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วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน  และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
 

 
1.  กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 
1.1 ผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : โปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ 
 
1.2  ผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : โปรดแสดงใบส าคญัประจ าตวัตา่งด้าว หรือ หนงัสอืเดินทาง 

 
1.3  ผู้ถอืหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย  : 

ก.  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบบัปัจจุบนัออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า  ซึ่งรับรอง
ส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจที่มาเข้าร่วมประชมุ   

ข. ส าเนาบตัรประชาชน (หรือส าเนาหนงัสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นบคุคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้มีอ านาจ 
ตามข้อ ก พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการดงักลา่ว 

 
1.4 ผู้ถอืหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ  : 

ก. หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงช่ือกรรมการผู้มีอ านาจและอ านาจกรรมการ ซึ่งออกโดย
หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง  พร้อมทัง้รับรองโดยโนตาร่ีพบัลคิ 

ข. ส าเนาหนงัสอืเดินทางของกรรมการท่ีมาเข้าร่วมประชมุ  พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการดงักลา่ว 
  

2.  กรณีการมอบฉันทะ 
 

2.1 ผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  : 
ก. หนงัสอืมอบฉนัทะที่กรอกข้อความครบถ้วน 
ข. ส าเนาบตัรประชาชนของผู้มอบฉนัทะ  ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 
ค. ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบฉนัทะ  ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

 
2.2 ผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว   :   

ก. หนงัสอืมอบฉนัทะที่กรอกข้อความครบถ้วน 
ข. ส าเนาบตัรใบส าคญัประจ าตวัตา่งด้าว  หรือส าเนาหนงัสอืเดินทางของผู้มอบฉนัทะ   

ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 
ค. ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบฉนัทะ  (หรือส าเนาหนงัสอืเดินทางกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นบคุคลต่างด้าว)  

ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 
 

2.3 ผู้ถอืหุ้นเป็นนิตบุิคคลจดทะเบยีนในประเทศไทย : 
ก. หนงัสอืมอบฉนัทะที่กรอกข้อความครบถ้วน 
ข. ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบบัปัจจุบนัของผู้มอบฉันทะออกโดยกรมพฒันาธุรกิจ

การค้า  ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะนัน้ 

1.  หลกัฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม 
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ค. ส าเนาบตัรประชาชนของผู้มอบฉนัทะ  (หรือส าเนาหนงัสอืเดินทางกรณีกรรมการเป็นนิติบคุคลตา่งด้าว)  ของ
กรรมการผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ  ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ
นัน้ 

ง. ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบฉนัทะ  (หรือส าเนาหนงัสอืเดินทางกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นบคุคลต่างด้าว)  
ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

 
2.4 ผู้ถอืหุ้นเป็นนิตบุิคคลจดทะเบยีนในต่างประเทศ : 

ก. หนงัสอืมอบฉนัทะที่กรอกข้อความครบถ้วน 
ข. ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลของผู้มอบฉนัทะแสดงช่ือกรรมการผู้มีอ านาจและอ านาจ

กรรมการ  ซึง่ออกโดยหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง  พร้อมทัง้รับรองโดยโนตาร่ีพบัลคิ 
ค. ส าเนาหนงัสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ  ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้    

ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะนัน้ 
ง. ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบฉนัทะ  (หรือส าเนาหนงัสอืเดินทางกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นบคุคลต่างด้าว)  

ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 
 

3.   กรณีการมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น 

3.1 ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล ข้อ 1 หรือ  2 
3.2 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian  เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่ง

หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 
1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือ

มอบฉนัทะแทน 
2)  หนงัสอืยืนยนัวา่เป็นผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ  Custodian 

 
ทัง้นี ้ เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย  และผู้ ถือหุ้น

หรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 
 
 
 
กรมพฒันาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  ได้ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะไว้จ านวน 3 แบบ  ตามประกาศกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า เร่ืองการก าหนดแบบหนงัสอื (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550  ดงันี ้
แบบ  ก.   เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 
แบบ  ข.   เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 
แบบ  ค.   เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก

และดแูลหุ้น 
 

2.  วธีิการมอบฉันทะ 
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บริษัทได้จัดส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก, ข, ค  ให้กับผู้ ถือหุ้น  หากผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุม       
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยด าเนินการดงันี ้

 
1. ให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะที่บริษัทได้จดัสง่มาให้  เพียงแบบเดียวเท่านัน้   ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ใช่ Custodian  จะ
เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะแบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้ 

2.มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือกรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ
ให้กบักรรมการอิสระของบริษัท สามารถมอบฉนัทะให้ นางเสาวนีย์  กมลบุตร (ข้อมลูของกรรมการอิสระ 
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 7) 
โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ  หรือกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือ
กรรมการอิสระ  ตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะเป็นผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม  ทัง้นีก้ารมอบ
ฉนัทะให้กรรมการอิสระ ขอให้ใช้ใบมอบฉนัทะแบบ ข (Proxy B) 

3. ปิดอากรแสตมป์  จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ที่ท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว  เพื่อให้ถกูต้องและ  
มีผลผกูพนัตามกฎหมาย  ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้เตรียมอากรแสตมป์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ รับมอบฉนัทะที่มา
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

4.สง่หนงัสอืมอบฉนัทะทางไปรษณีย์  โดยติดตอ่  คณุอนเุทพ  กิจประทาน   
    โทรศพัท์  0-2784-5888  ตอ่  5200 โทรสาร 0-2784-5858 ส าหรับสถานท่ีสง่  
 

 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนน เจษฎาวิถ ีต าบลโคกขาม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 

จังหวดัสมุทรสาคร 74000 
 
ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน

เสยีงได้  และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่  โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นน้อยกว่า
จ านวนที่ตนถืออยู่ได้  เว้นแต่เป็นผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian 
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค 

 
 
 
บริษัทฯ จะเร่ิมลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น  ตัง้แต่เวลา 12.30 น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องมงคลสธีุ บริษัท ซินเน็ค 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสคุนธสวสัดิ์ แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 แผนที่สถานที่
จดัประชมุได้แนบมาพร้อมนี ้(ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 9) 
 
 
  
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
วาระทั่วไป 

1.  การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผยด้วยวิธีใช้บตัรลงคะแนน โดยนบัหนึง่เสยีงตอ่ 

3.  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

4.  การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 
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 หนึง่หุ้น  ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะต้องออกเสยีงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่  คือ  เห็นด้วย   
 ไมเ่ห็นด้วย  หรืองดออกเสยีง  ไมส่ามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น 
2.  ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1 ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ มอบฉนัทะระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะเท่านัน้การ
ลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

2.2 หากผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ
หรือระบไุว้ให้ชดัเจนหรือในกรณีที่ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะ  รวมถึงกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด  ผู้ รับมอบฉนัทะ
มีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร 

  
วาระเลือกตัง้กรรมการ 

ข้อบงัคบัของบริษัท  ข้อ  17.  ก าหนดให้ 
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้  แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา  เป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการ

ที่จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกในครัง้นัน้  ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั
เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมหีรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้  ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าดเพิ่มอีกหนึง่
เสยีง 
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