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ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบยีน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน ทีผู้่เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดง 
ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุน้ 

 

1. กรณีผู้ถอืหุน้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

1.1 ผู้ถอืหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตไิทย : โปรดแสดงบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอื ส ำเนำบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร 

1.2 ผู้ถอืหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตติ่างด้าว : โปรดแสดงใบส ำคญัประจ ำตวัตำ่งดำ้ว หรอื หนงัสือเดินทำง 

1.3 ผู้ถอืหุน้เป็นนิตบุิคคลจดทะเบยีนในประเทศไทย  : 

ก.  ส ำเนำหนังสือรบัรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันออกโดยกรมพัฒนำธุรกิจกำรคำ้ ซึ่งรบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้งโดยกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจที่มำเขำ้รว่มประชมุ   

ข. ส ำเนำบตัรประชำชน (หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงกรณีกรรมกำรเป็นบุคคลต่ำงดำ้ว) ของกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจ 
ตำมขอ้ ก. พรอ้มทัง้รบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยกรรมกำรดงักล่ำว 

1.4 ผู้ถอืหุน้เป็นนิตบุิคคลจดทะเบยีนในต่างประเทศ  : 

ก. หนังสือรบัรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงช่ือกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจและอ ำนำจกรรมกำร ซึ่งออกโดย
หน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวขอ้ง  พรอ้มทัง้รบัรองโดยโนตำรี่พบัลิค 

ข. ส ำเนำหนงัสือเดินทำงของกรรมกำรที่มำเขำ้รว่มประชมุ พรอ้มทัง้รบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยกรรมกำรดงักล่ำว 

2. กรณีการมอบฉันทะ 

2.1 ผู้ถอืหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตไิทย : 

ก. หนงัสือมอบฉนัทะที่กรอกขอ้ควำมครบถว้น 

ข. ส ำเนำบตัรประชำชนของผูม้อบฉนัทะ  ซึง่รบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

ค. ส ำเนำบตัรประชำชนของผูร้บัมอบฉนัทะ  ซึง่รบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2 ผู้ถอืหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตติ่างด้าว :   

ก. หนงัสือมอบฉนัทะที่กรอกขอ้ควำมครบถว้น 

ข. ส ำเนำบตัรใบส ำคญัประจ ำตวัต่ำงดำ้ว  หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงของผูม้อบฉันทะ ซึ่งรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง
โดยผูม้อบฉนัทะ 

ค. ส ำเนำบตัรประชำชนของผูร้บัมอบฉนัทะ  (หรอืส ำเนำหนงัสือเดินทำงกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นบคุคลต่ำงดำ้ว)  
ซึง่รบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

 

1.  หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม 
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2.3 ผู้ถอืหุน้เป็นนิตบุิคคลจดทะเบยีนในประเทศไทย : 

ก. หนงัสือมอบฉนัทะที่กรอกขอ้ควำมครบถว้น 

ข. ส ำเนำหนังสือรบัรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันของผูม้อบฉันทะออกโดยกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรคำ้  ซึง่รบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยกรรมกำรผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ 

ค. ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้มอบฉันทะ (หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงกรณีกรรมกำรเป็นนิ ติบุคคลต่ำงดำ้ว)  
ของกรรมกำรผูล้งนำมในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยกรรมกำรผูล้งนำมในหนังสือมอบ
ฉนัทะนัน้ 

ง. ส ำเนำบตัรประชำชนของผูร้บัมอบฉนัทะ  (หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นบคุคลต่ำงดำ้ว) 
ซึง่รบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.4 ผู้ถอืหุน้เป็นนิตบุิคคลจดทะเบยีนในต่างประเทศ : 

ก. หนงัสือมอบฉนัทะที่กรอกขอ้ควำมครบถว้น 

ข. ส ำเนำหนงัสือรบัรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผูม้อบฉันทะแสดงช่ือกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจและอ ำนำจ
กรรมกำร  ซึง่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวขอ้ง  พรอ้มทัง้รบัรองโดยโนตำรี่พบัลิค 

ค. ส ำเนำหนังสือเดินทำงของกรรมกำรผูล้งนำมในหนังสือมอบฉันทะ  ซึ่งรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยกรรมกำร  
ผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ 

ง. ส ำเนำบตัรประชำชนของผูร้บัมอบฉนัทะ  (หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นบคุคลต่ำงดำ้ว) 
ซึง่รบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถอืหุน้ทีเ่ป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหคั้สโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝาก และดูแลหุน้ 

3.1 ใหเ้ตรียมและแสดงเอกสำรเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้ที่เป็นนิติบคุคล ขอ้ 1. หรอื 2. 

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศมอบให้ Custodian  เป็นผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่ง
หลกัฐำนดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 

1)  หนังสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศให ้Custodian เป็นผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือ
มอบฉนัทะแทน 

2)  หนังสือยืนยันว่ำเป็นผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจ  Custodian  
ทัง้นี ้เอกสำรที่มิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภำษำองักฤษจะตอ้งท ำค ำแปลภำษำองักฤษแนบมำพรอ้มดว้ย และผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทน 
นิติบคุคลนัน้รบัรองควำมถกูตอ้งของค ำแปล 
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กรมพัฒนำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ไดก้ ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไวจ้ ำนวน 3 แบบ ตำมประกำศ 
กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เรื่อง ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้

แบบ  ก.   เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั่วไปซึง่เป็นแบบที่ง่ำยไม่ซบัซอ้น 

แบบ  ข.   เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตวั 

แบบ  ค.   เป็นแบบที่ใชเ้ฉพำะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำก
และดแูลหุน้ 

ในกำรนี ้บริษัทไดจ้ัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก., แบบ ข., และแบบ ค. ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ หำกผูถื้อหุน้ท่ำนใดไม่
สำมำรถเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทไดด้ว้ยตนเองสำมำรถมอบฉนัทะได ้โปรดด ำเนินกำร ดงันี ้

1. ใหใ้ชห้นังสือมอบฉันทะที่บริษัทไดจ้ัดส่งมำให ้ เพียงแบบเดียวเท่ำนั้น   ส ำหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่ใช่ Custodian  
จะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพำะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่ำนัน้ 

2. มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตำมควำมประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือกรณีที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะ
ใหก้ับกรรมกำรอิสระของบริษัท (ขอ้มลูของกรรมกำรอิสระ ปรำกฏตำมส่ิงที่ส่งมาด้วย 6) สำมำรถมอบฉันทะ
ให ้นางเสาวนีย ์กมลบุตร และหรือ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ โดยใหร้ะบุช่ือพรอ้มรำยละเอียดของ
บุคคลที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะ  หรือกำเครื่องหมำยหนำ้ช่ือกรรมกำรอิสระ ตำมที่ระบุไวใ้นหนงัสือ
มอบฉนัทะเป็นผูร้บัมอบฉนัทะในกำรเขำ้รว่มประชมุ ทัง้นี ้กำรมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระ ขอใหใ้ชใ้บมอบ
ฉนัทะแบบ ข. (Proxy B) 

3. ปิดอำกรแสตมป์  จ ำนวน 20 บำท พรอ้มทัง้ขีดฆ่ำลงวนัที่ที่ท  ำหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่ำว  เพื่อใหถ้กูตอ้งและ
มีผลผกูพนัตำมกฎหมำย  ทัง้นี ้บรษิัทไดเ้ตรียมอำกรแสตมป์เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูร้บัมอบฉนัทะที่มำ
ลงทะเบียนเขำ้รว่มประชมุ 

4. สง่หนงัสือมอบฉนัทะทำงไปรษณียม์ำยงับรษิัท โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้ 

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

หำกท่ำนมีขอ้สงสัยประกำรใด โปรดติดต่อคุณสุภิศำ เจียวรกุล โทรศัพท์ 0-2784-5888 ต่อ 1102 โทรสำร               
0-2784-5885  

ทั้งนี ้ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแบ่งแยกกำร
ลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ที่ตนถืออยู่  โดยไม่สำมำรถจะมอบฉันทะเพียงบำงส่วน

2.  วิธีการมอบฉันทะ 
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นอ้ยกว่ำจ ำนวนที่ตนถืออยู่ได ้ เวน้แต่เป็นผูถื้อหุ้นที่ปรำกฏช่ือตำมสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให ้
Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและดแูลตำมหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

 

บริษัทจะเริ่มลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  ตั้งแต่เวลำ 12.00 น.  เป็นตน้ไป  ณ  ห้องมงคลสุธี บริษัท ซินเน็ค 
(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) เลขที่  433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลำดพรำ้ว เขตลำดพรำ้ว กรุงเทพมหำนคร 10230  
แผนที่สถำนที่จดัประชมุไดแ้นบมำพรอ้มนี ้(ส่ิงทีส่่งมาด้วย 12) 

หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง 

วาระทั่วไป 

1. กำรออกเสียงลงคะแนนแต่ละวำระจะกระท ำโดยเปิดเผยด้วยวิธีใช้บัตรลงคะแนนโดยนับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น  
ซึ่งผูถื้อหุน้หรือผูม้อบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
ไม่สำมำรถแบง่กำรออกเสียงลงคะแนนเป็นบำงสว่น 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตำมที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่ำนั้น  
กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวำระใดไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่ำ  
กำรลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ถือเป็นกำรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

2.2. หำกผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบคุวำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะหรอืระบุ
ไวใ้หช้ัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกที่ระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะ รวมถึงกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประกำรใด ผูร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและ
ลงคะแนนแทนไดต้ำมที่เห็นสมควร 

วาระเลือกตัง้กรรมการ 

ขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 17. ก ำหนดให ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหนึ่งหุน้ตอ่หนึ่งเสียง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตำม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได ้

แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำ  เป็นผูไ้ดร้บักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี

หรอืจะพึงเลือกในครัง้นัน้  ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บัเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรที่
จะพงึมีหรอืจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสียงชีข้ำดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง 

3.  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 

4.  การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุน้ 
 


