
ท่ี  IR 54/002 
 
                                                                          วันที่ 24  กุมภาพันธ 2554 
 
เรื่อง       กําหนดการประชุมผูถือหุนป 2554  และจายปนผลเปนเงินสด 
 เรียน      กรรมการและผูจัดการ  
               ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  ขอแจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2554  
เมื่อวันที่ 24  กุมภาพันธ 2554  มีมติสรุปไดดังนี้ 

1. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2554 ในวันพุธท่ี 27 เมษายน 2554 เวลา 13.30 น. 
สําหรับสถานที่ในการประชุมจะแจงใหทราบในภายหลัง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท ครั้งท่ี 1/2553  
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 

2) พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2553 
3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
4) พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลจากกําไรสะสมและจากผลการดาํเนินงานป 2553 ใหกับ  

ผูถือหุนของบรษิัท จากที่ไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว ในอัตราหุนละ 0.08 
บาทนั้น สําหรับงวด 6 เดือนหลัง สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใหจายปนผลอีกใน
อัตราหุนละ 0.25 บาท รวมจายเงินปนผลสาํหรับ ผลการดําเนินงานในรอบป 2553 
อัตราหุนละ 0.33 บาท และพิจารณาจัดสรรกาํไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย เปน
จํานวนเงิน 332.50 บาท เพื่อใหครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว 

5) พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ ท้ังนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ  มีมติมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนเปนผูพิจารณาและนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 โดย
บริษัทฯ จะดําเนินการแจงผลการสรรหาคณะกรรมการผานทางตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (ELCID)  

6) พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนป 2554 สําหรับคณะกรรมการและอนุกรรมการในชุดตางๆ
ในวงเงินรวมไมเกินปละ 2,500,000.- บาท 

 
 
 
 
 
 



7) พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี บริษัท เอส.เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด 
โดยมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดแก  

1. นางสาววรรญา พุทธเสถียร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387 หรือ 
2. นายอําพล จํานงควัฒน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ  
3. นายนริศ  เสาวลักษณสกุล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 

เปนผูสอบบัญชีบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  
และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีบริษัท สําหรับป 2554 เปนจํานวนเงินไมเกิน  
582,000 บาท 

8) พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่เกิดจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสําคัญแสดง
สิทธิและการเสนอขายหุนแบบเฉพาะเจาะจง โดยการลดจํานวนหุนที่ไมไดใชสิทธิ
ดังกลาว จํานวน 111,923,475 หุน คงเหลือทุนจดทะเบียนเทากับทุนที่ชําระแลว จํานวน 
248,076,525 หุน มูลคาหุนที่ตราไว 1.0 บาท 

9) พิจารณาอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4  เรื่องทุนจดทะเบียน 
10) พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถามี) 
 

2. กําหนดใหวันท่ี 17 มีนาคม 2554  เปนวันใหสิทธิผูถือหุน (Record Date) ในการเขารวมประชุม    
ผูถือหุน และรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย เพื่อให
สอดคลองกับกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียน  ในวันที่ 18  มีนาคม 2554  โดยมีกําหนดการดังตอไปนี้ 

1) กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน วันที่ 17 มีนาคม 2554 
2) รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 255 ของพรบ. หลักทรัพย วันที่ 18 มีนาคม 2554 

โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน สําหรับการประชุมผูถือหุน 
3) กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554  วันที่ 27 เมษายน 2554 
4) กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล  วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 
5) รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 255 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย วันที่ 13 พฤษภาคม 2554 

โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน สําหรับการรับเงินปนผล 
6) กําหนดจายเงินปนผล     วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 

 
3.อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ทานดังนี้ 

1) นายวิบูลย เพิ่มอารยวงศ  ประธานคณะกรรมการ 
2) นายเสงี่ยม  สันทัด   กรรมการ 
3) นายณรงค จุนเจือศุภฤษ  กรรมการ 

 
 
 



 
4. อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จํานวน 3  ทาน  ดังนี้ 

1) นายสุพันธุ  มงคลสุธี   ประธานคณะกรรมการ 
2)  นายณรงค  จุนเจอศุภฤกษ  กรรมการ 
3) นายวิบูลย  เพิ่มอารยวงศ  กรรมการ 
 

5.อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการความเสี่ยง จํานวน 3 ทาน ดังนี้ 
1) นายวีระชัย  ศรีขจร  ประธานคณะกรรมการ 
2) นายณรงค  จุนเจือศุภกฤษ กรรมการ 
3) นางสาวศิริวรรณ  สุกัญจนศิริ กรรมการ 

 
จึงเรียนมาเพือ่ทราบ 

 
                                                              ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                                                       (นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ) 
                                                                      กรรมการผูจัดการ 


