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วาระท่ี___________เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ) 
Agenda No.__________ Subject Election of Directors (Continue) 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 
ช่ือกรรมการ________________________________________________________ 
 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 
 
ช่ือกรรมการ________________________________________________________ 
 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 
 
ช่ือกรรมการ________________________________________________________ 
 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 
 
ช่ือกรรมการ________________________________________________________ 
 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 
 
วาระท่ี ____________    เร่ือง          ______ 
Agenda No.__________ Subject_______________________________________________________________________________ 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 
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หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค.(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ 
และแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้) 

PROXY FORM C (specifically for a foreign shareholder for which a custodian in Thailand is appointed) 
                                                                                                                            

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 
 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้(Custodian)ใหก้บั........................................................................................... 
 As a custodian of........................................................................................................................................................................... 
 ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ   บริษทั  ที.เค.เอส.เทคโนโลย ี จาํกดั (มหาชน) 

Being a shareholder of T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม …………….............…..………… หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั………..........………………….เสียง ดงัน้ี 
 Holding                                                                               share(s)   and shall hold                                                                    number of vote(s) 

หุน้สามญั ……………………...............……….…... หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …………................……….……….เสียง  
Ordinary share                                                       share(s)  and shall hold                                                                     number of vote(s) 
หุน้บุริมสิทธิ………………........................................หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ….......................................……….เสียง  
Preferred share                                                      share(s)  and shall hold                                                                     number of vote(s) 

(2)  ขอมอบฉนัทะให ้
  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. นางเสาวนีย ์กมลบุตร ตาํแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารดา้นความเส่ียงการเงิน อาย ุ64 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 
0/46 หมู่ท่ี  6 ถนนโชคชยั 4 ซอย 0 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 00 
Name Miss Saowanee Kamolbutr Position Independent Director, Chairman of Audit Committee and Financial Risk Management 
Committee age 64 years residing at No. 1/ Moo. , Chokchai  Road, Soi 3, Lat Phrao, Bangkok 123 

 

 

49บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 25 
As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 217 
ในวนัศุกร์ท่ี 21 เมษายน 25 เวลา 13.3 น. ณ หอ้งมงคลสุธี บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 33 ถนนสุคนธสวสัด์ิ แขวง/เขต ลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ 123 
to be held on Friday, April 21, 217  at 1.3 P.M. at Mongkolsuthree Room. Synnex (Thailand) Public Co.,Ltd  No. 33 Sukhonthasawat  RD., 
Kwang/Khet  Lat Phrao, Bangkok 123 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 

 
 (3) ขา้พเจา้ไดม้อบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
To vote based on the total number of shares held by my/our behalf in this meeting as follows: 

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
To spilt the votes as follows: 
หุน้สามญั ……………………...............……….…... หุน้    ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …………................……….……….เสียง  
Ordinary share                                                   share(s)        and shall hold                                                                      number of vote(s) 
หุน้บุริมสิทธิ………………........................................หุน้     ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ….......................................……….เสียง  
Preferred share                                                  share(s)         and shall hold                                                                      number of vote(s) 
 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด............................................เสียง 

 
() ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี 

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows: 
 
วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559 ซ่ึงประชุมวนัท่ี 22 เมษายน 2559 
Agenda 1  To approve the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders in 21 on April 22, 21 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our  behalf as follows : 
 

เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง           งดออกเสียง........................เสียง 
 Approve.......................Votes               Disapprove.........................Votes                  Abstain.............................Votes 

 
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการดาํเนินการของบริษทัในรอบปี 2559 
Agenda 2  To acknowledge the Company Operation for the year 21 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 2559 สาํหรับรอบส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
Agenda 3  To consider and approve financial statement for the year 21 as at December 31, 21 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our  behalf as follows : 
 

เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง           งดออกเสียง........................เสียง 
 Approve.......................Votes               Disapprove.........................Votes                  Abstain.............................Votes 

 
วาระท่ี  พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํงวดปี 2559  
Agenda  To consider and approve the dividend payment for the year 21 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 
เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง           งดออกเสียง........................เสียง 
 Approve.......................Votes               Disapprove.........................Votes                  Abstain.............................Votes 

 
วาระท่ี    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

         Agenda    To consider and approve the Director to replace the retiring directors as well as   re-election of the directors whose terms expired 
 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows : 

 
การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
Election by group 
 

เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง           งดออกเสียง........................เสียง 
 Approve.......................Votes               Disapprove.........................Votes                  Abstain.............................Votes 

 
การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Election by individual 

1.) นายวรีะชยั ศรีขจร 
 Mr. Virachai Srikajon 

 
เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง           งดออกเสียง........................เสียง 
 Approve.......................Votes               Disapprove.........................Votes                  Abstain.............................Votes 

 
 

50 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2560
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 25 
As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 217 
ในวนัศุกร์ท่ี 21 เมษายน 25 เวลา 13.3 น. ณ หอ้งมงคลสุธี บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 33 ถนนสุคนธสวสัด์ิ แขวง/เขต ลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ 123 
to be held on Friday, April 21, 217  at 1.3 P.M. at Mongkolsuthree Room. Synnex (Thailand) Public Co.,Ltd  No. 33 Sukhonthasawat  RD., 
Kwang/Khet  Lat Phrao, Bangkok 123 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 

 
 (3) ขา้พเจา้ไดม้อบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
To vote based on the total number of shares held by my/our behalf in this meeting as follows: 

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
To spilt the votes as follows: 
หุน้สามญั ……………………...............……….…... หุน้    ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …………................……….……….เสียง  
Ordinary share                                                   share(s)        and shall hold                                                                      number of vote(s) 
หุน้บุริมสิทธิ………………........................................หุน้     ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ….......................................……….เสียง  
Preferred share                                                  share(s)         and shall hold                                                                      number of vote(s) 
 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด............................................เสียง 

 
() ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี 

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows: 
 
วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559 ซ่ึงประชุมวนัท่ี 22 เมษายน 2559 
Agenda 1  To approve the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders in 21 on April 22, 21 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our  behalf as follows : 
 

เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง           งดออกเสียง........................เสียง 
 Approve.......................Votes               Disapprove.........................Votes                  Abstain.............................Votes 

 
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการดาํเนินการของบริษทัในรอบปี 2559 
Agenda 2  To acknowledge the Company Operation for the year 21 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 2559 สาํหรับรอบส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
Agenda 3  To consider and approve financial statement for the year 21 as at December 31, 21 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our  behalf as follows : 
 

เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง           งดออกเสียง........................เสียง 
 Approve.......................Votes               Disapprove.........................Votes                  Abstain.............................Votes 

 
วาระท่ี  พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํงวดปี 2559  
Agenda  To consider and approve the dividend payment for the year 21 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 
เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง           งดออกเสียง........................เสียง 
 Approve.......................Votes               Disapprove.........................Votes                  Abstain.............................Votes 

 
วาระท่ี    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

         Agenda    To consider and approve the Director to replace the retiring directors as well as   re-election of the directors whose terms expired 
 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows : 

 
การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
Election by group 
 

เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง           งดออกเสียง........................เสียง 
 Approve.......................Votes               Disapprove.........................Votes                  Abstain.............................Votes 

 
การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Election by individual 

1.) นายวรีะชยั ศรีขจร 
 Mr. Virachai Srikajon 

 
เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง           งดออกเสียง........................เสียง 
 Approve.......................Votes               Disapprove.........................Votes                  Abstain.............................Votes 
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2.) นางสาวศิริวรรณ สุกญัจนศิริ 
         Mrs. Siriwan Sukanjanasiri 

 
เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง           งดออกเสียง........................เสียง 
 Approve.......................Votes               Disapprove.........................Votes                  Abstain.............................Votes 

 
3.) นางปราถนา มงคลกลุ 

Mr. Pratana Mongkolkul 
 

เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง           งดออกเสียง........................เสียง 
 Approve.......................Votes               Disapprove.........................Votes                  Abstain.............................Votes 

  
 วาระท่ี 6  พจิารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆของบริษทัสาํหรับปี 25 

        Agenda  To approve the rate of remuneration of Board Committee and others Committee for the year 217 
(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
 

เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง           งดออกเสียง........................เสียง 
 Approve.......................Votes               Disapprove.........................Votes                  Abstain.............................Votes 
 

วาระท่ี  พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 25 
Agenda 7 To approve the appointment of auditors and determination of their remuneration for the year 217. 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
 

เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง           งดออกเสียง........................เสียง 
 Approve.......................Votes               Disapprove.........................Votes                  Abstain.............................Votes 

 
วาระท่ี  พิจารณาวาระอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
Agenda  Other business (if any) 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง           งดออกเสียง........................เสียง 
 Approve.......................Votes               Disapprove.........................Votes                  Abstain.............................Votes 
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(5)การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี   ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
Any votes by the Proxy in any agenda not rendered in accordance with my/our intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a 
shareholder. 

() ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือกรณีท่ี ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือ  ลง
มติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
If I/We do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any agenda considered in the meeting other than those 
specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the Proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our 
behalf as the Proxy deems appropriate. 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein be 
deemed as being done by me/us in all respects. 

 
      

ลงช่ือ …………….............................……………. ผูม้อบฉนัทะ 
Signed (                                                                    ) Grantor 
 
ลงช่ือ …………………………............................... ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signed (                                                                      ) Proxy  
 
ลงช่ือ ……………………..............................…….. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signed (                                                                     ) Proxy  
 
ลงช่ือ ……………………….........................…….. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signed (                                                                      ) Proxy 
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2.) นางสาวศิริวรรณ สุกญัจนศิริ 
         Mrs. Siriwan Sukanjanasiri 

 
เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง           งดออกเสียง........................เสียง 
 Approve.......................Votes               Disapprove.........................Votes                  Abstain.............................Votes 

 
3.) นางปราถนา มงคลกลุ 

Mr. Pratana Mongkolkul 
 

เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง           งดออกเสียง........................เสียง 
 Approve.......................Votes               Disapprove.........................Votes                  Abstain.............................Votes 

  
 วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆของบริษทัสาํหรับปี 25 

        Agenda  To approve the rate of remuneration of Board Committee and others Committee for the year 217 
(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
 

เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง           งดออกเสียง........................เสียง 
 Approve.......................Votes               Disapprove.........................Votes                  Abstain.............................Votes 
 

วาระท่ี  พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 25 
Agenda 7 To approve the appointment of auditors and determination of their remuneration for the year 217. 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
 

เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง           งดออกเสียง........................เสียง 
 Approve.......................Votes               Disapprove.........................Votes                  Abstain.............................Votes 

 
วาระท่ี  พิจารณาวาระอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
Agenda  Other business (if any) 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง           งดออกเสียง........................เสียง 
 Approve.......................Votes               Disapprove.........................Votes                  Abstain.............................Votes 

 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 8 
 

(5)การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี   ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
Any votes by the Proxy in any agenda not rendered in accordance with my/our intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a 
shareholder. 

() ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือกรณีท่ี ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือ  ลง
มติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
If I/We do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any agenda considered in the meeting other than those 
specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the Proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our 
behalf as the Proxy deems appropriate. 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein be 
deemed as being done by me/us in all respects. 

 
      

ลงช่ือ …………….............................……………. ผูม้อบฉนัทะ 
Signed (                                                                    ) Grantor 
 
ลงช่ือ …………………………............................... ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signed (                                                                      ) Proxy  
 
ลงช่ือ ……………………..............................…….. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signed (                                                                     ) Proxy  
 
ลงช่ือ ……………………….........................…….. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signed (                                                                      ) Proxy 
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หมายเหตุ  1.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ  ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน 
 (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
Remark  

1. This Proxy Form C is applicable only to a shareholder whose name appears in the shareholder registration book as a foreign  
investor and a custodian in Thailand is appointed therefore. 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
Evidence of documents required to be attached to the proxy form are: 

1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
A Power of Attorney executed by the shareholder authorizing the custodian to execute the proxy form on behalf of such 
shareholder;  
2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
 A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a license for being a custodian. 

3.  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

  A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number 
of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes. 
.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Either all or each of the members of the Board of Directors may be appointed in the agenda of appointment and election of the 
directors. 
5.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. ตามแนบ 
If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form C as 
Attached. 
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ใบประจําต่อแนบหนังสือมอบฉันทะ 
Attachment of the Proxy Form 

ใบประจําต่อหนังสือมอบฉันทะ (แบบค.) 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั  ที. เค. เอส. เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 
Proxy granting status of shareholder of T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 25 ในวนัศุกร์ท่ี 21 เมษายน  25 เวลา 13.3 น. ณ หอ้งมงคลสุธี บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 33 ถนนสุคนธสวสัด์ิ แขวง/เขต ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 123 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
The Annual  General Meeting of Shareholders Year 217 to be held on Friday, April 21, 217 at 1.3 P.M. at Mongkolsuthree Room. 

Synnex (Thailand) Public Co.,Ltd  No. 33 Sukhonthasawat  RD., Kwang/Khet  Lat Phrao, Bangkok 123 or on such other date and at such other 
place as may be adjourned or changed. 

   
  

วาระท่ี ______________เร่ือง _________________________________________________________________________________ 
Agenda No.__________Subject :           

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
 

เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง           งดออกเสียง........................เสียง 
 Approve.......................Votes               Disapprove.........................Votes                  Abstain.............................Votes 

 
วาระท่ี_______________เร่ือง _________________________________________________________________________________ 
Agenda No.__________ Subject _______________________________________________________________________________ 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
 

เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง           งดออกเสียง........................เสียง 
 Approve.......................Votes               Disapprove.........................Votes                  Abstain.............................Votes 

 
วาระท่ี_______________เร่ือง _________________________________________________________________________________ 
Agenda No.__________ Subject _______________________________________________________________________________ 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
 

เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง           งดออกเสียง........................เสียง 
 Approve.......................Votes               Disapprove.........................Votes                  Abstain.............................Votes 
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หมายเหตุ  1.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ  ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน 
 (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
Remark  

1. This Proxy Form C is applicable only to a shareholder whose name appears in the shareholder registration book as a foreign  
investor and a custodian in Thailand is appointed therefore. 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
Evidence of documents required to be attached to the proxy form are: 

1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
A Power of Attorney executed by the shareholder authorizing the custodian to execute the proxy form on behalf of such 
shareholder;  
2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
 A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a license for being a custodian. 

3.  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

  A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number 
of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes. 
.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Either all or each of the members of the Board of Directors may be appointed in the agenda of appointment and election of the 
directors. 
5.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. ตามแนบ 
If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form C as 
Attached. 
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ใบประจําต่อแนบหนังสือมอบฉันทะ 
Attachment of the Proxy Form 

ใบประจําต่อหนังสือมอบฉันทะ (แบบค.) 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั  ที. เค. เอส. เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 
Proxy granting status of shareholder of T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 25 ในวนัศุกร์ท่ี 21 เมษายน  25 เวลา 13.3 น. ณ หอ้งมงคลสุธี บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 33 ถนนสุคนธสวสัด์ิ แขวง/เขต ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 123 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
The Annual  General Meeting of Shareholders Year 217 to be held on Friday, April 21, 217 at 1.3 P.M. at Mongkolsuthree Room. 

Synnex (Thailand) Public Co.,Ltd  No. 33 Sukhonthasawat  RD., Kwang/Khet  Lat Phrao, Bangkok 123 or on such other date and at such other 
place as may be adjourned or changed. 

   
  

วาระท่ี ______________เร่ือง _________________________________________________________________________________ 
Agenda No.__________Subject :           

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
 

เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง           งดออกเสียง........................เสียง 
 Approve.......................Votes               Disapprove.........................Votes                  Abstain.............................Votes 

 
วาระท่ี_______________เร่ือง _________________________________________________________________________________ 
Agenda No.__________ Subject _______________________________________________________________________________ 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
 

เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง           งดออกเสียง........................เสียง 
 Approve.......................Votes               Disapprove.........................Votes                  Abstain.............................Votes 

 
วาระท่ี_______________เร่ือง _________________________________________________________________________________ 
Agenda No.__________ Subject _______________________________________________________________________________ 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
 

เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง           งดออกเสียง........................เสียง 
 Approve.......................Votes               Disapprove.........................Votes                  Abstain.............................Votes 

 

55บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)
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วาระท่ี ____________    เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
Agenda No.__________ Subject election of Directors (Continue) 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 

 Name of Director 
เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง           งดออกเสียง........................เสียง 
 Approve.......................Votes               Disapprove.........................Votes                  Abstain.............................Votes 

 
ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 

 Name of Director 
เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง           งดออกเสียง........................เสียง 

  Approve.......................Votes               Disapprove.........................Votes                  Abstain.............................Votes 
 
ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 

 Name of Director 
เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง           งดออกเสียง........................เสียง 

 Approve.......................Votes               Disapprove.........................Votes                  Abstain.............................Votes 
 

วาระท่ี_______________เร่ือง _________________________________________________________________________________ 
Agenda No.__________ Subject _______________________________________________________________________________ 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
 

เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย...........................เสียง           งดออกเสียง........................เสียง 
 Approve.......................Votes               Disapprove.........................Votes                  Abstain.............................Votes 
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