ที่ IR 62/023
วันที่ 23 ธันวาคม 2562
เรือ่ ง

เปลีย่ นแปลงโครงการสร้างการถือหุน้ ในบริษัทย่อย

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ที . เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) ครั้ ง ที่ 7/2562
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 มีมติให้บริษัทฯ จาหน่ายหุน้ สามัญบริษัท โกไฟว์ จากัด (“Gofive”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายหลังจากวันที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและ
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ผูข้ าย: บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
ผูซ้ ือ้ : นายจุติพนั ธุ์ มงคลสุธี
ลักษณะความสัมพันธ์: นายจุติพนั ธุ์ มงคลสุธี เป็ นกรรมการของบริษัทฯ และ
เป็ นกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การของบริษัท โกไฟว์ จากัด

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯจะทาการขายหุน้ สามัญของ บริษัท โกไฟว์ จากัด (“Gofive”) จานวน
399,997 หุ้น คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 40 ของหุ้น ที่ อ อกและจ าหน่า ยแล้วทั้งหมดของ
Gofive ให้กับนายจุติพนั ธุ์ มงคลสุธี ในราคาหุน้ ละ 6 บาท โดยมีมูลค่าการทา
รายการทัง้ สิน้ จานวน 2,399,982 บาท ปั จจุบนั มูลค่าทางบัญชี เท่ากับ 5.60
บาท/หุน้
หมายเหตุ : บริษัท โกไฟว์ ราคาพาร์เท่ากับ 10 บาท โดยมีทนุ ชาระแล้ว 50% หรือ ชาระแล้ว
5 บาท/หุน้

สรุ ปโครงการสร้างการถือหุ้น
ก่อนปรับโครงสร้าง
จานวนหุ้นเดิม
ลาดับ

ผู้ถอื หุ้น

1

บมจ. ที.เค.เอส เทคโนโลยี

2

จานวนหุ้น

หลังปรับโครงสาร
จานวนหุ้นใหม่

%

จานวนหุ้น
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นายจุติพนั ธุ์ มงคลสุธี
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นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์

1
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-
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4

น.ส.ลลิตภัทร์ วาณิชย์เสริมกุล

1
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-
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รวม

1

มูลค่ารวมและเกณฑ์ท่ใี ช้กาหนด
มูลค่ารวมของรายการ

รายการนี เ้ ป็ น รายการเกี่ ย วกับ สิน ทรัพ ย์ห รือ บริก าร โดยมี มูลค่า รวมจ านวน
2,399,982 บาท เมื่อคานวณรายการตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ (ประกาศที่ บจ/ป 22-01) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและ
การปฏิบตั ิของบริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยง พ.ศ. 2546 รายการดังกล่าว
มีมูลค่าสูงกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท ซึ่งจัดเป็ นรายการเกี่ยวกับ
สินทรัพย์หรือบริการ ขนาดกลาง ที่ตอ้ งได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
และเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เกณฑ์การคานวณรายการได้มา
หรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ

เมื่อคานวณขนาดรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แล้ว ไม่เข้าข่ายเป็ น
รายการได้ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ ง ทรัพ ย์สิ น ตามข้อ ก าหนดที่ ต ้อ งปฏิ บัติ ต าม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551

กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือ
กรรมการที่เป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยง
กันที่ไม่เข้าร่วมประชุม

นายจุติพนั ธุ์ มงคลสุธี ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่มีสทิ ธิออกเสียงสาหรับวาระนี ้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

(นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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