
42 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559

      ส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดบัที ่7 

  

ประวตัโิดยสังเขปของกรรมการอสิระ ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน 

1. พลเอก มงคลอมัพร พสิิฏฐ์ 

ท่ีอยู ่ 999 ซ.ทรงสะอาด ถ.วภิาวดี แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

ตาํแหน่ง ประธานกรรมการ 

อาย ุ 76 ปี 

จาํนวนหุน้ท่ีถือในบริษทั     ไม่มี 

วฒิุการศึกษา 2492-2498 โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั 

 2505  ปริญญาตรี  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 

 2542  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (กิตติมศกัด์ิ)  สาขาวชิารัฐศาสตร์    มหาวทิยาลยั รามคาํแหง 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

 2549 – 2552  ประธานกรรมการ  บมจ. ไออาร์พีซี 

 2546 - 2546  ประธานคณะผูบ้ริหารแผนฟ้ืนฟกิูจการ  บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย 

 2545 - 2548  ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนไดเ้สียในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ี 

 มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติักาํหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษทั 

สาํหรับปี 2559 

  

2. นางปรารถนา  มงคลกลุ 

ท่ีอยู ่ 119 ซอยสุขมุวทิ 85 ถนนสุขมุวทิ แขวงบางจาก กรุงเทพฯ 10260 

ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ 51 ปี 

จาํนวนหุน้ท่ีถือในบริษทั     38ไม่มี 

วฒิุการศึกษา 38ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 38มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

 2555-2558    กรรมการและประธานกรรมการ    บริษทั แมค็กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 2541-2554    กรรมการบริหาร   กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน กลุ่มบริษทั  บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

 2550-2554   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ 

ส่วนไดเ้สียในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ี 

 มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษทั 

สาํหรับปี 2559 

 

 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 8 

 

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 

ตาํบล / แขวง  ……………….…..…………  อาํเภอ / เขต…………………..จงัหวดั …………...……… รหสัไปรษณีย ์….……… 

Tambol/Kwaeng                                   Amphur/Khet                          Province                           Post Code 

 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั  ที.เค.เอส. เทคโนโลย ี จาํกดั (มหาชน)    

Being a shareholder of T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

  โดยถือหุ้นจาํนวนทั้งส้ินรวม ………………………..… 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 

ตาํบล / แขวง ……………….……..…… อาํเภอ / เขต……………………….. จงัหวดั …………...……… รหสัไปรษณีย ์…………. หรือ 

Tambol/Kwaeng                                     Amphur/Khet                                 Province                          Post Code                          or 

 

2. ………………………………….… อาย ุ………. ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี…………….ถนน…………………….……………..… 

Name                age            year  residing at No.              Road 

ตาํบล / แขวง  ……………….……..…… อาํเภอ / เขต……………………….. จงัหวดั …………...……… รหสัไปรษณีย ์……..………หรือ 

Tambol/Kwaeng                                         Amphur/Khet                                     Province                                Post Code                               or 

3.พลเอก มงคล อมัพรพิสิฏฐ์  ตาํแหน่งประธานกรรมการ  อาย ุ 76  ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี 999 ซ.วิภาวดี 20 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 

กรุงเทพฯ 10900 

   Name Gen.Mongkon Ampornpisit  Position Chairman of Director age 76  year residing at No. 999   Soi Vibhavadi 20 Vibhavadi Rangsit Rd., 

   Jompol, Chatujak, Bangkok 10900 

4.นางปรารถนา  มงคลกุล  ตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ  อาย ุ51  ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี 119 ซ.สุขมุวิท 85 ถ.สุขมุวิท แขวงบางจาก กรุงเทพฯ 10260  

Mrs. Pratana Mongkolkul Position Audit Committee age 51 year residing at No. 119 Soi. Sukhumvit 85 Sukhumvit RD., Bangchak Bangkok 

10260 

 




