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น้อยกว่ำจ ำนวนที่ตนถืออยู่ได้  เว้นแต่เป็นผู้ ถือหุ้ นที่ปรำกฏชื่อตำมสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้ 
Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูลตำมหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

 

บริษัทจะเร่ิมลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น  ตัง้แต่เวลำ 12.30 น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องมงคลสุธี บริษัท ซินเน็ค 
(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230  
แผนท่ีสถำนท่ีจดัประชมุได้แนบมำพร้อมนี ้(สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

วาระทั่วไป 

1. กำรออกเสียงลงคะแนนแต่ละวำระจะกระท ำโดยเปิดเผยด้วยวิธีใช้บัตรลงคะแนนโดยนับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้ น  
ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ไม่สำมำรถแบ่งกำรออกเสียงลงคะแนนเป็นบำงส่วน 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1. ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตำมที่ผู้ มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่ำนัน้  
กำรลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะวำระใดไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่ำ  
กำรลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ถือเป็นกำรลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

2.2. หำกผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะหรือระบุ
ไว้ให้ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกที่ระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะ รวมถึงกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและ
ลงคะแนนแทนได้ตำมที่เห็นสมควร 

วาระเลือกตัง้กรรมการ 

ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17. ก ำหนดให้ 

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหนึ่งหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตำม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ 

แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำ  เป็นผู้ ได้รับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมี

หรือจะพึงเลือกในครัง้นัน้  ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมคีะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ให้ผู้ เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชีข้ำดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง 

3.  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

4.  การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบท่ัวไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
PROXY FORM A (General Form) 

 
เขียนที่………………………….………… 

                             Place 
วนัที่……… เดือน …………………. พ.ศ………… 

                             Date            Month                         B.E.  
 

(1) ข้าพเจ้า…………………………….…………….. สญัชาติ ……………….…. อยู่บ้านเลขที่ ………..……….ถนน …………………………..… 
                 I / We                                                               Nationality                         Residing at No.                  Road 

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

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

  โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม ………………………..… หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั …………………...….……….เสียง ดงันี ้
  holding                                                                    share(s)  and have the rights to vote equal to                                        vote(s) 

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

(3) ขอมอบฉนัทะให้  
 hereby appoint any of the followings:              

1. ……………………………….…………… อาย ุ………….. ปี        อยู่บ้านเลขที่……………….ถนน…….……………………………..… 
Name                        age             years      residing at No.                  Road 
ต าบล / แขวง  ……………….……………... อ าเภอ / เขต………………….... จงัหวดั …………...………… รหสัไปรษณีย์ .……….……หรือ 
Tambol/Kwaeng                                         Amphoe/Khet                            Province                             Post Code                       or 
2. …นางเสาวนีย์ กมลบตุร…………………...อาย ุ…68…. ปี  อยู่บ้านเลขที…่..30/88…..….ถนน……เจษฎาวิถ…ี……………..…… 
Name  Mrs. Saowanee Kamolbutr    age      68     years    residing at No.   30/88       Road     Chetsadawithi 
ต าบล / แขวง  ……โคกขาม………………….อ าเภอ / เขต…เมืองสมทุรสาคร…. จงัหวดั …สมทุรสาคร…...… รหสัไปรษณีย์ …74000..หรือ 
Tambol/Kwaeng     Khokkam                    Amphoe/Khet       Muang           Province    Samutsakhon    Post Code     74000     or                 
3. …นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม….…..........……...อาย ุ…63…. ปี      อยู่บ้านเลขที่…..30/88…..….ถนน……เจษฎาวิถี………………..…… 
Name  Mr. Areepong   Bhoocha-oom       age      63     years    residing at No.   30/88       Road     Chetsadawithi 
ต าบล / แขวง  ……โคกขาม…………….….อ าเภอ / เขต…เมืองสมทุรสาคร…. จงัหวดั …สมทุรสาคร…...… รหสัไปรษณีย์ …74000..… 
Tambol/Kwaeng     Khokkam                  Amphoe/Khet       Muang           Province    Samutsakhon    Post Code     74000                      

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  
as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2021 
ในวนัที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมงคลสธีุ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสคุนธสวสัดิ์ แขวงลาดพร้าว         
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย 
on April 23, 2021, at 14.00 hrs. 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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กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนัน้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ  ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any action of the proxy holder performed at the meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting 
intentions as specified herein, shall be deemed as my/our act. 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………….. ผู้มอบฉนัทะ 
Signed (                                                                ) Grantor 
 
ลงช่ือ ……………………………………………….. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed (                                                                ) Proxy 
 
ลงช่ือ ……………………………………………….. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed (                                                                 ) Proxy 
 
ลงช่ือ ……………………………………………….. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed (                                                                 ) Proxy 
 

หมายเหตุ/Remarks 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น

ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 
PROXY FORM B (Form with fixed and specific details authorizing proxy)  

                                                                                                                                                               
        เขียนที่……………………..…………… 

                                    Place 
      วนัที่……… เดือน …………. พ.ศ…………………. 

                     Date           Month               B.E. 
(1) ข้าพเจ้า……………………….………….. สญัชาติ …………..………….. อยู่บ้านเลขที…่………...ถนน …………………………..………… 
     I / We                                                      Nationality                      Residing at No.            Road 
ต าบล / แขวง  ……………………..……  อ าเภอ / เขต………………………จงัหวดั ………………..…รหสัไปรษณีย์ ….………….…………. 

 Tambol / Kwaeng                                      Amphoe / Khet                           Province                         Post Code 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี  จ ากัด (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  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั ………………..…….................…….เสียง  
          Ordinary share of                                         share(s)   and have the rights to vote equal to                                           vote(s) 

หุ้นบริุมสิทธิ………………………….………... หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั ………………..…….................…….เสียง  

Preferred share of                                        share(s)  and have the rights to vote equal to                                           vote(s)  

(3) ขอมอบฉนัทะให้  
 hereby appoint any of the followings:              

1. ……………………………….…………… อาย ุ………….. ปี        อยู่บ้านเลขที่……………….ถนน…….……………………………..… 
Name                        age             years      residing at No.                  Road 
ต าบล / แขวง  ……………….……………... อ าเภอ / เขต………………….... จงัหวดั …………...………… รหสัไปรษณีย์ .……….……หรือ 
Tambol/Kwaeng                                         Amphoe/Khet                            Province                             Post Code                       or 
2. …นางเสาวนีย์ กมลบตุร…………………...อาย ุ…68…. ปี  อยู่บ้านเลขที…่..30/88…..….ถนน……เจษฎาวิถ…ี……………..…… 
Name  Mrs. Saowanee Kamolbutr    age      68     years    residing at No.   30/88       Road     Chetsadawithi 
ต าบล / แขวง  ……โคกขาม………………….อ าเภอ / เขต…เมืองสมทุรสาคร…. จงัหวดั …สมทุรสาคร…...… รหสัไปรษณีย์ …74000..…หรือ 
Tambol/Kwaeng     Khokkam                    Amphoe/Khet       Muang           Province    Samutsakhon    Post Code     74000         or       
3. …นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม….…...........……...อาย ุ…63…. ปี      อยู่บ้านเลขที่…..30/88…..….ถนน……เจษฎาวิถี………………..…… 
Name  Mr. Areepong  Bhoocha-oom    age     63     years    residing at No.   30/88       Road     Chetsadawithi 
ต าบล / แขวง  ……โคกขาม…………….….อ าเภอ / เขต…เมืองสมทุรสาคร…. จงัหวดั …สมทุรสาคร…...… รหสัไปรษณีย์ …74000..… 
Tambol/Kwaeng     Khokkam                  Amphoe/Khet       Muang           Province    Samutsakhon    Post Code     74000                      

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  
as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2021 
ในวนัที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมงคลสธีุ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสคุนธสวสัดิ์ แขวงลาดพร้าว         
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย 
on April 23, 2021, at 14.00 hrs. 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. 

 
 
 
 


