
 

ท่ี IR 61/013  

15 กมุภาพนัธ์ 2561 

เร่ือง แจ้งมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตามท่ีบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น  ครัง้ท่ี  1/2561  

เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2561 เวลา 14.00 น. นัน้ บริษัทขอแจ้งมติท่ีสําคญัของท่ีประชมุ ดงันี ้

1. มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง           

ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้    

มีผู้ถือหุ้นที่ จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 178,011,148 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (149  ราย) 178,011,148 100.00 

2. มีมติอนมุติัการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดในบริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน) (“TBSP”) โดยสมคัร

ใจแบบมีเงื่อนไข (Voluntary Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ 

เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพือ่ครอบงํากิจการ (รวมทัง้ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) ในราคาหุ้นละ 15.70 บาท โดยการ

เข้าทํารายการดงักล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง 

หลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในการ

ได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติม) ซึง่ขนาดรายการของการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์

ทัง้หมดใน TBSP ของบริษัท (คํานวณภายใต้สมมติฐานท่ีผู้ ถือหลกัทรัพย์ของ TBSP ทกุรายตอบรับคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์

ทัง้หมดใน TBSP ของบริษัท) ในครัง้นีเ้ท่ากบัร้อยละ 58.92 ซึ่งถือเป็นรายการประเภทท่ี 1 คือ รายการท่ีมีขนาดรายการ

เท่ากบัหรือสงูกวา่ร้อยละ 50 แต่ต่ํากว่าร้อยละ 100 โดยคํานวณขนาดของรายการตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึง่

เป็นเกณฑ์ท่ีได้ผลลพัธ์เป็นมลูค่าสงูสดุ และการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน TBSP อาจเข้าข่ายเป็นการซือ้หรือรับ

โอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ท่ีแก้ไขเพิม่เติม) หากภายหลงัการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการดงักลา่ว บริษัทได้มาซึง่หุ้นของ TBSP 

เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ TBSP ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอยีดดงันี ้
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มีผู้ถือหุ้นที่ จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 178,240,660 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (156 ราย) 178,240,660 100.00 

3. มีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 212.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 360,206,980.00 บาท 

เป็นทนุจดทะเบียนจํานวน 360,206,768.00 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้ออกจําหน่ายของบริษัทจํานวน 212 

หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

มีผู้ถือหุ้นที่ จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 178,240,660 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (156 ราย) 178,240,660 100.00 

4. มีมติอนุมติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

มีผู้ถือหุ้นที่ จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 178,240,660 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (156 ราย) 178,240,660 100.00 

5. มีมติอนมุติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 60,000,000.00 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 360,206,768.00 

บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 420,206,768.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 60,000,000 หุ้ น มูลค่าท่ี         

ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของ ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอยีดดงันี ้
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มีผู้ถือหุ้นที่ จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 178,240,660 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (156 ราย) 178,240,660 100.00 

6. มีมติอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท 

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

มีผู้ถือหุ้นที่ จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 178,240,660 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (156 ราย) 178,240,660 100.00 
 

  

7. มีมติอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท จํานวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่        

ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราจดัสรร 6.0034461 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ

ใหม่ ท่ีราคาเสนอขายหุ้นละ 10.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

มีผู้ถือหุ้นที่ จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 178,240,660 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (156 ราย) 178,240,660 100.00 
 

  

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

 

 

(นายสมคิด เวคินวฒันเศรษฐ์)  

กรรมการผู้จดัการ  
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