSP  

TKS 
TBSP SPM 

กระดาษส านักงาน (Office 
Paper) 

ไม่ไดด้  าเนินการ 

จ าหน่ายในกลุ่มลกูคา้
ธนาคาร และหน่วยงาน
ราชการท่ีตอ้งอาศยัชื่อ
และประสบการณ ์SPM  

เป็นตวัแทนจ าหน่าย เนน้การ
จ าหน่ายใหก้ลุ่มลกูคา้เอกชน 
รา้นเครื่องเขียน และ End User  

บรรจภุณัฑช์นิดอ่อน  
(Flexible Packaging) 

ด าเนินการ เป็นผูผ้ลิต ไม่ไดด้  าเนินการ 

ธุรกิจอื่น ๆ 

บรษิัท มารเ์วลแพค จ ากดั 
ผลิตงานฉลากสินคา้ชนิดมี
แผ่นรองหลงัและไม่มีแผ่นรอง
หลงั 

เป็นผูผ้ลิต 

บรษิัท โกไฟว ์จ ากดั บรกิารให้
ค าปรกึษา และใหบ้รกิารดา้น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ซอฟตแ์วร ์
 
บรษิัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) จ าหน่าย
คอมพิวเตอร ์อปุกรณต์่อพว่ง 
ซอฟทแ์วร ์และระบบสารสนเทศ 

7. การก ากบัดูแลกิจการและการบริหารงาน 

การปรบัโครงสรา้งกิจการในครัง้นีเ้ป็นการโอนกิจการทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจส่ือส่ิงพิมพท์ัง้หมด มาอยู่ภายใตก้าร
ควบคุมของ TBSP ดงันัน้ ภายหลงัการเขา้ท ารายการ จะไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัในคณะกรรมการหรือผูบ้รหิาร
ของบริษัทฯ โดยกรรมการและผู้บริหารของTBSP จะตอ้งผ่านกระบวนการพิจารณาคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนของบรษิัท อีกทัง้จะไม่มีการเปล่ียนแปลงผูถื้อหุน้ที่มีอ  านาจควบคมุ เนื่องจากผูถื้อหุน้ผู้มีอ  านาจควบคมุ
เดิม ไดแ้ก่ TKS ยงัคงถือหุน้รวมกนัในสดัส่วนรอ้ยละประมาณ 98 ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด (ภายหลงัการเพิ่ม
ทนุจดทะเบียน) และมีสถานะเป็นบรษิัทแม่ของTBSP  

8. ผลกระทบของการปรับโครงสร้างกิจการตอ่ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ TBSP และ 
SPM 

การปรบัโครงสรา้งกิจการโดยการโอนธุรกิจส่ือส่ิงพิมพใ์หแ้ก่ TBSP ในครัง้นี ้จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการโอนกิจการทั้งหมด จากบริษัทย่อยของบริษัทฯ ใหก้ับบริษัทย่อยที่บริษัทฯ        
ถือหุน้รอ้ยละ 97.172 ดงันัน้ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งจะ
ไม่แตกต่างไปจากฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในงบการเงินรวมก่อนการปรบัโครงสรา้ง การปรบัโครงสรา้งกิจการครัง้นี ้
จึงไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั 
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9. ผลกระทบของการปรับโครงสร้างต่อผู้ถือหุน้ของบริษทัฯ 

 การปรับโครงสรา้งกิจการโดยการโอนธุรกิจส่ือส่ิงพิมพใ์ห้แก่ TBSP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในครัง้นี ้ภายหลังการปรบั
โครงสรา้งแลว้เสร็จบริษัทฯ จะเป็นผูถื้อหุน้ประมาณรอ้ยละ 98 ใน TBSP โดยที่โครงสรา้งการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ในบรษิัทฯไม่มี
การเปล่ียนแปลง การปรบัโครงสรา้งกิจการครัง้นี ้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 

10. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการท ารายการ 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การปรบัโครงสรา้งกิจการโดยการโอนธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ ์ใหแ้ก่บริษัทย่อยในครัง้นี ้เป็นไป
เพื่อแบ่งแยกสายงานทางธุรกิจใหม้ีความชดัเจน ซึ่งจะช่วยใหก้ารบริหารความเส่ียง ในแต่ละธุรกิจ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
เพื่อสรา้งธุรกิจที่ยั่งยืนและเตบิโตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินกจิการ และการบรหิารงาน รวมทัง้เพิ่มโอกาสใน
การขยายธุรกิจสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท รายการดังกล่าว จึงมีความเหมาะสมและ
สมเหตสุมผล คณะกรรมการบรษิัทจึงเห็นควรอนมุตัิแผนการปรบัโครงสรา้งกิจการ โดยการโอนกิจการทัง้หมดดงักล่าว 

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท 

 - ไม่มี – 
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ข้อมูลกรรมการอิสระทีบ่ริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ 

 

   

 

 

 

 

 

 

ชื่อ นางเสาวนีย ์ กมลบุตร นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ ์

อาย ุ 67 67 

จ านวนหุ้นทีถื่ออยู่

ในบริษัท 

ไม่มี ไม่มี 

ต าแหน่ง - กรรมการอิสระ   

- ประธานกรรมการตรวจสอบ   

- กรรมการบรหิารความเส่ียง 

- กรรมการอิสระ  

- กรรมการตรวจสอบ   

- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน  

ทีอ่ยู่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ต าบลโคกขาม อ าเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 

การมีส่วนได้เสีย

พิเศษในวาระที่

พิจารณา 

วาระที่ 6  พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ
และคณะกรรมการชดุต่างๆ ประจ าปี 2563 

วาระที่ 6  พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ
และคณะกรรมการชดุต่างๆ ประจ าปี 2563 
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นิยามกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอนัเก่ียวขอ้ง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดย

อิสระของตน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(ก) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี ้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่

เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า 

หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่

นอ้ยกว่าสองปีก่อนวันที่มีมติแต่งตัง้ ทั้งนี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคย

เป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท 

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น

บิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูม้ีอ  านาจ

ควบคมุของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบรษิัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของ

ตนรวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับ

บรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะ

ไดพ้น้สภาพจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีมีมติแต่งตัง้ 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท า เป็นปกติเพื่อประกอบ

กิจการการเช่าหรือใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบรกิาร หรือการใหห้รือรบัความ

ช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสิ้น รวมถึง

พฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 

ตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ ยี่สิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใด

จะต ่ากว่า  ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยง

กันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดย

อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ใหน้ับรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัที่มี

ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
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(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้มี

อ  านาจควบคมุของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบ

บญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ

ควบคุมของบริษัท สงักัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อน

วนัที่มีมติแต่งตัง้ 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่

ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจ

ควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมีลักษณะดังกล่าว

มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่มีมติแต่งตัง้ 

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้ เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ             

ผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท

ย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 

พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการ

ของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

(ฌ) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 

      ทัง้นี ้ภายหลังไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระแลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้

ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทโดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้ 
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ข้อบังคับของบริษัททีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 35.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปี
บญัชีของบรษิัท  

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้  ใหเ้รียกว่า “การประชมุวิสามญั”  
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุ้ดแต่เห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือ
หลายคนซึ่งมีหุน้ นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนงัสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเ้รียก
ประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้
วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลาย ซึ่งเขา้ชื่อกัน
หรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามที่บังคับไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้วันนับแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้น ที่คณะกรรมการเรียกประชุม               
โดยบรษิัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมารว่ม
ประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 38 ผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายที่เกิด
จากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

การประชุมใหญ่ของบริษัทใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวัดใกลเ้คียงหรือที่อื่นใด
ตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ขอ้ 36.     ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้  ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม  ระบสุถานท่ี  วนั  เวลา  ระเบียบวาระการ
ประชมุ  และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชมุพรอ้มรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องจะเสนอเพื่อทราบ  
เพื่ออนมุตัิ  หรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี  รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว  และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม  และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสามวนั 

 

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 37.  ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้ แต่การมอบฉันทะตอ้งท าเป็นหนังสือตาม
แบบที่นายทะเบียนก าหนด  และมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท้ี่ประธานกรรมการก าหนด ณ  สถานที่ประชุม
ก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 
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ขอ้ 38. ในการประชมุผูถื้อหุน้  ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้คน  หรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด  และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่
จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด  จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด  เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหนึ่งชั่วโมง  จ านวนผูถื้อหุ้นซึ่งมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว ้ หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุน้ขอใหก้ารประชุมนั้น
เป็นอนัระงบัไป  ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชุมใหม่  และใหส่้ง
หนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ  ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองค์
ประชมุ 

ขอ้ 39.  ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผูถื้อหุน้  ถา้ประธานกรรมการไม่มาเขา้ประชุมจนล่วงเวลานัดไปแลว้ครึ่ง
ชั่วโมง  ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุแทน  ถา้ไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเขา้ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หนา้ที่ได ้ ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ขอ้ 40. ในการออกเสียงลงคะแนน  ใหถื้อว่าหุน้หนึ่งมีหนึ่งคะแนน  มติของที่ประชุมผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง
ดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถา้มีคะแนนเสียง
เท่ากนั  ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 
ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส  าคัญ การ

มอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท  หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น  โดยวตัถุประสงค์
จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

ขอ้ 41. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงันี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมา  กิจการของบริษัทได้

จดัการไป 
(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร (ถา้มี) 
(4) เลือกตัง้กรรมการทดแทนกรรมการท่ีออกวาระ 
(5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 
(6) กิจการอืน่ๆ 
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ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบยีน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน ทีผู้่เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดง 
ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุน้ 

 

1. กรณีผู้ถอืหุน้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

1.1 ผู้ถอืหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตไิทย : โปรดแสดงบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอื ส ำเนำบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร 

1.2 ผู้ถอืหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตติ่างด้าว : โปรดแสดงใบส ำคญัประจ ำตวัตำ่งดำ้ว หรอื หนงัสือเดินทำง 

1.3 ผู้ถอืหุน้เป็นนิตบุิคคลจดทะเบยีนในประเทศไทย  : 

ก.  ส ำเนำหนังสือรบัรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันออกโดยกรมพัฒนำธุรกิจกำรคำ้ ซึ่งรบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้งโดยกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจที่มำเขำ้รว่มประชมุ   

ข. ส ำเนำบตัรประชำชน (หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงกรณีกรรมกำรเป็นบุคคลต่ำงดำ้ว) ของกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจ 
ตำมขอ้ ก. พรอ้มทัง้รบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยกรรมกำรดงักล่ำว 

1.4 ผู้ถอืหุน้เป็นนิตบุิคคลจดทะเบยีนในต่างประเทศ  : 

ก. หนังสือรบัรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงช่ือกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจและอ ำนำจกรรมกำร ซึ่งออกโดย
หน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวขอ้ง  พรอ้มทัง้รบัรองโดยโนตำรี่พบัลิค 

ข. ส ำเนำหนงัสือเดินทำงของกรรมกำรที่มำเขำ้รว่มประชมุ พรอ้มทัง้รบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยกรรมกำรดงักล่ำว 

2. กรณีการมอบฉันทะ 

2.1 ผู้ถอืหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตไิทย : 

ก. หนงัสือมอบฉนัทะที่กรอกขอ้ควำมครบถว้น 

ข. ส ำเนำบตัรประชำชนของผูม้อบฉนัทะ  ซึง่รบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

ค. ส ำเนำบตัรประชำชนของผูร้บัมอบฉนัทะ  ซึง่รบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2 ผู้ถอืหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตติ่างด้าว :   

ก. หนงัสือมอบฉนัทะที่กรอกขอ้ควำมครบถว้น 

ข. ส ำเนำบตัรใบส ำคญัประจ ำตวัต่ำงดำ้ว  หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงของผูม้อบฉันทะ ซึ่งรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง
โดยผูม้อบฉนัทะ 

ค. ส ำเนำบตัรประชำชนของผูร้บัมอบฉนัทะ  (หรอืส ำเนำหนงัสือเดินทำงกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นบคุคลต่ำงดำ้ว)  
ซึง่รบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

 

1.  หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม 
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2.3 ผู้ถอืหุน้เป็นนิตบุิคคลจดทะเบยีนในประเทศไทย : 

ก. หนงัสือมอบฉนัทะที่กรอกขอ้ควำมครบถว้น 

ข. ส ำเนำหนังสือรบัรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันของผูม้อบฉันทะออกโดยกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรคำ้  ซึง่รบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยกรรมกำรผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ 

ค. ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้มอบฉันทะ (หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงกรณีกรรมกำรเป็นนิ ติบุคคลต่ำงดำ้ว)  
ของกรรมกำรผูล้งนำมในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยกรรมกำรผูล้งนำมในหนังสือมอบ
ฉนัทะนัน้ 

ง. ส ำเนำบตัรประชำชนของผูร้บัมอบฉนัทะ  (หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นบคุคลต่ำงดำ้ว) 
ซึง่รบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.4 ผู้ถอืหุน้เป็นนิตบุิคคลจดทะเบยีนในต่างประเทศ : 

ก. หนงัสือมอบฉนัทะที่กรอกขอ้ควำมครบถว้น 

ข. ส ำเนำหนงัสือรบัรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผูม้อบฉันทะแสดงช่ือกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจและอ ำนำจ
กรรมกำร  ซึง่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวขอ้ง  พรอ้มทัง้รบัรองโดยโนตำรี่พบัลิค 

ค. ส ำเนำหนังสือเดินทำงของกรรมกำรผูล้งนำมในหนังสือมอบฉันทะ  ซึ่งรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยกรรมกำร  
ผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ 

ง. ส ำเนำบตัรประชำชนของผูร้บัมอบฉนัทะ  (หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นบคุคลต่ำงดำ้ว) 
ซึง่รบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถอืหุน้ทีเ่ป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหคั้สโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝาก และดูแลหุน้ 

3.1 ใหเ้ตรียมและแสดงเอกสำรเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้ที่เป็นนิติบคุคล ขอ้ 1. หรอื 2. 

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศมอบให้ Custodian  เป็นผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่ง
หลกัฐำนดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 

1)  หนังสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศให ้Custodian เป็นผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือ
มอบฉนัทะแทน 

2)  หนังสือยืนยันว่ำเป็นผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจ  Custodian  
ทัง้นี ้เอกสำรที่มิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภำษำองักฤษจะตอ้งท ำค ำแปลภำษำองักฤษแนบมำพรอ้มดว้ย และผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทน 
นิติบคุคลนัน้รบัรองควำมถกูตอ้งของค ำแปล 
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กรมพัฒนำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ไดก้ ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไวจ้ ำนวน 3 แบบ ตำมประกำศ 
กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เรื่อง ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้

แบบ  ก.   เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั่วไปซึง่เป็นแบบที่ง่ำยไม่ซบัซอ้น 

แบบ  ข.   เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตวั 

แบบ  ค.   เป็นแบบที่ใชเ้ฉพำะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำก
และดแูลหุน้ 

ในกำรนี ้บริษัทไดจ้ัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก., แบบ ข., และแบบ ค. ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ หำกผูถื้อหุน้ท่ำนใดไม่
สำมำรถเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทไดด้ว้ยตนเองสำมำรถมอบฉนัทะได ้โปรดด ำเนินกำร ดงันี ้

1. ใหใ้ชห้นังสือมอบฉันทะที่บริษัทไดจ้ัดส่งมำให ้ เพียงแบบเดียวเท่ำนั้น   ส ำหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่ใช่ Custodian  
จะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพำะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่ำนัน้ 

2. มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตำมควำมประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือกรณีที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะ
ใหก้ับกรรมกำรอิสระของบริษัท (ขอ้มลูของกรรมกำรอิสระ ปรำกฏตำมส่ิงที่ส่งมาด้วย 6) สำมำรถมอบฉันทะ
ให ้นางเสาวนีย ์กมลบุตร และหรือ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ โดยใหร้ะบุช่ือพรอ้มรำยละเอียดของ
บุคคลที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะ  หรือกำเครื่องหมำยหนำ้ช่ือกรรมกำรอิสระ ตำมที่ระบุไวใ้นหนงัสือ
มอบฉนัทะเป็นผูร้บัมอบฉนัทะในกำรเขำ้รว่มประชมุ ทัง้นี ้กำรมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระ ขอใหใ้ชใ้บมอบ
ฉนัทะแบบ ข. (Proxy B) 

3. ปิดอำกรแสตมป์  จ ำนวน 20 บำท พรอ้มทัง้ขีดฆ่ำลงวนัที่ที่ท  ำหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่ำว  เพื่อใหถ้กูตอ้งและ
มีผลผกูพนัตำมกฎหมำย  ทัง้นี ้บรษิัทไดเ้ตรียมอำกรแสตมป์เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูร้บัมอบฉนัทะที่มำ
ลงทะเบียนเขำ้รว่มประชมุ 

4. สง่หนงัสือมอบฉนัทะทำงไปรษณียม์ำยงับรษิัท โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้ 

  บรษิัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎำวิถี ต ำบลโคกขำม  
อ ำเภอเมืองสมทุรสำคร จงัหวดัสมทุรสำคร 74000 

หำกท่ำนมีขอ้สงสัยประกำรใด โปรดติดต่อคุณสุภิศำ เจียวรกุล โทรศัพท์ 0-2784-5888 ต่อ 1102 โทรสำร               
0-2784-5885  

ทั้งนี ้ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแบ่งแยกกำร
ลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ที่ตนถืออยู่  โดยไม่สำมำรถจะมอบฉันทะเพียงบำงส่วน

2.  วิธีการมอบฉันทะ 
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นอ้ยกว่ำจ ำนวนที่ตนถืออยู่ได ้ เวน้แต่เป็นผูถื้อหุ้นที่ปรำกฏช่ือตำมสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให ้
Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและดแูลตำมหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

 

บริษัทจะเริ่มลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  ตั้งแต่เวลำ 12.00 น.  เป็นตน้ไป  ณ  ห้องมงคลสุธี บริษัท ซินเน็ค 
(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) เลขที่  433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลำดพรำ้ว เขตลำดพรำ้ว กรุงเทพมหำนคร 10230  
แผนที่สถำนที่จดัประชมุไดแ้นบมำพรอ้มนี ้(ส่ิงทีส่่งมาด้วย 12) 

หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง 

วาระทั่วไป 

1. กำรออกเสียงลงคะแนนแต่ละวำระจะกระท ำโดยเปิดเผยด้วยวิธีใช้บัตรลงคะแนนโดยนับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น  
ซึ่งผูถื้อหุน้หรือผูม้อบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
ไม่สำมำรถแบง่กำรออกเสียงลงคะแนนเป็นบำงสว่น 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตำมที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่ำนั้น  
กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวำระใดไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่ำ  
กำรลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ถือเป็นกำรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

2.2. หำกผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบคุวำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะหรอืระบุ
ไวใ้หช้ัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกที่ระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะ รวมถึงกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประกำรใด ผูร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและ
ลงคะแนนแทนไดต้ำมที่เห็นสมควร 

วาระเลือกตัง้กรรมการ 

ขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 17. ก ำหนดให ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหนึ่งหุน้ตอ่หนึ่งเสียง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตำม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได ้

แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำ  เป็นผูไ้ดร้บักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี

หรอืจะพึงเลือกในครัง้นัน้  ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บัเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรที่
จะพงึมีหรอืจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสียงชีข้ำดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง 

3.  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 

4.  การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุน้ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบท่ัวไปซึ่งเป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน) 

PROXY FORM A (General Form) 

 
เขียนที่………………………….………… 

                             Place 
วนัที่……… เดือน …………………. พ.ศ………… 

                             Date            Month                         B.E.  
 

(1) ขา้พเจา้…………………………….…………….. สญัชาติ ……………….…. อยู่บา้นเลขที่ ………..……….ถนน …………………………..… 
                 I / We                                                               Nationality                         Residing at No.                  Road 

ต าบล / แขวง  ……………….…..………………อ าเภอ / เขต……….………..จงัหวดั ………….....……… รหสัไปรษณีย ์….…………...…… 
Tambol/Kwaeng                                         Amphoe/Khet                     Province                            Post Code 

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท  ท.ีเค.เอส. เทคโนโลยี  จ ากัด (มหาชน)    
being a shareholder of T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

  โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ………………………..… หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …………………...….……….เสียง ดงันี ้
  holding                                                                    share(s)  and have the rights to vote equal to                                        vote(s) 

หุน้สามญั ……………………………………………... หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ……………………...…….……….เสียง  
Ordinary share of                                                    share(s)  and have the rights to vote equal to                                        vote(s) 
หุน้บรุิมสิทธิ……………………………………..……...หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ………………….…………...…….เสียง  
Preferred share of                                                   share(s)  and have the rights to vote equal to                                        vote(s) 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
 hereby appoint any of the followings:              

1. ……………………………….…………… อาย ุ………….. ปี        อยู่บา้นเลขที่……………….ถนน…….……………………………..… 
Name                        age             years      residing at No.                  Road 
ต าบล / แขวง  ……………….……………... อ าเภอ / เขต………………….... จงัหวดั …………...………… รหสัไปรษณีย ์.……….……หรือ 
Tambol/Kwaeng                                         Amphoe/Khet                            Province                             Post Code                       or 
2. …นางเสาวนีย ์กมลบตุร…………………...อาย ุ…68…. ปี  อยู่บา้นเลขที…่..30/88…..….ถนน……เจษฎาวิถ…ี……………..…… 
Name  Mrs. Saowanee Kamolbutr    age      68     years    residing at No.   30/88       Road     Chetsadawithi 
ต าบล / แขวง  ……โคกขาม………………….อ าเภอ / เขต…เมืองสมทุรสาคร…. จงัหวดั …สมทุรสาคร…...… รหสัไปรษณีย ์…74000..หรือ 
Tambol/Kwaeng     Khokkam                    Amphoe/Khet       Muang           Province    Samutsakhon    Post Code     74000     or                 
3. …นายประเสริฐ  บญุสมัพนัธ…์.………...อาย ุ…68……. ปี      อยู่บา้นเลขที่…..30/88…..….ถนน……เจษฎาวิถี………………..…… 
Name  Mr. Prasert Bunsumpun            age      68     years    residing at No.   30/88       Road     Chetsadawithi 
ต าบล / แขวง  ……โคกขาม…………….….อ าเภอ / เขต…เมืองสมทุรสาคร…. จงัหวดั …สมทุรสาคร…...… รหสัไปรษณีย ์…74000..… 
Tambol/Kwaeng     Khokkam                  Amphoe/Khet       Muang           Province    Samutsakhon    Post Code     74000                      

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563  
as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2020 
ในวนัที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งมงคลสธีุ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสคุนธสวสัดิ์ แขวงลาดพรา้ว         
เขตลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
on May 29, 2020, at 13.30 hrs. at Mongkolsuthree Meeting Room, Synnex (Thailand) Public Co., Ltd., No. 433 Sukhonthasawat Road,             
Lat Phrao Sub-district, Lat Phrao District, Bangkok 10230 or such other date, time and place as the meeting may be held. 
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กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถ้ือเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any action of the proxy holder performed at the meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting 
intentions as specified herein, shall be deemed as my/our act. 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….. ผูม้อบฉนัทะ 
Signed (                                                                ) Grantor 
 
ลงช่ือ ……………………………………………….. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (                                                                ) Proxy 
 
ลงช่ือ ……………………………………………….. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (                                                                 ) Proxy 
 
ลงช่ือ ……………………………………………….. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (                                                                 ) Proxy 
 

หมายเหตุ/Remarks 
1. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder 
cannot split his/her votes to different proxies to vote separately. 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีก่ าหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตายตัว) 

PROXY FORM B (Form with fixed and specific details authorizing proxy)  
                                                                                                                                                               

        เขียนที่……………………..…………… 
                                    Place 

      วนัที่……… เดือน …………. พ.ศ…………………. 
                     Date           Month               B.E. 

(1) ขา้พเจา้……………………….………….. สญัชาติ …………..………….. อยู่บา้นเลขที…่………...ถนน …………………………..………… 
     I / We                                                      Nationality                      Residing at No.            Road 
ต าบล / แขวง  ……………………..……  อ าเภอ / เขต………………………จงัหวดั ………………..…รหสัไปรษณีย ์….………….…………. 

 Tambol / Kwaeng                                      Amphoe / Khet                           Province                         Post Code 
(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท ท.ีเค.เอส. เทคโนโลยี  จ ากัด (มหาชน) 

     being a shareholder of T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
  โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ……………………………. หุน้   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั……..………………….............เสียง ดงันี ้
  holding                                                                     share(s)   and have the rights to vote equal to                                           vote(s) 

หุน้สามญั ……………………………………... หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ………………..…….................…….เสียง  
          Ordinary share of                                         share(s)   and have the rights to vote equal to                                           vote(s) 

หุน้บรุิมสิทธิ………………………….………... หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ………………..…….................…….เสียง  

Preferred share of                                        share(s)  and have the rights to vote equal to                                           vote(s)  

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
 hereby appoint any of the followings:              

1. ……………………………….…………… อาย ุ………….. ปี        อยู่บา้นเลขที่……………….ถนน…….……………………………..… 
Name                        age             years      residing at No.                  Road 
ต าบล / แขวง  ……………….……………... อ าเภอ / เขต………………….... จงัหวดั …………...………… รหสัไปรษณีย ์.……….……หรือ 
Tambol/Kwaeng                                         Amphoe/Khet                            Province                             Post Code                       or 
2. …นางเสาวนีย ์กมลบตุร…………………...อาย ุ…68…. ปี  อยู่บา้นเลขที…่..30/88…..….ถนน……เจษฎาวิถ…ี……………..…… 
Name  Mrs. Saowanee Kamolbutr    age      68     years    residing at No.   30/88       Road     Chetsadawithi 
ต าบล / แขวง  ……โคกขาม………………….อ าเภอ / เขต…เมืองสมทุรสาคร…. จงัหวดั …สมทุรสาคร…...… รหสัไปรษณีย ์…74000..…หรือ 
Tambol/Kwaeng     Khokkam                    Amphoe/Khet       Muang           Province    Samutsakhon    Post Code     74000         or       
3. …นายประเสริฐ  บญุสมัพนัธ…์.………...อาย ุ…68……. ปี      อยู่บา้นเลขที่…..30/88…..….ถนน……เจษฎาวิถี………………..…… 
Name  Mr. Prasert Bunsumpun            age      68     years    residing at No.   30/88       Road     Chetsadawithi 
ต าบล / แขวง  ……โคกขาม…………….….อ าเภอ / เขต…เมืองสมทุรสาคร…. จงัหวดั …สมทุรสาคร…...… รหสัไปรษณีย ์…74000..… 
Tambol/Kwaeng     Khokkam                  Amphoe/Khet       Muang           Province    Samutsakhon    Post Code     74000                      

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563  
as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2020 
ในวนัที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งมงคลสธีุ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสคุนธสวสัดิ์ แขวงลาดพรา้ว         
เขตลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
on May 29, 2020, at 13.30 hrs. at Mongkolsuthree Meeting Room, Synnex (Thailand) Public Co., Ltd., No. 433 Sukhonthasawat Road,                  
Lat Phrao Sub-district, Lat Phrao District, Bangkok 10230 or such other date, time and place as the meeting may be held. 
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(4) ขา้พเจา้ไดม้อบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

        I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows: 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งมีการประชุมเม่ือวันที ่25 เมษายน 2562 
Agenda 1 To consider approving the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders, which was held on April 25, 2019 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our  behalf as follows: 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                       Disapprove                   Abstain 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
Agenda 2 To acknowledge the Company Operation for the year 2019 

วาระที ่3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 
Agenda 3 To acknowledge the interim dividend payment to the shareholders of the year 2019 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2562 สิน้สุด ณ 31 ธันวาคม 2562 
Agenda 4 To consider approving the financial statements for the year 2019 ended December 31, 2019 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our  behalf as follows: 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                       Disapprove                   Abstain 

วาระที ่5  พิจารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ ในปี 2563 
Agenda 5 To consider and approve the Director to replace the retiring directors as well as re-election of the directors whose terms 
expired for the year 2020 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
การเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
Election by group 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 
การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
Election by individual 

1.) พลเอกมงคล อมัพรพิสิฏฐ์ 
Gen. Mongkon Ampornpisit 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 
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2.) นายอารีพงศ ์ภู่ชอุ่ม 
Mr. Areepong Bhoocha-oom 

 เห็นดว้ย                 ไม่เหน็ดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 
3.) นางสาวสธิุดา  มงคลสธีุ 

Ms. Sutida Mongkolsuthree 
 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                 งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2563 
Agenda 6 To consider and approve the rate of remuneration of Board Committee and others Committee for the year 2020 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 
Agenda 7 To consider the appointment of the auditor and fixing of the audit fee for the year 2020 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นดว้ย                 ไม่เหน็ดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษัทฯ โดยการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งได้แก่ ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์บริษัท            
ท.ีเค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท ์จ ากัด ผ่านบริษัท เซอรว์ิส ฮอลล ์จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึน้ใหม่ ให้แก่ บริษัท ทบีีเอสพี 
จ ากัด (มหาชน) 
Agenda 8 To consider and approve the Company Group’s business re-structure by transferring all businesses including the 
printing business of T.K.S. Siam Press Management Co., Ltd., through Service Hall Co., Ltd., a newly established subsidiary to 
TBSP Public Company Limited 
(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 
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วาระที ่9  พิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องหรือจ าเป็นเพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่ม
บริษัท โดยการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดส าเร็จลุล่วง 
Agenda 9 To consider and approve the delegation of authority to take any other actions that are relevant or necessary for the 
Company Group’s business restructure, all business transfer transaction, allotment share transaction in return for entire business 
transfer until completion. 
(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ  32 
Agenda 10 To consider approving the amendment of Article 32 of the Company’s Articles of Association 
(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 

วาระที ่11 พิจารณาวาระอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 11 To consider other matters (if any) 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและ

ไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
 Any votes by the Proxy in any agenda not rendered in accordance with my/our intention specified herein shall not be deemed as 

my/our votes as a shareholder. 
(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อ          

ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
If I/We do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any agenda considered in the meeting 
other than those specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the Proxy shall be authorized to consider 
the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate. 
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กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถ้ือเสมือน
ว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified 
herein, be deemed as being done by me/us in all respects. 
 
      

ลงช่ือ ……………………………….………….. ผูม้อบฉนัทะ 
Signed (                                                         ) Grantor 
 
ลงช่ือ ……………………………………….….. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (                                                          ) Proxy  
 
ลงช่ือ ………………………………………….... ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (                                                           ) Proxy  
 
ลงช่ือ ………………………………………..….. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (                                                           ) Proxy  
 

หมายเหตุ/Remarks 
1. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot 
split his/her votes to different proxies to vote separately. 

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้้างต้น  ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ 
มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form B. 
provided. 
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ใบประจ าต่อแนบแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Attachment of the Proxy Form B. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท  ท.ีเค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

Proxy granted on behalf of a shareholder of T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 ในวันที่ 29 พฤษภาคม  2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมงคลสุธี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสคุนธสวสัดิ์ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
The Annual General Meeting of Shareholders Year 2020 on May 29, 2020, at 13.30 hrs., at Mongkolsuthree Meeting Room, Synnex 
(Thailand) Public Co., Ltd., No. 433 Sukhonthasawat Road, Lat Phrao Sub-district, Lat Phrao District, Bangkok 10230, or such other 
date, time and place as the meeting may be held. 

   
 

วาระที่ ______________เร่ือง _________________________________________________________________________________ 
Agenda No.__________Subject :          __ 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 
 
วาระที่_______________เร่ือง _________________________________________________________________________________ 
Agenda No.__________ Subject _____________________________________________________________________________ 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 
 
วาระที่_______________เร่ือง _________________________________________________________________________________ 
Agenda No.__________ Subject _____________________________________________________________________________ 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 
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วาระที่___________เร่ือง          เลือกตัง้กรรมการ(ต่อ)__________   
Agenda No.______Subject  ___Election of Directors (Continue)  
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 
ชื่อกรรมการ________________________________________________________ 
Name of Director เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 
 
ชื่อกรรมการ________________________________________________________ 
Name of Director เห็นดว้ย                 ไม่เหน็ดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 
 
ชื่อกรรมการ________________________________________________________ 
Name of Director เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 
 
ชื่อกรรมการ________________________________________________________ 
Name of Director เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 
 
วาระที่ ____________    เร่ือง          ____ 
Agenda No.__________ Subject_______________________________________________________________________________ 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เหน็ดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ 
และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

PROXY FORM C (specifically for foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper) 
เขียนที่…………………………..…………… 

    Place 
                                         วนัที่………เดือน…….............……. พ.ศ………...……. 

          Date           Month                           B.E. 
(1)  ขา้พเจา้……………………..….………………..….สญัชาติ……………….……..อยู่บา้นเลขที…่……..…..ถนน ………….…………………… 

    I / We                                                               Nationality                             Residing at No.             Road 
    ต าบล / แขวง  ………………….………..………….. อ าเภอ / เขต………………….………จงัหวดั ………………..…รหสัไปรษณีย…์……….  
 Tambol / Kwaeng                                                   Amphoe / Khet                               Province                         Post Code 
 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้(Custodian)ใหก้บั........................................................................................... 
 as a custodian of........................................................................................................................................................................... 

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

   being a shareholder of T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม …………….............…..………… หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั………..........………………….เสียง ดงันี ้
 holding                                                                      share(s)   and have the rights to vote equal to                                           vote(s) 

หุน้สามญั ……………………………………... หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ………………..…….................…….เสียง  
          Ordinary share of                                         share(s)   and have the rights to vote equal to                                           vote(s) 

หุน้บรุิมสิทธิ………………………….………...หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ………………..…….................…….เสียง  
Preferred share of                                         share(s)  and have the rights to vote equal to                                           vote(s) 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้
  hereby appoint any of the followings:                                                               

1. ……………........................……………… อาย ุ………. ปี        อยู่บา้นเลขที่ …………….ถนน ……….…..........................………….. 
Name                           age             year     Residing at No.              Road 
ต าบล / แขวง  ……………................….…..…… อ าเภอ / เขต……………........…….. จังหวดั ………….……… รหสัไปรษณีย ์…............หรือ 
Tambol/Kwaeng                                                Amphoe/Khet                                 Province                        Post Code                      or 
2. …นางเสาวนีย ์กมลบตุร…………………...อาย ุ…68…. ปี  อยู่บา้นเลขที…่..30/88…..….ถนน……เจษฎาวิถ…ี……………..…….… 
Name  Mrs. Saowanee Kamolbutr    age      68     years    residing at No.   30/88       Road     Chetsadawithi 
ต าบล / แขวง  ……โคกขาม………………….อ าเภอ / เขต…เมืองสมทุรสาคร…. จงัหวดั …สมทุรสาคร…...… รหสัไปรษณีย ์…74000… หรือ 
Tambol/Kwaeng     Khokkam                    Amphoe/Khet       Muang           Province    Samutsakhon    Post Code     74000           or      
3. …นายประเสริฐ  บญุสมัพนัธ…์.………...อาย ุ…68……. ปี      อยู่บา้นเลขที่…..30/88…..….ถนน……เจษฎาวิถี………………..…… 
Name  Mr. Prasert Bunsumpun            age      68     years    residing at No.   30/88       Road     Chetsadawithi 
ต าบล / แขวง  ……โคกขาม…………….….อ าเภอ / เขต…เมืองสมทุรสาคร…. จงัหวดั …สมทุรสาคร…...… รหสัไปรษณีย ์…74000…….… 
Tambol/Kwaeng     Khokkam                  Amphoe/Khet       Muang           Province    Samutsakhon    Post Code     74000                      

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563  
as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2020 
ในวนัที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งมงคลสธีุ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสคุนธสวสัดิ์ แขวงลาดพรา้ว         
เขตลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
on May 29, 2020, at 13.30 hrs. at Mongkolsuthree Meeting Room, Synnex (Thailand) Public Co., Ltd., No. 433 Sukhonthasawat Road,                  
Lat Phrao Sub-district, Lat Phrao District, Bangkok 10230 or such other date, time and place as the meeting may be held. 
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 (4) ขา้พเจา้ไดม้อบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะในการเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows: 
มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
To vote based on the total number of shares held by my/our behalf in this meeting as follows: 

 มอบฉนัทะบางสว่น คือ 
To spilt the votes as follows: 
หุน้สามญั ……………………...............……….…... หุน้    ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …………................……….……….เสียง  
Ordinary share of                                               share(s) and have the rights to vote equal to                                          vote(s) 
หุน้บรุิมสิทธิ………………........................................หุน้     ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ….......................................……….เสียง  
Preferred share of                                              share(s) and have the rights to vote equal to                                          vote(s) 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด............................................เสียง 

    Total voting right of        votes 
(5) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows: 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งมีการประชุมเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2562 
Agenda 1 To consider approving the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders, which was held on April 25, 2019 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our  behalf as follows : 
         เหน็ดว้ย.........................เสียง                    ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                          Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
Agenda 2 To acknowledge the Company Operation for the year 2019 

วาระที ่3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 
Agenda 3 To acknowledge the interim dividend payment to the shareholders of the year 2019 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ 31 ธันวาคม 2562 
Agenda 4 To consider approving the financial statements for the year ended December 31, 2019 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our  behalf as follows : 
         เห็นดว้ย.........................เสียง                    ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 

วาระที ่5  พิจารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ ในปี 2563 
Agenda 5 To consider and approve the Director to replace the retiring directors as well as re-election of the directors whose terms 
expired for the year 2020 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows : 
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การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล/ Election by individual 
1)    พลเอกมงคล อมัพรพิสิฏฐ ์

Gen. Mongkon Ampornpisit 
         เห็นดว้ย.........................เสียง                    ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 
2)    นายอารีพงศ ์ภู่ชอุ่ม 

Mr. Areepong Bhoocha-oom 
         เห็นดว้ย.........................เสียง                    ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 
3)   นางสาวสธิุดา  มงคลสธีุ 

Ms. Sutida Mongkolsuthree 
         เห็นดว้ย.........................เสียง                    ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2563 
Agenda 6 To consider and approve the rate of remuneration of Board Committee and others Committee for the year 2020 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
         เห็นดว้ย.........................เสียง                    ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 
Agenda 7 To consider the appointment of the auditor and fixing of the audit fee for the year 2020 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
         เห็นดว้ย.........................เสียง                    ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษัทฯ โดยการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งได้แก่ ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์บริษัท         
ท.ีเค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท ์จ ากัด ผ่านบริษัท เซอรว์ิส ฮอลล ์จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทีจ่ัดตั้งขึน้ใหม่ ให้แก่ บริษัท ทบีีเอสพี 
จ ากดั (มหาชน) 
Agenda 8 To consider and approve the Company Group’s business re-structure by transferring all businesses including the 
printing business of T.K.S. Siam Press Management Co., Ltd., through Service Hall Co., Ltd., a newly established subsidiary to 
TBSP Public Company Limited 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
         เห็นดว้ย.........................เสียง                    ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 
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วาระที ่9  พิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องหรือจ าเป็นเพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่ม
บริษัท โดยการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดส าเร็จลุล่วง 
Agenda 9 To consider and approve the delegation of authority to take any other actions that are relevant or necessary for the 
Company Group’s business restructure, all business transfer transaction, allotment share transaction in return for entire business 
transfer until completion. 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
         เห็นดว้ย.........................เสียง                    ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 

วาระที ่10 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ  32 
Agenda 10 To consider approving the amendment of Article 32 of the Company’s Articles of Association 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
         เห็นดว้ย.........................เสียง                    ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 

วาระที ่11 พิจารณาวาระอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 11 To consider other matters (if any) 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
         เห็นดว้ย.........................เสียง                    ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 
 
 (6) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้  ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
Any votes by the Proxy in any agenda not rendered in accordance with my/our intention specified herein shall not be deemed as 
my/our votes as a shareholder. 
 

(7) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
If I/We do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any agenda considered in the meeting 
other than those specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the Proxy shall be authorized to consider the 
matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate. 
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กจิการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ใหถ้ือเสมือน
ว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified 
herein be deemed as being done by me/us in all respects. 
    
 

ลงช่ือ …………….............................……………. ผูม้อบฉนัทะ 
Signed (                                                               ) Grantor 
 
ลงช่ือ …………………………............................... ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (                                                                ) Proxy  
 
ลงช่ือ ……………………..............................…….. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (                                                                  ) Proxy  
 
ลงช่ือ ……………………….........................…….. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (                                                                 ) Proxy 
 

หมายเหตุ/Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู ้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
This Proxy form C. is only used for the shareholders who are specified in the register as foreign investors and have appointed  
a custodian in Thailand to be a share depository and keeper. 

2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

 Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business 
3. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ ใหผู้ร้บั

มอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split 
his/her votes to different proxies to vote separately. 

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น  ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ 
มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. 
provided. 
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ใบประจ าต่อแนบแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
Attachment of the Proxy Form C. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ท.ีเค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
Proxy granted on behalf of a shareholder of T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 ในวันที่ 29 พฤษภาคม  2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมงคลสุธี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสคุนธสวสัดิ์ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
The Annual General Meeting of Shareholders Year 2020 on May 29, 2020, at 13.30 hrs., at Mongkolsuthree Meeting Room, Synnex 
(Thailand) Public Co., Ltd., No. 433 Sukhonthasawat Road, Lat Phrao Sub-district, Lat Phrao District, Bangkok 10230, or such other 
date, time and place as the meeting may be held. 

   
  

วาระที่ ______________เร่ือง _________________________________________________________________________________ 
Agenda No.__________Subject :          __ 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
         เหน็ดว้ย.........................เสียง                    ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 
 
วาระที่_______________เร่ือง ___________________________________________________________________________________ 
Agenda No.__________ Subject _______________________________________________________________________________ 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
         เห็นดว้ย.........................เสียง                    ไม่เหน็ดว้ย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 
 
วาระที่_______________เร่ือง ___________________________________________________________________________________ 
Agenda No.__________ Subject _______________________________________________________________________________ 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
         เห็นดว้ย.........................เสียง                    ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 
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วาระที่___________เร่ือง          เลือกตัง้กรรมการ(ต่อ)__________   
Agenda No.______Subject  ___Election of Directors (Continue)  
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
 

ชื่อกรรมการ________________________________________________________ 
 Name of Director         เห็นดว้ย.........................เสียง    ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง          งดออกเสียง........................เสียง 

                                  Approve.......................Votes             Disapprove.........................Votes         Abstain.............................Votes 
ชื่อกรรมการ________________________________________________________ 
 Name of Director         เห็นดว้ย.........................เสียง    ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง          งดออกเสียง........................เสียง 

                                  Approve.......................Votes             Disapprove.........................Votes         Abstain.............................Votes 
 
ชื่อกรรมการ________________________________________________________ 
 Name of Director         เห็นดว้ย.........................เสียง    ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง          งดออกเสียง........................เสียง 

                                  Approve.......................Votes             Disapprove.........................Votes         Abstain.............................Votes 
 
วาระที่_______________เร่ือง ___________________________________________________________________________________ 
Agenda No.__________ Subject _______________________________________________________________________________ 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
         เห็นดว้ย.........................เสียง                    ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 
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แบบฟอรม์ขอรับหนังสอืรายงานประจ าปี  2562 

 

เรียน    ท่านผูถื้อหุน้ 

 ตามที่ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR code และ

ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมฉบบันีแ้ลว้ รวมทัง้ไดเ้ผยแพร่รายงานประจ าปี 2562 ทางเว็บไซตข์อง

บรษิัท www.tks.co.th  

 ทั้งนี ้ หากท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจ าปี  2562 ในรูปแบบหนังสือ                     

สามารถติดต่อขอรบัไดโ้ดยกรอกแบบฟอรม์ขอรบัหนังสือรายงานประจ าปี 2562 ผ่านช่องทางตามที่ระบุดา้นล่างมายงั

บรษิัท เพื่อจดัส่งใหท้่านต่อไป 

- ทางโทรสารหมายเลข   0-2784-5885 

- ทางไปรษณีย ์ท่ีอยู่  
บรษิัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (ส านกัเลขานกุารกรรมการ) 
เลขที่  30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถี  ต าบลโคกขาม  อ าเภอเมืองสมทุรสาคร   
จงัหวดัสมทุรสาคร  74000 

 

 

 

 

ชื่อ……………………………………………………..นามสกลุ………………….……………………………………….. 

ที่อยู่ (กรุณาระบรุายละเอียดดา้นล่าง) 

เลขที่…………………………หมู่……………………หมู่บา้น…………………………………………………………….. 

ซอย…………………………………………………..ถนน.………………………………..……………………………… 

ต าบล/แขวง……………………………………….…อ าเภอ/เขต……………………….……….………………………… 

จงัหวดั……………………………………………….รหสัไปรษณีย…์……………………………….………….………… 

โทรศพัท…์…….……………………………………..อีเมล…์……………………………………….…..………..………. 

http://www.tks.co.th/
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การใช้รหัสคิวอาร ์(QR Code) ส าหรับดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2562 

 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียน 

หลักทรัพยไ์ดพ้ัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงาน 

ประจ าปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผ่์านรหสัคิวอาร ์(QR Code) ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเรียกดขูอ้มลูไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็ 

ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) ตามขัน้ตอนต่อไปนี ้

ส าหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป) 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ 

2. สแกน (หนักลอ้งถา่ยรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code 

3.  หนา้จอจะมีขอ้ความ (Notification) ขึน้มาดา้นบน ใหก้ดที่ขอ้ความนัน้ เพื่อดขูอ้มลูประกอบการประชมุ 

หมายเหต:ุ กรณีที่ไม่มีขอ้ความ (Notification) บนมือถือ ผูถื้อหุน้สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชนั

(Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นตน้ 

ส าหรับระบบ Android 

1. เปิดแอปพลิเคชนั QR CODE READER, Facebook หรือ Line  

ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line 

→ เขา้ไปใน Line แลว้เลือก add friend (เพิม่เพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code 

2. สแกน QR Code เพื่อดขูอ้มลูประกอบการประชมุ 
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 แผนทีส่ถานทีป่ระชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2563  

 
 

สถานทีป่ระชุม 
หอ้งประชมุมงคลสธีุ ชัน้ 4 บรษัิท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ส ำนกังำนใหญ่ เลขท่ี 433  
ถนนสคุนธสวสัดิ ์แขวงลำดพรำ้ว เขตลำดพรำ้ว กรุงเทพมหำนคร 10230 
รถรับ-ส่ง 
บรษัิทไดจ้ดัรถบรกิำรรบั-สง่ผูถื้อหุน้ โดยก ำหนดออกจำกตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ขำ้งสถำนทตูจีน) 
เวลำ 11.30 น. และ 12.00 น. และออกจำกสถำนท่ีประชมุไปยงัตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภำยหลงั
เสรจ็สิน้กำรประชมุ 
รถประจ าทาง 
1. สำยท่ีผำ่นหนำ้บรษัิท – สำย 156 และ 176 
2. สำยท่ีผำ่นถนนเลียบทำงดว่น พระรำม 9 –รำมอนิทรำ – สำย 95 และ ปอ 26 ก 
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แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

COVID-19 Screening Form before attending to Annual General Meeting of Shareholders 2020  
 

ขอความรว่มมือทา่นใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้งเป็นความจรงิ เพื่อประโยชนใ์นการรกัษาและป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้
ไวรสัโคโรนา (COVID-19) 
We as for your corporation in providing the most accurate and truthful medical statement for effective 
prevention of the spreading of the disease. 
 
ชื่อ-สกลุ 
(Name-Surname) 

หมายเลขโทรศพัท ์ 
(Mobile Phone Number) 

1. ท่านมีไข ้>37.5 หรือไม่ ? 
    (Do you have a fever? (>37.50C)) 

ใช่                                  ไม่ใช่ 
Yes                                 No 

2. ท่านมีอาการดงัต่อไปนี ้หรือไม่?  
                        ไอ (Cough) ใช่                                  ไม่ใช่ 

Yes                                 No 
                         เจ็บคอ (Sore throats) ใช่                                  ไม่ใช่ 

Yes                                 No 
                         น า้มกูไหล (Runny nose) ใช่                                  ไม่ใช่ 

Yes                                 No 
                         เหน่ือยหอบ  (Shortness of breath) ใช่                                  ไม่ใช่ 

Yes                                 No 
3. ท่านมีประวตัิการเดินทางมาจากตา่งประเทศ หรือมาจากพืน้ท่ีการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) 
    ใน 14 วนัท่ีผ่านมาหรือไม่?  
    (Have you traveled/ transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19  
     outbreak within the past 14 days?) 
     ใช่                มาจากประเทศ/พืน้ท่ี…………………… 
     Yes             (I have traveled to) 

 ไม่ใช่  
 No 

4. ท่านมีประวตัิสมัผสัใกลช้ดิกบัผูป่้วยที่ตอ้งสงสยัโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) หรือไม่ ? 
   (Have you been in physical contact with suspected COVID-19 patients?) 
     ใช่                 
     Yes              

 ไม่ใช่  
 No 
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