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(จ) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบ
บญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วนัที่มีมติแตง่ตัง้ 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัที่มีมติแตง่ตัง้ 

(ช) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้ เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้ นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการ
ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

(ฌ) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

      ทัง้นี ้ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้
ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทโดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
PROXY FORM A (General Form) 

 
เขียนที่………………………….………… 
Place 

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

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

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

(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  อยูบ้่านเลขที…่………….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. ……………………………….…………… อาย ุ………. ปี  อยูบ้่านเลขที…่………….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 
3.นางเสาวนีย์ กมลบตุร ต าแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารด้านความเสี่ยงการเงิน อายุ 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 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น 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 กุมภาพนัธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมงคลสธีุ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสคุนธสวสัดิ์ แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
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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กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชมุนัน้ 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 รับมอบฉันทะ 
Signed (                                                                  ) Proxy 
 
ลงช่ือ ……………………………………………….. ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signed (                                                                   ) Proxy 
 
ลงช่ือ ……………………………………………….. ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signed (                                                                   ) Proxy 
 

หมายเหตุ/Remarks 
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น

ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. (แบบที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
PROXY FORM B (Form with fixed and specific details authorizing proxy)  

                                                                                                                                                               
        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 
(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             years  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             years  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 อายุ 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 ถนนสคุนธสวสัดิ ์ 
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. 


