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เลขที่ IR 63/011 

 วนัที่ 29 พฤษภาคม 2563 

เรื่อง แจง้มติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ  
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

ตามที่บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดจ้ัดประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เม่ือ                 
วันที่  29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:30 น. โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จ านวน 38 ราย และโดยการมอบฉันทะ                
จ านวน 153 ราย รวมทัง้สิน้ 191 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 207,860,711 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 44.9695 ของจ านวนหุน้
ทัง้หมดที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ของบริษัทฯ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอแจง้มติที่ส  าคญัของที่ประชุม 
ดงันี ้

1. มีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ซึ่งมีการประชมุเม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2562 โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ  ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 208,137,193 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง  0 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 208,137,193 - 

2. รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปี 2562 
3. มีมติรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 และมีมติอนุมัติไม่มีการจ่ายเงินปันผลประจ าปี  2562 

เพิ่มเติมอีก รายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ  ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 221,307,193 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง  0 - 
บตัรเสีย 0 0.0000  

221,307,193 - 
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4. มีมติอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2562 สิน้สุด ณ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ  
ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 221,307,193 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง  0 - 
บตัรเสีย 0 0.0000  

221,307,193 - 
 

5. มีมติอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ตามรายช่ือดงัต่อไปนี ้ที่ครบก าหนด
ออกตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง  
1) พลเอกมงคล    อมัพรพิสิฏฐ์  
2) นายอารพีงศ ์   ภู่ชอุม่ 
3) นางสาวสธิุดา  มงคลสธีุ   
 
โดยมีรายละเอียดที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
 
1)  พลเอกมงคล อัมพรพสิิฏฐ ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ   

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ 

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 220,205,984 99.5024 
ไม่เห็นดว้ย 1,101,209 0.4975 
งดออกเสียง  0 - 
บตัรเสีย 0 0.0000  

221,307,193 - 
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2) นายอารีพงศ ์ภูช่อุ่ม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร 
  ความเส่ียง กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ 

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 220,320,743 99.5542 
ไม่เห็นดว้ย 986,450 0.4457 
งดออกเสียง  0 - 
บตัรเสีย 0 0.0000  

221,307,193 - 
 
3)  นางสาวสุธิดา มงคลสุธี กรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท  

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ 

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 220,320,743 99.5542 
ไม่เห็นดว้ย 986,450 0.4457 
งดออกเสียง  0 - 
บตัรเสีย 0 0.0000  

221,307,193 - 
 

6. มีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 189,247,884 85.5136 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง  32,059,309 14.4863 
บตัรเสีย 0 0.0000  

221,307,193 100.0000 
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7. มีมติอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจ าปี 
2563 โดยมีผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ไดแ้ก่   

1. นางสาวอรวรรณ ศิรริตันวงศ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียน เลขที่ 3757  หรือ 
2. นายวชัระ   ภทัรพิทกัษ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียน เลขที่ 6669  หรือ 
3. นางสาวมารษิา  ธนาธรบรรพกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียน เลขที่ 5752 

 
และอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีของบริษัท ปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน จ านวน 1,770,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ 

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 221,417,193 100.000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 221,417,193 - 

 
8. มีมติอนุมัติการปรบัโครงสรา้งกิจการของกลุ่มบริษัท  โดยการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งไดแ้ก่ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ ์

บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเมน้ท ์จ ากัด ผ่านบริษัท เซอรว์ิส ฮอลล ์จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตัง้ขึน้
ใหม่ใหแ้ก่ บริษัท ทีบีเอสพี จ ากัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 221,417,194 100.000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000  

221,417,194 100.000 
หมายเหตุ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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9. มีมติอนุมตัิการมอบอ านาจในการด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นเพื่อใหก้ารปรบัโครงสรา้งกิจการของกลุ่ม
บริษัท โดยการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการทั้งหมดส าเร็จลลุ่วง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดว้ย
คะแนนเสียง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ 

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 221,417,194 100.000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 0.0000  

221,417,194 100.000 

หมายเหตุ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

10. มีมติอนุมัติการแกไ้ขขอ้บังคับบริษัทขอ้ 32 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 221,417,194 100.000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000  

221,417,194 100.000 
 
จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

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

 
 

      (นายจตุิพนัธุ ์มงคลสธีุ) 
                       กรรมการผูจ้ดัการ 


