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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562  
ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 

 
1. วตัถปุระสงค์ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นในการดแูลกิจการ และให้ความเห็นเก่ียวกบัการ
ด าเนินกิจการให้มากขึน้ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

2. คณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้น 
2.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีมีสดัสว่นการถือหุ้นอย่างตอ่เนื่องไมน้่อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่

มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได้ 
2.2 สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุ้น เช่น หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจาก

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นต้น 
 

3. หลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบตัิ 
3.1 เร่ืองที่ไมบ่รรจใุห้เป็นระเบียบวาระการประชมุ 

1) เร่ืองที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานข้าราชการ
หรือไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ข้อบงัคบั มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และจริยธรรมการด าเนินธุรกิจ 

2) เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ และไม่เป็นประโยชน์
ตอ่บริษัทฯ อยา่งชดัเจน 

3) เร่ืองที่เป็นอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ เป็นกรณีที่ก่อให้เกิด
ความเสยีหายอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

4) เร่ืองที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการแล้ว 
5) เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ จะด าเนินการได้ 
6) เร่ืองที่เสนอมาไมเ่ป็นไปตามคณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้น หรือเสนอไมท่นัตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7) เอกสาร หลกัฐานเพื่อประกอบการเสนอของผู้ ถือหุ้น มีข้อความไม่ตรงกบัความเป็นจริงหรือ

คลมุเครือ 
 

3.2 เง่ือนไขและขัน้ตอนการพิจารณา 
1) ผู้ ถือหุ้นต้องจัดท าหนงัสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้

แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี พร้อมทัง้จดัสง่มาทางโทรสารหมายเลข 
0 -278 4 -585 9  ห รือ  อี เม ล์ ข อ ง เล ขานุ ก า รบ ริ ษั ท ฯ  ห รือ  นั ก ล งทุ น สัม พั น ธ์ที่ 
anuthep@tks.co.th  ผู้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบัแบบเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมลงช่ือ
ไว้เป็นหลกัฐาน หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเอกสารเพิ่มเติม
ที่เป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) ภายในวนัที่ 31 มกราคม 
2562 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ 
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2) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนั เพื่อให้มีคณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้นครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอ
ระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้ นทุกรายต้องกรอกข้อมูลให้
ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน แล้วรวบรวมหลกัฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบ
เพิ่มเติม(ถ้ามี) มายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2562 

3) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ  2 เสนอวาระการ
ประชุมมากกว่าหนึ่งเร่ือง ผู้ ถือหุ้นต้องกรอกรายละเอียดทกุเร่ืองในแบบเสนอระเบียบวาระ
การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วน และเสนอต่อ
คณะกรรมการการพร้อมหลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ภายใน
วนัท่ี 31 มกราคม 2562 

4) เร่ืองที่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจเุป็นวาระการประชมุในหนงัสือ 
เชิญประชุมผู้ ถือหุ้ น พร้อมทัง้ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และส าหรับเร่ืองที่               
ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบทนัทีหลงั
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือในวนัท าการถัดไป พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตุผลผ่านทาง  
website ของบริษัทฯ ที่ www.tks.co.th 

ทัง้นี ้เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถกูต้อง และครบถ้วนของแบบการเสนอวาระการ
ประชมุ และหลกัฐานประกอบดงักลา่วข้างต้นก่อนน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 
โดยในกรณีที่มีการบรรจุเป็นวาระการประชมุ บริษัทฯ จะแจ้งในหนงัสอืเชิญประชมุวา่เป็นวาระที่
ก าหนดโดยผู้ ถือหุ้น และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการรับเร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทจะชีแ้จงเหตผุลให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ 

4. 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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แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ 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 าเภอ/เขต………………………………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 าเภอ/เขต………………………………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 
อยูบ้่านเลขท่ี…………………………ถนน………………………………ต าบล/แขวง……………….………….. 
อ าเภอ/เขต………………………………จงัหวดั…………………หมายเลขโทรศพัท์มือถือ…………..…………. 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ที่ท างาน………………………………….E-mail (ถ้ามี)…………………….…………… 
2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี…………..………………….. 
เร่ือง……………………………………………………………………………………………………….…………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา คือ 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
 และมีข้อมลูประกอบที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตผุล เป็นต้น) 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
ซึง่มีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จ านวน …………….. แผน่ 
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ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความในเอกสารนี ้ หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถกูต้องทกุประการ และ
เพื่อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั ดงันี ้
 
        ……………………………. ผู้ ถือหุ้น 
        (…………………………….) 
 
            
        ……………………………. ผู้ ถือหุ้น 
        (…………………………….) 
 
 
        ……………………………. ผู้ ถือหุ้น 
        (…………………………….) 
 
 
หมายเหต ุ
1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
2. ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือ

ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ลงนามรับรองความถกูต้อง 
ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความ
ถูกต้อง โดยบุคคลผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนัน้ๆ และส าเนาบัตรประจ าตัว หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้มีอ านาจลงลายมือดงักลา่ว 
พร้อมทัง้ลงนามส าเนาถกูต้อง 

3. ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น ผ่านอีเมล์ของเลขานุการบริษัท หรืออีเมล์ของนกัลงทุน
สมัพันธ์ที่ anuthep@tks.co.th   หรือโทรสารหมายเลข 0-2784-5859 และส่งต้นฉบับถึงบริษัทฯ ภายในวนัที่             
31 มกราคม 2562 

4. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอวาระการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือ โดยรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัเพื่อจดัสง่ให้บริษัทฯ 

5. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกว่า 1 วาระ ผู้ ถือหุ้นต้องจัดท ารายละเอียด          
ทกุวาระ โดยรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัเพื่อจดัสง่ให้บริษัทฯ และด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ข้อ 3.2 (3) 

6. บริษัทฯ จะไม่พิจารณาวาระของผู้ ถือหุ้น หากข้อมลูไม่ถกูต้อง ครบถ้วน ไม่สามารถติดต่อได้ และมีคณุสมบตัิที่
ไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนด 
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