
                                                 

หนา้ 1 
 

(ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย ลาํดบัท่ี 14) 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที ่5)  พ.ศ.2550 
Proxy Form A (General Form) 

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

  เขียนท่ี                                                             . 
Written at 

  วนัท่ี               เดือน                    พ.ศ.             .  
Date        Month      Year 

(1) ขา้พเจา้                                                                                                                      สัญชาติ                                            .  
I / We            Nationality 

อยูบ่า้นเลขท่ี                                  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 

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม               หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                             เสียง ดงัน้ี 
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 ้(กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  ท่ี  หนา้ขอ้ท่ีเลือก ขอ้ใดขอ้หน่ึงเพียงขอ้เดียว) 
Hereby appoint (Please mark   at  in front of the proxy of your chosen, only one proxy.) 

   1. ช่ือ                                                                                                                     อาย ุ                                  ปี 
Name Age   Years 

อยูบ่า้นเลขท่ี                                                    ถนน              ตาํบล/แขวง                                                           . 
Residing at                Road          Tambon/Sub-district 
อาํเภอ/เขต                                                      จงัหวดั                                                       รหสัไปรษณีย ์                                          หรือ 
Amphur/District Province     Postal code     Or 

   2. ช่ือ นายไพฑูรย ์ ทวผีล                                                                                              อาย ุ     62      ปี 
Name Mr. Paitoon   Taveebhol      Age    62    Years  

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

   3. ช่ือ      พลโทนายแพทยสุ์ปรีชา โมกขะเวส                                                                 อาย ุ     75      ปี 
Name Lt. Gen. Suprija  Mokkhavesa, MD     Age     75   Years 

อยูบ่า้นเลขท่ี        50 ถนนสุขมุวทิ 63 (เอกมยั) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110                                                          . 
Residing at             50 Sukhumvit 63 Road (Ekamai), Kwang Pra Kanong Nua, Khet Watana, Bangkok 10110 

   4. ช่ือ      นางอุบล  จิระมงคล                                                                                         อาย ุ     63      ปี 
Name Mrs. Ubol  Chiramongkol  Age     63   Years 

อยูบ่า้นเลขท่ี        91 ซอยธารารมย ์11 ถนนรามคาํแหง 9 แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310                                         . 
Residing at             91 Soi Thararom 11, Ramkhamhaeng 9 Road, Kwang PlubPla, Khet Wangthonglang, Bangkok 10310 

 

อากร 
แสตมป์  
20 บาท 



                                                 

หนา้ 2 
 

 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นประจาํปี 2557 คร้ังท่ี 31/2557 ในวนัองัคารท่ี 29 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ 
คอนเวนชัน่ หรือท่ีพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2014 Annual General Meeting of Shareholders No. 31/2014 
on Tuesday April 29, 2014 at 3.00 p.m. at Ballroom Room, The Grande Fourwings Convention Hotel, or such other date, time and place as may be 
postponed or changed. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy at the meeting shall be deemed as performed by me/us in all respects. 

 

 
      ลงช่ือ ..................................................................... ผูม้อบฉนัทะ 
      Signed        Grantor 
               ( .................................................................... ) 
 

 

      ลงช่ือ ..................................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ 
      Signed       Proxy 
               ( .................................................................... ) 
 

 

ลงช่ือ ..................................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ 
      Signed       Proxy 
               ( .................................................................... ) 
 

 

ลงช่ือ ..................................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ 
      Signed       Proxy 
               ( .................................................................... ) 
 

หมายเหตุ/ Remarks 

ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 A shareholder proxy 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. 
 
 

กรณีทีม่อบฉันทะ ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งนาํแบบฟอร์มลงทะเบียนและหนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงกรอกรายละเอียดพร้อมแนบสาํเนา
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. 


