
 
ท่ี IR 57/007  วนัท่ี 28 เมษายน 2557 
เร่ือง  มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2557 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  
 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ของบริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 เวลา 12.30 น. ณ หอ้งมงคลสุธี บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 
433 ถนนสุคนธสวสัด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โดยมีผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเองและมอบฉนัทะเขา้
ร่วมประชุมรวมจาํนวน 105 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ 143,591,112 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 48.2 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออก
เสียง 297,691,791 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมาย โดยในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มีมติ ดงัต่อไปน้ี 
 

1 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 26  เมษายน 2556 ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
เห็นดว้ย 106 ราย  จาํนวน  143,596,612 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่เห็นดว้ย  0 ราย  จาํนวน  0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.000 
งดออกเสียง  0 ราย  จาํนวน  0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  0.000 
 

2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯในรอบปี 2556 
 

3 มีมติอนุมติังบการเงินประจาํปี 2556 สาํหรับรอบบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
เห็นดว้ย 117 ราย  จาํนวน  154,417,912 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่เห็นดว้ย  0 ราย  จาํนวน  0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  0.000 
งดออกเสียง  0 ราย  จาํนวน  0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  0.000 
 

4 อนุมติัจ่ายเงินปันผลในรูปของหุน้ปันผลและเงินสด และจดัสรรเงินกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย
สาํหรับผลการดาํเนินงานในปี 2556 ดงัน้ี 
4.1 อนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย เพ่ิมอีก 2,976,918.00 บาท เพ่ือใหส้าํรองตาม

กฎหมายในปีบญัชี 2557 ครบตามจาํนวนท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนด ภายหลงัจากท่ี
บริษทัฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการจ่ายเป็นหุน้ปันผล 

4.2 อนุมติัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 148,845,895.50 บาท ซ่ึง
บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายระหวา่ง
กาลจาํนวนทั้งส้ิน 29,769,179.10 บาท ดงันั้น บริษทัฯ จึงจะจ่ายเงินปันผลเพ่ิมเติมในงวดน้ี ในอตัราหุน้
ละ 0.40 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลจ่ายจาํนวนไม่เกิน 119,076,716.40 บาท 



4.3 อนุมติัจ่ายปันผลในรูปของหุน้ปันผล เป็นหุน้สามญัของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 29,769,179 หุน้ มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในอตัรา 10 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 29,769,179 บาท หรือ
คิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษหุน้เดิมหลงัการจดัสรรหุน้ปัน
ผลแลว้ ใหจ่้ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท 

โดยกาํหนดรายช่ือผูมี้สิทธิไดรั้บหุน้ปันผลและเงินปันผล (Record  Date) ในวนัท่ี 1 เมษายน 2557 และ
รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 2 
เมษายน 2557 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2557  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
จาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
เห็นดว้ย 117 ราย  จาํนวน  154,417,912 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่เห็นดว้ย  0 ราย  จาํนวน  0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  0.000 
งดออกเสียง  0 ราย  จาํนวน  0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  0.000 
 

5 มีมติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 297,691,830 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 297,691,791 บาท โดยวธีิ
ตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่ายจาํนวน 39 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และอนุมติัแกไ้ข
หนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดงัน้ี 
ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จาํนวน    297,691,791 บาท   (สองร้อยเกา้สิบเจด็ลา้นหกแสน 
                                                                                เกา้หม่ืนหน่ึงพนัเจด็ร้อยเกา้สิบเอด็บาท)  
          แบ่งออกเป็น               297,691,791 หุน้    (สองร้อยเกา้สิบเจด็ลา้นหกแสน 
                                                                                เกา้หม่ืนหน่ึงพนัเจด็ร้อยเกา้สิบเอด็หุน้) 
          มูลค่าหุน้ละ                                               1 บาท  (หน่ึงบาท) 
โดยแยกออกเป็น 
          หุน้สามญั                  297,691,791 หุน้ (สองร้อยเกา้สิบเจด็ลา้นหกแสน 
                                                                                เกา้หม่ืนหน่ึงพนัเจด็ร้อยเกา้สิบเอด็หุน้) 
           หุน้บุริมสิทธ์ิ                                 - หุน้ (……………….-………………….) 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดงัน้ี 
เห็นดว้ย 118 ราย  จาํนวน  154,453,912 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่เห็นดว้ย  0 ราย  จาํนวน  0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  0.000 
งดออกเสียง  0 ราย  จาํนวน  0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  0.000 
 

6 มีมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 29,769,179 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 297,691,791 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่จาํนวน 327,460,970 บาท มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผลและ
อนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดงัน้ี 
ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จาํนวน  327,460,970 บาท    (สามร้อยยีสิ่บเจด็ลา้นส่ีแสน 
                                                                               หกหม่ืนเกา้ร้อยเจด็สิบบาท)  
          แบ่งออกเป็น               327,460,970 หุน้       (สามร้อยยีสิ่บเจด็ลา้นส่ีแสน 



                                                                               หกหม่ืนเกา้ร้อยร้อยเจด็สิบหุน้) 
          มูลค่าหุน้ละ                                       1 บาท     (หน่ึงบาท) 
 
  โดยแยกออกเป็น 
          หุน้สามญั                  327,460,970 หุน้       (สามร้อยยีสิ่บเจด็ลา้นส่ีแสน 
                                                                               หกหม่ืนเกา้ร้อยร้อยเจด็สิบหุน้) 
           หุน้บุริมสิทธ์ิ                                                 - หุน้         (……………….-…………….) 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดงัน้ี 
เห็นดว้ย 118 ราย  จาํนวน  154,453,912 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่เห็นดว้ย  0 ราย  จาํนวน  0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  0.000 
งดออกเสียง  0 ราย  จาํนวน  0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  0.000 
 

7 มีมติอนุมติัจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนจาํนวน 29,769,179 หุน้ เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผลดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
เห็นดว้ย 118 ราย  จาํนวน  154,453,912 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่เห็นดว้ย  0 ราย  จาํนวน  0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  0.000 
งดออกเสียง  0 ราย  จาํนวน  0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  0.000 

8 มีมติเลือกตั้งกรรมการ ท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ รวมจาํนวน 3 ท่าน คือ 
1)  นางเสาวนีย ์กมลบุตร                      กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2)  นางปรารถนา มงคลกลุ                   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3)  นางสาวศิริวรรณ สุกญัจนศิริ           กรรมการและเลขานุการบริษทั 

 เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
1) นางเสาวนีย์ กมลบุตร 
เห็นดว้ย 121 ราย  จาํนวน   156,899,512 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่เห็นดว้ย    0 ราย  จาํนวน  0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  0.000 
งดออกเสียง    0 ราย  จาํนวน  0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  0.000 
2) นางปรารถนา มงคลกลุ 
เห็นดว้ย 121 ราย  จาํนวน   156,899,512 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่เห็นดว้ย    0 ราย  จาํนวน  0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  0.000 
งดออกเสียง    0 ราย  จาํนวน  0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  0.000 
3) นางสาวศิริวรรณ สุกญัจนศิริ 
เห็นดว้ย 121 ราย  จาํนวน   156,899,512 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่เห็นดว้ย    0 ราย  จาํนวน  0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  0.000 
งดออกเสียง    0 ราย  จาํนวน  0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  0.000 



9 มีมติอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ ประจาํปี 2557 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 122 ราย  จาํนวน  156,900,512 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่เห็นดว้ย   0 ราย  จาํนวน  0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ   0.000 
งดออกเสียง   0 ราย  จาํนวน  0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ   0.000 

10 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นางสาววรรญา พทุธเสถียร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4387 หรือนางสาวจนัทรา วอ่งศรี
อุดมพร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4996 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั เอส.เค. แอคเคาน์แตน้ท ์เซอร์วสิ
เซส จาํกดั และมีค่าสอบบญัชี เป็นจาํนวน 660,000 บาทต่อปี ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
เห็นดว้ย 122 ราย  จาํนวน  156,900,512 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่เห็นดว้ย    0 ราย  จาํนวน  0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  0.000 
งดออกเสียง    0 ราย  จาํนวน  0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.000 

 
 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 (นางสาวศิริวรรณ  สุกญัจนศิริ) 
 กรรมการผูจ้ดัการ 

 


