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หลกัเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

วาระทัว่ไป 

1.  การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาํโดยเปิดเผยดว้ยวธีิใชบ้ตัรลงคะแนน โดยนบัหน่ึงเสียงต่อ 

 หน่ึงหุน้  ซ่ึงผูถื้อหุน้หรือผูม้อบฉนัทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง  คือ  เห็นดว้ย   

 ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียง  ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน 

2.  ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1 ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเท่านั้นการ

ลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะให้ถือวา่การ

ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

2.2 หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ

หรือระบุไวใ้หช้ดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุใน

หนงัสือมอบฉนัทะ  รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด  ผูรั้บมอบฉันทะ

มีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
  

วาระเลือกตั้งกรรมการ 

ขอ้บงัคบัของบริษทั  ขอ้  17.  กาํหนดให ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้ งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา  เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการ

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั

เกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาดเพ่ิมอีก

หน่ึงเสียง 

 

 

4.  การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 
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นิยามกรรมการอสิระ 

 

กรรมการอสิระ หมายถึง กรรมการท่ีไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอนัเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดยอิสระของ

ตน โดยคุณสมบติัของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

หลกัทรัพย์กาํหนด มรีายละเอยีดดงันี:้- 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ยบริษทั

ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต ทั้งน้ีให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการ

อิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีมีมติแต่งตั้ง 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 

มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม 

หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคย

เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผู ้

ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้สภาพจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี

ก่อนวนัท่ีมีมติแต่งตั้ง 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบ

บญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สงักดัอยู ่เวน้แต่จะ

ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีมีมติแต่งตั้ง 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้น

ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีมีมติแต่งตั้ง 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึน เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อ

หุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือ 

ไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังานท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน

35บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)
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ประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่ง

เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

(9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

      ส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดบัที ่7 

  

ประวตัโิดยสังเขปของกรรมการอสิระ ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน 

1. นางเสาวนีย์  กมลบุตร 

ท่ีอยู ่ 10/46 หมู่ท่ี  6 ถนนโชคชยั 4 ซอย 30 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 

ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการบริหารความเส่ียงดา้นการเงิน 

อาย ุ 64 ปี 

จาํนวนหุน้ท่ีถือในบริษทั     ไม่มี 

วฒิุการศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตรบณัฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบณัฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมท่ีเก่ียวกบั 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)  

2549 Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 69 

2551 Role of the Compensation Committee (RCC) 

2553 Role of the Chairman Program (RCP) 

2553 Financial Institutions Governance Program (FGP) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

 2555-2556   ประธานกรรมการบริหาร บจ. ไทยยานยนตร์  (กลุ่มธุรกิจคา้ปลีก) 

2552-2556   กรรมการ บมจ. ทางยกระดบัดอนเมือง  

2552-2556   ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารทหารไทย 

2551-2552   กรรมการ บมจ.ธนาคารทหารไทย 

2552-2555   รองปลดักระทรวง กระทรวงการคลงั 

2551-2552   ผูต้รวจราชการกระทรวง กระทรวงการคลงั 

2550-2551   ท่ีปรึกษาดา้นประสิทธิภาพ(ระดบั 10) กรมสรรพากร 

2547-2551   กรรมการ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการกิจการสมัพนัธ์  

                    สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 

ส่วนไดเ้สียในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ี 

 ไม่มี 

 

36 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2560


