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วธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน  และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

 

 

1.   กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 

1.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตไิทย : โปรดแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ สาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ 
 

1.2  ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตต่ิางด้าว  : โปรดแสดงใบสาํคญัประจาํตวัต่างดา้ว หรือ หนงัสือเดินทาง 
 

1.3  ผู้ถือหุ้นเป็นนิตบุิคคลจดทะเบียนในประเทศไทย  : 

ก.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบบัปัจจุบนัออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้  ซ่ึงรับรอง

สาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีมาเขา้ร่วมประชุม   

ข. สาํเนาบตัรประชาชน (หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นบุคคลต่างดา้ว) ของกรรมการผูมี้อาํนาจ 

ตามขอ้ ก พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการดงักล่าว 
 

1.4 ผู้ถือหุ้นเป็นนิตบุิคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ  : 

ก. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจและอาํนาจกรรมการ ซ่ึงออกโดย

หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  พร้อมทั้งรับรองโดยโนตาร่ีพบัลิค 

ข. สาํเนาหนงัสือเดินทางของกรรมการท่ีมาเขา้ร่วมประชุม  พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการดงักล่าว 

  

2.   กรณีการมอบฉันทะ 
 

2.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตไิทย  : 

ก. หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น 

ข. สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบฉนัทะ  ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

ค. สาํเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบฉนัทะ  ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 

 

2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตต่ิางด้าว   :   

ก. หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น 

ข. สาํเนาบตัรใบสาํคญัประจาํตวัต่างดา้ว  หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางของผูม้อบฉนัทะ   

ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

ค. สาํเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบฉนัทะ  (หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นบุคคลต่างดา้ว)  

ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 

 

2.3 ผู้ถือหุ้นเป็นนิตบุิคคลจดทะเบียนในประเทศไทย : 

ก. หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น 

1.  หลกัฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม 
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ข. สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบบัปัจจุบนัของผูม้อบฉันทะออกโดยกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้  ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะนั้น 

ค. สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบฉนัทะ  (หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นนิติบุคคลต่างดา้ว)  ของ

กรรมการผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ  ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะ

นั้น 

ง. สาํเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบฉนัทะ  (หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นบุคคลต่างดา้ว)  

ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 
 

2.4 ผู้ถือหุ้นเป็นนิตบุิคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ : 

ก. หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น 

ข. สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผูม้อบฉันทะแสดงช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจและอาํนาจ

กรรมการ  ซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  พร้อมทั้งรับรองโดยโนตาร่ีพบัลิค 

ค. สาํเนาหนงัสือเดินทางของกรรมการผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ  ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูล้ง

นามในหนงัสือมอบฉนัทะนั้น 

ง. สาํเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบฉนัทะ  (หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นบุคคลต่างดา้ว)  

ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 

 

3.   กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก 

  และดูแลหุ้น 

3.1 ใหเ้ตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล ขอ้ 1 หรือ  2 

3.2 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian  เป็นผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนตอ้งส่ง

หลกัฐานดงัต่อไปน้ีเพ่ิมเติม 

1)  หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบ

ฉนัทะแทน 

2)  หนงัสือยนืยนัวา่เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ  Custodian 
 

ทั้งน้ี  เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย  และผูถื้อหุ้นหรือ

ผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 

 

 

 

กรมพฒันาธุรกิจการคา้  กระทรวงพาณิชย ์ ไดก้าํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะไวจ้าํนวน 3 แบบ  ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ เร่ืองการกาํหนดแบบหนงัสือ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550  ดงัน้ี 

แบบ  ก.   เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 

แบบ  ข.   เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

แบบ  ค.   เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก

และดูแลหุน้ 
 

2.  วธีิการมอบฉันทะ 
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วธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน  และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

 

 

1.   กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 

1.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตไิทย : โปรดแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ สาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ 
 

1.2  ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตต่ิางด้าว  : โปรดแสดงใบสาํคญัประจาํตวัต่างดา้ว หรือ หนงัสือเดินทาง 
 

1.3  ผู้ถือหุ้นเป็นนิตบุิคคลจดทะเบียนในประเทศไทย  : 

ก.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบบัปัจจุบนัออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้  ซ่ึงรับรอง

สาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีมาเขา้ร่วมประชุม   

ข. สาํเนาบตัรประชาชน (หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นบุคคลต่างดา้ว) ของกรรมการผูมี้อาํนาจ 

ตามขอ้ ก พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการดงักล่าว 
 

1.4 ผู้ถือหุ้นเป็นนิตบุิคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ  : 

ก. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจและอาํนาจกรรมการ ซ่ึงออกโดย

หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  พร้อมทั้งรับรองโดยโนตาร่ีพบัลิค 

ข. สาํเนาหนงัสือเดินทางของกรรมการท่ีมาเขา้ร่วมประชุม  พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการดงักล่าว 

  

2.   กรณีการมอบฉันทะ 
 

2.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตไิทย  : 

ก. หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น 

ข. สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบฉนัทะ  ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

ค. สาํเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบฉนัทะ  ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 

 

2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตต่ิางด้าว   :   

ก. หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น 

ข. สาํเนาบตัรใบสาํคญัประจาํตวัต่างดา้ว  หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางของผูม้อบฉนัทะ   

ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

ค. สาํเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบฉนัทะ  (หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นบุคคลต่างดา้ว)  

ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 

 

2.3 ผู้ถือหุ้นเป็นนิตบุิคคลจดทะเบียนในประเทศไทย : 

ก. หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น 

1.  หลกัฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม 
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ข. สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบบัปัจจุบนัของผูม้อบฉันทะออกโดยกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้  ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะนั้น 

ค. สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบฉนัทะ  (หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นนิติบุคคลต่างดา้ว)  ของ

กรรมการผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ  ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะ

นั้น 

ง. สาํเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบฉนัทะ  (หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นบุคคลต่างดา้ว)  

ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 
 

2.4 ผู้ถือหุ้นเป็นนิตบุิคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ : 

ก. หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น 

ข. สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผูม้อบฉันทะแสดงช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจและอาํนาจ

กรรมการ  ซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  พร้อมทั้งรับรองโดยโนตาร่ีพบัลิค 

ค. สาํเนาหนงัสือเดินทางของกรรมการผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ  ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูล้ง

นามในหนงัสือมอบฉนัทะนั้น 

ง. สาํเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบฉนัทะ  (หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นบุคคลต่างดา้ว)  

ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 

 

3.   กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก 

  และดูแลหุ้น 

3.1 ใหเ้ตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล ขอ้ 1 หรือ  2 

3.2 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian  เป็นผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนตอ้งส่ง

หลกัฐานดงัต่อไปน้ีเพ่ิมเติม 

1)  หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบ

ฉนัทะแทน 

2)  หนงัสือยนืยนัวา่เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ  Custodian 
 

ทั้งน้ี  เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย  และผูถื้อหุ้นหรือ

ผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 

 

 

 

กรมพฒันาธุรกิจการคา้  กระทรวงพาณิชย ์ ไดก้าํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะไวจ้าํนวน 3 แบบ  ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ เร่ืองการกาํหนดแบบหนงัสือ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550  ดงัน้ี 

แบบ  ก.   เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 

แบบ  ข.   เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

แบบ  ค.   เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก

และดูแลหุน้ 
 

2.  วธีิการมอบฉันทะ 

 



38 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 5 

บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก, ข, ค  ใหก้บัผูถื้อหุน้  หากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อ

หุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการดงัน้ี 

1. ใหใ้ชห้นงัสือมอบฉันทะท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งมาให้  เพียงแบบเดียวเท่านั้น  สาํหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่ใช่ Custodian  จะ

เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น 

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้น หรือกรณีท่ีผูถื้อหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ

ใหก้บักรรมการอิสระของบริษทั (ขอ้มูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6)สามารถมอบฉนัทะให ้ 

2.1. พลเอกมงคล อมัพรพสิิฏฐ์ 

2.2. นางปรารถนา มงคลกลุ 

โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถื้อหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ  หรือกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือ

กรรมการอิสระ  ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเป็นผูรั้บมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุม ทั้งน้ีการมอบ

ฉนัทะใหก้รรมการอิสระ ขอใหใ้ชใ้บมอบฉนัทะแบบ ข (Proxy B) 

3. ปิดอากรแสตมป์  จาํนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทาํหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว  เพ่ือให้ถูกตอ้งและมี

ผลผูกพนัตามกฎหมาย  ทั้ งน้ีบริษทัได้เตรียมอากรแสตมป์เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ผูรั้บมอบฉันทะท่ีมา

ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

4. ส่งหนงัสือมอบฉนัทะทางไปรษณีย ์ โดยติดต่อ  คุณอนุเทพ  กิจประทาน   

    โทรศพัท ์ 0-2784-5888  ต่อ  5200 โทรสาร 0-2785-5859 สาํหรับสถานท่ีส่ง  

 

 บริษัท ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

เลขที ่30/88 หมู่ที ่1 ถนน เจษฎาวถิี ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมืองสมทุรสาคร 

จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 
 

ทั้ งน้ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการ

ลงคะแนนเสียงได ้ และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่ โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียง 

บางส่วนนอ้ยกวา่จาํนวนท่ีตนถืออยูไ่ด ้ เวน้แต่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ 

แต่งตั้งให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 

 

 

 

บริษทัจะเร่ิมลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้น  ตั้ งแต่เวลา 12:30 น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องมงคลสุธี บริษทั ซินเน็ค 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 433 ถนนสุคนธสวสัด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 แผนท่ีสถานท่ีจดั

ประชุมไดแ้นบมาพร้อมน้ี (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9) 

 

 

 

 

 

 

3.  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 5 

 
 
 

หลกัเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

วาระทัว่ไป 

1.  การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาํโดยเปิดเผยดว้ยวธีิใชบ้ตัรลงคะแนน โดยนบัหน่ึงเสียงต่อ 

 หน่ึงหุน้  ซ่ึงผูถื้อหุน้หรือผูม้อบฉนัทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง  คือ  เห็นดว้ย   

 ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียง  ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน 

2.  ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1 ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเท่านั้นการ

ลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะให้ถือวา่การ

ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

2.2 หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ

หรือระบุไวใ้หช้ดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุใน

หนงัสือมอบฉนัทะ  รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด  ผูรั้บมอบฉันทะ

มีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
  

วาระเลือกตั้งกรรมการ 

ขอ้บงัคบัของบริษทั  ขอ้  17.  กาํหนดให ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้ งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา  เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการ

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั

เกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาดเพ่ิมอีก

หน่ึงเสียง 

 

 

4.  การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

 



39บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 5 

บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก, ข, ค  ใหก้บัผูถื้อหุน้  หากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อ

หุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการดงัน้ี 

1. ใหใ้ชห้นงัสือมอบฉันทะท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งมาให้  เพียงแบบเดียวเท่านั้น  สาํหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่ใช่ Custodian  จะ

เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น 

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้น หรือกรณีท่ีผูถื้อหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ

ใหก้บักรรมการอิสระของบริษทั (ขอ้มูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6)สามารถมอบฉนัทะให ้ 

2.1. พลเอกมงคล อมัพรพสิิฏฐ์ 

2.2. นางปรารถนา มงคลกลุ 

โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถื้อหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ  หรือกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือ

กรรมการอิสระ  ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเป็นผูรั้บมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุม ทั้งน้ีการมอบ

ฉนัทะใหก้รรมการอิสระ ขอใหใ้ชใ้บมอบฉนัทะแบบ ข (Proxy B) 

3. ปิดอากรแสตมป์  จาํนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทาํหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว  เพ่ือให้ถูกตอ้งและมี

ผลผูกพนัตามกฎหมาย  ทั้ งน้ีบริษทัได้เตรียมอากรแสตมป์เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ผูรั้บมอบฉันทะท่ีมา

ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

4. ส่งหนงัสือมอบฉนัทะทางไปรษณีย ์ โดยติดต่อ  คุณอนุเทพ  กิจประทาน   

    โทรศพัท ์ 0-2784-5888  ต่อ  5200 โทรสาร 0-2785-5859 สาํหรับสถานท่ีส่ง  

 

 บริษัท ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

เลขที ่30/88 หมู่ที ่1 ถนน เจษฎาวถิี ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมืองสมทุรสาคร 

จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 
 

ทั้ งน้ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการ

ลงคะแนนเสียงได ้ และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่ โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียง 

บางส่วนนอ้ยกวา่จาํนวนท่ีตนถืออยูไ่ด ้ เวน้แต่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ 

แต่งตั้งให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 

 

 

 

บริษทัจะเร่ิมลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้น  ตั้ งแต่เวลา 12:30 น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องมงคลสุธี บริษทั ซินเน็ค 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 433 ถนนสุคนธสวสัด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 แผนท่ีสถานท่ีจดั

ประชุมไดแ้นบมาพร้อมน้ี (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9) 

 

 

 

 

 

 

3.  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 5 

 
 
 

หลกัเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

วาระทัว่ไป 

1.  การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาํโดยเปิดเผยดว้ยวธีิใชบ้ตัรลงคะแนน โดยนบัหน่ึงเสียงต่อ 

 หน่ึงหุน้  ซ่ึงผูถื้อหุน้หรือผูม้อบฉนัทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง  คือ  เห็นดว้ย   

 ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียง  ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน 

2.  ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1 ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเท่านั้นการ

ลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะให้ถือวา่การ

ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

2.2 หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ

หรือระบุไวใ้หช้ดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุใน

หนงัสือมอบฉนัทะ  รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด  ผูรั้บมอบฉันทะ

มีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
  

วาระเลือกตั้งกรรมการ 

ขอ้บงัคบัของบริษทั  ขอ้  17.  กาํหนดให ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้ งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา  เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการ

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั

เกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาดเพ่ิมอีก

หน่ึงเสียง 

 

 

4.  การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

 




