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ท่ี IR 62/008  

 26 เมษายน 2562 

เร่ือง แจ้งมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตามท่ีบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562  
เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมงคลสธีุ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 433           
ถนนสคุนธสวสัด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติดงัตอ่ไปนี ้

1. มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้    

 จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 187,041,882 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 

2. รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 

3. มีมติอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2561 ส าหรับรอบบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้    

 จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 187,053,382 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 

 

4. มีมติอนุมัติจัดสรรก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลในรูปหุ้ นปันผลและเงินสด ส าหรับ                  
ผลการด าเนินงานปี 2561 ดงันี ้
4.1 อนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 10,200,000 บาท เพ่ือให้ส ารองตามกฎหมาย                

ครบตามจ านวนท่ีกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯก าหนด ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ  เพิ่มทุนจดทะเบียนเพ่ือ
รองรับการจ่ายเป็นหุ้นปันผล 
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4.2 อนมุตัิจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 231,113,722.90 บาท ซึ่งบริษัทฯ 
ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจ านวนทัง้สิน้ 
75,637,218.10 บาท ดงันัน้ บริษัทฯ จึงจะจ่ายเงินปันผลปลายปีเพิ่มเติม ในอตัราหุ้นละ 0.37 บาท หรือคิดเป็น
เงินปันผลจ่ายจ านวนไมเ่กิน 155,476,503.80 บาท 

4.3 อนมุติจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล เป็นหุ้นสามญัของบริษัท จ านวนไม่เกิน 42,021,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้น
ละ 1.00 บาท รวมมลูค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 42,021,000 บาท ในอตัรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอตัรา
การจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปัน
ผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท 

โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผล ( Record Date ) ในวนัท่ี 15  มีนาคม 2562  และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออก
เสียงลงคะแนนดงันี ้
 

 จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 187,063,382 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 

5. มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียน จากจ านวน 420,206,768 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 420,206,767 บาท               
โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) จ านวน 1 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ท่ี 1/2561 และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4.เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนดงันี ้

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 420,206,767  บาท (สี่ร้อยย่ีสิบล้านสองแสนหกพันเจ็ดร้อย
หกสิบเจ็ดบาท) 

 แบง่ออกเป็น 420,206,767 หุ้น (สี่ร้อยย่ีสิบล้านสองแสนหกพันเจ็ดร้อย
หกสิบเจ็ดหุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 420,206,767 หุ้น (สี่ร้อยย่ีสิบล้านสองแสนหกพันเจ็ดร้อย
หกสิบเจ็ดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)” 
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ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดงันี ้

 จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 187,063,382 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 

6. มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจ านวน 420,206,767 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 462,227,767 บาท                  
โดยการออกหุ้ นสามัญใหม่จ านวน 42,021,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้ นปันผล              
และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4.เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนดงันี ้

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 462,227,767  บาท (สี่ร้อยหกสิบสองล้านสองแสนสองหม่ืน
เจ็ดพนัเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาท) 

 แบง่ออกเป็น 462,227,767  หุ้น (สี่ร้อยหกสิบสองล้านสองแสนสองหม่ืน
เจ็ดพนัเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 462,227,767 หุ้น (สี่ร้อยหกสิบสองล้านสองแสนสองหม่ืน
เจ็ดพนัเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)” 

ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดงันี ้

 จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 187,063,382 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
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7. มีมติอนุมตัิจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 42,021,000 หุ้น เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ               
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 187,063,382 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 

8. มีมติอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 2 ทา่นและอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการใหม ่1 ทา่น คือ 
1)   นางเสาวนีย์ กมลบตุร   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (อีกวาระหนึง่) 
2)  นายจตุิพนัธุ์ มงคลสธีุ  กรรมการ (อีกวาระหนึง่) 
3)   นายประเสริฐ บญุสมัพนัธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (แตง่ตัง้กรรมการใหมแ่ทน

นายวีระชยั ศรีขจร กรรมการท่ีไมป่ระสงค์ตอ่วาระ)  
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

1) นางเสาวนีย์ กมลบตุร  
 จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เหน็ด้วย 187,063,237 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 145 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 

2) นายจตุิพนัธุ์ มงคลสธีุ 
 จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เหน็ด้วย 186,999,682 99.9659 
ไมเ่หน็ด้วย 63,700 0.0341 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 

3) นายประเสริฐ  บญุสมัพนัธ์ 
 จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เหน็ด้วย 187,063,382 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
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9. มีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท                    
โดยก าหนดเป็นคา่เบีย้ประชมุส าหรับประธานกรรมการและกรรมการในแต่ละคณะ ในอตัราเทา่กบัอตัราค่าตอบแทน
ปี 2561 ดงันี ้

(หน่วย : บาท) 
ต ำแหน่ง คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ 

ประธานกรรมการ 40,000 30,000 18,000 
กรรมการ 25,000 25,000 18,000 

 

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้

 จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 176,579,207 94.3954 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 10,484,175 5.6046 
บตัรเสีย 0 0.0000 

 

10. มีมติอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2562 
โดยมีผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ได้แก่   

1. นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน เลขที่ 3757  หรือ 
2. นายวชัระ   ภทัรพิทกัษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน เลขที่ 6669  หรือ 
3. นางสาวมาริษา  ธนาธรบรรพกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน เลขที่ 5752 

และอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้ สอบบัญชีของบริษัท ปี 2562 จ านวน 1,470,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง             
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

 จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 187,063,382 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  ขอแสดงความนบัถือ 

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

  

(นายสมคิด เวคินวฒันเศรษฐ์)  
กรรมการผู้จดัการ  

 


