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คาํชีแ้จงวธิ ีการลงทะเบียน  การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน  ที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องนํามาแสดง 
ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถ ือห ุ้น 

 

1. กรณีผู้ถ ือห ุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

1.1 ผู้ถ ือห ุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตไิทย : โปรดแสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือ สําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ 

1.2 ผู้ถ ือห ุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตต่ิางด้าว : โปรดแสดงใบสําคญัประจําตวัตา่งด้าว หรือ หนงัสือเดินทาง 

1.3 ผู้ถ ือห ุ้นเป็นนิตบิุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย  : 

ก.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรอง
สําเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้ มีอํานาจท่ีมาเข้าร่วมประชมุ   

ข. สําเนาบตัรประชาชน (หรือสําเนาหนงัสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้ มีอํานาจ 
ตามข้อ ก. พร้อมทัง้รับรองสําเนาถกูต้องโดยกรรมการดงักลา่ว 

1.4 ผู้ถ ือห ุ้นเป็นนิตบิุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ  : 

ก. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงช่ือกรรมการผู้ มีอํานาจและอํานาจกรรมการ ซึ่งออกโดย
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง  พร้อมทัง้รับรองโดยโนตาร่ีพบัลคิ 

ข. สําเนาหนงัสือเดินทางของกรรมการท่ีมาเข้าร่วมประชมุ พร้อมทัง้รับรองสําเนาถกูต้องโดยกรรมการดงักลา่ว 

2. กรณีการมอบฉันทะ 

2.1 ผู้ถ ือห ุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตไิทย : 

ก. หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกข้อความครบถ้วน 

ข. สําเนาบตัรประชาชนของผู้มอบฉนัทะ  ซึง่รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

ค. สําเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบฉนัทะ  ซึง่รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 ผู้ถ ือห ุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตต่ิางด้าว :   

ก. หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกข้อความครบถ้วน 

ข. สําเนาบตัรใบสําคญัประจําตวัต่างด้าว  หรือสําเนาหนงัสือเดินทางของผู้มอบฉนัทะ ซึ่งรับรองสําเนาถกูต้อง
โดยผู้มอบฉนัทะ 

1.  หลักฐานแสดงสทิธ ิการเข้าร่วมประชุม 
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ค. สําเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบฉนัทะ  (หรือสําเนาหนงัสือเดินทางกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นบคุคลต่างด้าว)  
ซึง่รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.3 ผู้ถ ือห ุ้นเป็นนิตบิุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย : 

ก. หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกข้อความครบถ้วน 

ข. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันของผู้มอบฉันทะออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า  ซึง่รับรองสําเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ 

ค. สําเนาบัตรประชาชนของผู้ มอบฉันทะ (หรือสําเนาหนังสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นนิติบุคคลต่างด้าว)  
ของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบ
ฉนัทะนัน้ 

ง. สําเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบฉนัทะ  (หรือสําเนาหนงัสือเดินทางกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นบคุคลต่างด้าว) 
ซึง่รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.4 ผู้ถ ือห ุ้นเป็นนิตบิุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ : 

ก. หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกข้อความครบถ้วน 

ข. สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉนัทะแสดงช่ือกรรมการผู้ มีอํานาจและอํานาจ
กรรมการ  ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง  พร้อมทัง้รับรองโดยโนตาร่ีพบัลคิ 

ค. สําเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ  ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการ 
ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ 

ง. สําเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบฉนัทะ  (หรือสําเนาหนงัสือเดินทางกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นบคุคลต่างด้าว) 
ซึง่รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถ ือห ุ้นท ี่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน  (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น  

3.1 ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล ข้อ 1. หรือ 2. 

3.2 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian  เป็นผู้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่ง
หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 

1)  หนังสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือ
มอบฉนัทะแทน 
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2)  หนังสือยืนยันว่าเป็นผู้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian  
ทัง้นี ้เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทน 
นิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล 

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้จํานวน 3 แบบ ตามประกาศ 
กรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง กําหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้

แบบ  ก.   เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 

แบบ  ข.   เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกําหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

แบบ  ค.   เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก
และดแูลหุ้น 

ในการนี ้บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก., แบบ ข., และแบบ ค. ให้แก่ผู้ ถือหุ้น หากผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่
สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้ โปรดดําเนินการ ดงันี ้

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะท่ีบริษัทได้จัดส่งมาให้  เพียงแบบเดียวเท่านัน้  สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ใช่ Custodian  
จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้ 

2. มอบฉนัทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ
ให้กบักรรมการอิสระของบริษัท (ข้อมลูของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งท ี่ ส่งมาด้วย 5) สามารถมอบฉนัทะ
ให้ 

2.1 นางเสาวนีย์  กมลบตุร  

โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ  หรือกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือ
กรรมการอิสระ ตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะเป็นผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม ทัง้นี ้การมอบ
ฉนัทะให้กรรมการอิสระ ขอให้ใช้ใบมอบฉนัทะแบบ ข. (Proxy B) 

3. ปิดอากรแสตมป์  จํานวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆา่ลงวนัท่ีท่ีทําหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว  เพ่ือให้ถกูต้องและ
มีผลผกูพนัตามกฎหมาย  ทัง้นีบ้ริษัทได้เตรียมอากรแสตมป์เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมา
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

4. สง่หนงัสือมอบฉนัทะทางไปรษณีย์มายงับริษัท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

2.  วิธ ีการมอบฉันทะ 
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  บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 30/88 หมู่ท่ี 1 ถนนเจษฎาวิถี ตําบลโคกขาม  
อําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 

หากท่านมีข้อสงสยัประการใด โปรดติดต่อคณุอนเุทพ กิจประทาน โทรศพัท์ 0-2784-5888 ต่อ 5200 โทรสาร 
0-2785-5859  

ทัง้นีผู้้ ถือหุ้ นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้ นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่  โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่น
น้อยกว่าจํานวนท่ีตนถืออยู่ได้  เว้นแต่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ 
Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

 

บริษัทจะเร่ิมลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น  ตัง้แต่เวลา 12.30 น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องมงคลสุธี บริษัท ซินเน็ค 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 433 ถนนสุคนธสวัสด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230  
แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุได้แนบมาพร้อมนี ้(สิ่งท ี่ส่งมาด้วย 9) 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

วาระทั่วไป 

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผยด้วยวิธีใช้บัตรลงคะแนนโดยนับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้ น  
ซึ่งผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ไมส่ามารถแบง่การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1. ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้ มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้  
การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า 
การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

2.2. หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะหรือระบุ
ไว้ให้ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงคะแนนแทนได้ตามท่ีเหน็สมควร 

3.  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

4.  การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถ ือห ุ้น  
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วาระเลือกตัง้กรรมการ  

ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17. กําหนดให้ 

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 
แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมา  เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี
หรือจะพงึเลือกในครัง้นัน้  ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ี
จะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าดเพิ่มอีกหนึง่เสียง 

 

 


