
1 / 4 

 

หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถอืหุน้เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563  
ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 

 
1. วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการบรษัิทฯ มีนโยบายที่จะใหผู้ถื้อหุน้มีสว่นในการดแูลกิจการ และใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการ
ด าเนินกิจการใหม้ากขึน้ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรือ่งเพื่อบรรจเุป็นวาระในการประชมุผูถื้อหุน้ 
 

2. คณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ 
2.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ท่ีมีสดัสว่นการถือหุน้อยา่งต่อเนื่องไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ที่

มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรอืหลายรายรวมกนัก็ได้ 
2.2 สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุน้ เช่น หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรอืหลกัฐานอื่นจาก

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอื บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย(์ประเทศไทย) จ ากดั เป็นตน้ 
 

3. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบตัิ 
3.1 เรือ่งที่ไมบ่รรจใุหเ้ป็นระเบียบวาระการประชมุ 

1) เรื่องที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานขา้ราชการ
หรอืไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์อ้บงัคบั มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ และจรยิธรรมการด าเนินธุรกิจ 

2) เรือ่งที่เป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ และไม่เป็นประโยชน์
ตอ่บรษัิทฯ อยา่งชดัเจน 

3) เรื่องที่เป็นอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษัท เวน้แต่ เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิด
ความเสยีหายอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผูถื้อหุน้โดยรวม 

4) เรือ่งที่บรษัิทฯ ไดด้  าเนินการแลว้ 
5) เรือ่งที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บรษัิทฯ จะด าเนินการได ้
6) เรือ่งที่เสนอมาไมเ่ป็นไปตามคณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ หรอืเสนอไมท่นัตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7) เอกสาร หลกัฐานเพื่อประกอบการเสนอของผูถื้อหุน้ มีขอ้ความไม่ตรงกบัความเป็นจรงิหรือ

คลมุเครอื 
 

3.2 เง่ือนไขและขัน้ตอนการพิจารณา 
1) ผูถื้อหุน้ตอ้งจัดท าหนงัสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้

แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี พรอ้มทัง้จดัสง่มาทางโทรสารหมายเลข 
0 -278 4 -585 9  ห รือ  อี เม ล์ข 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  ผูถื้อหุน้ตอ้งสง่ตน้ฉบบัแบบเสนอวาระการประชมุผูถื้อหุน้พรอ้มลงช่ือ
ไวเ้ป็นหลกัฐาน หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเอกสารเพิ่มเติม
ที่เป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาของคณะกรรมการบรษัิทฯ (ถ้ามี) ภายในวนัที่ 30 ธนัวาคม 
2562 เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ 
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2) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนั เพื่อใหม้ีคณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ครบถว้นตามขอ้ 2 เสนอ
ระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลให้
ครบถว้นพรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมหลกัฐานการถือหุน้พรอ้มเอกสารประกอบ
เพิ่มเติม(ถา้มี) มายงับรษัิทฯ ภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 

3) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามขอ้  2 เสนอวาระการ
ประชุมมากกว่าหนึ่งเรื่อง ผูถื้อหุน้ตอ้งกรอกรายละเอียดทกุเรื่องในแบบเสนอระเบียบวาระ
การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถ้วน และเสนอต่อ
คณะกรรมการการพรอ้มหลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถา้มี) ภายใน
วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 

4) เรือ่งที่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทฯ จะบรรจเุป็นวาระการประชมุในหนงัสือ 
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น พรอ้มทั้งข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และส าหรบัเรื่องที่               
ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบทันทีหลงั
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือในวนัท าการถัดไป พรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตุผลผ่านทาง  
website ของบรษัิทฯ ที่ www.tks.co.th 

ทัง้นี ้เลขานกุารบริษัทจะเป็นผูพ้ิจารณาความถกูตอ้ง และครบถว้นของแบบการเสนอวาระการ
ประชมุ และหลกัฐานประกอบดงักลา่วขา้งตน้ก่อนน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณา 
โดยในกรณีที่มีการบรรจุเป็นวาระการประชมุ บริษัทฯ จะแจง้ในหนงัสอืเชิญประชมุวา่เป็นวาระที่
ก าหนดโดยผูถื้อหุน้ และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการรบัเรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ 
คณะกรรมการบรษัิทจะชีแ้จงเหตผุลใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ 

4. ระยะเวลาในการยื่นเรือ่ง 
ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2562 จนถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 
หากทา่นมีขอ้สงสยัประการใด สามารถติดตอ่สอบถามไดท้ี่ 
เลขานกุารบรษัิท :  
คณุสมคิด เวคินวฒันเศรษฐ์  (กรรมการผูจ้ดัการและเลขานกุารบรษัิท) 
บรษัิท 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  
นกัลงทนุสมัพนัธ ์: 
คณุอนเุทพ กิจประทาน 
บรษัิท 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 2563 
 

1. (1) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………………………เป็นผูถื้อหุน้ 
บรษัิท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  โดยถือหุน้สามญัจ านวน………………………………..………หุน้ 
อยูบ่า้นเลขท่ี…………………………ถนน………………………………ต าบล/แขวง……………….………….. 
อ าเภอ/เขต………………………………จงัหวดั…………………หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ…………..…………. 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ที่ท างาน………………………………….E-mail (ถา้มี)……………………….………… 
 

(2) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………………………เป็นผูถื้อหุน้ 
บรษัิท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  โดยถือหุน้สามญัจ านวน………………………………...………หุน้ 
อยูบ่า้นเลขท่ี…………………………ถนน………………………………ต าบล/แขวง……….………………….. 
อ าเภอ/เขต………………………………จงัหวดั…………………หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ………….….………. 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ที่ท างาน………………………………….E-mail (ถา้มี)……………………….………… 
 

(3) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………………………เป็นผูถื้อหุน้ 
บรษัิท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  โดยถือหุน้สามญัจ านวน………………………………..………หุน้ 
อยูบ่า้นเลขท่ี…………………………ถนน………………………………ต าบล/แขวง……………….………….. 
อ าเภอ/เขต………………………………จงัหวดั…………………หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ…………..…………. 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ที่ท างาน………………………………….E-mail (ถา้มี)…………………….…………… 
2. ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี…………..………………….. 
เรือ่ง……………………………………………………………………………………………………….…………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. โดยมีขอ้เสนอเพื่อพิจารณา คือ 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
 และมีขอ้มลูประกอบที่จะเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณา (เช่น ขอ้เท็จจรงิ หรอืเหตผุล เป็นตน้) 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
ซึง่มีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดล้งช่ือรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้ จ านวน …………….. แผน่ 

 
 
 
 

 



4 / 4 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความในเอกสารนี ้ หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถกูตอ้งทกุประการ และ
เพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั ดงันี ้
 
        ……………………………. ผูถื้อหุน้ 
        (…………………………….) 
 
            
        ……………………………. ผูถื้อหุน้ 
        (…………………………….) 
 
 
        ……………………………. ผูถื้อหุน้ 
        (…………………………….) 
 
 
หมายเหต ุ
1. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสอืรบัรองจากบรษัิทหลกัทรพัย ์หรอืหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ

ไทย หรอืบรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
2. ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอื

ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง หรือใบต่างดา้ว ที่ยงัไม่หมดอายขุองผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองความถกูตอ้ง 
ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบส าเนาหนังสือรบัรองของนิติบุคคลไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรบัรองความ
ถูกตอ้ง โดยบุคคลผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนัน้ๆ และส าเนาบัตรประจ าตัว หรือบัตรประจ าตัว
ขา้ราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง หรือใบต่างดา้วที่ยงัไม่หมดอายขุองผูม้ีอ  านาจลงลายมือดงักลา่ว 
พรอ้มทัง้ลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

3. ผูถื้อหุน้สามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ ผ่านอีเมลข์องเลขานุการบริษัท หรืออีเมลข์องนกัลงทุน
สมัพันธ์ที่ anuthep@tks.co.th   หรือโทรสารหมายเลข 0-2784-5859 และส่งตน้ฉบับถึงบริษัทฯ ภายในวนัที่             
30 ธนัวาคม 2562 

4. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชุม ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอกแบบเสนอวาระการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี พรอ้มทัง้ลงลายมือช่ือ โดยรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัเพื่อจดัสง่ใหบ้รษัิทฯ 

5. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกว่า 1 วาระ ผูถื้อหุน้ตอ้งจัดท ารายละเอียด          
ทกุวาระ โดยรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัเพื่อจดัสง่ใหบ้รษัิทฯ และด าเนินการตามหลกัเกณฑข์อ้ 3.2 (3) 

6. บรษัิทฯ จะไม่พิจารณาวาระของผูถื้อหุน้ หากขอ้มลูไม่ถกูตอ้ง ครบถว้น ไม่สามารถติดต่อได ้และมีคณุสมบตัิที่
ไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด 
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