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หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

วันที่ 21 มีนาคม 2565 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
 2. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) 
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง

ตามวาระ 
 4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม 
 5. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอช่ือประจำปี 2565 
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 
 7. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงการเข้าร่วม

ประชุมผู้ถือหุ้น 
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 9. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
 10. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม 
 11. แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 
 12. แบบคัดกรองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 13. ข้อกำหนดปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในที่ประชุม 
 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง
ประชุมมงคลสุธี ออดิทอเรียม ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวง/เขต
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

 

วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 
2564 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tks.co.th) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 
2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที ่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว 

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน  

  

วาระที่ 2    รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และข้อมูลสำคัญอื่นที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 
One Report ประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือ
เชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
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ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
ในรอบปี 2564 

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
  

วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื ่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด  พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ได้สรุปผลการ
ดำเนินงานที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 พร้อมทั้งได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน
ประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนญุาตแล้ว 
โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้         
ผู้ถอืหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
สินทรัพย์รวม 4,239.80 4,157.54 7,807.40 
หนี้สินรวม 1,746.15 1,633.16 2,666.04 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,493.65 2,524.38 5,141.36 
รายได้รวม 2,661.61 1,907.63 1,736.50 
กำไรสุทธิ 409.83 231.11 1,198.65 
กำไรต่อหุ้น (บาท:หุ้น) 0.84 0.50 2.58 

 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 รอบ
บัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

  

วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่
ละปีที่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน  แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยพิจารณา
จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)  และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็น
ครั้งคราว หากบริษัทฯ มีผลกำไรให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป 
 

สำหรับการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
พิจารณาถึงการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมใน
อนาคต ตลอดจนการจัดสรรเงินทุนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุนและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้กับ
ผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผลประจำปี 2564 สรุปได้ดังนี้ 
 

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 385.88 228.96 1,098.25 
2. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ (ล้านบาท) 

1,373.63 1,394.42 2,355.70 

3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 462.23 462.23 462.23 
4. เงินปันผล 0.60 0.26 0.50 
    4.1. เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 (บาท:หุ้น) 0.20 0.06 0.10 
    4.2. เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 (บาท:หุ้น) 0.40 - - 
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รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
    4.3. เงินปันผลปลายปี (บาท:หุ้น) - 0.20 0.30 
    4.4. หุ้นปันผล (บาท:หุน้) - - 0.10 
5. รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 277.34 120.18 231.11 
6. กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.84 0.50 2.38 
7. อัตราส่วนเงินปันผล/กำไรสุทธ*ิ 71.87% 52.49% 64.30% 

หมายเหตุ: อัตราส่วนเงินปันผล/กำไรสุทธิ คำนวนจากเงินมูลค่าเงินปันผลจ่ายตามรอบผลประกอบการประจำปี
รวมกับมูลค่าหุ้นปันผล หารด้วยกำไรสุทธิสำหรับปีก่อนรวมรายการพิเศษ (กำไรจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ)   

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล
และเงินสด และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 46,223,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 46.22 
ล้านบาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลด้วยหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ในกรณีหากมี
เศษ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท 

2) จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 184.89 ล้าน
บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยจะจ่ายปันผลส่วนที่เหลือของปี 
2564 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท 

 

กำหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ในการรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 และกำหนด
วันจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่
แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 
 

ทั้งนี้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย 46.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

  

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 กำหนดว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจาก
จำนวนทุนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนอยู่ 462,227,767 บาท เป็น 462,226,467 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียน
ที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจากหุ้นเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในปี 2562 
จำนวน 1,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  
ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

ข้อที่ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 462,226,467.00 บาท 
 แบ่งออกเป็น 462,226,467 หุ้น 
 มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 
 โดยแยกออกเป็น   
 หุ้นสามัญ 462,226,467 หุ้น 
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น 
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ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจ
กระทำการแทนบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการลด
ทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน 

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงท้ังหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไข
เพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัทฯ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื ่อการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม สำหรับการตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู ้ถือหุ้นของ   
บริษัทฯ โดยออกเป็นหุ้นปันผล และเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องสำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
รวมถึงเพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุน โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 462,226,467 บาท เป็น 508,449,467 บาท โดย
ออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 46,223,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
จำนวน 46,223,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบรษิัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อที่ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 508,449,467.00 บาท 
 แบ่งออกเป็น 508,449,467 หุ้น 
 มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 
 โดยแยกออกเป็น   
 หุ้นสามัญ 508,449,467 หุ้น 
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น 

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มี
อำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง
กับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน 

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงท้ังหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2565 

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 
18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดย
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งสามารถได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ 
 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที ่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของ   
บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือ
บุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 

ในปี 2565 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ดังนี ้
1. นางเสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระ 
2. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
3. นายจุติพันธุ์ มงคลสุธ ี กรรมการ 
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ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการเป็นรายบุคคลและผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยความ
ระมัดระวัง ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ 
รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา  ซึ่งกรรมการทั้ง 3 
ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 
2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนเป็น
ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้
กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในระหว่างการ
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ 
 

ทั้งนี้ นางเสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระ แม้ว่าการดำรงตำแหน่งจะเกินวาระที่กำหนดมาแล้ว 9 ปี 
แต่ก็มิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป กรรมการอิสระยังคงสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ      
อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ 
 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่านที่ครบกำหนด
ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

  
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเพ่ิมเติมจำนวนกรรมการ และแต่งต้ังกรรมการเข้าใหม่ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนได้พิจารณาเพิ่มเติมจำนวนกรรมการอีก จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ 
ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่าน ข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะมีจำนวนทั้งหมด 8 
ท่าน 
 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ อย่าง
ละเอียดรอบคอบ โดยจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาของบริษัทฯ ความเหมาะสมของความรู้ 
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมถึงจะพิจารณาว่าเป็นผู้ที ่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) 
และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรง
ตำแหน่งกรรมการอิสระ สอดคล้องกับคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องและสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยได้
พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลและผ่าน
กระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง ทั้งทางด้านทักษะ
วิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติเพิ ่มเติมจำนวนกรรมการและแต่งตั ้งนายอภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการ และกรรมการอิสระ โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
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คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

  
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 

วัตถุประสงค์และเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม" ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะ
คำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู ่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาด
ใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่
โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณาโดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หรืออยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการ
เติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอัตรา
ค่าตอบแทนประจำปี 2565 เท่ากับปี 2564 โดยมีรายละเอียดังนี้ 

1. ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ: 

ตำแหน่ง 

เบี้ยประชุม (บาท/คน/คร้ัง) 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการชุดย่อย 

2565 2564 2565 2564 2565 2564 
ประธาน 50,000 50,000 40,000 40,000 30,000 30,000 
กรรมการ 25,000 25,000 25,000 25,000 20,000 20,000 
หมายเหตุ : คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแล
กิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร 

 

2. ค่าตอบแทนรายปี (โบนัสกรรมการประจำปี 2565): ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ
ได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้น ๆ โดยได้รับร้อยละ 0.50 ของ
กำไรสุทธิปีนั้น ๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 3.0 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดำรง
ตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 

           ผลประโยชน์อื่น   -ไม่มี- 

ทั้งนี ้ กรรมการที่เป็นผู ้บริหาร ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจะไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนรายปี (โบนัส) 
 

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ระบุไว้ข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงท้ังหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  
วาระที่ 10   พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565 
วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็น    

ผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้ง



7 

 

 บัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ 
พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ  

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำป ี2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 
เนื่องจากเพื่อให้การสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทในกลุ่มของบริษัท ที.เค.เอส. 
เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเดียวกัน และเพื่อประโยชน์ต่อการจัดทำงบการเงิน
รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทในกลุ่มของบริษัท ที.เค.เอส. จึงเห็นสมควรเสนอพิจารณา
แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยเสนอพิจารณาค่า
สอบบัญชีประจำปี 2565 ดังนี ้
   หน่วย:บาท 

รายการ 2565 2564 เพ่ิม/(ลด) 
ค่าสอบบัญชี (audit fee) 1,530,000 1,400,000 130,000 
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)    ตามจริง - - 

   

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2565 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่ บริษัท    
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ให้บริการ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญ      
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติ ดังนี ้ 

1.   แต่งตั ้งผู ้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดเป็นผู ้สอบบัญชีของ      
บริษัทฯ ประจำปี 2565 ตามรายชื ่อต่อไปนี้  โดยกำหนดให้ผู ้สอบบัญชีคนหนึ ่งต่อไปนี้        
เป็นผู ้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามใน    
รายงานการสอบบัญช ี(รายละเอียดประวัติผู้สอบบัญชีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)  

 

รายชื่อผู้สอบบญัชี เลขทะเบยีน จำนวนปีท่ีสอบบัญชีบริษัท 
1. นายวัชระ ภัทรพิทักษ์ หรือ 6669 ยังไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงิน 
2. นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์ หรือ 8413 1 ปี (ปี 2564) 
3. นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์ 10331 ยังไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงิน 

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นที่เสนอมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี  

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์
หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

2.    อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,530,000 
บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เป็นจำนวน 130,000 บาท)  

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 6 
บริษัท ประจำปี 2565 โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าบรกิารอื่น ภายในวงเงินรวม 1,615,000 บาท ซึ่งบริษัท
ย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  

คะแนนเสยีงสำหรับการอนุมตัิ:  
 

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

 

วาระที่ 11   พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
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ผู ้ถ ือหุ ้นท่านใดประสงค์ที ่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื ่นเข้าร ่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคร ั ้ งนี้   
โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ ่ง หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
ใช้เฉพาะกรณีผู ้ถือหุ ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้ งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู ้รับฝากและดูแลหุ้น               
ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ 
ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 โดยส่งมาที่ เลขานุการบริษัท ที่อยู่ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 
ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความ
ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของ
บริษัทฯ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) มอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทฯ ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน
ครั้งนี้ด้วย 

นอกจากนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมา
แสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่ตั้งสถานที่ประชุมสำหรับท่านที่ประสงค์จะเดินทางมาประชุมด้วยตนเอง 
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.tks.co.th) 

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีบริการรถตู้รับ-ส่งโดยมีจุดนัดพบที่อาคารจอดรถสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยรถตู้จะออกเดินทาง 2 รอบ ในเวลา 13.00 น. และ 13.30 น. มายังสถานที่ประชุม และออกจาก
สถานที่ประชุมไปยังอาคารจอดรถสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่
ต้องการสำรองที่นั่งใช้บริการรถรับ-ส่งเพื่อเข้าร่วมประชุม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการสำรองที่นั่งที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2784-5888   
ต่อ 1102 (คุณออย) ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมการประชุมและ
สำรองที่น่ังไว้แล้วเท่านั้น 

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 
2565 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายช่ือในวันกำหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.30 น.) ณ ห้องประชุม   
มงคลสุธี ออดิทอเรียม ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวง/เขต
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ทำ
แบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) และปฏิบัติตามข้อกำหนดปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในที่ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) และหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบ
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tks.co.th) และช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป 
 
 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
  บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
                                                                                    
 

                               (นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี) 
                               ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 




