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คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสาร 
และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 

 
 

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
1.1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 
1.2. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง 
1.3. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย : 

ก.  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดย
กรรมการผู้มีอำนาจที่มาเข้าร่วมประชุม   

ข.  สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้มีอำนาจ ตามข้อ ก. พร้อม
ทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว 

1.4. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ : 
ก. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงช่ือกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่

เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรับรองโดยโนตารี่พับลิค 
ข. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว 

2. กรณีการมอบฉันทะ 
1.1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : 

ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน 
ข. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ  ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 
ค. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ  ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ 

1.2. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว :   
ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน 
ข. สำเนาบัตรใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 
ค. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนา

ถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ 
1.3. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย : 

ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน 
ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันของผู้มอบฉันทะออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรอง

สำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น 
ค. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นนิติบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้ลง

นามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น 
ง. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนา

ถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ 
1.4. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ : 

ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน 
ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะแสดงช่ือกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ  ซึ่งออก

โดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารี่พับลิค 
ค. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือ

มอบฉันทะนั้น 
ง. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนา

ถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ 

1.  หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม 
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3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และ
ดูแลหุ้น 

1.1. ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ข้อ 1. หรือ 2. 
1.2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian  เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐาน

ดังต่อไปนี้เพ่ิมเติม 
1)    หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
2)   หนังสือยืนยันว่าเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มิได้มี

ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความ
ถูกต้องของคำแปล 

 
 

 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้จำนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี ้
แบบ  ก.  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน 
แบบ  ข.  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 
แบบ  ค.  เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล

หุ้น 
ในการนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก., แบบ ข., และแบบ ค. ให้แก่ผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โปรดดำเนินการ ดังนี้ 
1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาให้เพียงแบบเดียวเท่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ Custodian  มอบฉันทะให้บุคคล

ใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระจะเลือกใช้
หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น 

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการ
อิสระของบริษัท  (ข้อมูลของกรรมการอิสระ สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) สามารถมอบฉันทะให้ นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ หรือ 
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือ กาเครื่องหมายหน้าช่ือ
กรรมการอิสระ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี ้การมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระ ขอให้ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy B) 

3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตาม
กฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้เตรียมอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะทางไปรษณีย์มายังบริษัท ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 โดยส่งมาที ่  
เลขานุการบริษัท 
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

 เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม  
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2784-5888 ต่อ 1103  
ทั้งนี ้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือ

หุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้  เว้นแต่เป็นผู้ถือ
หุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลตามหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. 

 
 
 
 

 

2.  วิธีการมอบฉันทะ 
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บริษัทฯ จะเริ่มเปิดลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องมงคลสุธี ออดิทอเรียม ชั้น 4  
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 แผนที่
สถานที่จัดประชุมได้แนบมาพร้อมนี้  

 
 
 
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
วาระทั่วไป 
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีใช้บัตรลงคะแนนโดยนับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบ

ฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็น
บางส่วน 

2. ในกรณีมอบฉันทะ 
2.1. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของ

ผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็น
การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

2.2. หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ให้ชัดเจน
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร 

วาระเลือกต้ังกรรมการ 
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. กำหนดให้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ

แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ

พึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 

4.  การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 


