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หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถอืหุน้เสนอชือ่บุคคลเข้ารับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น
ประจ าปี 2563  ของ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

 
1. วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการบรษัิทฯ มีนโยบายที่จะใหผู้ถื้อหุน้มีสว่นในการดแูลกิจการ และใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการ
ด าเนินกิจการใหม้ากขึน้ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการ
ประชมุผูถื้อหุน้ 
 

2. คณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ 
2.1  เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ที่มีสดัสว่นการถือหุน้อยา่งต่อเนื่องไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ที่

มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรอืหลายรายรวมกนัก็ได้ 
2.2  สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุน้ เช่น หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรอืหลกัฐานอื่นจาก

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืบรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นตน้  
 

3. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบตัิ 
1.1 คณุสมบตัิของกรรมการ บคุคลที่ไดร้บัเสนอช่ือเป็นกรรมการตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

(1) กรรมการบริษัทตอ้งมีคุณสมบัติครบถว้นตามกฎหมายว่าดว้ย บริษัทมหาชน จ ากัด และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้งตลอดจนประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์

(2) กรรมการบริษัทตอ้งเป็นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ ซื่อสตัยส์จุริต มีจริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจและมีเวลาอยา่งเพียงพอตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่ใหบ้รษัิทได ้

(3) กรรมการอิสระตอ้งมีคณุสมบตัิเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามที่บริษัทก าหนดและเป็นไปตาม
แนวทางประกาศของตลาดหลักทรพัย์ เรื่องคุณสมบัติ และขอบเขตการด าเนินงานของ
กรรมการอิสระ 

(4) เป็นผูท้ี่สามารถอทุิศเวลาใหก้บับรษัิทฯ ไดอ้ยา่งเต็มที่และเพียงพอ 
(5) เป็นผูท้ี่ประกอบไปดว้ย คณุธรรม และจรยิธรรมในการด าเนินงาน 

1.2 ขัน้ตอนในการพิจารณา 
(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดท าแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรบัการคัดเลือกเป็น

กรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านทางโทรสารหมายเลข 0-2784-5859 หรืออีเมลข์อง
เลขานุการบริษัทฯ หรืออีเมลข์องนักลงทุนสมัพันธ์ ที่  anuthep@tks.co.th   ทัง้นี ้ผูถื้อหุ้น 
ต้องส่งต้นฉบับพรอ้มลงช่ือเป็นหลักฐาน และเอกสารต่างๆ ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่         
30 ธนัวาคม 2562 

(2) หลกัฐานการถือหุน้ไดแ้ก่ หนังสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอื่นจากตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

(3) หลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ ในแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบั
การเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
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(4) เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบตัิ ไดแ้ก่ วฒุิการศึกษา  และประวตัิการท างาน
ของบุคคลทีได้รับการเสนอช่ือ และเอกสารอื่นที่ เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
คณะกรรมการบรษัิทฯ 

(5) ในกรณี ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเพื่อใหม้ีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2  ผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้ง
กรอกขอ้มลูในแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการใหค้รบถว้น พรอ้มลง
ช่ือไว้เป็นหลักฐาน และรวบรวมเอกสารหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุด
เดียวกนั สง่ตน้ฉบบัมาที่บรษัิทฯ ภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 

(6) ในกรณีทีผูถื้อหุน้รายเดียว หรือหลายรายและมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2 เสนอช่ือบคุคล
เพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท า “แบบเสนอช่ือบคุคล
เพื่อเข้ารบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการ” 1 แบบ ต่อ 1 คน พรอ้มลงช่ือไว้เป็นหลักฐานให้
ครบถว้น 

(7) บคุคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บรษัิทฯจะบรรจรุายช่ือในระเบียบวาระ
การประชุมในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี พรอ้มขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการ 
โดยบรษัิทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รายนัน้ๆ ทราบถึงรายช่ือบคุคลที่ผ่าน และไมผ่่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ เพื่อเขา้รบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการหลังจากประชุมคณะกรรมการ
โดยเรว็ 

ทัง้นี ้บคุคลที่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการเสนอช่ือเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้
เป็นกรรมการ จะตอ้งมารว่มแสดงตนในวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีดว้ย 

 
2. 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 จังหวดัสมทุรสาคร 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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แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
 

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

2. ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือ 1) นาย/นาง/นางสาว…………………………………………….อาย…ุ…….ปี 
               2) นาย/นาง/นางสาว…………………………………………….อาย…ุ…….ปี 
              3) นาย/นาง/นางสาว……………………………………………..อาย…ุ…….ปี 
 
 ซึง่มีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์องบรษัิทเป็นกรรมการบรษัิท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี 
จ ากดั (มหาชน) พรอ้มกนันีไ้ดแ้นบหนงัสอืใหค้วามยนิยอมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ และเอกสารประกอบการพิจารณาดา้น
คณุสมบตัิ ไดแ้ก่ การศกึษา และประวตัิการท างาน อีกทัง้ เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดล้งช่ือรบัรองความถกูตอ้งไวท้กุหนา้ 
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 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความในเอกสารนี ้หลกัฐานการถือหุน้ หนังสือใหค้วามยินยอม และเอกสารประกอบอื่น
ทัง้หมดถกูตอ้งทกุประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั ดงันี ้
 
 
                    ……………………………… บคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ 
                        (………………………………) 
                   วนัท่ี………………………….. 
 
                    ……………………………… บคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ 
                        (………………………………) 
                   วนัท่ี………………………….. 

     
                             ……………………………… บคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ 
                        (………………………………) 
                   วนัท่ี………………………….. 
 
หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสอืรบัรองจากบรษัิทหลกัทรพัย ์หรอืหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
แต่ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบส าเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ 
หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจที่ไดล้งช่ือในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ฉบบันี ้พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2. ผูถื้อหุน้สามารถส่งแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ผ่านอีเมลข์องเลขานุการบริษัทฯ หรือ        
นกัลงทุนสมัพันธ์ ที่ anuthep@tks.co.th  โทรสารหมายเลข 0-2784-5859 และส่งตน้ฉบับถึงบริษัทฯ ภายในวนัที่          
30 ธนัวาคม 2562 

3. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกันเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอก
แบบฟอรม์และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

4. บริษัทฯ จะไม่พิจารณาวาระของผูถื้อหุน้ หากขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง ครบถว้น ไม่สามารถติดต่อได ้และมีคุณสมบตัิที่ไม่
เป็นไปตามขอ้ก าหนด 
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