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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ 
และแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น) 

PROXY FORM C (specifically for foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper) 
                                                                                                                            

เขียนที่…………………………..…………… 
    Place 

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

(1)  ข้าพเจ้า……………………..….………………..….สญัชาติ……………….……..อยูบ้่านเลขที…่……..…..ถนน ………….…………………… 
    I / We                                                               Nationality                             Residing at No.             Road 
    ต าบล / แขวง  ………………….………..………….. อ าเภอ / เขต………………….………จงัหวดั ………………..…รหสัไปรษณีย์………….  
 Tambol / Kwaeng                                                   Amphoe / Khet                               Province                         Post Code 
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น(Custodian)ให้กบั........................................................................................... 
 as a custodian of........................................................................................................................................................................... 

(2)   เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี  จ ากดั (มหาชน) 
   being a shareholder of T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม …………….............…..………… หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั………..........………………….เสียง ดงันี ้
 holding                                                                      share(s)   and have the rights to vote equal to                                           vote(s) 

หุ้นสามญั ……………………………………... หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ………………..…….................…….เสียง  
          Ordinary share of                                         share(s)   and have the rights to vote equal to                                           vote(s) 

หุ้นบริุมสิทธิ………………………….………...หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ………………..…….................…….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 ุ………. ปี        อยูบ้่านเลขที่ …………….ถนน ……….…..........................………….. 
Name                           age             year     Residing at No.              Road 
ต าบล / แขวง  ……………................….…..…… อ าเภอ / เขต……………........…….. จงัหวดั ………….……… รหสัไปรษณีย์ …............หรือ 
Tambol/Kwaeng                                                Amphoe/Khet                                 Province                        Post Code                      or 
2. ……………........................……………… อาย ุ………. ปี        อยูบ้่านเลขที่ …………….ถนน ……….…..........................………….. 
Name                           age              year     Residing at No.              Road 
ต าบล / แขวง  ……………................….…..…… อ าเภอ / เขต……………........…….. จงัหวดั ……........……… รหสัไปรษณีย์ …............หรือ 
Tambol/Kwaeng                                                Amphoe/Khet                                 Province                         Post Code                     or 
3.นางเสาวนีย์ กมลบตุร ต าแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารด้านความเสี่ยงการเงิน อาย ุ 65 ปี อยูบ้่านเลขที ่
10/46 หมูท่ี่  6 ถนนโชคชยั 4 ซอย 30 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 
Miss Saowanee Kamolbutr, taking a position of Independent Director, Chairman of the Audit Committee and Financial Risk 
Management Committee, age 65 years old, residing at No. 10/46 Moo 6, Chokchai 4 Road, Soi 30, Lat Phrao Sub-District,  
Lat Phrao District, Bangkok 10230 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 
as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 
ในวนัที่ 15 กมุภาพนัธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมงคลสธีุ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสคุนธสวสัดิ์  
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
on February 15, 2018, at 14.00 h., 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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 (4) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows: 
มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
To vote based on the total number of shares held by my/our behalf in this meeting as follows: 

 มอบฉันทะบางสว่น คือ 
To spilt the votes as follows: 
หุ้นสามญั ……………………...............……….…... หุ้น    ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั …………................……….……….เสียง  
Ordinary share of                                               share(s) and have the rights to vote equal to                                          vote(s) 
หุ้นบริุมสิทธิ………………........................................หุ้น     ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ….......................................……….เสียง  
Preferred share of                                              share(s) and have the rights to vote equal to                                          vote(s) 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด............................................เสียง 

    Total voting right of        votes 
(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows: 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  
Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2017  
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our  behalf as follows : 
         เห็นด้วย.........................เสียง                    ไมเ่ห็นด้วย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                          Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดในบริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ จ ากัด (มหาชน) 
Agenda 2 To consider and approve the tender offer for all securities in Thai British Security Printing Public Company Limited 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our  behalf as follows : 
         เห็นด้วย.........................เสียง                    ไมเ่ห็นด้วย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                          Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 212.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 360,206,980.00 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 360,206,768.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน  
212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

Agenda 3 To consider and approve the reduction of the Company’s registered capital by Baht 212.00 from the existing registered 
capital of Baht 360,206,980.00 to Baht 360,206,768.00 by cancelling 212 unissued shares with a par value of Baht 1.00 
per share 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our  behalf as follows : 
         เห็นด้วย.........................เสียง                    ไมเ่ห็นด้วย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท 

Agenda 4 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in l ine 
with the reduction of the Company’s registered capital 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
         เห็นด้วย.........................เสียง                    ไมเ่ห็นด้วย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน  60,000,000.00 บาท  จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 

360,206,768.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 420,206,768.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 60,000,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

Agenda 5 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital by Baht 60,000,000.00 from the existing 
capital of Baht 360,206,768.00 to Baht 420,206,768.00 by issuing 60,000,000 ordinary shares with a par value of Baht 
1.00 per share 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows : 
         เห็นด้วย.........................เสียง                    ไมเ่ห็นด้วย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัท 
Agenda 6 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line 

with the increase of the Company’s registered capital 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
         เห็นด้วย.........................เสียง                    ไมเ่ห็นด้วย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
Agenda 7 To consider and approve the allocation of the Company’s newly issued ordinary shares in an amount of not exceeding 

60,000,000 shares with a par value of Baht 1.00 per share to the Company’s existing shareholders in proportion to their 
respective shareholdings (Rights Offering) 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
         เห็นด้วย.........................เสียง                    ไมเ่ห็นด้วย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 
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 (4) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows: 
มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
To vote based on the total number of shares held by my/our behalf in this meeting as follows: 

 มอบฉันทะบางสว่น คือ 
To spilt the votes as follows: 
หุ้นสามญั ……………………...............……….…... หุ้น    ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั …………................……….……….เสียง  
Ordinary share of                                               share(s) and have the rights to vote equal to                                          vote(s) 
หุ้นบริุมสิทธิ………………........................................หุ้น     ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ….......................................……….เสียง  
Preferred share of                                              share(s) and have the rights to vote equal to                                          vote(s) 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด............................................เสียง 

    Total voting right of        votes 
(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows: 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  
Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2017  
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our  behalf as follows : 
         เห็นด้วย.........................เสียง                    ไมเ่ห็นด้วย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                          Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดในบริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ จ ากัด (มหาชน) 
Agenda 2 To consider and approve the tender offer for all securities in Thai British Security Printing Public Company Limited 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our  behalf as follows : 
         เห็นด้วย.........................เสียง                    ไมเ่ห็นด้วย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                          Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 212.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 360,206,980.00 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 360,206,768.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน  
212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

Agenda 3 To consider and approve the reduction of the Company’s registered capital by Baht 212.00 from the existing registered 
capital of Baht 360,206,980.00 to Baht 360,206,768.00 by cancelling 212 unissued shares with a par value of Baht 1.00 
per share 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our  behalf as follows : 
         เห็นด้วย.........................เสียง                    ไมเ่ห็นด้วย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท 

Agenda 4 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in l ine 
with the reduction of the Company’s registered capital 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
         เห็นด้วย.........................เสียง                    ไมเ่ห็นด้วย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน  60,000,000.00 บาท  จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 

360,206,768.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 420,206,768.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 60,000,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

Agenda 5 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital by Baht 60,000,000.00 from the existing 
capital of Baht 360,206,768.00 to Baht 420,206,768.00 by issuing 60,000,000 ordinary shares with a par value of Baht 
1.00 per share 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows : 
         เห็นด้วย.........................เสียง                    ไมเ่ห็นด้วย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัท 
Agenda 6 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line 

with the increase of the Company’s registered capital 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
         เห็นด้วย.........................เสียง                    ไมเ่ห็นด้วย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
Agenda 7 To consider and approve the allocation of the Company’s newly issued ordinary shares in an amount of not exceeding 

60,000,000 shares with a par value of Baht 1.00 per share to the Company’s existing shareholders in proportion to their 
respective shareholdings (Rights Offering) 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
         เห็นด้วย.........................เสียง                    ไมเ่ห็นด้วย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 
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วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 8 To consider other matters (if any) 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
         เห็นด้วย.........................เสียง                    ไมเ่ห็นด้วย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 
(6) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้  ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและ
ไมใ่ชก่ารลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
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. 

(7)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือกรณีที่ ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ  ลงมติ
ในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะ มีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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. 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือน
วา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
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 …………….............................……………. ผู้มอบฉันทะ 
Signed (                                                                    ) Grantor 
 
ลงช่ือ …………………………............................... ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signed (                                                                      ) Proxy  
 
ลงช่ือ ……………………..............................…….. ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signed (                                                                     ) Proxy  
 
ลงช่ือ ……………………….........................…….. ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signed (                                                                      ) Proxy 

หมายเหตุ/Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีที่ ผู้ ถือหุ้ นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
This Proxy form C. is only used for the shareholders who are specified in the register as foreign investors and have appointed  
a custodian in Thailand to be a share depository and keeper. 

2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

 Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business 
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3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น ให้ผู้ รับ

มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. 

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น  ผู้ มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ 
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. 
provided. 
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วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 8 To consider other matters (if any) 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
         เห็นด้วย.........................เสียง                    ไมเ่ห็นด้วย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 
(6) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้  ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและ
ไมใ่ชก่ารลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
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. 

(7)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือกรณีที่ ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ  ลงมติ
ในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะ มีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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. 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือน
วา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
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 …………….............................……………. ผู้มอบฉันทะ 
Signed (                                                                    ) Grantor 
 
ลงช่ือ …………………………............................... ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signed (                                                                      ) Proxy  
 
ลงช่ือ ……………………..............................…….. ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signed (                                                                     ) Proxy  
 
ลงช่ือ ……………………….........................…….. ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signed (                                                                      ) Proxy 

หมายเหตุ/Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีที่ ผู้ ถือหุ้ นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
This Proxy form C. is only used for the shareholders who are specified in the register as foreign investors and have appointed  
a custodian in Thailand to be a share depository and keeper. 

2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

 Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business 
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3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น ให้ผู้ รับ

มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. 

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น  ผู้ มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ 
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. 
provided. 
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ใบประจ าต่อแนบแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบค.) 
Attachment of the Proxy Form C. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ท.ี เค. เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
Proxy granted on behalf of a shareholder of T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
ในการประชมุวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ในวนัที่ 15 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมงคลสุธี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสคุนธสวสัดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 on February 15, 2018, at 14.00 h., 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. 

   
  

วาระที่ ______________เร่ือง _________________________________________________________________________________ 
Agenda No.__________Subject :           
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
         เห็นด้วย.........................เสียง                    ไมเ่ห็นด้วย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 
วาระที่_______________เร่ือง _________________________________________________________________________________ 
Agenda No.__________ Subject _______________________________________________________________________________ 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
         เห็นด้วย.........................เสียง                    ไมเ่ห็นด้วย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 
วาระที่_______________เร่ือง _________________________________________________________________________________ 
Agenda No.__________ Subject _______________________________________________________________________________ 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
         เห็นด้วย.........................เสียง                    ไมเ่ห็นด้วย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 
วาระที่ ____________    เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
Agenda No.__________ Subject election of Directors (Continue) 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
         เห็นด้วย.........................เสียง                    ไมเ่ห็นด้วย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

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


