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ข้อ 38. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น  ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน  หรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  และต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมด  จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด  เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง  จ านวนผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้  หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้นขอให้การประชุมนัน้
เป็นอนัระงบัไป  ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม่  และให้ส่ง
หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ  ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์
ประชมุ 

ข้อ 39.  ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้วคร่ึง
ชัว่โมง  ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุแทน  ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้  ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนน  ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งคะแนน  มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง
ดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากนั  ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท  หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น  โดยวตัถุประสงค์
จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

ข้อ 41. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงันี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมา  กิจการของบริษัทได้

จดัการไป 
(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร (ถ้ามี) 
(4) เลือกตัง้กรรมการทดแทนกรรมการท่ีออกวาระ 
(5) แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 
(6) กิจการอืน่ๆ 
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ค าชีแ้จงวธิีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดง 
ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

1.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : โปรดแสดงบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ ส ำเนำบตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร 

1.2 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : โปรดแสดงใบส ำคญัประจ ำตวัต่ำงด้ำว หรือ หนงัสือเดินทำง 

1.3 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย  : 

ก.  ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันออกโดยกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ซึ่งรับรอง
ส ำเนำถกูต้องโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจที่มำเข้ำร่วมประชมุ   

ข. ส ำเนำบตัรประชำชน (หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงกรณีกรรมกำรเป็นบคุคลต่ำงด้ำว) ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ 
ตำมข้อ ก. พร้อมทัง้รับรองส ำเนำถกูต้องโดยกรรมกำรดงักล่ำว 

1.4 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ  : 

ก. หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงชื่อกรรมกำรผู้มีอ ำนำจและอ ำนำจกรรมกำร ซึ่งออกโดย
หน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้อง  พร้อมทัง้รับรองโดยโนตำร่ีพบัลิค 

ข. ส ำเนำหนงัสือเดินทำงของกรรมกำรท่ีมำเข้ำร่วมประชมุ พร้อมทัง้รับรองส ำเนำถกูต้องโดยกรรมกำรดงักล่ำว 

2. กรณีการมอบฉันทะ 

2.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : 

ก. หนงัสือมอบฉนัทะที่กรอกข้อควำมครบถ้วน 

ข. ส ำเนำบตัรประชำชนของผู้มอบฉนัทะ  ซึง่รับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

ค. ส ำเนำบตัรประชำชนของผู้ รับมอบฉนัทะ  ซึง่รับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว :   

ก. หนงัสือมอบฉนัทะที่กรอกข้อควำมครบถ้วน 

ข. ส ำเนำบตัรใบส ำคัญประจ ำตวัต่ำงด้ำว  หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้อง
โดยผู้มอบฉนัทะ 

ค. ส ำเนำบตัรประชำชนของผู้ รับมอบฉนัทะ  (หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นบุคคลต่ำงด้ำว)  
ซึง่รับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

 

 

1.  หลักฐานแสดงสทิธกิารเข้าร่วมประชุม 
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2.3 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย : 

ก. หนงัสือมอบฉนัทะที่กรอกข้อควำมครบถ้วน 

ข. ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันของผู้มอบฉันทะออกโดยกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ  ซึง่รับรองส ำเนำถกูต้องโดยกรรมกำรผู้ลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ 

ค. ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้มอบฉันทะ (หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงกรณีกรรมกำรเป็นนิ ติบุคคลต่ำงด้ำว)  
ของกรรมกำรผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผู้ลงนำมในหนังสือมอบ
ฉนัทะนัน้ 

ง. ส ำเนำบตัรประชำชนของผู้ รับมอบฉนัทะ  (หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงกรณีผู้ รับมอบฉันทะเป็นบคุคลต่ำงด้ำว) 
ซึง่รับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.4 ผู้ถือหุ้นเป็นนิตบิุคคลจดทะเบยีนในต่างประเทศ : 

ก. หนงัสือมอบฉนัทะที่กรอกข้อควำมครบถ้วน 

ข. ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะแสดงชื่อกรรมกำรผู้มีอ ำนำจและอ ำนำจ
กรรมกำร  ซึง่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้อง  พร้อมทัง้รับรองโดยโนตำร่ีพบัลิค 

ค. ส ำเนำหนังสือเดินทำงของกรรมกำรผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะ  ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยกรรมกำร  
ผู้ลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ 

ง. ส ำเนำบตัรประชำชนของผู้ รับมอบฉนัทะ  (หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงกรณีผู้ รับมอบฉันทะเป็นบคุคลต่ำงด้ำว) 
ซึง่รับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น 

3.1 ให้เตรียมและแสดงเอกสำรเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล ข้อ 1. หรือ 2. 

3.2 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นที่เป็นผู้ ลงทุนต่ำงประเทศมอบให้ Custodian  เป็นผู้ ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่ง
หลกัฐำนดงัต่อไปนีเ้พิ่มเติม 

1)  หนังสือมอบอ ำนำจจำกผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด ำเนินกำรลงนำมในหนังสือ
มอบฉนัทะแทน 

2)  หนังสือยืนยันว่ำเป็นผู้ ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจ  Custodian  
ทัง้นี ้เอกสำรที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภำษำองักฤษจะต้องท ำค ำแปลภำษำองักฤษแนบมำพร้อมด้วย และผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทน 
นิติบคุคลนัน้รับรองควำมถกูต้องของค ำแปล 
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กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ได้ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้จ ำนวน 3 แบบ ตำมประกำศ 
กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้

แบบ  ก.   เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ำยไม่ซบัซ้อน 

แบบ  ข.   เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตวั 

แบบ  ค.   เป็นแบบที่ใช้เฉพำะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำก
และดแูลหุ้น 

ในกำรนี ้บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก., แบบ ข., และแบบ ค. ให้แก่ผู้ ถือหุ้น หำกผู้ ถือหุ้นท่ำนใดไม่
สำมำรถเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสำมำรถมอบฉนัทะได้ โปรดด ำเนินกำร ดงันี ้

1. ให้ใช้หนงัสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมำให้  เพียงแบบเดียวเท่ำนัน้   ส ำหรับผู้ ถือหุ้นที่ไม่ใช่ Custodian  
จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพำะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่ำนัน้ 

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตำมควำมประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือกรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ
ให้กับกรรมกำรอิสระของบริษัท (ข้อมลูของกรรมกำรอิสระ ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) สำมำรถมอบฉันทะ
ให้ นางเสาวนีย์ กมลบุตร หรือ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม กรรมการอิสระ โดยให้ระบุชื่อพร้อมรำยละเอียด
ของบุคคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ  หรือกำเคร่ืองหมำยหน้ำชื่อกรรมกำรอิสระ ตำมที่ระบุไว้ใน
หนงัสือมอบฉันทะเป็นผู้ รับมอบฉันทะในกำรเข้ำร่วมประชุม ทัง้นี ้กำรมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ ขอให้ใช้
ใบมอบฉนัทะแบบ ข. (Proxy B) 

3. ปิดอำกรแสตมป์  จ ำนวน 20 บำท พร้อมทัง้ขีดฆ่ำลงวนัท่ีที่ท ำหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่ำว  เพื่อให้ถกูต้องและ
มีผลผกูพนัตำมกฎหมำย  ทัง้นี ้บริษัทได้เตรียมอำกรแสตมป์เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ รับมอบฉันทะที่มำ
ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชมุ 

4. ส่งหนงัสือมอบฉนัทะทำงไปรษณีย์มำยงับริษัท โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้ 

  บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
 เลขำนกุำรบริษัท 
เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎำวิถี ต ำบลโคกขำม  
อ ำเภอเมอืงสมทุรสำคร จงัหวดัสมทุรสำคร 74000 

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใด โปรดติดต่อนำงสำวฐิตำรีย์ ธนเมธีณัฐวุฒิ โทรศัพท์ 0-2784-5888 ต่อ 1103 
โทรสำร  0-2784-5885  

ทัง้นีผู้้ ถือหุ้ นไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้ นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแบ่งแยกกำร
ลงคะแนนเสียงได้ และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ำกับจ ำนวนหุ้นท่ีตนถืออยู่  โดยไม่สำมำรถจะมอบฉันทะเพียงบำงส่วน

2.  วิธีการมอบฉันทะ 
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2.3 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย : 

ก. หนงัสือมอบฉนัทะที่กรอกข้อควำมครบถ้วน 

ข. ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันของผู้มอบฉันทะออกโดยกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ  ซึง่รับรองส ำเนำถกูต้องโดยกรรมกำรผู้ลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ 

ค. ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้มอบฉันทะ (หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงกรณีกรรมกำรเป็นนิติบุคคลต่ำงด้ำว)  
ของกรรมกำรผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผู้ลงนำมในหนังสือมอบ
ฉนัทะนัน้ 

ง. ส ำเนำบตัรประชำชนของผู้ รับมอบฉนัทะ  (หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงกรณีผู้ รับมอบฉันทะเป็นบคุคลต่ำงด้ำว) 
ซึง่รับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.4 ผู้ถือหุ้นเป็นนิตบิุคคลจดทะเบยีนในต่างประเทศ : 

ก. หนงัสือมอบฉนัทะที่กรอกข้อควำมครบถ้วน 

ข. ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะแสดงชื่อกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจและอ ำนำจ
กรรมกำร  ซึง่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้อง  พร้อมทัง้รับรองโดยโนตำร่ีพบัลิค 

ค. ส ำเนำหนังสือเดินทำงของกรรมกำรผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะ  ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยกรรมกำร  
ผู้ลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ 

ง. ส ำเนำบตัรประชำชนของผู้ รับมอบฉนัทะ  (หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงกรณีผู้ รับมอบฉันทะเป็นบคุคลต่ำงด้ำว) 
ซึง่รับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น 

3.1 ให้เตรียมและแสดงเอกสำรเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิตบิคุคล ข้อ 1. หรือ 2. 

3.2 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นที่เป็นผู้ ลงทุนต่ำงประเทศมอบให้ Custodian  เป็นผู้ ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่ง
หลกัฐำนดงัต่อไปนีเ้พิ่มเติม 

1)  หนังสือมอบอ ำนำจจำกผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด ำเนินกำรลงนำมในหนังสือ
มอบฉนัทะแทน 

2)  หนังสือยืนยันว่ำเป็นผู้ ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจ  Custodian  
ทัง้นี ้เอกสำรที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภำษำองักฤษจะต้องท ำค ำแปลภำษำองักฤษแนบมำพร้อมด้วย และผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทน 
นิติบคุคลนัน้รับรองควำมถกูต้องของค ำแปล 
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กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ได้ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้จ ำนวน 3 แบบ ตำมประกำศ 
กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้

แบบ  ก.   เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ำยไม่ซบัซ้อน 

แบบ  ข.   เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตวั 

แบบ  ค.   เป็นแบบที่ใช้เฉพำะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำก
และดแูลหุ้น 

ในกำรนี ้บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก., แบบ ข., และแบบ ค. ให้แก่ผู้ ถือหุ้น หำกผู้ ถือหุ้นท่ำนใดไม่
สำมำรถเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสำมำรถมอบฉนัทะได้ โปรดด ำเนินกำร ดงันี ้

1. ให้ใช้หนงัสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมำให้  เพียงแบบเดียวเท่ำนัน้   ส ำหรับผู้ ถือหุ้นที่ไม่ใช่ Custodian  
จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพำะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่ำนัน้ 

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตำมควำมประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือกรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ
ให้กับกรรมกำรอิสระของบริษัท (ข้อมลูของกรรมกำรอิสระ ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) สำมำรถมอบฉันทะ
ให้ นางเสาวนีย์ กมลบุตร หรือ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม กรรมการอิสระ โดยให้ระบุชื่อพร้อมรำยละเอียด
ของบุคคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ  หรือกำเคร่ืองหมำยหน้ำชื่อกรรมกำรอิสระ ตำมที่ระบุไว้ใน
หนงัสือมอบฉันทะเป็นผู้ รับมอบฉันทะในกำรเข้ำร่วมประชุม ทัง้นี ้กำรมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ ขอให้ใช้
ใบมอบฉนัทะแบบ ข. (Proxy B) 

3. ปิดอำกรแสตมป์  จ ำนวน 20 บำท พร้อมทัง้ขีดฆ่ำลงวนัท่ีที่ท ำหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่ำว  เพื่อให้ถกูต้องและ
มีผลผกูพนัตำมกฎหมำย  ทัง้นี ้บริษัทได้เตรียมอำกรแสตมป์เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ รับมอบฉันทะที่มำ
ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชมุ 

4. ส่งหนงัสือมอบฉนัทะทำงไปรษณีย์มำยงับริษัท โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้ 

  บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
 เลขำนกุำรบริษัท 
เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎำวิถี ต ำบลโคกขำม  
อ ำเภอเมอืงสมทุรสำคร จงัหวดัสมทุรสำคร 74000 

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใด โปรดติดต่อนำงสำวฐิตำรีย์ ธนเมธีณัฐวุฒิ โทรศัพท์ 0-2784-5888 ต่อ 1103 
โทรสำร  0-2784-5885  

ทัง้นีผู้้ ถือหุ้ นไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้ นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแบ่งแยกกำร
ลงคะแนนเสียงได้ และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ำกับจ ำนวนหุ้นท่ีตนถืออยู่  โดยไม่สำมำรถจะมอบฉันทะเพียงบำงส่วน

2.  วิธีการมอบฉันทะ 
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น้อยกว่ำจ ำนวนที่ตนถืออยู่ได้  เว้นแต่เป็นผู้ ถือหุ้ นที่ปรำกฏชื่อตำมสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้ 
Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูลตำมหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

 

บริษัทจะเร่ิมลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น  ตัง้แต่เวลำ 12.30 น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องมงคลสุธี บริษัท ซินเน็ค 
(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230  
แผนท่ีสถำนท่ีจดัประชมุได้แนบมำพร้อมนี ้(สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

วาระทั่วไป 

1. กำรออกเสียงลงคะแนนแต่ละวำระจะกระท ำโดยเปิดเผยด้วยวิธีใช้บัตรลงคะแนนโดยนับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้ น  
ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ไม่สำมำรถแบ่งกำรออกเสียงลงคะแนนเป็นบำงส่วน 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1. ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตำมท่ีผู้ มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่ำนัน้  
กำรลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะวำระใดไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่ำ  
กำรลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ถือเป็นกำรลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

2.2. หำกผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะหรือระบุ
ไว้ให้ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกที่ระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะ รวมถึงกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและ
ลงคะแนนแทนได้ตำมที่เห็นสมควร 

วาระเลือกตัง้กรรมการ 

ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17. ก ำหนดให้ 

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหนึ่งหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตำม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ 

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำ  เป็นผู้ ได้รับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกในครัง้นัน้  ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมคีะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ให้ผู้ เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชีข้ำดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง 

3.  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

4.  การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบท่ัวไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
PROXY FORM A (General Form) 

 
เขียนที่………………………….………… 

                             Place 
วนัที่……… เดือน …………………. พ.ศ………… 

                             Date            Month                         B.E.  
 

(1) ข้าพเจ้า…………………………….…………….. สญัชาติ ……………….…. อยู่บ้านเลขที่ ………..……….ถนน …………………………..… 
                 I / We                                                               Nationality                         Residing at No.                  Road 

ต าบล / แขวง  ……………….…..………………อ าเภอ / เขต……….………..จงัหวดั ………….....……… รหสัไปรษณีย์ ….…………...…… 
Tambol/Kwaeng                                         Amphoe/Khet                     Province                            Post Code 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท  ที.เค.เอส. เทคโนโลยี  จ ากัด (มหาชน)    
being a shareholder of T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

  โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม ………………………..… หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั …………………...….……….เสียง ดงันี ้
  holding                                                                    share(s)  and have the rights to vote equal to                                        vote(s) 

หุ้นสามญั ……………………………………………... หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั ……………………...…….……….เสียง  
Ordinary share of                                                    share(s)  and have the rights to vote equal to                                        vote(s) 
หุ้นบริุมสิทธิ……………………………………..……...หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั ………………….…………...…….เสียง  
Preferred share of                                                   share(s)  and have the rights to vote equal to                                        vote(s) 

(3) ขอมอบฉนัทะให้  
 hereby appoint any of the followings:              

1. ……………………………….…………… อาย ุ………….. ปี        อยู่บ้านเลขที่……………….ถนน…….……………………………..… 
Name                        age             years      residing at No.                  Road 
ต าบล / แขวง  ……………….……………... อ าเภอ / เขต………………….... จงัหวดั …………...………… รหสัไปรษณีย์ .……….……หรือ 
Tambol/Kwaeng                                         Amphoe/Khet                            Province                             Post Code                       or 
2. …นางเสาวนีย์ กมลบตุร…………………...อาย ุ…68…. ปี  อยู่บ้านเลขที…่..30/88…..….ถนน……เจษฎาวิถ…ี……………..…… 
Name  Mrs. Saowanee Kamolbutr    age      68     years    residing at No.   30/88       Road     Chetsadawithi 
ต าบล / แขวง  ……โคกขาม………………….อ าเภอ / เขต…เมืองสมทุรสาคร…. จงัหวดั …สมทุรสาคร…...… รหสัไปรษณีย์ …74000..หรือ 
Tambol/Kwaeng     Khokkam                    Amphoe/Khet       Muang           Province    Samutsakhon    Post Code     74000     or                 
3. …นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม….…..........……...อาย ุ…63…. ปี      อยู่บ้านเลขที่…..30/88…..….ถนน……เจษฎาวิถี………………..…… 
Name  Mr. Areepong   Bhoocha-oom       age      63     years    residing at No.   30/88       Road     Chetsadawithi 
ต าบล / แขวง  ……โคกขาม…………….….อ าเภอ / เขต…เมืองสมทุรสาคร…. จงัหวดั …สมทุรสาคร…...… รหสัไปรษณีย์ …74000..… 
Tambol/Kwaeng     Khokkam                  Amphoe/Khet       Muang           Province    Samutsakhon    Post Code     74000                      

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  
as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2021 
ในวนัที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมงคลสธีุ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสคุนธสวสัดิ์ แขวงลาดพร้าว         
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย 
on April 23, 2021, at 14.00 hrs. at Mongkolsuthree Meeting Room, Synnex (Thailand) Public Co., Ltd., No. 433 Sukhonthasawat Road,             
Lat Phrao Sub-district, Lat Phrao District, Bangkok 10230 or such other date, time and place as the meeting may be held. 
 


