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ที่ IR 61/020  

 20 เมษายน 2561 

เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตามที่บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561  
เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมงคลสธีุ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 433 ถนน
สคุนธสวสัดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230  ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติดงัตอ่ไปนี ้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2561 ด้วยคะแนน
เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้    

 จ ำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 159,006,319 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 - 

2. รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 

3. มีมติอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2560 ส าหรับรอบบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 จ ำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 159,006,319 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 - 

 

4. มีมติอนมุตัิจา่ยเงินปันผลเป็นเงินสด ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2560 ดงันี ้
อนุมตัิจ่ายเงินปันผล ในอตัราหุ้นละ 0.67 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 241,338,534.56 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้ นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจ านวนทัง้สิน้ 
54,031,015.20 บาท ดังนัน้ ส าหรับงวด 6 เดือนหลงั สิน้สุด ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ จึงจะจ่ายเงินปันผล
เพิ่มเติมในงวดนี ้ในอตัราหุ้นละ 0.52 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลจ่ายจ านวนไมเ่กิน 187,307,519.36 บาท 
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โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ( Record Date ) ในวนัที่ 26  มีนาคม 2561  และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลวนัที่ 18 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้
 

 จ ำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 159,028,319 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 - 

5. มีมติเลอืกตัง้กรรมการ ที่ครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ รวมจ านวน 3 ทา่น คือ 
1)   พลเอกมงคล อมัพรพิสฏิฐ์  ประธานกรรมการ (อีกวาระหนึง่) 
2)  นายณรงค์ จนุเจือศภุฤกษ์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (อีกวาระหนึง่) 
3)   นายสมคดิ เวคินวฒันเศรษฐ์  กรรมการ (อกีวาระหนึง่) 

กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

1) พลเอกมงคล อมัพรพิสฏิฐ์       
 จ ำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 154,648,753 97.2460 
ไมเ่ห็นด้วย 4,379,566 2.7539 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 - 

2) นายณรงค์ จนุเจือศภุฤกษ์   
 จ ำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 154,648,608 97.2459 
ไมเ่ห็นด้วย 4,379,711 2.7540 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 - 

3) นายสมคิด เวคินวฒันเศรษฐ์   
 จ ำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 154,648,753 97.2460 
ไมเ่ห็นด้วย 4,379,566 2.7539 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 - 
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6. มีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท                    
โดยก าหนดเป็นคา่เบีย้ประชมุส าหรับประธานกรรมการและกรรมการในแตล่ะคณะ ในอตัราเทา่กบัอตัราคา่ตอบแทน
ปี 2560 ดงันี ้

(หนว่ย : บาท) 
ต ำแหน่ง คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ 

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

 
โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

 จ ำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 153,610,493 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 0.0000 

 
7. อนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี บริษัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2561 โดยมีผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาต ได้แก่   
1. นายเชิดสกลุ อ้นมงคล   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 7195 หรือ 
2. นางสาววรรญา พทุธเสถียร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4387 หรือ 
3. นางสาววราภรณ์ อินทรประสทิธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 7881 

และอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีบริษัทของบริษัท ปี 2561 จ านวน 870,000 บาท และภายหลงัจากการ
เข้าซือ้กิจการ บมจ. ไทยบริติซชีเคียวริตี ้พริน้ติง้ มีค่าบริการอื่นจ านวน 400,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 
1,270,000 บาท และรับทราบค่าสอบบญัชีบริษัทย่อยประจ าปี 2561 จ านวนเงิน 630,000 บาท โดยบริษัทย่อยเป็น
ผู้ รับผิดชอบค่าสอบบญัชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนนดงันี ้
 

 จ ำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 159,086,819 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 - 
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8. มีมติอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 35  ด้วยคะแนนไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 

 จ ำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 159,086,819 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 0.0000 

 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

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

 
  

(นายสมคิด เวคินวฒันเศรษฐ์)  
กรรมการผู้จดัการ  

 


