
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น
ประจ าปี 2562  ของ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

 
1. วตัถปุระสงค์ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นในการดแูลกิจการ และให้ความเห็นเก่ียวกบัการ
ด าเนินกิจการให้มากขึน้ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

2. คณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้น 
2.1  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสดัสว่นการถือหุ้นอยา่งต่อเนื่องไมน้่อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่

มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได้ 
2.2  สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุ้น เช่น หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจาก

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นต้น  
 

3. หลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบตัิ 
1.1 คณุสมบตัิของกรรมการ บคุคลที่ได้รับเสนอช่ือเป็นกรรมการต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

(1) กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน จ ากัด และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องตลอดจนประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

(2) กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจและมีเวลาอยา่งเพียงพอตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ให้บริษัทได้ 

(3) กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามที่บริษัทก าหนดและเป็นไปตาม
แนวทางประกาศของตลาดหลักทรัพย์ เร่ืองคุณสมบัติ และขอบเขตการด าเนินงานของ
กรรมการอิสระ 

(4) เป็นผู้ที่สามารถอทุิศเวลาให้กบับริษัทฯ ได้อยา่งเต็มที่และเพียงพอ 
(5) เป็นผู้ที่ประกอบไปด้วย คณุธรรม และจริยธรรมในการด าเนินงาน 

1.2 ขัน้ตอนในการพิจารณา 
(1) ผู้ ถือหุ้ นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดท าแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็น

กรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านทางโทรสารหมายเลข 0-2784-5859 หรืออีเมล์ของ
เลขานุการบริษัทฯ หรืออีเมล์ของนักลงทุนสมัพันธ์ ที่  anuthep@tks.co.th   ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้ น 
ต้องส่งต้นฉบับพร้อมลงช่ือเป็นหลักฐาน และเอกสารต่างๆ ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่         
31 มกราคม 2562 

(2) หลกัฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจากตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(3) หลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ ในแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับ
การเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
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(4) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบตัิ ได้แก่ วฒุิการศึกษา  และประวตัิการท างาน
ของบุคคลทีได้ รับการเสนอช่ือ และเอกสารอื่นที่ เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริษัทฯ 

(5) ในกรณี ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเพื่อให้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2  ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้อง
กรอกข้อมลูในแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการให้ครบถ้วน พร้อมลง
ช่ือไว้เป็นหลักฐาน และรวบรวมเอกสารหลักฐานการถือหุ้ นของผู้ ถือหุ้ นทุกรายเป็นชุด
เดียวกนั สง่ต้นฉบบัมาที่บริษัทฯ ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2562 

(6) ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอช่ือบคุคล
เพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท า “แบบเสนอช่ือบคุคล
เพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ” 1 แบบ ต่อ 1 คน พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐานให้
ครบถ้วน 

(7) บคุคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯจะบรรจรุายช่ือในระเบียบวาระ
การประชุมในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ 
โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรายนัน้ๆ ทราบถึงรายช่ือบคุคลที่ผ่าน และไมผ่่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ เพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการหลังจากประชุมคณะกรรมการ
โดยเร็ว 

ทัง้นี ้บคุคลที่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้
เป็นกรรมการ จะต้องมาร่วมแสดงตนในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีด้วย 

 
2. ระยะเวลาในการยื่นเร่ือง 

ตัง้แตว่นัท่ี 16 ตลุาคม 2561 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2562 
 
หากทา่นมีข้อสงสยัประการใด สามารถติดตอ่สอบถามได้ที่ 
เลขานกุารบริษัท :  
คณุสมคิด เวคินวฒันเศรษฐ์  (กรรมการผู้จดัการและเลขานกุารบริษัท) 
บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
30/88 หมูท่ี่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ต าบลโคกขาม อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 
โทร: 0-2784-5888             โทรสาร : 0-2784-5859 E-mail : somkid.w@tks.co.th  
นกัลงทนุสมัพนัธ์ : 
คณุอนเุทพ กิจประทาน 
บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
30/88 หมูท่ี่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ต าบลโคกขาม อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 
โทร: 0-2784-5888             โทรสาร : 0-2784-5859 E-mail : anuthep@tks.co.th  
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แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 
 

1. (1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………………………เป็นผู้ ถือหุ้น
บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  โดยถือหุ้นสามญัจ านวน ……………………………………………หุ้น 
อยูบ้่านเลขท่ี ……………………………ถนน…………………………….ต าบล/แขวง…………………………….. 
อ าเภอเลขที…่………………………จงัหวดั………………………..หมายเลขโทรศพัท์มือถือ………………………. 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ที่ท างาน……………………………………E-mail (ถ้ามี)…………………………………… 

 
(2) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………………………เป็นผู้ ถือหุ้น
บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  โดยถือหุ้นสามญัจ านวน ……………………………………………หุ้น 
อยูบ้่านเลขท่ี ……………………………ถนน…………………………….ต าบล/แขวง…………………………….. 
อ าเภอเลขที…่………………………จงัหวดั………………………..หมายเลขโทรศพัท์มือถือ………………………. 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ที่ท างาน……………………………………E-mail (ถ้ามี)…………………………………… 
 
(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………………………เป็นผู้ ถือหุ้น
บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  โดยถือหุ้นสามญัจ านวน ……………………………………………หุ้น 
อยู่บ้านเลขที่ ……………………………ถนน…………………………….ต าบล/แขวง……………………………..
อ าเภอเลขที่…………………………จงัหวดั………………………..หมายเลขโทรศพัท์มือถือ……………………….
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ที่ท างาน……………………………………E-mail (ถ้ามี)…………………………………… 
 

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือ 1) นาย/นาง/นางสาว…………………………………………….อาย…ุ…….ปี 
               2) นาย/นาง/นางสาว…………………………………………….อาย…ุ…….ปี 
              3) นาย/นาง/นางสาว……………………………………………..อาย…ุ…….ปี 
 
 ซึง่มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทเป็นกรรมการบริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี 
จ ากดั (มหาชน) พร้อมกนันีไ้ด้แนบหนงัสอืให้ความยนิยอมของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ และเอกสารประกอบการพิจารณาด้าน
คณุสมบตัิ ได้แก่ การศกึษา และประวตัิการท างาน อีกทัง้ เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้ทกุหน้า 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนี ้หลกัฐานการถือหุ้น หนังสือให้ความยินยอม และเอกสารประกอบอื่น
ทัง้หมดถกูต้องทกุประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั ดงันี  ้
 
                    ……………………………… บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
                        (………………………………) 
                   วนัท่ี………………………….. 
 
                    ……………………………… บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
                        (………………………………) 
                   วนัท่ี………………………….. 

     
                             ……………………………… บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
                        (………………………………) 
                   วนัท่ี………………………….. 
 
หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
แต่ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ 
หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงช่ือในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ฉบบันี ้พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 

2. ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ผ่านอีเมล์ของเลขานุการบริษัทฯ หรือ        
นกัลงทุนสมัพันธ์ ที่ anuthep@tks.co.th  โทรสารหมายเลข 0-2784-5859 และส่งต้นฉบับถึงบริษัทฯ ภายในวนัที่          
31 มกราคม 2562 

3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก
แบบฟอร์มและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 

4. บริษัทฯ จะไม่พิจารณาวาระของผู้ ถือหุ้น หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่สามารถติดต่อได้ และมีคุณสมบตัิที่ไม่
เป็นไปตามข้อก าหนด 
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