
 
ท่ี IR 59/002  วนัท่ี 22 เมษายน 2559 
เร่ือง  มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  
 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ของบริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งมงคลสุธี บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 
433 ถนนสุคนธสวสัด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โดยมีผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเองและมอบฉนัทะเขา้
ร่วมประชุมรวมจาํนวน 118 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ 164,888,628 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 45.77 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออก
เสียง 360,206,768 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมาย โดยในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มีมติ ดงัต่อไปน้ี 
 

1 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 24  เมษายน 2558 ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
เห็นดว้ย 118 ราย  จาํนวน  164,968,529 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  99.999 
ไม่เห็นดว้ย  0 ราย  จาํนวน  0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.000 
งดออกเสียง  1 ราย  จาํนวน  99 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  0.000 
 

2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯในรอบปี 2558 
 

3 มีมติอนุมติังบการเงินประจาํปี 2558 สาํหรับรอบบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
เห็นดว้ย 126 ราย  จาํนวน  168,701,028 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่เห็นดว้ย  0 ราย  จาํนวน  0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  0.000 
งดออกเสียง  0 ราย  จาํนวน  0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  0.000 
 

4 อนุมติัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สาํหรับผลการดาํเนินงานในปี 2558 ดงัน้ี 
4.1 อนุมติัจ่ายเงินปันผล ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 180,103,384.00 บาท ซ่ึงบริษทัฯ ได้

จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายระหวา่งกาลจาํนวน
ทั้งส้ิน 36,020,676.80 บาท ดงันั้น บริษทัฯ จึงจะจ่ายเงินปันผลเพ่ิมเติมในงวดน้ี ในอตัราหุน้ละ 0.40 
บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลจ่ายจาํนวนไม่เกิน 144,082,707.20 บาท 

โดยกาํหนดรายช่ือผูมี้สิทธิไดรั้บหุน้ปันผลและเงินปันผล (Record  Date) ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2559 และ
รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 31 
มีนาคม 2559 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
 



เห็นดว้ย 126 ราย  จาํนวน  168,701,028 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่เห็นดว้ย  0 ราย  จาํนวน  0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  0.000 
งดออกเสียง  0 ราย  จาํนวน  0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  0.000 
 

5 มีมติเลือกตั้งกรรมการ ท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ รวมจาํนวน 3 ท่าน คือ 
1)  นายสุพนัธ์ุ มงคลสุธี       กรรมการ(อีกวาระหน่ึง) 
 2) นางเสาวนีย ์กมลบุตร                    กรรมการอิสระ และ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (อีกวาระหน่ึง) 
3)  นายณรงค ์จุนเจือศุภกฤษ ์           กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (อีกวาระหน่ึง) 

 เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
1) นายสุพนัธ์ุ มงคลสุธี 
เห็นดว้ย 125 ราย  จาํนวน   168,658,568 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  99.975 
ไม่เห็นดว้ย    1 ราย  จาํนวน  42,460 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  0.025 
งดออกเสียง    0 ราย  จาํนวน  0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  0.000 
2) นางเสาวนีย์ กมลบุตร 
เห็นดว้ย 125 ราย  จาํนวน   168,658,568 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  99.975 
ไม่เห็นดว้ย    1 ราย  จาํนวน  42,460 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  0.025 
งดออกเสียง    0 ราย  จาํนวน  0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  0.000 
3) นายณรงค์ จุนเจือศุภกฤษ์ 
เห็นดว้ย 124 ราย  จาํนวน   168,658,423 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  99.975 
ไม่เห็นดว้ย    1 ราย  จาํนวน  145 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  0.000 
งดออกเสียง    1 ราย  จาํนวน  42,460 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  0.025 

6 มีมติอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ ประจาํปี 2559 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท 
โดยกาํหนดเป็นค่าเบ้ียประชุมสาํหรับประธานกรรมการและกรรมการในแต่ละคณะดงัน้ี 

ตาํแหน่ง คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง, 
คณะกรรมการสรรหา, 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการ 30,000 20,000 18,000 
กรรมการ 20,000 18,000 15,000 

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดงัน้ี 
เห็นดว้ย 129 ราย  จาํนวน  168,700,528 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  99.998 
ไม่เห็นดว้ย   0 ราย  จาํนวน  0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ   0.000 
งดออกเสียง   1 ราย  จาํนวน  3,500 เสียง   คิดเป็นร้อยละ   0.002 

7 มีมติอนุมติัแต่งตั้งนายเชิดสกลุ อน้มงคล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 7195 หรือนางสาววราภรณ์ อินทร
ประสิทธ์ิ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  7881 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จาํกดัโดยมี



ค่าสอบบญัชี เป็นจาํนวน 760,000 บาทต่อปี และรับทราบค่าสอบบญัชีงบการเงินของ บริษทั ที.เค.เอส. สยาม
เพรส แมเนจเมน้ท ์จาํกดั (“บริษทัยอ่ย” )จาํนวน 525,000 บาท และค่าบริการอ่ืน(BOI) จาํนวน 60,000 บาท 
โดยบริษทัยอ่ย เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายเอง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ี
เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
เห็นดว้ย 129 ราย  จาํนวน  168,661,568 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.975 
ไม่เห็นดว้ย    1 ราย  จาํนวน  42,460 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  0.025 
งดออกเสียง    0 ราย  จาํนวน  0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.000 

 
 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 (นางสาวศิริวรรณ  สุกญัจนศิริ) 
 กรรมการผูจ้ดัการ 

 


