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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วัน เวลา และสถานที่ 

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 23 
เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุธี ออดิทอเรียม ชั ้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 433          
ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

องค์ประชุม 

ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 36 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 43 
ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 201,916,516 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 98.8718 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 204,220,357 
หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมา
ประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท”  

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม  

1. พลเอก มงคล  อัมพรพิสิฏฐ ์  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  
2. นางเสาวนีย์  กมลบุตร             กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
3.    นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์      กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
4.  นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม               กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทน 
5. นายสุพันธุ์   มงคลสุธี          กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ

ประธานกรรมการบริหาร 
6. นางสาวสุธิดา  มงคลสุธี      กรรมการบริษัท 
7. นายจุติพันธุ์  มงคลสุธี      กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี ่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการ

ผู้จัดการ 
(กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม  

1. นายวรวุฒิ โอภาสถิรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและส่งออก 
2. นางสาวรุจี   จรพิภพ           ผู้อำนวยการฝ่ายขายภายในประเทศ 
3. นายเชิดสกุล  อ้นมงคล   รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน    
ผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด  

1. นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต 
2. นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต 
3. นางสาวพีรดา กมลพัฒนะ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต 

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุม 

1 นางสาวอัญชลี  จิตติวิชกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

ตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย เพ่ือทำหน้าที่พยานการนับคะแนนเสียงในการประชุม 

1. นายนริศ   เรืองเมธานพรัตน์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษัท 
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เร่ิมการประชุม 
 นางสาวหัทยา ใจเที ่ยง พิธีกร ทำหน้าที ่เป็นผู ้ดำเนินการประชุมในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจำปี 2564 ของบริษัท 
(“ผู้ดำเนินการประชุม”) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในวันนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ประชุม
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 และครั้งที่ 2/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดต้องจัดให้มี 
ซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยบริษัทกำหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2564 ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ตามที่บริษัทได้เผยแพร่ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็ปไซต์ของบริษัทแล้ว รวมถึงบริษัทได้
จัดเตรียมมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ดังนี้ 

1. ก่อนวันประชุมบริษัทฯ ได้ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคห้องประชุมแห่งนี้ และจะดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคอีกครั้งหลังการ
ประชุมแล้วเสร็จ 

2. บริษัทฯ ได้เตรียมรถตู้อำนวยความสะดวกในการรับส่งผู้ถือหุ้น โดยได้มีการทำความสะอาดฆ่าเช้ือภายในรถ และบริษัทฯ ได้
จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ให้ผู้ถือหุ้นล้างมือก่อนขึ้นรถ โดยผู้ถือหุ้นต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเดินทาง 

3. บริษัทฯ จัดให้มีจุดคัดกรองเพื่อเก็บประวัติและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย บริเวณทางเข้าอาคารช้ัน 1 โดยขอความร่วมมือผู้ถือ
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือมีไข้ หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โปรดมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 

4. ห้องประชุมนี้จำกัดผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 ท่าน และบริษัทฯ ได้จัดที่น่ังสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมให้มีการเว้นระยะห่างกัน  
5. บริษัทฯ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตามจุดต่าง ๆ รวมถึงได้มีการจัดเตรียมหน้ากากอนามัย

ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม 
6. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่บริเวณห้องประชุม  
7. ขอความร่วมมืองดการรับประทานอาหารในห้องประชุม 

บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ต้องผ่านกระบวนการคัดกรองอย่าง
เคร่งครัดในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว 

ก่อนดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระการประชุมโดย
นำเสนอผ่านวีดีทัศน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียง  
2. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้มอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับรับบัตร

ลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน ในกรณีผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในใบมอบฉันทะแล้ว จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ซึ่งมติดังกล่าว
จะสอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว 

3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระ เมื่อนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ถือหุ้น สามารถซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็นได้ โดยให้ยกมือ แจ้งชื่อและนามสกุลก่อนแสดงความคิดเห็น หากเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งช่ือ
และนามสกุลตนเอง และช่ือและสกุลของผู้ถือหุ้นก่อนแสดงความคิดเห็น 

4. การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง 
และผู้ถือหุ้น 1 ราย สามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้เพียงทางใดทางหนึ่ง
เท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่
แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

5. บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้เข้าร่วมประชุมที่ ”ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระเท่านั้น หากผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ท่านลงมติ “ไม่เห็นด้วย”หรือ “งดออกเสียง” ในบัตร
ลงคะแนนในวาระนั้น พร้อมทั้งลงลายมือช่ือกำกับการออกเสียงแล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือ
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียง “เห็นด้วย” ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่
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ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทออกเสียง “เห็นด้วย” และขอให้ท่านคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ “เห็น
ด้วย” ทุกใบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม 

6. วิธีการคำนวณฐานคะแนนเสียง ดังนี้ 
• วาระที่กำหนดให้ฐานคะแนนเสียง คำนวณจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนจะถือจำนวนเสียงผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากผู้ถือหุ้น “งดออกเสียง” จะไม่นำรวมเป็นฐานคะแนนเสียง 
• วาระที่กำหนดให้ฐานคะแนนเสียง คำนวณจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน จะถือจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แม้ผู้ถือหุ้น “งดออก
เสียง” จะนับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงด้วย 

สำหรับหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการ เป็นการลงคะแนนเลือกในแต่ละท่านซึ่งในการลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับบริษัทได้กำหนดไว้ ดังนี ้
1)    ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
2)    ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้ 

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3)   บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพงึมี

หรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการ
ที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง 

7. เกณฑ์การนับคะแนน จะใช้กับการคำนวณเสียงของผู้ถือหุ้นในวาระใด จะมีข้อความแสดงให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบ 
8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ 

และขอให้ยกมือพร้อมทั้งแจ้งชื ่อและนามสกุลของท่าน ก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อไป ส่วนประเด็นอื่น ๆ ท่ี
นอกเหนือวาระ ขอให้นำไปซักถามหรือแสดงความเห็นในวาระสุดท้ายของการประชุม 

บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า 
ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9 
ตุลาคม 2563 – 30 ธันวาคม 2563 ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาตามที่กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้ามาให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณา ดังนั้น การกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จึงเป็นการกำหนดตามวาระการประชุมที่กฎหมายกำหนดให้มี 
และในการดำเนินการประชุมจะเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการสลับวาระ รวมถึงจะไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณา
อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม 

พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 

29 พฤษภาคม 2563 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ภายใน 14 
วันนับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.tks.co.th) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

ในการนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 
พฤษภาคม 2563 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว 

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่ 
29 พฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
มีผู้ถือหุ้น จำนวน (เสียง) ร้อยละของจำนวนเสียงท้ังหมด 

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 207,157,317 98.8650 
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มีผู้ถือหุ้น จำนวน (เสียง) ร้อยละของจำนวนเสียงท้ังหมด 
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง  2,378,200 1.1349 
บัตรเสีย 0 0.0000 
 209,535,517 100.0000 

หมายเหตุ  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุม
รับทราบ นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และข้อมูลสำคัญอื่นที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 
2563 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้ว  เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผล
การดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้     

1. บริษัทได้มีการ Re-Structure องค์กรใหม่โดยการรวมบริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท 
มาร์เวลแพค จำกัด มาอยู่ภายใต้กลุ่มบริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) เพื่อการผนึกรวมกำลังที่แข็งแกร่งขึ้นในกลุ่ม
ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และผสมผสานการพัฒนาระบบโซลูช่ันอย่างครบวงจร เป็นโอกาสที่ท้ัง 2 บริษัท
มารวมกันสร้างความเช่ือมั่นในการให้บริการและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น 

2. ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้ถือหุ้นในบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถึง 38.15% ซึ่งเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของ
ประเทศไทยด้านการจัดจำหน่ายและให้บริการด้าน IT อย่างครบวงจร 

3. รวมถึงบริษัท โกไฟว์ จำกัด ประกอบธุรกิจแนว Start up โดยจะ Support งาน IT ของบริษัทในเครือทั้งหมด ซึ่ง
บริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 60% 

4. จุดเด่นทางการเงิน (Financial Highlights) : 
4.1. หลังจากที่มีการปรับควบรวมธุรกิจในปี 2563 นั้น จะเห็นได้ว่าสัดส่วนรายได้หลักส่วนใหญ่อยู่ที่ TBSP จากการ

ที่เราย้ายธุรกิจสิ่งพิมพ์หลักคือ T.K.S. Siam press มาอยู่ภายใต้ TBSP และในส่วนของกำไรขั้นต้นสูงขึ้นจาก
การปรับแผนธุรกิจและการลดต้นทุนของบริษัทฯ ส่วนในเรื่องของหนี้สินต่อทุน เรายังคงรักษาอยู่ในระดับที่ต่ำ  

4.2.  สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 จะเห็นได้ว่า หลังจากควบรวมธุรกิจหลังในไตรมาสที่ 2 รายได้รวม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงไตรมาสที่ 4 ถึงแม้ว่าภาพรวมรายได้จะลดลงแต่เราก็ยังสามารถประคองสถานการณ์
ผ่านไปได้ 

4.3. ในส่วนของกำไรขั้นต้นก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้คือ มีแนวโน้มได้กำไรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากไตร
มาสที ่2 ถึงไตรมาสที่ 4 ตามลำดบั ในขณะเดยีวกันถ้ามาดใูนสว่นของค่าใช้จ่ายขายและบริหารในภาพรวมสงูขึน้ 
เกิดจากค่าใช้จ่ายพิเศษเกี่ยวกับการควบรวมธุรกิจ ทั้งนี้ในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 หลังจากการควบรวม
เสร็จสิ้นแล้ว จะเห็นได้ว่าแผน cost saving เริ่มทำงานทำให้ค่าใช้จ่ายเริ่มลดลงตามลำดับ และสามารถรักษา
ระดับต่ำกว่าร้อยล้านได้ซึ่งคาดว่าบริษัทฯ จะยังสามารถรักษาระดับนี้ได้ต่อไป  

4.4. สำหรับกำไรสุทธิในภาพรวมบริษัทฯ ถึงแม้จะลดลงในไตรมาสที่ 2 แต่ถ้ามองในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 
บริษัทฯ สามารถเริ่มทำกำไรกลับคืนขึ้นมาได้ 

4.5. บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องที่ไม่ต่ำกว่า 40% ตามนโยบายของบริษัทฯ ถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์
โควิด 19 ตามทีไ่ด้รับผลกระทบกันในภาพรวมทุกบริษัท 

5.  Business Outlook 2021 
5.1.  ก่อนการควบรวมบริษัท TBSP และ TKS มี Location มีการแยกพื้นที่การผลิตกัน เพื่อโอกาสและช่องทางการ

สร้างธุรกิจในอนาคตซึ่งได้มีการรวมกันเสร็จสิ้นเมือ่ไตรมาสที่ 2 ซึ่งได้ยุบรวมเหลอื 2 locations หลักในการผลติ
คือที่ ปู่เจ้าสมิงพราย และนิคมสินสาคร 

5.2. ทิศทางและโอกาสการเติบโตของธุรกิจสิง่พิมพ์ภายใต้กลุ่มบริษัท TKS นั้นยังคงมองหาโอกาสและช่องทางในการ
ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าปีนี้จะมียอดขายเติบโตมากกว่า 20% โดย portion หลักยังคงเป็น BU1 
Security Document Solution จำนวน 40% และมีแผนขยายกลุ่มงาน BU4-BU6* เพิ่มมากขึ้นในอนาคต 
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*BU 4 Warehouse and Fulfillment Solution, BU5 Label and Packaging Solution, BU6 Digital Platform Solution 

 
นอกจากนี้ นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี ช้ีแจงเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในรอบปี 2563 ต่อที่ประชุมดังนี้ 
1. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย 

(CAC) ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
2. จัดอบรมการปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ มีเนื้อหาสาระ ดังนี้ 1) CAC คืออะไร 2) คอร์รัปชันคืออะไร  3) แนว

ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 4) เรื่องการแจ้งเบาะแสและมาตรการความคุ้มครอง และหัวข้อ
สุดท้ายข้อที่ 5) บทลงโทษ 

3. จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจพนักงานในระดับหัวหน้างาน และทั้งนี้ยังมีการมอบหมายให้หัวหน้างานแต่ละ
หน่วยงานสื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันให้กับพนักงานภายในหน่วยรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ 

4. บริษัทฯ มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และมีการสื่อสารเรื่อง No Gift Policy ให้กับคู่ค้าของบริษัท 
ทั้งนี้ยังได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ทราบถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ชัดเจน 

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความ
คิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
คำถาม นายสมโชค ว่องไวพันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เป้าหมายเติบโต 20% ในปี 2021 มาจากกลุ่มธุรกิจกลุ่มใด 
คำตอบ นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการผู้จัดการ แจ้งว่า ในปี 2021 ตามที่มี Backlock ในมือแล้ว ซึ่งคาดการณ์บริษัทฯ จะ

สามารถเติบโตในทุก BU โดยเฉพาะ BU1 Securities Document Solution จะเติบโตได้ดีที่สุด รวมถึง New Business 
คือ Digital Platform และ Label and Packaging ก็จะเติบโตได้อย่างดีเช่นกัน  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ (วาระนี้
เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง) 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเชิดสกุล อ้นมงคล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยนายเชิดสกุล อ้นมงคล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมรับทราบมีรายละเอียด ดังนี้ 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในรอบปี 
2563 พร้อมทั้งได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563  ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมา
ด้วย 2) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี ้

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : ไม่มีเง่ือนไข 
ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงิน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สินทรัพย์รวม 4,157.54 3,286.60 
หนี้สินรวม 1,633.16 648.27 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,524.38 2,638.33 
ขายสุทธ ิ 1,891.63 278.75 
กำไรสุทธิ 231.11 228.96 
กำไรสุทธิต่อหุ้น )บาท(  0.50 0.50 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
มีผู้ถือหุ้น จำนวน (เสียง) ร้อยละของจำนวนเสียงท้ังหมด 

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 209,535,517 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง  0 - 
บัตรเสีย 0 0.0000  

209,535,517 100.0000 
หมายเหตุ  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
ประธานฯ มอบหมายให้ นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุม

รับทราบ โดยนายจุติพันธุ์ มงคลสุธี ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบมีรายละเอียด ดังนี้ 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีที่มีผลกำไรจาก

การดำเนินงาน แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ) และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่
ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว หากบริษัทมีผลกำไร ให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป 

สำหรับการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงการจ่ายเงิน
ปันผลจากผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจัดสรรเงินทุนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุน
และสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายปันผลประจำปี 2563 รายละเอียดการจ่าย
ปันผลปรากฎตามตาราง ดังนี ้

 

 
1. เงินปันผลประจำปี (เงินสด) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 

120.18 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ไปแล้วเมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2563 
ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท โดยจะจ่ายปันผลส่วนท่ีเหลือของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท 

2. สำรองตามกฎหมาย ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 462,227,767 บาท มีทุนที่ออกและชำระแล้ว 
462,226,467 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย 46.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตามข้อบังคับของ  
บริษัทฯ แล้ว ทำให้ไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 เพิ่มเติมอีก  

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2563 2562 2561 
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 228.96 385.88 322.84 
2. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 1,394.42 1,373.63 1,303.19 
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 426.22 462.22 420.21 
4. เงินปันผล 0.26 0.60 0.65 

4.1  เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 (บาท:หุ้น) 0.06 0.20 0.18 
4.2  เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 (บาท:หุ้น) ไม่มี 0.40 ไม่มี 
4.3  เงินปันผลปลายปี (บาท:หุ้น) 0.20 ไม่ม ี 0.37 
4.4  หุ้นปันผล (บาท:หุ้น) ไม่ม ี ไม่ม ี 0.10 

5. รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 120.18 277.34 231.12 
6. กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.50 0.84 0.79 
7. อัตราส่วนเงินปันผล/กำไรสุทธิ 52.49% 71.87% 71.59% 
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และบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 และจะดำเนินการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2564  

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน
ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย   
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ  ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
มีผู้ถือหุ้น จำนวน (เสียง) ร้อยละของจำนวนเสียงท้ังหมด 

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 209,535,517 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง  0 - 
บัตรเสีย 0 0.0000  

209,535,517  100.0000 
หมายเหตุ  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
  
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2564 

ประธานฯ ได้เรียนเชิญ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอ
วาระนี้ต่อทีป่ระชุม โดยนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการซึ่งพ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระ คือ นายสุพันธุ์  มงคลสุธี ได้ออกจากห้องประชุมโดยความสมัครใจ 

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง
อย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม อนึ่ง 
กรรมการที่ออกตามวรรคหนึ่ง ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง 
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2563 – 30 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและรายช่ือบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการในปี 2564 ดังนั้น กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2564 ได้แก ่

1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี  กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี ่ยง กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
บริษัท 

2. นายปฏิญญา เทวอักษร  กรรมการบริษัท 
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 ได้พิจารณาตาม

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และจากคุณสมบัติของกรรมการรายเดิมและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็น
รายบุคคลอย่างระเอียดรอบคอบกล่าวคือ ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มี
ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรม และประวัติการทำงานที่โปร่งใส พร้อมทั้งตัดสินใจ
ด้วยข้อมูลและเหตุผล และสำหรับกรรมการรายเดิม คณะกรรมการก็ได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ ซึ่งนายสุ
พันธุ์ มงคลสุธี และนายปฏิญญา เทวอักษร กรรมการรายเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็น
อย่างดีตลอดมา ตลอดจนเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดย
ทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในระหว่างการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่ประชุมจึงมีมติให้
เสนอ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 2 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

ทั้งนี้เนื่องจากนายปฏิญญา เทวอักษร มีจดหมายแจ้งขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 
เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว จึงขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายเดิม 1 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระคือ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี กลับเข้า
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เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้พิจารณาไว้เบื้องต้นแล้ว (ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ทั้งนี้บุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อ 1 ท่านข้างต้นเป็นบุคคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นซึ่งประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้  

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2564 
จำนวน 1 ท่าน ตามรายช่ือดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุก
ประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้ 
1)  นายสุพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและ 

กำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มี 
อำนาจลงนามผูกพันบริษัท 

มีผู้ถือหุ้น จำนวน (เสียง) ร้อยละของจำนวนเสียงท้ังหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 209,535,517 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง  0 - 
บัตรเสีย 0 0.0000  

209,535,517 100.0000 
หมายเหตุ  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 

ประธานฯ ได้เรียนเชิญ  นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอ
วาระนี้ต่อที่ประชุม นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ชี้แจงต่อประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 
90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ ่งมาประชุม"  ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้คำนึงถึงความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้
พิจารณาโดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ตลอดจนได้เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรืออยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการ
ดำเนินงานของบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
ประจำปี 2564 โดยเสนอกำหนดรูปแบบจ่ายค่าตอบแทน เป็นดังนี ้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2564 

ตำแหน่ง 
เบ้ียประชุม (บาท/คน/คร้ัง) 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อย 
 ประธานกรรมการ 50,000 40,000 30,000 
 กรรมการ 25,000 25,000 20,000 
หมายเหตุ : คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

และคณะกรรมการบริหาร 
2. ค่าตอบแทนรายปี (โบนัสกรรมการประจำปี 2564) : ให้คณะกรรมการบริษัททั้งคณะได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปัน

ผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้น ๆ โดยได้รับร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิในปีนั้น ๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 3.0 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการ
ดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25  
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3.  ผลประโยชน์อ่ืน   -ไม่มี- 
ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจะไม่ได้รับค่าตอบแทน (ค่าเบี้ย

ประชุม) และค่าตอบแทนรายปี (โบนัส)  
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ช้ีแจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ระบุไว้ข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น และในรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2563 ค่าเบี ้ยประชุมรวมรายปีของ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมเป็นจำนวนเงิน 2,650,000 บาท และค่าตอบแทนรายปี (โบนัส) ของกรรมการรวมเป็นจำนวนเงิน 
1,128,998.74 บาท 

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้  

(เนื่องจากนายสุพันธุ์ มงคลสุธี นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี และนางสาวสุธิดา มงคลสุธี เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ดังนั้น กรรมการทั้ง 3 ท่าน ถือว่ามีส่วนได้เสียพิเศษ จึงของดออกเสียงลงคะแนน รวมเป็นจำนวนเสียง 32,646,493 เสียง) 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
มีผู้ถือหุ้น จำนวน (เสียง) ร้อยละของจำนวนเสียงท้ังหมด 

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 176,889,024 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง  0 - 
บัตรเสีย 0 0.0000  

176,889,024 100.0000 
หมายเหตุ  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 
ประธานฯ ได้เรียนเชิญ นางเสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่

ประชุม โดยนางเสาวนีย์ กมลบุตร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ .ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่ง
กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบญัชี
คนเดิมอีกก็ได้ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดว่า  ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่ง หน้าที่
ใด ๆ ของบริษัทฯ 

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติ ดังนี้  

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 ตาม
รายชื่อต่อไปนี้ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามใน
รายงานการสอบบัญชี  

รายชื่อผู้สอบบัญชี เลขทะเบียนใบอนุญาต จำนวนปีที่สอบบัญชีบริษัท 

1. นางสาวอรวรรณ   ศิริรัตนวงศ์ 3757 2 ปี (ปี 2562-2563) หรือ 
2. นายวัชระ       ภัทรพิทักษ์ 6669 ยังไม่เคยลงลายมือช่ือรับรองงบการเงิน หรือ 
3. นางสาวสิรินุช       วิมลสถิตย์ 8413 ยังไม่เคยลงลายมือช่ือรับรองงบการเงิน 

 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นที่เสนอมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“สำนักงาน กลต.”) กำหนด มีความเป็นอิสระ มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี ทั้งนี้ บริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบ
บัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้
ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย 
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2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,400,000 บาท (ลดลงจากปี 2563 เป็น
จำนวน 270,000 บาท)   

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 1 บริษัทประจำปี 2564 
โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น รวมเป็นจำนวนเงิน 170,000 บาท ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้  

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั ้งผู ้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
มีผู้ถือหุ้น จำนวน (เสียง) ร้อยละของจำนวนเสียงท้ังหมดของ

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 209,535,517 100.000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 0.0000 
 209,535,517 100.0000 

หมายเหตุ  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
  
วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม 

 

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการ
ประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 
 
                พลเอก_________________  __________ 

                     (มงคล อัมพรพิสิฏฐ์) 
                       ประธานกรรมการ 

    ______________________________ 
          (นางสาวฐิตารีย์ ธนเมธีณัฐวุฒิ) 
                  เลขานุการบริษัท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


