
มตทิีป่ระชุมสามญัประจาํปีผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2555 

  

ท่ี IR 55/005  วนัท่ี 23 เมษายน 2555 

เร่ือง  มติท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2555 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  

 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2555 ของบริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งมงคลสุธี บริษทั ซินเน็ค(ประเทศไทย) จาํกดั(มหาชน) เลขท่ี 

433 ถนนสุคนธสวสัด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โดยมีผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเองและมอบฉนัทะเขา้

ร่วมประชุมรวมจาํนวน 70 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ 145,170,675 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 58.52 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออก

เสียง 248,076,525 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมาย โดยในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มีมติ ดงัต่อไปน้ี 

 

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2554 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2554 ดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย 68 ราย  จาํนวน  145,768,175 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 98.913 

ไม่เห็นดว้ย  0 ราย  จาํนวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 00.000 

งดออกเสียง  5 ราย  จาํนวน  1,601,900 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 01.087 

2. รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯในรอบปี 2554 

3. มีมติอนุมติังบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี 2554 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู ้

ถือหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย 70 ราย  จาํนวน  146,513,475 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 93.311 

ไม่เห็นดว้ย  0 ราย  จาํนวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 00.000 

งดออกเสียง  4 ราย  จาํนวน  1,106,700 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 00.689 

 

4. อนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํงวดปี 2554 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ในอตัราหุน้ละ 0.42 บาท โดยบริษทัฯ ไดมี้

การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท เม่ือวนัท่ี 9 ก.ย. 2554 ดงันั้นจึงเหลือเงินปัน

ผลท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมเติมอีกในคร้ังน้ี ในอตัราหุน้ละ 0.32  บาทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามรายช่ือท่ีปรากฎ ณ วนักาํหนด

รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 15 มี.ค. 2555 และปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้เพ่ือ

รวบรวมรายช่ือผูมี้สิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 16 มี.ค. 2555 โดยใหจ่้ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ ในวนัท่ี 17 

พฤษภาคม 2555  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย 70 ราย  จาํนวน  147,468,675 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.958 

ไม่เห็นดว้ย  0 ราย  จาํนวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 00.000 

งดออกเสียง  4 ราย  จาํนวน  61,500 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 00.042 

 



5. มีมติเลือกตั้งกรรมการ ท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ รวมจาํนวน 3 ท่าน 

คือ 

1)  พลเอก มงคล อมัพรพิสิฏฐ ์  กรรมการ 

2)  นางสาวศิริวรรณ สุกญัจนศิริ  กรรมการ 

3)  นายวรีะชยั ศรีขจร    กรรมการ 

 เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

1) พลเอก มงคล  อมัพรพสิิฏฐ์ 

เห็นดว้ย 69 ราย  จาํนวน   147,460,675 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.953 

ไม่เห็นดว้ย    2 ราย  จาํนวน  51,500 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 00.035 

งดออกเสียง    3 ราย  จาํนวน  18,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 00.012 

2)  นางสาวศิริวรรณ  สุกญัจนศิริ 

เห็นดว้ย 71 ราย  จาํนวน   147,468,675 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.958 

ไม่เห็นดว้ย    1 ราย  จาํนวน  1,500 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 00.001 

งดออกเสียง    2 ราย  จาํนวน  60,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 00.041 

3) นายวรีะชัย  ศรีขจร 

เห็นดว้ย 69 ราย  จาํนวน   147,462,675 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.954 

ไม่เห็นดว้ย    2 ราย  จาํนวน  51,500 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 00.035 

งดออกเสียง    3 ราย  จาํนวน  16,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 00.011 

 

6. มีมติอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ ประจาํปี 2555 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 

 

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย 70 ราย  จาํนวน  145,876,775 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 98.374 

ไม่เห็นดว้ย   2 ราย  จาํนวน  1,565,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  01.055 

งดออกเสียง   5 ราย  จาํนวน  846,200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  00.571 

 

 



7. มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นางสาววรรญา พทุธเสถียร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4387 หรือนายอาํพล  จาํนงค์

วฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4663 หรือ นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5369 

ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั เอส.เค. แอคเคาน์แตน้ท ์เซอร์วสิเซส จาํกดั และมีค่าสอบบญัชี เป็นจาํนวน 

642,000 บาทต่อปี ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย 73 ราย  จาํนวน  148,126,975 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.891 

ไม่เห็นดว้ย    0 ราย  จาํนวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 00.000 

งดออกเสียง    4 ราย  จาํนวน  161,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 00.109 

 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 (นางสาวศิริวรรณ  สุกญัจนศิริ) 

 กรรมการผูจ้ดัการ 

 


