หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ถู อื หุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการสาหรับการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
ประจาปี 2562 ของ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นในการดูแลกิจการ และให้ ความเห็นเกี่ยวกับการ
ดาเนินกิจการให้ มากขึ ้น จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
2.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ที่มีสดั ส่วนการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่
มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันก็ได้
2.2 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นต้ น
3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิ
1.1 คุณสมบัติของกรรมการ บุคคลที่ได้ รับเสนอชื่อเป็ นกรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(1) กรรมการบริ ษัทต้ องมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายว่าด้ วย บริ ษัทมหาชน จากัด และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องตลอดจนประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
(2) กรรมการบริ ษัทต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์ สจุ ริ ต มีจริ ยธรรมในการ
ดาเนินธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ บริ ษัทได้
(3) กรรมการอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติเกี่ยวกับความเป็ นอิสระตามที่บริ ษัทกาหนดและเป็ นไปตาม
แนวทางประกาศของตลาดหลักทรั พ ย์ เรื่ องคุณ สมบัติ และขอบเขตการด าเนิ น งานของ
กรรมการอิสระ
(4) เป็ นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้ กบั บริ ษัทฯ ได้ อย่างเต็มที่และเพียงพอ
(5) เป็ นผู้ที่ประกอบไปด้ วย คุณธรรม และจริ ยธรรมในการดาเนินงาน
1.2 ขันตอนในการพิ
้
จารณา
(1) ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ วน ต้ องจัด ท าแบบเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ รั บ การคัด เลื อ กเป็ น
กรรมการต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ผ่านทางโทรสารหมายเลข 0-2784-5859 หรื ออีเมล์ของ
เลขานุการบริ ษั ทฯ หรื ออีเมล์ของนักลงทุน สัมพันธ์ ที่ anuthep@tks.co.th ทัง้ นี ้ ผู้ถือหุ้น
ต้ อ งส่ง ต้ น ฉบับ พร้ อมลงชื่ อ เป็ น หลัก ฐาน และเอกสารต่า งๆ ให้ ถึ งบริ ษั ท ฯ ภายในวัน ที่
31 มกราคม 2562
(2) หลักฐานการถือหุ้นได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(3) หลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ ในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับ
การเลือกตังเป็
้ นกรรมการ

(4) เอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ วุฒิ การศึกษา และประวัติการทางาน
ของบุ ค คลที ได้ รั บ การเสนอชื่ อ และเอกสารอื่ น ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ
(5) ในกรณี ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อให้ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2 ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ อง
กรอกข้ อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการให้ ครบถ้ วน พร้ อมลง
ชื่ อ ไว้ เป็ น หลัก ฐาน และรวบรวมเอกสารหลัก ฐานการถื อ หุ้น ของผู้ถื อ หุ้น ทุก รายเป็ น ชุ ด
เดียวกัน ส่งต้ นฉบับมาที่บริ ษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562
(6) ในกรณีทีผ้ ถู ือหุ้นรายเดียว หรื อหลายรายและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2 เสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทา “แบบเสนอชื่อบุคคล
เพื่ อ เข้ า รั บ การเลื อ กตัง้ เป็ นกรรมการ” 1 แบบ ต่ อ 1 คน พร้ อมลงชื่ อ ไว้ เป็ น หลัก ฐานให้
ครบถ้ วน
(7) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทฯจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระ
การประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี พร้ อมข้ อคิดเห็นของคณะกรรมการ
โดยบริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายนันๆ
้ ทราบถึงรายชื่อบุคคลที่ผ่าน และไม่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ เพื่ อ เข้ ารั บ การเลือ กตัง้ เป็ น กรรมการหลังจากประชุม คณะกรรมการ
โดยเร็ ว
ทังนี
้ ้ บุคคลที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการเสนอชื่อเพื่อเข้ ารับการเลือกตัง้
เป็ นกรรมการ จะต้ องมาร่วมแสดงตนในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ด้วย
2. ระยะเวลาในการยื่นเรื่ อง
ตังแต่
้ วนั ที่ 16 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ ที่
เลขานุการบริ ษัท :
คุณสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ (กรรมการผู้จดั การและเลขานุการบริ ษัท)
บริ ษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
30/88 หมูท่ ี่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตาบลโคกขาม อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร: 0-2784-5888
โทรสาร : 0-2784-5859 E-mail : somkid.w@tks.co.th
นักลงทุนสัมพันธ์ :
คุณอนุเทพ กิจประทาน
บริ ษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
30/88 หมูท่ ี่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตาบลโคกขาม อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร: 0-2784-5888
โทรสาร : 0-2784-5859 E-mail : anuthep@tks.co.th

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
การประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2562
1. (1) ข้ าพเจ้ านาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………………………เป็ นผู้ถือหุ้น
บริ ษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจานวน ……………………………………………หุ้น
อยูบ่ ้ านเลขที่ ……………………………ถนน…………………………….ตาบล/แขวง……………………………..
อาเภอเลขที…
่ ………………………จังหวัด………………………..หมายเลขโทรศัพท์มือถือ……………………….
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทางาน……………………………………E-mail (ถ้ ามี)……………………………………
(2) ข้ าพเจ้ านาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………………………เป็ นผู้ถือหุ้น
บริ ษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจานวน ……………………………………………หุ้น
อยูบ่ ้ านเลขที่ ……………………………ถนน…………………………….ตาบล/แขวง……………………………..
อาเภอเลขที…
่ ………………………จังหวัด………………………..หมายเลขโทรศัพท์มือถือ……………………….
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทางาน……………………………………E-mail (ถ้ ามี)……………………………………
(3) ข้ าพเจ้ านาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………………………เป็ นผู้ถือหุ้น
บริ ษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจานวน ……………………………………………หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ ……………………………ถนน…………………………….ตาบล/แขวง……………………………..
อาเภอเลขที่…………………………จังหวัด………………………..หมายเลขโทรศัพท์มือถือ……………………….
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทางาน……………………………………E-mail (ถ้ ามี)……………………………………
2.

ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ 1) นาย/นาง/นางสาว…………………………………………….อายุ……….ปี
2) นาย/นาง/นางสาว…………………………………………….อายุ……….ปี
3) นาย/นาง/นางสาว……………………………………………..อายุ……….ปี

ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัทเป็ นกรรมการบริ ษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี
จากัด (มหาชน) พร้ อมกันนี ้ได้ แนบหนังสือให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบการพิจารณาด้ าน
คุณสมบัติ ได้ แก่ การศึกษา และประวัติการทางาน อีกทัง้ เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ ลงชื่อรับรองความถูกต้ องไว้ ทกุ หน้ า

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความในเอกสารนี ้ หลักฐานการถื อหุ้น หนังสือให้ ความยินยอม และเอกสารประกอบอื่น
ทังหมดถู
้
กต้ องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสาคัญ ดังนี ้
……………………………… บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(………………………………)
วันที่…………………………..
……………………………… บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(………………………………)
วันที่…………………………..
……………………………… บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(………………………………)
วันที่…………………………..
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
แต่ในกรณี ผ้ ถู ื อหุ้นเป็ นนิติบุคคล จะต้ องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/
หนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ได้ ลงชื่อในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ฉบับนี ้ พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ผ่านอีเมล์ของเลขานุการบริ ษัทฯ หรื อ
นักลงทุนสัมพันธ์ ที่ anuthep@tks.co.th โทรสารหมายเลข 0-2784-5859 และส่งต้ นฉบับถึงบริ ษัทฯ ภายในวันที่
31 มกราคม 2562
3. ในกรณี ที่ผ้ ถู ื อหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอก
แบบฟอร์ มและลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน
4. บริ ษัทฯ จะไม่พิจารณาวาระของผู้ถือหุ้น หากข้ อมูลไม่ถูกต้ อง ครบถ้ วน ไม่สามารถติดต่อได้ และมีคุณสมบัติที่ไม่
เป็ นไปตามข้ อกาหนด

