
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2564 ของ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

 
1. วตัถุประสงค ์

คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะให้ผูถื้อหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเก่ียวกบัการ
ด าเนินกิจการให้มากขึ้น จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการ
ประชุมผูถื้อหุ้น 
 

2. คุณสมบติัของผูถื้อหุ้น 
2.1  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ท่ีมีสัดส่วนการถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้
2.2  สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุ้น เช่น หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอื่นจากตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นตน้  
 

3. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติั 
1.1 คุณสมบติัของกรรมการ บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

(1) กรรมการบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมายว่าดว้ย บริษทัมหาชน จ ากดั และกฎหมาย
อื่นท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(2) กรรมการบริษทัตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจและมีเวลาอยา่งเพียงพอต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีให้บริษทัได ้

(3) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระตามท่ีบริษัทก าหนดและเป็นไปตาม
แนวทางประกาศของตลาดหลกัทรัพย ์เร่ืองคุณสมบติั และขอบเขตการด าเนินงานของกรรมการ
อิสระ 

(4) เป็นผูท่ี้สามารถอุทิศเวลาให้กบับริษทัฯ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและเพียงพอ 
(5) เป็นผูท่ี้ประกอบไปดว้ย คุณธรรม และจริยธรรมในการด าเนินงาน 

1.2 ขั้นตอนในการพิจารณา 
(1) ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น ตอ้งจดัท าแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ ผา่นทางโทรสารหมายเลข 0-2784-5859 หรืออีเมลข์องนกัลงทุนสัมพนัธ์ ท่ี 
investor@tks.co.th   ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นตอ้งส่งตน้ฉบบัพร้อมลงช่ือเป็นหลกัฐาน และเอกสารต่างๆ ให้
ถึงบริษทัฯ ภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 

(2) หลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(3) หลกัฐานการให้ความยินยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ในแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการ 
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(4) เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ วุฒิการศึกษา  และประวติัการท างานของบุคคล
ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ และเอกสารอื่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทัฯ 

(5) ในกรณี ผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเพื่อให้มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2  ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอก
ขอ้มูลในแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ครบถว้น พร้อมลงช่ือไวเ้ป็น
หลกัฐาน และรวบรวมเอกสารหลกัฐานการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกนั ส่งตน้ฉบบั
มาท่ีบริษทัฯ ภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 

(6) ในกรณีทีผูถื้อหุ้นรายเดียว หรือหลายรายและมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2 เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้
รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัท า “แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการ” 1 แบบ ต่อ 1 คน พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานให้ครบถว้น 

(7) บุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั บริษทัฯจะบรรจุรายช่ือในระเบียบวาระการ
ประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดย
บริษทัจะแจ้งให้ผูถื้อหุ้นรายนั้นๆ ทราบถึงรายช่ือบุคคลท่ีผ่าน และไม่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ เพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหลงัจากประชุมคณะกรรมการโดยเร็ว 

ทั้งน้ี บุคคลท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการเสนอช่ือเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็น 
   กรรมการ จะตอ้งมาร่วมแสดงตนในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีดว้ย 
 

2. ระยะเวลาในการยื่นเร่ือง 
ตั้งแต่วนัท่ี 9 ตุลาคม 2563 จนถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 
หากท่านมีขอ้สงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามไดท่ี้ 
นกัลงทุนสัมพนัธ์ : 
บริษทั ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
30/88 หมู่ท่ี 1 ถนนเจษฎาวิถี ต าบลโคกขาม อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 
โทร: 0-2784-5888  โทรสาร : 0-2784-5859   E-mail : investor@tks.co.th  
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แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

1. (1) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………………………เป็นผูถื้อหุ้น
บริษทั ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  โดยถือหุ้นสามญัจ านวน ……………………………………………หุ้น 
อยูบ่า้นเลขท่ี ……………………………ถนน…………………………….ต าบล/แขวง…………………………….. 
อ าเภอเลขท่ี…………………………จงัหวดั………………………..หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ………………………. 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีท างาน……………………………………E-mail (ถา้มี)…………………………………… 
 
(2) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………………………เป็นผูถื้อหุ้น
บริษทั ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  โดยถือหุ้นสามญัจ านวน ……………………………………………หุ้น 
อยูบ่า้นเลขท่ี ……………………………ถนน…………………………….ต าบล/แขวง…………………………….. 
อ าเภอเลขท่ี…………………………จงัหวดั………………………..หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ………………………. 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีท างาน……………………………………E-mail (ถา้มี)…………………………………… 

(3) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………………………เป็นผูถื้อหุ้น
บริษทั ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  โดยถือหุ้นสามญัจ านวน ……………………………………………หุ้น 
อยู่บ้านเลขท่ี ……………………………ถนน…………………………….ต าบล/แขวง……………………………..
อ าเภอเลขท่ี…………………………จงัหวดั………………………..หมายเลขโทรศพัท์มือถือ……………………….
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีท างาน……………………………………E-mail (ถา้มี)……………………………..……… 

2. ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือ 1) นาย/นาง/นางสาว…………………………………………….อาย…ุ…….ปี 
              2) นาย/นาง/นางสาว…………………………………………….อาย…ุ…….ปี 
              3) นาย/นาง/นางสาว…………………………………………….อาย…ุ…….ปี 

 ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามหลกัเกณฑข์องบริษทัเป็นกรรมการบริษทั ที.เค.เอส.เทคโนโลยี 
จ ากดั (มหาชน) พร้อมกนัน้ีไดแ้นบหนงัสือให้ความยินยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ และเอกสารประกอบการพิจารณา
ดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ การศึกษา และประวติัการท างาน อีกทั้ง เอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีไดล้งช่ือรับรองความถูกตอ้งไวทุ้กหนา้ 

 

 

 

 



 ขา้พเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารน้ี หลกัฐานการถือหุ้น หนังสือให้ความยินยอม และเอกสารประกอบอ่ืน
ทั้งหมดถูกตอ้งทุกประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั ดงัน้ี 

 

                    ……………………………… บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
                        (………………………………) 
                   วนัท่ี………………………….. 

 

                    ……………………………… บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
                        (………………………………) 
                   วนัท่ี………………………….. 

     

                             ……………………………… บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
                        (………………………………) 
                   วนัท่ี………………………….. 

 

หมายเหต ุ

1. ผูถื้อหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาด
หลกัทรัพยฯ์ แต่ในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน/ หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจท่ีไดล้งช่ือในแบบเสนอระเบียบวาระ
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ฉบบัน้ี พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2. ผูถื้อหุ้นสามารถส่งแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผ่านอีเมล์ของนักลงทุนสัมพนัธ์ ท่ี 
investor@tks.co.th โทรสารหมายเลข 0-2784-5859 และส่งตน้ฉบบัถึงบริษทัฯ ภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผูถื้อหุ้นทุกรายต้องกรอก
แบบฟอร์มและลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

4. บริษทัฯ จะไม่พิจารณาวาระของผูถื้อหุ้น หากขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง ครบถว้น ไม่สามารถติดต่อได ้และมีคุณสมบติัท่ีไม่
เป็นไปตามขอ้ก าหนด 
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