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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
PROXY FORM A (General Form) 

 
เขียนท่ี………………………….………… 
Place 

 
วนัท่ี……… เดือน …………………. พ.ศ………… 
Date            Month                           B.E. 
 

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

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

 
(2) เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั  ที.เค.เอส. เทคโนโลย ี จ ากดั (มหาชน)    

Being a shareholder of T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED  
  โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม ………………………..… หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …………….……….เสียง ดงัน้ี 
  holding                                                                       share(s)  and shall hold                                               number of vote(s) 

หุ้นสามญั ……………………………………………... หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ………………….……….เสียง  
Ordinary share                                                          share(s)  and shall hold                                                      number of vote(s) 
หุ้นบุริมสิทธิ……………………………………..……...หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ………………….……….เสียง  
Preferred share                                                          share(s)  and shall hold                                                     number of vote(s) 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให้  
 Hereby appoint                                                                

1. ………………………………….… อาย ุ………. ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี…………… .ถนน…………………….……………..… 
Name               age           year  residing at No.               Road 
ต าบล / แขวง ……………….……..…… อ าเภอ / เขต……………………….. จงัหวดั …………...……… รหสัไปรษณีย ์…………. หรือ 
Tambol/Kwaeng                                     Amphur/Khet                                 Province                          Post Code                          or 
 
2. ………………………………….… อาย ุ………. ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี…………….ถนน…………………….……………..… 
Name                age            year  residing at No.              Road 
ต าบล / แขวง  ……………….……..…… อ าเภอ / เขต……………………….. จงัหวดั …………...……… รหสัไปรษณีย ์……..………หรือ 
Tambol/Kwaeng                                         Amphur/Khet                                     Province                                Post Code                               or 
 
3.นางเสาวนีย ์ กมลบุตร  ต  าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ  อาย ุ 62  ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี 10/46  หมู่ท่ี 6  ถนนโชคชยั 4 ซอย 30   

Name Mrs. Saowanee  Kamolbutr  Position Chairman of Audit committee age 62 year residing at No.10/46 Moo. 6,Chokchai 4 Road, 
แขวงลาดพร้าว   เขตลาดพร้าว   กรุงเทพฯ  10230 

   Soi 30  Kwaeng Ladprao , Khet Ladprao  , Bangkok 10230 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 
As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2015 
ในวนัศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมงคลสุธี บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) เลขท่ี 433 ถนนสุคนธสวสัด์ิ  แขวงลาดพร้าว 
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 
to be held on Friday, April  24,2015 at 13.30 P.M. at Mongkolsuthree Room. Synnex (Thailand) Public Co.,Ltd.  No.433 Sukhonthasawat  RD.,           
Lat Phrao, Bangkok 10230 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 
 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 Any action of the proxy holder performed at the meeting, shall be deemed as my / our act. 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….. ผูม้อบฉนัทะ 
Signed (                                                                   ) Grantor 
 
ลงช่ือ ……………………………………………….. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signed (                                                                  ) Proxy 
 
ลงช่ือ ……………………………………………….. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signed (                                                                   ) Proxy 
 
ลงช่ือ ……………………………………………….. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signed (                                                                   ) Proxy 
 
 

หมายเหตุ     1.  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ 
Remarks  แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 1.    A shareholder shall make a proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. He/She cannot split his/her shares and    
       assign to several proxy holders to vote for him/her in a meeting. 
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