
                                                                                                                      

หนา้ 1 

 

(สิ�งที�แนบมาด้วย ลาํดบัที� 11)  

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที�กาํหนดรายการต่างๆ ที�จะมอบฉันทะที�ละเอยีดชัดเจนตายตวั) 

ท้ายประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื�อง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที� 5)  พ.ศ.2550 
Proxy Form B (Form Specifying Various Particulars for Authorization Containing Clear and Concise Details) 

Annexed to Notice of Department of Business Development, Re: Form of Proxy (No.5) B.E. 2550 
 

 

  เขียนที�                                                             . 
Written at 

  วนัที�               เดือน                    พ.ศ.             .  
 Date        Month      Year 

(1) ขา้พเจา้                                                                                                                      สญัชาติ                                            .  
I / We            Nationality 

อยูบ่า้นเลขที�                                  ถนน                                                                    ตาํบล/แขวง                                                            . 
Residing at Road Sub-district 

อาํเภอ/เขต                จงัหวดั             รหสัไปรษณีย ์          . 
District Province  Postal code 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 
Being a shareholder of KCE Electronics Public Company Limited 

โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ�นรวม                                   หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                       เสียง ดงันี�  
Holding a total amount of   share(s) which are entitled to cast  vote(s) as follows: 

�  หุน้สามญั      หุน้    ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                    เสียง  
Ordinary share(s) share(s) which are entitled to cast    vote(s) 

�  หุน้บุริมสุทธิ     หุน้    ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                     เสียง 
Preference share(s) share(s) which are entitled to cast    vote(s) 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาทาํเครื�องหมาย � ที� � หนา้ขอ้ที�เลือก ขอ้ใดขอ้หนึ�งเพียงขอ้เดียว) 
Hereby appoint (Please mark  � at � in front of the proxy of your chosen, only one proxy.) 

�   1. ชื�อ                                                                                                                     อาย ุ                                  ปี 
Name  Age  Years 

อยูบ่า้นเลขที�                                                    ถนน              ตาํบล/แขวง                                                           . 
Residing at               Road             Tambon/Sub-district 

อาํเภอ/เขต                                                      จงัหวดั                                                       รหสัไปรษณีย ์                                          หรือ 
Amphur/District Province         Postal code     Or 

�   2. ชื�อ      นายไพฑูรย ์ ทวผีล                                                                                         อาย ุ     71      ปี 
Name Mr. Paitoon   Taveebhol                         Age     71   Years  

อยูบ่า้นเลขที�        580/401 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400       หรือ 
Residing at      580/401, Asok-Dindang Road,  Kwang Dindang, Khet Dindang, Bangkok 10400                      Or 

�   3. ชื�อ      นายครรชิต  บุนะจินดา                                                                                     อาย ุ     54      ปี 
Name Mr. Kanchit Bunajinda  Age     54   Years 

อยูบ่า้นเลขที�        185/20 ถ.ราชดาํริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330                                                                                  . 
Residing at              185/20 Ratdumri Rd,  Kwang Lumpini, Khet Patumwan, Bangkok 10330 

�   4. ชื�อ      ดร.สุธี   โมกขะเวส                                                                                     อาย ุ     46      ปี 
Name Sutee  Mokkhavesa, Ph.D.     Age     46   Years 

อยูบ่า้นเลขที�        50 ถนนสุขมุวทิ 63 (เอกมยั) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110                                                          . 

Residing at                 50 Sukhumvit 63 Road (Ekamai), Kwang Pra Kanong Nua, Khet Watana, Bangkok 10110 

อากร 
แสตมป์  
20 บาท 



                                                                                                                      

หนา้ 2 

 

 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นประจาํปี 2564 ครั� งที� 38/2564 ในวนัที� 22 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั�น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ 

คอนเวนชั�น หรือที�พึงจะเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders No. 38/2021 

on April 22, 2021 at 3.00 p.m. at Ballroom, 3rd floor, The Grande Fourwings Convention Hotel, or such other date, time and place as may be postponed 
or changed. 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั� งนี�   ดงันี�  
I/We authorize the proxy holder to cast the votes on my/our behalf as the above meeting in the following manners: 

� วาระที�  1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 
Item 1 To acknowledge the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020   

�   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

�   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี)  
 (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

      � เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย     � งดออกเสียง 
      Approve          Disapprove         Abstain  

� วาระที� 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563  
Item 2 To acknowledge the results of the Company’s operations for fiscal year 2020 

�   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

�   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี)  
 (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

      � เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย     � งดออกเสียง 
      Approve          Disapprove         Abstain  

� วาระที� 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับปีสิ�นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 

Item 3 To consider and approve the Company and Subsidiaries’ financial Statements for the fiscal 
year ended December 31, 2020 

�   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

�   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี)  
 (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

      � เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย     � งดออกเสียง 
      Approve          Disapprove         Abstain  

�   วาระที� 4 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2563 

Item 4 To consider and approve dividend payment for the operating results of 2020 

�   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

�   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี)  
 (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

      � เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย     � งดออกเสียง 
      Approve          Disapprove         Abstain  
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� วาระที� 5 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระประจําปี 2564 

Item 5 To consider and approve the election of Directors to replace those who retire by rotation for 
the year 2021 

�   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

�   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี)  
 (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

    �   การแต่งตั)งกรรมการทั)งชุด  
Vote for all of the directors nominated 

� เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย     � งดออกเสียง 
Approve          Disapprove         Abstain  

� การแต่งตั)งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Vote for each nominated director individually 

 5.1 ชื�อกรรมการ       นายบญัชา  องคโ์ฆษิต 
  Director’s Name Mr.Bancha Ongkosit 

� เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย     � งดออกเสียง 
Approve          Disapprove         Abstain  

  5.2 ชื�อกรรมการ        นายไพฑูรย ์ ทวผีล 
  Director’s Name Mr.Paitoon Taveebhol 

� เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย     � งดออกเสียง 
Approve          Disapprove         Abstain  

 5.3 ชื�อกรรมการ   ดร.สุธี  โมกขะเวส  
  Director’s Name Sutee Mokkhavesa, Ph.D., 

� เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย     � งดออกเสียง 

  Approve          Disapprove          Abstain  

�   วาระที� 6 พจิารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 

Item 6 To consider and approve the determination of remuneration of Directors for the year 2021 

�   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

�   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี)  
 (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

      � เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย     � งดออกเสียง 
      Approve          Disapprove         Abstain  

�   วาระที� 7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั�งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจําปี 2564 

Item 7 To consider and approve the appointment of the auditor and approve the auditor’s 
remuneration for fiscal year 2021 

�   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

�   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี)  
 (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

      � เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย     � งดออกเสียง 
      Approve          Disapprove         Abstain    
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�   วาระที� 8 พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 
Item 8 To consider any other matters (if any) 

�   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

�   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี)  
 (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

      � เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย     � งดออกเสียง 
      Approve          Disapprove         Abstain  

 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี� ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั�นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 Any votes casted by the proxy in any Agenda in the manner not in accordance with those specified in this Proxy Form shall be invalid 
and shall not be regarded as having been casted by me/us in my/our capacity as the shareholder. 

(6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที�
ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติม
ขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 In the event that I/we do not specify my/our instruction on voting or such instruction is unclear, or the meeting considers or resolves on 
any matter other than those stated above, or there is any change, amendment or addition to any facts, the proxy shall be entitled to consider and cast the 
votes on my/our behalf at its own discretion. 

กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

Any acts performed by the proxy at the meeting, except for voting in the manner not in accordance with those specified in this Proxy Form, 
shall be deemed as performed by me/us in all respects. 

 

 

      ลงชื�อ ..................................................................... ผูม้อบฉนัทะ 
      Signed        Grantor 
                        ( .................................................................... ) 

 

 

 

      ลงชื�อ ..................................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ 
      Signed       Proxy 
                        ( .................................................................... ) 
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หมายเหตุ / Remarks: 

1. ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่
สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
A shareholder must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares held by such 
shareholder to several proxies to divide the votes. 

2. วาระเลือกตั�งกรรมการสามารถเลือกตั�งกรรมการทั�งชุดหรือเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล 
With regard to the agenda on the appointment of directors, it is applicable to consider appointing the entire board or each director 
individually. 

3. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้นใบ
ประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there are agenda other than those specified above, the Grantor may make additional authorization in the Attachment to the Proxy 
Form (Form B) as enclosed. 

 

 

 

 

 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีที�มอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งนาํแบบฟอร์มลงทะเบียนและหนงัสือมอบฉนัทะซึ�งกรอกรายละเอียดพร้อมแนบสาํเนา
เอกสารหลกัฐานอยา่งครบถว้นแลว้มาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียน 

In case the shareholder appoints the proxy, the proxy must present the registration form and the complete proxy form 

along with the required documents to the registration staff. 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Attachment to Proxy Form (Form B) 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of KCE Electronics Public Company Limited. 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 38/2564 ในวนัที� 22 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ หอ้งบอลรูม ชั�น 3 

โรงแรมเดอะแกรนดโ์ฟร์วงิส์ คอนเวนชั�น หรือที�พึงจะเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
For the 2021 Annual General Meeting of Shareholders No.38/2021 April 22, 2021 at 3.00 p.m. at Ballroom, 3rd floor,  

The Grande Fourwings Convention Hotel, or such other date, time and place as may be postponed or changed. 

 

�   วาระที�  …………………. เรื�อง........................................................................................................ 
         Item No.        Re. 

 �   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

      �   (ข)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  
 (b)     The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     � เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย     � งดออกเสียง 
        Approve          Disapprove         Abstain  

�   วาระที�  …………………. เรื�อง.......................................................................................................... 
         Item No.        Re. 

 �   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

      �   (ข)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  
 (b)     The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     � เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย     � งดออกเสียง 
        Approve          Disapprove         Abstain  

�   วาระที�  …………………. เรื�อง.......................................................................................................... 
         Item No.        Re. 

 �   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

      �   (ข)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  
 (b)     The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     � เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย     � งดออกเสียง 
        Approve          Disapprove         Abstain  

�   วาระที�  ………… เรื�อง พจิารณาแต่งตั�งกรรมการ (ต่อ) 
         Item No.        Re.   To consider the election of Directors (Continue)  

ชื�อกรรมการ...................................................................................................................................... 
Director’s Name  

     � เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย     � งดออกเสียง 
        Approve          Disapprove         Abstain  

ชื�อกรรมการ...................................................................................................................................... 
Director’s Name  

     � เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย     � งดออกเสียง 
        Approve          Disapprove         Abstain  

ชื�อกรรมการ...................................................................................................................................... 
Director’s Name  

     � เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย     � งดออกเสียง 
             Approve          Disapprove          Abstain 


