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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบท่ัวไปซึ่งเป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน) 

PROXY FORM A (General Form) 

 
เขียนที่………………………….………… 

                             Place 
วนัที่……… เดือน …………………. พ.ศ………… 

                             Date            Month                         B.E.  
 

(1) ขา้พเจา้…………………………….…………….. สญัชาติ ……………….…. อยู่บา้นเลขที่ ………..……….ถนน …………………………..… 
                 I / We                                                               Nationality                         Residing at No.                  Road 

ต าบล / แขวง  ……………….…..………………อ าเภอ / เขต……….………..จงัหวดั ………….....……… รหสัไปรษณีย ์….…………...…… 
Tambol/Kwaeng                                         Amphoe/Khet                     Province                            Post Code 

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท  ท.ีเค.เอส. เทคโนโลยี  จ ากัด (มหาชน)    
being a shareholder of T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

  โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ………………………..… หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …………………...….……….เสียง ดงันี ้
  holding                                                                    share(s)  and have the rights to vote equal to                                        vote(s) 

หุน้สามญั ……………………………………………... หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ……………………...…….……….เสียง  
Ordinary share of                                                    share(s)  and have the rights to vote equal to                                        vote(s) 
หุน้บรุิมสิทธิ……………………………………..……...หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ………………….…………...…….เสียง  
Preferred share of                                                   share(s)  and have the rights to vote equal to                                        vote(s) 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
 hereby appoint any of the followings:              

1. ……………………………….…………… อาย ุ………….. ปี        อยู่บา้นเลขที่……………….ถนน…….……………………………..… 
Name                        age             years      residing at No.                  Road 
ต าบล / แขวง  ……………….……………... อ าเภอ / เขต………………….... จงัหวดั …………...………… รหสัไปรษณีย ์.……….……หรือ 
Tambol/Kwaeng                                         Amphoe/Khet                            Province                             Post Code                       or 
2. …นางเสาวนีย ์กมลบตุร…………………...อาย ุ…68…. ปี  อยู่บา้นเลขที…่..30/88…..….ถนน……เจษฎาวิถ…ี……………..…… 
Name  Mrs. Saowanee Kamolbutr    age      68     years    residing at No.   30/88       Road     Chetsadawithi 
ต าบล / แขวง  ……โคกขาม………………….อ าเภอ / เขต…เมืองสมทุรสาคร…. จงัหวดั …สมทุรสาคร…...… รหสัไปรษณีย ์…74000..หรือ 
Tambol/Kwaeng     Khokkam                    Amphoe/Khet       Muang           Province    Samutsakhon    Post Code     74000     or                 
3. …นายประเสริฐ  บญุสมัพนัธ…์.………...อาย ุ…68……. ปี      อยู่บา้นเลขที่…..30/88…..….ถนน……เจษฎาวิถี………………..…… 
Name  Mr. Prasert Bunsumpun            age      68     years    residing at No.   30/88       Road     Chetsadawithi 
ต าบล / แขวง  ……โคกขาม…………….….อ าเภอ / เขต…เมืองสมทุรสาคร…. จงัหวดั …สมทุรสาคร…...… รหสัไปรษณีย ์…74000..… 
Tambol/Kwaeng     Khokkam                  Amphoe/Khet       Muang           Province    Samutsakhon    Post Code     74000                      

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563  
as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2020 
ในวนัที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งมงคลสธีุ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสคุนธสวสัดิ์ แขวงลาดพรา้ว         
เขตลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
on May 29, 2020, at 13.30 hrs. 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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กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถ้ือเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
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 ……………………………………………….. ผูม้อบฉนัทะ 
Signed (                                                                ) Grantor 
 
ลงช่ือ ……………………………………………….. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (                                                                ) Proxy 
 
ลงช่ือ ……………………………………………….. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (                                                                 ) Proxy 
 
ลงช่ือ ……………………………………………….. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (                                                                 ) Proxy 
 

หมายเหตุ/Remarks 
1. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. 

 


