
ท่ี  IR 60/002 
                                                                            

วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์  2560 
 
เร่ือง       การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และกาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 และการแต่งตั้งกรรมการ

(แกไ้ขขอ้ 5 pdf) 
 เรียน      กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั   ที.เค.เอส.  เทคโนโลย ี  จาํกดั (มหาชน)  ขอแจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือ
วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 ดงัต่อไปน้ี 
 

1. อนุมติัใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดาํเนินงานปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.65 บาท ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ ใน
อตัราหุน้ละ 0.15 บาทนั้น สาํหรับงวด 6 เดือนหลงั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ใหจ่้ายปันผลอีก
ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท บริษทักาํหนดใหว้นัท่ี 20 มีนาคม 2560  เป็นวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (Record 
Date) ในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และสิทธิการรับเงินปันผล และรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 21  มีนาคม 2560  กาํหนด
จ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 ท้ังนีสิ้ทธิในการรับเงนิปันผลยงัมคีวามไม่แน่นอน 
เน่ืองจากต้องรอการอนุมติัจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

2. กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ในวนัศุกร์ท่ี 21 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ 
บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) หอ้งประชุมมงคลสุธี ตั้งอยูเ่ลขท่ี 433 ถนน                 
สุคนธสวสัด์ิ แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพฯ  10230 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 
1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทั ประจาํปี 2559  

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 
2) พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2559 
3) พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 2559 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
4) พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผล จากผลการดาํเนินงานในรอบปี 2559 
5) พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ ดงัน้ี 

1.นายวีระชยั ศรีขจร   กรรมการ (อีกหน่ึงวาระ) 
2.นางสาวศิริวรรณ สุกญัจนศิริ กรรมการ (อีกวาระหน่ึง)  
3.นางปรารถนา มงคลกลุ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ(อีกหน่ึงวาระ) 



6) พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนปี 2560 สาํหรับคณะกรรมการและอนุกรรมการในชุดต่างๆ ในวงเงิน
รวมไม่เกินปีละ 3,000,000.- บาท 

 
ค่าตอบแทนกรรมการ, คณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 

 เบ้ียประชุม(บาท/คน/คร้ัง) 
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ 

ตาํแหน่ง ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 
ประธานกรรมการ 30,000 40,000 20,000 30,000 18,000 18,000 
กรรมการ 20,000 25,000 18,000 25,000 15,000 18,000 

 
7) พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ู ดบัเบ้ิลย ู พ ี จาํกดั โดยมีผูส้อบบญัชี          

รับอนุญาต ไดแ้ก่   
1. นายเชิดสกลุ อน้มงคล   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 7195 หรือ 
2. น.ส. วรรญา พุทธเสถียร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4387 หรือ 
3. นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 7881 

เป็นผูส้อบบญัชีบริษทั สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และกาํหนด
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีบริษทัและค่าบริการอ่ืนๆ สาํหรับปี 2560 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 810,000 
บาทและรับทราบค่าสอบบญัชีสาํหรับบริษทัยอ่ยประจาํปี 2560 เป็นจาํนวนเงินรวม 630,000 บาท 
โดยบริษทัยอ่ยเป็นผูรั้บผดิชอบค่าสอบบญัชี 
8) พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

3. มีมติแต่งตั้ง นายสมคิด เวคินวฒันเศรษฐ ์เป็นกรรมการบริษทั แทน นางสาวสุวภา  เจริญยิ่ง ท่ีลาออก
เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

4. มีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนบริษทั ดงัน้ี 
ปัจจุบัน : นางสาวศิริวรรณ สุกญัจนศิริ นายวีระชยั ศรีขจร และนายจุติพนัธุ์ มงคลสุธี กรรมการสอง
ในสามคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
เปลีย่นแปลงเป็น :นางสาวศิริวรรณ สุกญัจนศิริ นายวีระชยั ศรีขจร นายจุติพนัธุ์ มงคลสุธี และนาย
สมคิด เวคินวฒันเศรษฐก์รรมการสองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 
 
 
 
 



5. มีมติแต่งตั้งและเปล่ียนแปลงตาํแหน่งในฝ่ายบริหารจดัการ ดงัน้ี 
 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
                                                                    ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นางสาวศิริวรรณ สุกญัจนศิริ)  
        กรรมการผูจ้ดัการ 

ช่ือ-นามสกุล รายละเอียด วนัท่ีมีผล 
นายสุพนัธ์ มงคลสุธี เดิมเป็น ประธานคณะกรรมการบริหาร 

ใหม่เป็น ประธานท่ีปรึกษาบริษทั 
1 มีนาคม 2560 

นางสาวศิริวรรณ สุกญัจนศิริ เดิมเป็น กรรมการผูจ้ดัการ 
ใหม่เป็น ประธานบริษทั 

1 มีนาคม 2560 

นายสมคิด เวคินวฒันเศรษฐ ์ แต่งตั้งเป็น กรรมการผูจ้ดัการ 1 มีนาคม 2560 


