
หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของ 

บริษัท ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 

1. วตัถุประสงค ์
คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะให้ผูถื้อหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเก่ียวกบัการ
ด าเนินกิจการใหม้ากข้ึน จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุน้ 
 

2. คุณสมบติัของผูถื้อหุน้ 
2.1 เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ท่ีมีสัดส่วนการถือหุ้นอยา่งต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีมี

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้
2.2 สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจาก

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย(์ประเทศไทย) จ ากดั เป็นตน้ 
 

3. หลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติั 
3.1 เร่ืองท่ีไม่บรรจุใหเ้ป็นระเบียบวาระการประชุม 

1) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานขา้ราชการหรือไม่
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์อ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และจริยธรรมการด าเนินธุรกิจ 

2) เร่ืองท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่เป็นประโยชน์ต่อ
บริษทัฯ อยา่งชดัเจน 

3) เร่ืองท่ีเป็นอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษทั เวน้แต่ เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความ
เสียหายอยา่งมีนยัส าคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

4) เร่ืองท่ีบริษทัฯ ไดด้ าเนินการแลว้ 
5) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัฯ จะด าเนินการได ้
6) เร่ืองท่ีเสนอมาไม่เป็นไปตามคุณสมบติัของผูถื้อหุน้ หรือเสนอไม่ทนัตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
7) เอกสาร หลกัฐานเพ่ือประกอบการเสนอของผูถื้อหุ้น มีขอ้ความไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือ

คลุมเครือ 
 

3.2 เง่ือนไขและขั้นตอนการพิจารณา 
1) ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัท าหนงัสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดยใชแ้บบ

เสนอระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี พร้อมทั้งจดัส่งมาทางโทรสารหมายเลข 0-2784-
5859 หรือ อีเมลข์องเลขานุการบริษทัฯ หรือ นกัลงทุนสมัพนัธ์ท่ี vutita.s@tks.co.th ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้
ตอ้งส่งตน้ฉบบัแบบเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน หรือหลกัฐานอ่ืน
จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเอกสารเพ่ิมเติมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ

mailto:vutita.s@tks.co.th%20ทั้งนี้


คณะกรรมการบริษทัฯ (ถา้มี) ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2560 เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ มีเวลา
เพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม 

2) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกัน เพ่ือให้มีคุณสมบัติของผูถื้อหุ้นครบถว้นตามข้อ 2 เสนอ
ระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอกขอ้มูลให้ครบถว้น
พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมหลกัฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพ่ิมเติม(ถา้
มี) มายงับริษทัฯ ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2560 

3) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2 เสนอวาระการประชุม
มากกวา่หน่ึงเร่ือง ผูถื้อหุ้นตอ้งกรอกรายละเอียดทุกเร่ืองในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานให้ครบถว้น และเสนอต่อคณะกรรมการการ
พร้อมหลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพ่ิมเติม (ถา้มี) ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2560 

4) เร่ืองท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนงัสือเชิญ
ประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมทั้งขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ และส าหรับเร่ืองท่ีไม่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯจะแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบทันทีหลังการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ หรือในวนัท าการถดัไป พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลผา่นทาง website ของบริษทั
ฯ ท่ี www.tks.co.th 

ทั้งน้ี เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณาความถูกตอ้ง และครบถว้นของแบบการเสนอวาระการประชุม 
และหลกัฐานประกอบดงักล่าวขา้งตน้ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา โดยในกรณี
ท่ีมีการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษทัฯ จะแจง้ในหนงัสือเชิญประชุมวา่เป็นวาระท่ีก าหนดโดยผูถื้อ
หุน้ และในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัปฏิเสธการรับเร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษทัจะ
ช้ีแจงเหตุผลใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ 

4.  ระยะเวลาในการยืน่เร่ือง 
ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2560 
หากท่านมีขอ้สงสยัประการใด สามารถติดต่อสอบถามไดท่ี้ 
เลขานุการบริษทั :  
คุณศิริวรรณ  สุกญัจนศิริ  (กรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการบริษทั) 
บริษทั ที.เค.เอส.เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
30/88 หมู่ท่ี 1 ถนนเจษฎาวถีิ ต าบลโคกขาม อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 
โทร: 0-2784-5888             โทรสาร : 0-2784-5859  E-mail : siriwan@tks.co.th 
นกัลงทุนสมัพนัธ์ : 
คุณวทิุตา  ศรีแกว้ 
บริษทั ที.เค.เอส.เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
30/88 หมู่ท่ี 1 ถนนเจษฎาวถีิ ต าบลโคกขาม อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 
โทร: 0-2784-5888              โทรสาร : 0-2784-5859   E-mail : vutita.s@tks.co.th 

http://www.tks.co.th/


แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 

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

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

(3) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………………………เป็นผูถื้อหุน้ 
บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)  โดยถือหุน้สามญัจ านวน………………………………………หุน้ 
อยูบ่า้นเลขท่ี…………………………ถนน………………………………ต าบล/แขวง………………………….. 
อ าเภอ/เขต………………………………จงัหวดั…………………หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ………….…………. 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีท างาน………………………………….E-mail (ถา้มี)………………………………… 
 
 
2. ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี…………………………….. 
เร่ือง…………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. โดยมีขอ้เสนอเพื่อพิจารณา คือ 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
 และมีขอ้มูลประกอบท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ขอ้เท็จจริง หรือเหตุผล เป็นตน้) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
ซ่ึงมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีไดล้งช่ือรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ จ านวน …………….. แผน่ 
 



ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความในเอกสารน้ี  หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมถูกตอ้งทุกประการ และเพื่อ
เป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั ดงัน้ี 
 
        ……………………………. ผูถื้อหุน้ 
        (…………………………….) 
 
            
        ……………………………. ผูถื้อหุน้ 
        (…………………………….) 
 
 
        ……………………………. ผูถื้อหุน้ 
        (…………………………….) 
 
 
หมายเหตุ 
1. หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ หนังสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย หรือบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
2. ในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ

ใบขบัข่ี หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างดา้ว ท่ียงัไม่หมดอายุของผูถื้อหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกตอ้ง ใน
กรณผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกตอ้ง โดย
บุคคลผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้นๆ และส าเนาบตัรประจ าตวั หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี 
หรือหนงัสือเดินทาง หรือใบต่างดา้วท่ียงัไม่หมดอายขุองผูมี้อ  านาจลงลายมือดงักล่าว พร้อมทั้งลงนามส าเนาถูกตอ้ง 

3. ผูถื้อหุ้นสามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น ผ่านอีเมล์ของเลขานุการบริษทั หรืออีเมล์ของนักลงทุน
สมัพนัธ์ท่ี vutita.s@tks.co.th  หรือโทรสารหมายเลข 0-2784-5859 และส่งตน้ฉบบัถึงบริษทัฯ ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 
2560 

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชุม ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอกแบบเสนอวาระการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี พร้อมทั้งลงลายมือช่ือ โดยรวบรวมเป็นชุดเดียวกนัเพ่ือจดัส่งใหบ้ริษทัฯ 

5. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกว่า 1 วาระ ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัท ารายละเอียดทุกวาระ 
โดยรวบรวมเป็นชุดเดียวกนัเพ่ือจดัส่งใหบ้ริษทัฯ และด าเนินการตามหลกัเกณฑข์อ้ 3.2 (3) 

6. บริษทัฯ จะไม่พิจารณาวาระของผูถื้อหุ้น หากขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง ครบถว้น ไม่สามารถติดต่อได ้และมีคุณสมบติัท่ีไม่
เป็นไปตามขอ้ก าหนด 
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หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการส าหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  
ของ บริษัท ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

 
1. วตัถุประสงค ์

คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะให้ผูถื้อหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเก่ียวกบัการ
ด าเนินกิจการให้มากข้ึน จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการ
ประชุมผูถื้อหุน้ 
 

2. คุณสมบติัของผูถื้อหุน้ 
2.1  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ท่ีมีสัดส่วนการถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้
2.2  สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุน้ เช่น หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นตน้  
 

3. หลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติั 
3.1 คุณสมบติัของกรรมการ บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

(1) กรรมการบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมายวา่ดว้ย บริษทัมหาชน จ ากดั และกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(2) กรรมการบริษทัตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจและมีเวลาอยา่งเพียงพอต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีใหบ้ริษทัได ้

(3) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระตามท่ีบริษัทก าหนดและเป็นไปตาม
แนวทางประกาศของตลาดหลกัทรัพย ์เร่ืองคุณสมบติั และขอบเขตการด าเนินงานของกรรมการ
อิสระ 

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

3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา 
(1) ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น ตอ้งจดัท าแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ ผา่นทางโทรสารหมายเลข 0-2784-5859 หรืออีเมลข์องเลขานุการบริษทัฯ 
หรืออีเมลข์องนกัลงทุนสัมพนัธ์ ท่ี vutita.s@tks.co.th  ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นตอ้งส่งตน้ฉบบัพร้อมลงช่ือ
เป็นหลกัฐาน และเอกสารต่างๆ ใหถึ้งบริษทัฯ ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2560 

(2) หลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(3) หลกัฐานการใหค้วามยนิยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ในแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการ 
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(4) เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ วฒิุการศึกษา  และประวติัการท างานของบุคคล
ทีไดรั้บการเสนอช่ือ และเอกสารอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทัฯ 

(5) ในกรณี ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเพ่ือให้มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2  ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอก
ขอ้มูลในแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ครบถว้น พร้อมลงช่ือไวเ้ป็น
หลกัฐาน และรวบรวมเอกสารหลกัฐานการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกนั ส่งตน้ฉบบั
มาท่ีบริษทัฯ ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2560 

(6) ในกรณีทีผูถื้อหุน้รายเดียว หรือหลายรายและมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2 เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้
รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกวา่ 1 คน ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัท า “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการ” 1 แบบ ต่อ 1 คน พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น 

(7) บุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั บริษทัฯจะบรรจุรายช่ือในระเบียบวาระการ
ประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี พร้อมขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการ โดย
บริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นรายนั้นๆ ทราบถึงรายช่ือบุคคลท่ีผ่าน และไม่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ เพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหลงัจากประชุมคณะกรรมการโดยเร็ว 

ทั้งน้ี บุคคลท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการเสนอช่ือเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็น 
   กรรมการ จะตอ้งมาร่วมแสดงตนในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีดว้ย 
 

4. ระยะเวลาในการยืน่เร่ือง 
ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2560 
 
หากท่านมีขอ้สงสยัประการใด สามารถติดต่อสอบถามไดท่ี้ 
เลขานุการบริษทั :  
คุณศิริวรรณ  สุกญัจนศิริ  (กรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการบริษทั) 
บริษทั ที.เค.เอส.เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
30/88 หมู่ท่ี 1 ถนนเจษฎาวถีิ ต าบลโคกขาม อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 
โทร: 0-2784-5888             โทรสาร : 0-2784-5859  E-mail : siriwan@tks.co.th 
นกัลงทุนสมัพนัธ์ : 
คุณวทิุตา  ศรีแกว้ 
บริษทั ที.เค.เอส.เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
30/88 หมู่ท่ี 1 ถนนเจษฎาวถีิ ต าบลโคกขาม อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 
โทร: 0-2784-5888              โทรสาร : 0-2784-5859   E-mail : vutita.s@tks.co.th 

 

 

 



แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

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

(3) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………………………เป็นผูถื้อหุ้น
บริษทั ที.เค.เอส.เทคโนโลย ี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 

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

 

 

 

 



 ขา้พเจ้าขอรับรองว่าขอ้ความในเอกสารน้ี 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
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ฉบบัน้ี พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2. ผูถื้อหุน้สามารถส่งแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผ่านอีเมลข์องเลขานุการบริษทัฯ หรือนกั
ลงทุนสมัพนัธ์ ท่ี vutita.s@tks.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 0-2784-5859 และส่งตน้ฉบบัถึงบริษทัฯ ภายในวนัท่ี 31 
มกราคม 2560 

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกันเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอก
แบบฟอร์มและลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

4. บริษทัฯ จะไม่พิจารณาวาระของผูถื้อหุ้น หากขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง ครบถว้น ไม่สามารถติดต่อได ้และมีคุณสมบติัท่ีไม่
เป็นไปตามขอ้ก าหนด 
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