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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซ ึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซ ับซ้อน) 

PROXY FORM A (General Form) 

 
เขียนท่ี………………………….………… 

                             Place 
วนัท่ี……… เดือน …………………. พ.ศ………… 

                             Date            Month                         B.E.  
 

(1) ข้าพเจ้า…………………………….…………….. สญัชาติ ……………….…. อยู่บ้านเลขท่ี ………..……….ถนน …………………………..… 
                 I / We                                                               Nationality                         Residing at No.                  Road 

ตําบล / แขวง  ……………….…..………………อําเภอ / เขต……….………..จงัหวดั ………….....……… รหสัไปรษณีย์ ….…………...…… 
Tambol/Kwaeng                                         Amphoe/Khet                     Province                            Post Code 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท   ท .ีเค.เอส. เทคโนโลยี  จาํกัด (มหาชน)    
being a shareholder of T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

  โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม ………………………..… หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั …………………...….……….เสียง ดงันี ้
  holding                                                                    share(s)  and have the rights to vote equal to                                        vote(s) 

หุ้นสามญั ……………………………………………... หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั ……………………...…….……….เสียง  
Ordinary share of                                                    share(s)  and have the rights to vote equal to                                        vote(s) 
หุ้นบริุมสิทธิ……………………………………..……...หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั ………………….…………...…….เสียง  
Preferred share of                                                   share(s)  and have the rights to vote equal to                                        vote(s) 

(3) ขอมอบฉนัทะให้  
 hereby appoint any of the followings:              

1. ……………………………….…………… อาย ุ………….. ปี        อยู่บ้านเลขท่ี……………….ถนน…….……………………………..… 
Name                        age             years      residing at No.                  Road 
ตําบล / แขวง  ……………….……………... อําเภอ / เขต………………….... จงัหวดั …………...………… รหสัไปรษณีย์ .……….……หรือ 
Tambol/Kwaeng                                         Amphoe/Khet                            Province                             Post Code                       or 
2. ……………………………….…………. อาย ุ………. ปี      อยู่บ้านเลขท่ี……………..….ถนน…….………………………..……… 
Name                      age             years      residing at No.                    Road 
ตําบล / แขวง  ……………….……………….อําเภอ / เขต………………….... จงัหวดั …………...……….… รหสัไปรษณีย์ ….……...…หรือ 
Tambol/Kwaeng                                       Amphoe/Khet                          Province                           Post Code                          or 
3.นางเสาวนีย์ กมลบตุร ตําแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารด้านความเสี่ยงการเงิน อาย ุ65 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 
10/46 หมู่ท่ี  6 ถนนโชคชยั 4 ซอย 30 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 
Miss Saowanee Kamolbutr, taking a position of Independent Director, Chairman of the Audit Committee and Financial Risk 
Management Committee, age 65 years old, residing at No. 10/46 Moo 6, Chokchai 4 Road, Soi 30, Lat Phrao Sub-District,  
Lat Phrao District, Bangkok 10230 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561  
as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2018 
ในวนัท่ี 20 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมงคลสธีุ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 433 ถนนสคุนธสวสัด์ิ แขวงลาดพร้าว         
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
on April 20, 2018, at 13.30 h. at Mongkolsuthree Meeting Room, Synnex (Thailand) Public Co., Ltd., No. 433 Sukhonthasawat Road, Lat 
Phrao Sub-district, Lat Phrao District, Bangkok 10230 or such other date, time and place as the meeting may be held. 
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กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
Any action of the proxy holder performed at the meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting 
intentions as specified herein, shall be deemed as my/our act. 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….. ผู้มอบฉนัทะ 
Signed (                                                                ) Grantor 
 
ลงช่ือ ……………………………………………….. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed (                                                                ) Proxy 
 
ลงช่ือ ……………………………………………….. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed (                                                                 ) Proxy 
 
ลงช่ือ ……………………………………………….. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed (                                                                 ) Proxy 
 

หมายเหตุ/Remarks 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้น

ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder 
cannot split his/her votes to different proxies to vote separately. 

 


