
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565  

ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

1. วตัถุประสงค ์

คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะให้ผูถื้อหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเก่ียวกบัการ

ดาํเนินกิจการให้มากขึ้น จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุ้น 

 

2. คุณสมบติัของผูถื้อหุ้น 

2.1 เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ท่ีมีสัดส่วนการถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนหุ้นท่ีมี

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้

2.2 สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุ้น เช่น หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจาก

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เป็นตน้ 

 

3. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติั 

3.1 เร่ืองท่ีไม่บรรจุให้เป็นระเบียบวาระการประชุม 

1) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานขา้ราชการหรือไม่

เป็นไปตามวตัถุประสงคข์อ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และจริยธรรมการดาํเนินธุรกิจ 

2) เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่เป็นประโยชน์ต่อ

บริษทัฯ อยา่งชดัเจน 

3) เร่ืองท่ีเป็นอาํนาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษทั เวน้แต่ เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความ

เสียหายอยา่งมีนยัสาํคญัต่อผูถื้อหุ้นโดยรวม 

4) เร่ืองท่ีบริษทัฯ ไดด้าํเนินการแลว้ 

5) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออาํนาจท่ีบริษทัฯ จะดาํเนินการได ้

6) เร่ืองท่ีเสนอมาไม่เป็นไปตามคุณสมบติัของผูถื้อหุ้น หรือเสนอไม่ทนัตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

7) เอกสาร หลกัฐานเพ่ือประกอบการเสนอของผูถื้อหุ้น มีข้อความไม่ตรงกบัความเป็นจริงหรือ

คลุมเครือ 

 

3.2 เง่ือนไขและขั้นตอนการพิจารณา 

1) ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัทาํหนงัสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดยใชแ้บบ

เสนอระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี พร้อมทั้งจดัส่งมาทางอีเมลข์องนกัลงทุนสัมพนัธ์

ท่ี investor@tks.co.th ผูถื้อหุ้นตอ้งส่งตน้ฉบบัแบบเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมลงช่ือไว้

เป็นหลกัฐาน หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเอกสารเพ่ิมเติมท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทัฯ (ถา้มี) ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เพ่ือให้

คณะกรรมการบริษทัฯ มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม 
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2) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกัน เพ่ือให้มีคุณสมบัติของผูถื้อหุ้นครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอ

ระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอกขอ้มูลให้ครบถ้วน

พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน แล้วรวบรวมหลกัฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพ่ิมเติม  

(ถา้มี) มายงับริษทัฯ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

3) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2 เสนอวาระการประชุม

มากกว่าหน่ึงเร่ือง ผูถื้อหุ้นตอ้งกรอกรายละเอียดทุกเร่ืองในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานให้ครบถว้น และเสนอต่อคณะกรรมการการ

พร้อมหลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพ่ิมเติม (ถา้มี) ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

4) เร่ืองท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนงัสือเชิญ

ประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมทั้งขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ และสําหรับเร่ืองท่ีไม่ผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯจะแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบทันทีหลังการประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯ หรือในวนัทาํการถดัไป พร้อมทั้งช้ีแจงเหตผุลผา่นทาง website ของบริษทั 

ท่ี www.tks.co.th 

ทั้งน้ี เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณาความถูกตอ้ง และครบถว้นของแบบการเสนอวาระการประชุม 

และหลกัฐานประกอบดงักล่าวขา้งตน้ก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา โดยในกรณีท่ี

มีการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษทัฯ จะแจง้ในหนงัสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระท่ีกาํหนดโดยผูถื้อ

หุ้น และในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัปฏิเสธการรับเร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัจะ

ช้ีแจงเหตุผลให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบ 

4.  ระยะเวลาในการย่ืนเร่ือง 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

หากท่านมีขอ้สงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามไดท่ี้ 

นกัลงทุนสัมพนัธ์ : 

บริษทั ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

30/88 หมู่ท่ี 1 ถนนเจษฎาวิถี ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 

โทร: 0-2784-5888  E-mail : investor@tks.co.th  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tks.co.th/
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แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 

 

1. (1) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………………………เป็นผูถื้อหุ้น 

บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน)  โดยถือหุ้นสามญัจาํนวน………………………………………หุน้ 

อยูบ่า้นเลขท่ี…………………………ถนน………………………………ตาํบล/แขวง………………………….. 

อาํเภอ/เขต………………………………จงัหวดั…………………หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ………….…………. 

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีทาํงาน………………………………….E-mail (ถา้มี)………………………………… 

 

(2) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………………………เป็นผูถื้อหุ้น 

บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน)  โดยถือหุ้นสามญัจาํนวน………………………………………หุน้ 

อยูบ่า้นเลขท่ี…………………………ถนน………………………………ตาํบล/แขวง………………………….. 

อาํเภอ/เขต………………………………จงัหวดั…………………หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ………….…………. 

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีทาํงาน………………………………….E-mail (ถา้มี)………………………………… 

 

(3) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………………………เป็นผูถื้อหุ้น 

บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน)  โดยถือหุ้นสามญัจาํนวน………………………………………หุ้น 

อยูบ่า้นเลขท่ี…………………………ถนน………………………………ตาํบล/แขวง………………………….. 

อาํเภอ/เขต………………………………จงัหวดั…………………หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ………….…………. 

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีทาํงาน………………………………….E-mail (ถา้มี)………………………………… 

2. ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี…………………………… 

เร่ือง……………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

3. โดยมีขอ้เสนอเพ่ือพิจารณา คือ 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

และมีขอ้มูลประกอบท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ขอ้เทจ็จริง หรือเหตุผล เป็นตน้) 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

ซ่ึงมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีไดล้งช่ือรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ จาํนวน …………….. แผน่ 

 

 



 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าขอ้ความในเอกสารน้ี  หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมถูกตอ้งทุกประการ และ 

เพ่ือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นสาํคญั ดงัน้ี 

 

        ……………………………. ผูถื้อหุ้น 

        (…………………………….) 

 

            

        ……………………………. ผูถื้อหุ้น 

        (…………………………….) 

 

 

        ……………………………. ผูถื้อหุ้น 

        (…………………………….) 

 

 

หมายเหตุ 

1. หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ หนังสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย หรือบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

2. ในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะตอ้งแนบสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือ

ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง หรือใบต่างดา้ว ท่ียงัไม่หมดอายุของผูถื้อหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกตอ้ง ใน

กรณผูถื้อหุ้นเป็นนิติบคุคล จะตอ้งแนบสาํเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกตอ้ง โดย

บุคคลผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้นๆ และสําเนาบตัรประจาํตวั หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่ 

หรือหนงัสือเดินทาง หรือใบต่างดา้วท่ียงัไม่หมดอายขุองผูมี้อาํนาจลงลายมือดงักล่าว พร้อมทั้งลงนามสาํเนาถูกตอ้ง 

3. ผูถื้อหุ้นสามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น ผ่านอีเมลข์องนกัลงทุนสัมพนัธ์ท่ี investor@tks.co.th และส่ง

ตน้ฉบบัถึงบริษทัฯ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชุม ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอกแบบเสนอวาระการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี พร้อมทั้งลงลายมือช่ือ โดยรวบรวมเป็นชุดเดียวกนัเพ่ือจดัส่งให้บริษทัฯ 

5. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกว่า 1 วาระ ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัทาํรายละเอียดทกุวาระ โดย

รวบรวมเป็นชุดเดียวกนัเพ่ือจดัส่งให้บริษทัฯ และดาํเนินการตามหลกัเกณฑข์อ้ 3.2 (3) 

6. บริษทัฯ จะไม่พิจารณาวาระของผูถื้อหุ้น หากขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง ครบถว้น ไม่สามารถติดต่อได ้และมีคุณสมบติัท่ีไม่

เป็นไปตามขอ้กาํหนด 
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