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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบท่ัวไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
1. PROXY FORM A (General Form) 

 
เขียนที่………………………….………… 

                                  Place  
วันที่……… เดือน …………………. พ.ศ………… 

                                 Date      Month                B.E.  
 

(1) ข้าพเจ้า………………………………………………………….. สัญชาติ ……………….…. อยู่บ้านเลขที ่………..…..……….ถนน …………………..…………..… 
              I / We                                                    Nationality             Residing at No.               Road 

ตำบล / แขวง  ……………….…………อำเภอ / เขต…………………..………..จังหวัด ………….....................……… รหัสไปรษณีย์ ….…………...…… 
Tambol/Kwaeng                   Amphoe/Khet                      Province                              Post Code 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท  ที.เค.เอส. เทคโนโลยี  จำกัด (มหาชน)    
being a shareholder of T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

  โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม …………………..………......……….… หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ……………….......………….….……….เสียง ดังนี้ 
  holding                                                       share(s) and have the rights to vote equal to                    vote(s) 

หุ้นสามัญ ……………………......………………………………..………... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ………………......……..…….….……….เสียง  
Ordinary share of                                         share(s) and have the rights to vote equal to                     vote(s) 
หุ้นบุริมสิทธิ……………………………………………......…………..……..หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ……………………......…………....…….เสียง  
Preferred share of                                        share(s) and have the rights to vote equal to                     vote(s) 

(3) ขอมอบฉันทะให้  
 hereby appoint any of the followings:              
1. …………………………………………………..…………………… อาย ุ…………….. ป ีอยู่บ้านเลขที่……...………….ถนน…….…………………......…………..… 
Name                             age             years residing at No.      Road 
ตำบล / แขวง  ………………..……..…………... อำเภอ / เขต………......……….……….... จังหวัด ……………….......…...…… รหัสไปรษณีย์ .……….……หรือ 
Tambol/Kwaeng                           Amphoe/Khet                    Province                       Post Code               or 

2. …………………นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์…………..……....  อายุ …57……. ปี อยู่บ้านเลขที่…..30/88…..….ถนน……เจษฎาวถิี………………. 
Name  Mrs. Ladawan Charoen-rajapark                   age 57     years    residing at No.   30/88   Road  Chetsadawithi 
ตำบล / แขวง  ……โคกขาม…….อำเภอ / เขต…เมืองสมุทรสาคร…. จังหวัด …สมุทรสาคร…...… รหัสไปรษณีย์ …74000..… 
Tambol/Kwaeng     Khokkam   Amphoe/Khet Muang       Province    Samutsakhon    Post Code     74000                      

3. ……………..…นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม….………………...อายุ …64……. ป ี อยู่บา้นเลขที่…..30/88…..….ถนน……เจษฎาวถิี………………..…… 
Name  Mr. Areepong   Bhoocha-oom     age      64     years    residing at No.   30/88       Road     Chetsadawithi 
ตำบล / แขวง  ……โคกขาม…….อำเภอ / เขต…เมืองสมุทรสาคร…. จังหวัด …สมุทรสาคร…...… รหัสไปรษณีย์ …74000..… 
 Tambol/Kwaeng     Khokkam   Amphoe/Khet Muang       Province    Samutsakhon    Post Code     74000                      
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565   
as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the General Meeting of Shareholders Year 2022 
ในวันที่ 21 เมษายน 2565  เวลา 15.00 น. ณ ห้องมงคลสุธี ออดิทอเรียม ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ 
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
on April 21, 2022, at 15.00 hrs. at Mongkolsuthree Auditorium, 4 floor, 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. 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
Any action of the proxy holder performed at the meeting, except if the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions 
as specified herein, shall be deemed as my/our act. 
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ลงชื่อ …………………………………………………………………………….. ผู้มอบฉันทะ 
Signed (                                                                ) Grantor 
 
ลงชื่อ……………………………………………………………….……………..ผู้รับมอบฉันทะ 
Signed (                                                                ) Proxy 
 
ลงชื่อ ……………………………………………...…………………………… ผู้รับมอบฉันทะ 
Signed (                                                                 ) Proxy 
 
ลงชื่อ ……………………………………………………….....…………………ผู้รับมอบฉันทะ 
Signed (                                                                 ) Proxy 
 

หมายเหตุ/Remarks 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้

ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


