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ข้อ 39.  ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนลว่งเวลานดัไปแล้วคร่ึง
ชั่วโมง  ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน  ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มา เข้าประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้  ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 40. ในการออกเสยีงลงคะแนน  ให้ถือว่าหุ้นหนึง่มีหนึ่งคะแนน  มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั  
ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ  การ

มอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท  หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่น  โดยวตัถปุระสงค์จะแบง่
ก าไรขาดทนุกนั 

ข้อ 41. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมา  กิจการของบริษัทได้
จดัการไป 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร (ถ้ามี) 
(4) เลอืกตัง้กรรมการทดแทนกรรมการท่ีออกวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 
(6) กิจการอื่นๆ 
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ค าชีแ้จงวธีิการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน ที่ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดง 
ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

1. กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

1.1 ผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : โปรดแสดงบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ ส ำเนำบตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร 

1.2 ผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : โปรดแสดงใบส ำคญัประจ ำตวัตำ่งด้ำว หรือ หนงัสอืเดินทำง 

1.3 ผู้ถอืหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย  : 

ก.  ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบบัปัจจุบนัออกโดยกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ ซึ่งรับรอง
ส ำเนำถกูต้องโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจที่มำเข้ำร่วมประชมุ   

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

1.4 ผู้ถอืหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ  : 

ก. หนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงช่ือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจและอ ำนำจกรรมกำร ซึ่งออกโดย
หนว่ยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้อง  พร้อมทัง้รับรองโดยโนตำร่ีพบัลคิ 

ข. ส ำเนำหนงัสอืเดินทำงของกรรมกำรท่ีมำเข้ำร่วมประชมุ พร้อมทัง้รับรองส ำเนำถกูต้องโดยกรรมกำรดงักลำ่ว 

2. กรณีการมอบฉันทะ 

2.1 ผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : 

ก. หนงัสอืมอบฉนัทะที่กรอกข้อควำมครบถ้วน 

ข. ส ำเนำบตัรประชำชนของผู้มอบฉนัทะ  ซึง่รับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

ค. ส ำเนำบตัรประชำชนของผู้ รับมอบฉนัทะ  ซึง่รับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 ผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว :   

ก. หนงัสอืมอบฉนัทะที่กรอกข้อควำมครบถ้วน 

ข. ส ำเนำบตัรใบส ำคญัประจ ำตวัต่ำงด้ำว  หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงของผู้มอบฉนัทะ ซึ่งรับรองส ำเนำถกูต้อง
โดยผู้มอบฉนัทะ 

1.  หลักฐานแสดงสทิธิการเข้าร่วมประชุม 
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ค. ส ำเนำบตัรประชำชนของผู้ รับมอบฉนัทะ  (หรือส ำเนำหนงัสอืเดินทำงกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นบคุคลตำ่งด้ำว)  
ซึง่รับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.3 ผู้ถอืหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย : 

ก. หนงัสอืมอบฉนัทะที่กรอกข้อควำมครบถ้วน 

ข. ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบบัปัจจุบนัของผู้มอบฉันทะออกโดยกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ  ซึง่รับรองส ำเนำถกูต้องโดยกรรมกำรผู้ลงนำมในหนงัสอืมอบฉนัทะนัน้ 

ค. ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้มอบฉันทะ (หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงกรณีกรรมกำรเป็นนิ ติบุคคลต่ำงด้ำว)  
ของกรรมกำรผู้ลงนำมในหนงัสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผู้ลงนำมในหนงัสือมอบ
ฉนัทะนัน้ 

ง. ส ำเนำบตัรประชำชนของผู้ รับมอบฉนัทะ  (หรือส ำเนำหนงัสอืเดินทำงกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นบคุคลตำ่งด้ำว) 
ซึง่รับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.4 ผู้ถอืหุ้นเป็นนิตบุิคคลจดทะเบยีนในต่างประเทศ : 

ก. หนงัสอืมอบฉนัทะที่กรอกข้อควำมครบถ้วน 

ข. ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉนัทะแสดงช่ือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจและอ ำนำจ
กรรมกำร  ซึง่ออกโดยหนว่ยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้อง  พร้อมทัง้รับรองโดยโนตำร่ีพบัลคิ 

ค. ส ำเนำหนังสือเดินทำงของกรรมกำรผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะ  ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยกรรมกำร  
ผู้ลงนำมในหนงัสอืมอบฉนัทะนัน้ 

ง. ส ำเนำบตัรประชำชนของผู้ รับมอบฉนัทะ  (หรือส ำเนำหนงัสอืเดินทำงกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นบคุคลตำ่งด้ำว) 
ซึง่รับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น 

3.1 ให้เตรียมและแสดงเอกสำรเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล ข้อ 1. หรือ 2. 

3.2 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นที่เป็นผู้ ลงทุนต่ำงประเทศมอบให้ Custodian  เป็นผู้ ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่ง
หลกัฐำนดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 

1)  หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือ
มอบฉนัทะแทน 
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2)  หนังสือยืนยันว่ำเป็นผู้ ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจ  Custodian  
ทัง้นี ้เอกสำรที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภำษำองักฤษจะต้องท ำค ำแปลภำษำองักฤษแนบมำพร้อมด้วย และผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทน 
นิติบคุคลนัน้รับรองควำมถกูต้องของค ำแปล 

 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ได้ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้จ ำนวน 3 แบบ ตำมประกำศ 
กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้

แบบ  ก.   เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ำยไมซ่บัซ้อน 

แบบ  ข.   เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะท่ีก ำหนดรำยกำรตำ่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตวั 

แบบ  ค.   เป็นแบบที่ใช้เฉพำะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำก
และดแูลหุ้น 

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

1. ให้ใช้หนงัสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมำให้  เพียงแบบเดียวเท่ำนัน้   ส ำหรับผู้ ถือหุ้นที่ไม่ใช่ Custodian  
จะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพำะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทำ่นัน้ 

2. มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งตำมควำมประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือกรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ
ให้กบักรรมกำรอิสระของบริษัท (ข้อมลูของกรรมกำรอิสระ ปรำกฏตำมสิ่งที่ ส่งมาด้วย 9) สำมำรถมอบฉันทะ
ให้ 

2.1 นำงเสำวนีย์  กมลบตุร  

โดยให้ระบุช่ือพร้อมรำยละเอียดของบุคคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ  หรือกำเคร่ืองหมำยหน้ำช่ือ
กรรมกำรอิสระ ตำมที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะเป็นผู้ รับมอบฉันทะในกำรเข้ำร่วมประชุม  ทัง้นี ้กำรมอบ
ฉนัทะให้กรรมกำรอิสระ ขอให้ใช้ใบมอบฉนัทะแบบ ข. (Proxy B) 

3. ปิดอำกรแสตมป์  จ ำนวน 20 บำท พร้อมทัง้ขีดฆำ่ลงวนัท่ีที่ท ำหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลำ่ว  เพื่อให้ถกูต้องและ
มีผลผกูพนัตำมกฎหมำย  ทัง้นีบ้ริษัทได้เตรียมอำกรแสตมป์เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมำ
ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชมุ 

4. สง่หนงัสอืมอบฉนัทะทำงไปรษณีย์มำยงับริษัท โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้ 

2.  วิธีการมอบฉันทะ 
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ค. ส ำเนำบตัรประชำชนของผู้ รับมอบฉนัทะ  (หรือส ำเนำหนงัสอืเดินทำงกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นบคุคลตำ่งด้ำว)  
ซึง่รับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.3 ผู้ถอืหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย : 

ก. หนงัสอืมอบฉนัทะที่กรอกข้อควำมครบถ้วน 

ข. ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบบัปัจจุบนัของผู้มอบฉันทะออกโดยกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ  ซึง่รับรองส ำเนำถกูต้องโดยกรรมกำรผู้ลงนำมในหนงัสอืมอบฉนัทะนัน้ 

ค. ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้มอบฉันทะ (หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงกรณีกรรมกำรเป็นนิติบุคคลต่ำงด้ำว)  
ของกรรมกำรผู้ลงนำมในหนงัสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผู้ลงนำมในหนงัสือมอบ
ฉนัทะนัน้ 

ง. ส ำเนำบตัรประชำชนของผู้ รับมอบฉนัทะ  (หรือส ำเนำหนงัสอืเดินทำงกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นบคุคลตำ่งด้ำว) 
ซึง่รับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.4 ผู้ถอืหุ้นเป็นนิตบุิคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ : 

ก. หนงัสอืมอบฉนัทะที่กรอกข้อควำมครบถ้วน 

ข. ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉนัทะแสดงช่ือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจและอ ำนำจ
กรรมกำร  ซึง่ออกโดยหนว่ยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้อง  พร้อมทัง้รับรองโดยโนตำร่ีพบัลคิ 

ค. ส ำเนำหนังสือเดินทำงของกรรมกำรผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะ  ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยกรรมกำร  
ผู้ลงนำมในหนงัสอืมอบฉนัทะนัน้ 

ง. ส ำเนำบตัรประชำชนของผู้ รับมอบฉนัทะ  (หรือส ำเนำหนงัสอืเดินทำงกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นบคุคลตำ่งด้ำว) 
ซึง่รับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น 

3.1 ให้เตรียมและแสดงเอกสำรเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล ข้อ 1. หรือ 2. 

3.2 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นที่เป็นผู้ ลงทุนต่ำงประเทศมอบให้ Custodian  เป็นผู้ ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่ง
หลกัฐำนดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 

1)  หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือ
มอบฉนัทะแทน 
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2)  หนังสือยืนยันว่ำเป็นผู้ ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจ  Custodian  
ทัง้นี ้เอกสำรที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภำษำองักฤษจะต้องท ำค ำแปลภำษำองักฤษแนบมำพร้อมด้วย และผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทน 
นิติบคุคลนัน้รับรองควำมถกูต้องของค ำแปล 

 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ได้ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้จ ำนวน 3 แบบ ตำมประกำศ 
กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้

แบบ  ก.   เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ำยไมซ่บัซ้อน 

แบบ  ข.   เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะท่ีก ำหนดรำยกำรตำ่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตวั 

แบบ  ค.   เป็นแบบที่ใช้เฉพำะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำก
และดแูลหุ้น 

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

1. ให้ใช้หนงัสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมำให้  เพียงแบบเดียวเท่ำนัน้   ส ำหรับผู้ ถือหุ้นที่ไม่ใช่ Custodian  
จะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพำะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทำ่นัน้ 

2. มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งตำมควำมประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือกรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ
ให้กบักรรมกำรอิสระของบริษัท (ข้อมลูของกรรมกำรอิสระ ปรำกฏตำมสิ่งที่ ส่งมาด้วย 9) สำมำรถมอบฉันทะ
ให้ 

2.1 นำงเสำวนีย์  กมลบตุร  

โดยให้ระบุช่ือพร้อมรำยละเอียดของบุคคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ  หรือกำเคร่ืองหมำยหน้ำช่ือ
กรรมกำรอิสระ ตำมที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะเป็นผู้ รับมอบฉันทะในกำรเข้ำร่วมประชุม  ทัง้นี ้กำรมอบ
ฉนัทะให้กรรมกำรอิสระ ขอให้ใช้ใบมอบฉนัทะแบบ ข. (Proxy B) 

3. ปิดอำกรแสตมป์  จ ำนวน 20 บำท พร้อมทัง้ขีดฆำ่ลงวนัท่ีที่ท ำหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลำ่ว  เพื่อให้ถกูต้องและ
มีผลผกูพนัตำมกฎหมำย  ทัง้นีบ้ริษัทได้เตรียมอำกรแสตมป์เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมำ
ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชมุ 

4. สง่หนงัสอืมอบฉนัทะทำงไปรษณีย์มำยงับริษัท โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้ 

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

หำกท่ำนมีข้อสงสยัประกำรใด โปรดติดต่อคณุอนเุทพ กิจประทำน โทรศพัท์ 0-2784-5888 ต่อ 5200 โทรสำร 
0-2785-5859  

ทัง้นีผู้้ ถือหุ้ นไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้ นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแบ่งแยกกำร
ลงคะแนนเสียงได้ และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเท่ำกบัจ ำนวนหุ้นท่ีตนถืออยู่  โดยไม่สำมำรถจะมอบฉนัทะเพียงบำงสว่น
น้อยกว่ำจ ำนวนที่ตนถืออยู่ได้  เว้นแต่เป็นผู้ ถือหุ้นที่ปรำกฏช่ือตำมสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้ 
Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูลตำมหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ 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 ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ไมส่ำมำรถแบง่กำรออกเสยีงลงคะแนนเป็นบำงสว่น 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1. ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตำมท่ีผู้ มอบฉันทะระบุไว้ในหนั งสือมอบฉันทะเท่ำนัน้  
กำรลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะวำระใดไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่ำ  
กำรลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นกำรลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

2.2. หำกผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวำมประสงค์ในกำรออกเสยีงลงคะแนนในวำระใดไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะหรือระบุ
ไว้ให้ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกที่ระบุในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ รวมถึงกรณีที่มีกำรเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและ
ลงคะแนนแทนได้ตำมที่เห็นสมควร 

3.  การลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุม 

4.  การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 
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วาระเลือกตัง้กรรมการ 

ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17. ก ำหนดให้ 

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตำม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ 
แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำ  เป็นผู้ ได้รับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี
หรือจะพงึเลอืกในครัง้นัน้  ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมคีะแนนเสยีงเทำ่กนัเกินจ ำนวนกรรมกำรที่
จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้  ให้ผู้ เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสยีงชีข้ำดเพิ่มอีกหนึง่เสยีง 
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  บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 30/88 หมูท่ี่ 1 ถนนเจษฎำวิถี ต ำบลโคกขำม  
อ ำเภอเมอืงสมทุรสำคร จงัหวดัสมทุรสำคร 74000 
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ทัง้นีผู้้ ถือหุ้ นไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้ นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแบ่งแยกกำร
ลงคะแนนเสียงได้ และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเท่ำกบัจ ำนวนหุ้นท่ีตนถืออยู่  โดยไม่สำมำรถจะมอบฉนัทะเพียงบำงสว่น
น้อยกว่ำจ ำนวนที่ตนถืออยู่ได้  เว้นแต่เป็นผู้ ถือหุ้นที่ปรำกฏช่ือตำมสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้ 
Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูลตำมหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

 

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

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

วาระทั่วไป 

1. กำรออกเสียงลงคะแนนแต่ละวำระจะกระท ำโดยเปิดเผยด้วยวิธีใช้บัตรลงคะแนนโดยนับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้ น  
ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ไมส่ำมำรถแบง่กำรออกเสยีงลงคะแนนเป็นบำงสว่น 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1. ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตำมที่ผู้ มอบฉันทะระบุไว้ในหนั งสือมอบฉันทะเท่ำนัน้  
กำรลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะวำระใดไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่ำ  
กำรลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นกำรลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

2.2. หำกผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวำมประสงค์ในกำรออกเสยีงลงคะแนนในวำระใดไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะหรือระบุ
ไว้ให้ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกที่ระบุในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ รวมถึงกรณีที่มีกำรเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและ
ลงคะแนนแทนได้ตำมที่เห็นสมควร 

3.  การลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุม 

4.  การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 

 

วาระเลือกตัง้กรรมการ 

ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17. ก ำหนดให้ 

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตำม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ 
แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำ  เป็นผู้ ได้รับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี
หรือจะพงึเลอืกในครัง้นัน้  ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมคีะแนนเสยีงเทำ่กนัเกินจ ำนวนกรรมกำรที่
จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้  ให้ผู้ เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสยีงชีข้ำดเพิ่มอีกหนึง่เสยีง 

 

 


