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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 

As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2016 

ในวนัศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2559 เวลา 13:30 น. ณ ห้องมงคลสุธี บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 433 ถนนสุคนธสวสัด์ิ แขวง/เขต 

ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 

to be held on Friday, April  22, 2016 at  01:30 P.M. at Mongkolsuthree Room. Synnex (Thailand) Public Co.,Ltd.  No.433 Sukhonthasawat  RD., 

Kwang/Khet  Lat Phrao, Bangkok 10230 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 

 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 Any action of the proxy holder performed at the meeting, shall be deemed as my / our act. 

 

ลงช่ือ ……………………………………………….. ผูม้อบฉนัทะ 

Signed (                                                                   ) Grantor 

 

ลงช่ือ ……………………………………………….. ผูรั้บมอบฉนัทะ 

Signed (                                                                  ) Proxy 

 

ลงช่ือ ……………………………………………….. ผูรั้บมอบฉนัทะ 

Signed (                                                                   ) Proxy 

 

ลงช่ือ ……………………………………………….. ผูรั้บมอบฉนัทะ 

Signed (                                                                   ) Proxy 

 

 

หมายเหตุ     1.  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ 

Remarks  แบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

A shareholder shall make a proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. He/She cannot split his/her shares and 

assign to several proxy holders to vote for him/her in a meeting. 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  (แบบที่กาํหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอยีดชัดเจนตายตัว) 

PROXY FORM B (voting is clearly and definitely specified)  
                                                                                                                                                               

        เขียน……………………..…………… 

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 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2559 

 As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2016 

ในวนัศุกร์ท่ี 22  เมษายน 2559  เวลา 13:30 น. ณ ห้องมงคลสุธี บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 433 ถนนสุคนธสวสัด์ิ แขวง/เขต 

ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 

to be held on Friday, April  22, 2016 at 01:30 P.M. at Mongkolsuthree Room. Synnex (Thailand) Public Co.,Ltd.  No. 433 Sukhonthasawat  RD., 

Kwang/Khet  Lat Phrao, Bangkok 10230 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 

 

(4) ขา้พเจา้ไดม้อบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

        I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows: 

 

วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558 ซ่ึงประชุมวนัท่ี 24 เมษายน 2558 

Agenda 1  To approve the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders in 2015 as at April 24, 2015 

 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our  behalf as follows : 

 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 

 Approve                       Disapprove                   Abstain 

 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการดาํเนินการของบริษทัในรอบปี 2558 

Agenda 2  To acknowledge the Company Operation for the year 2015  

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 

  เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 

  Approve                      Disapprove                   Abstain 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 2558 สาํหรับรอบบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

Agenda 3  To consider and approve financial statement for the year 2015 as at December 31, 2015 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํงวดปี 2558   

Agenda 4 To consider and approve the dividend payment for the year 2015. 

(ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows : 

 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 

 Approve                      Disapprove                   Abstain 

 

วาระท่ี 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

         Agenda 5   To consider and approve the Director to replace the retiring directors as well as   re-election of the directors whose terms expired 

 

(ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows : 

 

การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 

Election by group 

 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 

 Approve                      Disapprove                   Abstain 

 

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

Election by individual 

1.) นายสุพนัธุ์ มงคลสุธี 

Mr.Supant Mongkolsuthree 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 

 Approve                      Disapprove                   Abstain 

 

2.) นางเสาวนีย ์กมลบุตร 

         Mrs.Saowanee Kamolbutr 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                 งดออกเสียง 

 Approve                      Disapprove                   Abstain 

 

3.) นายณรงค ์จุนเจือศุภกฤษ ์

Mr.Narong Joonjuasuparerk 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 

 Approve                      Disapprove                   Abstain 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2559 

 As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2016 

ในวนัศุกร์ท่ี 22  เมษายน 2559  เวลา 13:30 น. ณ ห้องมงคลสุธี บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 433 ถนนสุคนธสวสัด์ิ แขวง/เขต 

ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 

to be held on Friday, April  22, 2016 at 01:30 P.M. at Mongkolsuthree Room. Synnex (Thailand) Public Co.,Ltd.  No. 433 Sukhonthasawat  RD., 

Kwang/Khet  Lat Phrao, Bangkok 10230 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 

 

(4) ขา้พเจา้ไดม้อบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

        I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows: 

 

วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558 ซ่ึงประชุมวนัท่ี 24 เมษายน 2558 

Agenda 1  To approve the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders in 2015 as at April 24, 2015 

 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our  behalf as follows : 

 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 

 Approve                       Disapprove                   Abstain 

 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการดาํเนินการของบริษทัในรอบปี 2558 

Agenda 2  To acknowledge the Company Operation for the year 2015  

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 

  เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 

  Approve                      Disapprove                   Abstain 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 2558 สาํหรับรอบบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

Agenda 3  To consider and approve financial statement for the year 2015 as at December 31, 2015 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํงวดปี 2558   

Agenda 4 To consider and approve the dividend payment for the year 2015. 

(ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows : 

 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 

 Approve                      Disapprove                   Abstain 

 

วาระท่ี 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

         Agenda 5   To consider and approve the Director to replace the retiring directors as well as   re-election of the directors whose terms expired 

 

(ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows : 

 

การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 

Election by group 

 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 

 Approve                      Disapprove                   Abstain 

 

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

Election by individual 

1.) นายสุพนัธุ์ มงคลสุธี 

Mr.Supant Mongkolsuthree 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 

 Approve                      Disapprove                   Abstain 

 

2.) นางเสาวนีย ์กมลบุตร 

         Mrs.Saowanee Kamolbutr 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                 งดออกเสียง 

 Approve                      Disapprove                   Abstain 

 

3.) นายณรงค ์จุนเจือศุภกฤษ ์

Mr.Narong Joonjuasuparerk 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 

 Approve                      Disapprove                   Abstain 

 



48 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 8 

 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆของบริษทัสาํหรับปี 2559 

          Agenda 6 To approve the rate of remuneration of Board Committee and others Committee for the year 2016 

(ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 

 Approve                      Disapprove                   Abstain 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2559 

Agenda 7 To approve the appointment of auditors and determination of their remuneration for the year 2016 

(ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 

 Approve                      Disapprove                   Abstain 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาวาระอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

Agenda 8 Other business (if any) 

(ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 

 Approve                      Disapprove                   Abstain 

 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี   ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง

และไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

 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. 

 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือกรณีท่ี ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือ

ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมี

สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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. 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 8 

 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 1.ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

Remarks    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. 

 2.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. 

3.ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อหนงัสือ

มอบฉนัทะ แบบ ข. ตามแนบ  

If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy  Form B as 

Attached. 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆของบริษทัสาํหรับปี 2559 

          Agenda 6 To approve the rate of remuneration of Board Committee and others Committee for the year 2016 

(ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 

 Approve                      Disapprove                   Abstain 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2559 

Agenda 7 To approve the appointment of auditors and determination of their remuneration for the year 2016 

(ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 

 Approve                      Disapprove                   Abstain 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาวาระอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

Agenda 8 Other business (if any) 

(ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 

 Approve                      Disapprove                   Abstain 

 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี   ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง

และไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

 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. 

 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือกรณีท่ี ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือ

ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมี

สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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. 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 8 

 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 1.ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

Remarks    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. 

 2.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. 

3.ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อหนงัสือ

มอบฉนัทะ แบบ ข. ตามแนบ  

If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy  Form B as 

Attached. 
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ใบประจ าต่อแนบหนังสือมอบฉันทะ 
Attachment of the Proxy Form 

ใบประจ าต่อหนังสือมอบฉันทะ (แบบข.) 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั  ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) 
Proxy granting status of shareholder of T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัศุกร์ท่ี 22 เมษายน  2559 เวลา 13:30 น. ณ ห้องมงคลสุธี บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) 

จ  ากดั (มหาชน) เลขท่ี 433 ถนนสุคนธสวสัด์ิ แขวง/เขต ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
The Annual  General Meeting of Shareholders Year 2016  to be held on Friday, April  22,2016  at 01:30 P.M. at Mongkolsuthree Room. 

Synnex (Thailand) Public Co.,Ltd.  No.433 Sukhonthasawat  RD., Kwang/Khet  Lat Phrao, Bangkok 10230 or on such other date and at such other 
place as may be adjourned or changed. 

   
  

วาระท่ี ______________เร่ือง _________________________________________________________________________________ 
Agenda No.__________Subject :           
(ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 
 
วาระท่ี_______________เร่ือง _________________________________________________________________________________ 
Agenda No.__________ Subject _______________________________________________________________________________ 

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

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 
  
วาระท่ี_______________เร่ือง _________________________________________________________________________________ 
Agenda No.__________ Subject _______________________________________________________________________________ 

(ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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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วาระท่ี___________เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ) 

Agenda No.__________ Subject Election of Directors (Continue) 

(ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(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)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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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ใบประจ าต่อแนบหนังสือมอบฉันทะ 
Attachment of the Proxy Form 

ใบประจ าต่อหนังสือมอบฉันทะ (แบบข.) 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั  ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) 
Proxy granting status of shareholder of T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัศุกร์ท่ี 22 เมษายน  2559 เวลา 13:30 น. ณ ห้องมงคลสุธี บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) 

จ  ากดั (มหาชน) เลขท่ี 433 ถนนสุคนธสวสัด์ิ แขวง/เขต ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
The Annual  General Meeting of Shareholders Year 2016  to be held on Friday, April  22,2016  at 01:30 P.M. at Mongkolsuthree Room. 

Synnex (Thailand) Public Co.,Ltd.  No.433 Sukhonthasawat  RD., Kwang/Khet  Lat Phrao, Bangkok 10230 or on such other date and at such other 
place as may be adjourned or changed. 

   
  

วาระท่ี ______________เร่ือง _________________________________________________________________________________ 
Agenda No.__________Subject :           
(ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 
 
วาระท่ี_______________เร่ือง _________________________________________________________________________________ 
Agenda No.__________ Subject _______________________________________________________________________________ 

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

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 
  
วาระท่ี_______________เร่ือง _________________________________________________________________________________ 
Agenda No.__________ Subject _______________________________________________________________________________ 

(ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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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วาระท่ี___________เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ) 

Agenda No.__________ Subject Election of Directors (Continue) 

(ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 

 Approve                      Disapprove                   Abstain 

 




