
                                                 
       แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. (แบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

ทายประกาศกรมทะเบียนการคา เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2550 

............................................. 
  เขียนที่ ............................................................. 
  วันที่ ............. เดือน................... พ.ศ. ............. 

(1) ขาพเจา .................................................................................................................... สัญชาติ .........................................  
อยูบานเลขท่ี ................................. ถนน ..................................................................ตําบล/แขวง .......................................................... 
อําเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ............................................................. รหัสไปรษณีย ................................................... 

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม ......................................... หุน  และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ......................................... เสียง ดังน้ี 

         หุนสามัญ ............................................... หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ........................................................ เสียง  
         หุนบุริมสุทธิ .......................................... หุน   ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ......................................................  เสียง 
 (3) ขอมอบฉันทะให  

   1.  ........................................................................................................................ อายุ ................................ ป    
อยูบานเลขท่ี ................................................ถนน .................................................. ตําบล/แขวง ..........................................................  
อําเภอ/เขต ......................................................จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย ..........................................หรือ 

   2.  พลโท นายแพทย สุปรีชา  โมกขะเวส  กรรมการอิสระ        อายุ  74  ป  
อยูบานเลขท่ี    50        ซอย สุขุมวิท 63           ตําบล/แขวง  พระโขนง อําเภอ/เขต    พระโขนง 
จังหวัด  กรุงเทพฯ        รหัสไปรษณีย  10110      หรือ 

หมายเหตุ : มีสวนไดเสียในวาระท่ี 9 เน่ืองจากเปนหน่ึงในผูมีสิทธิรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W4) หรือ 
   3.   นายเดชา  มะระพฤกษวรรณ   ที่ปรึกษากฎหมาย        อายุ  58  ป  

อยูบานเลขท่ี      92/22     ถนน สาทรเหนือ    ตําบล/แขวง  สีลม           อําเภอ/เขต    บางรัก 

จังหวัด  กรุงเทพฯ        รหัสไปรษณีย  10500   
หมายเหตุ : เปนผูไมมีสวนไดเสียใดๆ กับบริษัทฯ 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน 
ครั้งที่ 28/2554 ในวันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 15.00 น. ณ หองกฤษณา/ราชาวดี   ช้ัน 2  โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอรด 
กรุงเทพฯ  

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี  ดังน้ี 

           วาระท่ี  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 29 
เมษายน 2553 

         (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
        (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

     เห็นดวย       ไมเห็นดวย      งดออกเสียง  
 

       วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2553  

        (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
        (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

     เห็นดวย       ไมเห็นดวย      งดออกเสียง 

   



                                                 
 วาระท่ี 3    พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผาน

การตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว 

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

        เห็นดวย       ไมเห็นดวย      งดออกเสียง 
       

   วาระท่ี 4      พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผล
ประจําป 2553 

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

        เห็นดวย       ไมเห็นดวย      งดออกเสียง 
 

   วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากตําแหนงตามวาระ 

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

        การแตงต้ังกรรมการท้ังชุด  
               เห็นดวย  ไมเห็นดวย     งดออกเสียง  
     การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

    ช่ือกรรมการ แพทยหญิงจันทิมา องคโฆษิต 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ นางวรลักษณ องคโฆษิต  

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ นางศิริพรรณ สันธนะพันธ 

                    เห็นดวย  ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 
 

   วาระท่ี 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนและคาเบี้ยประชุมของกรรมการ และคาตอบแทนของ
คณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2554 

    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

        เห็นดวย       ไมเห็นดวย      งดออกเสียง  
 

    วาระท่ี 7  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีป 2554 

    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
         (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

        เห็นดวย       ไมเห็นดวย      งดออกเสียง  



                                                 
    วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติยกเลิก ESOP-W กรณีท่ีกรรมการ พนักงาน พนสภาพการเปนกรรมการ 

หรือพนักงาน ใหถือวาไมมีสิทธิในการใชสิทธิ นับต้ังแตวันท่ีลาออก จํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิ 473,000 หนวย และพิจารณาอนุมัติยกเลิกการสํารองหุนสามัญเพ่ือการใชสิทธิของ 
ESOP-W จํานวน 473,000 หุน 

    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
         (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

        เห็นดวย       ไมเห็นดวย      งดออกเสียง  
    วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท ใหแก

กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย (ESOP-W4) จํานวนไมเกินรอย
ละ 5 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง 

    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
         (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

        เห็นดวย       ไมเห็นดวย      งดออกเสียง  
    วาระท่ี 10  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญ จํานวน 24,975,731 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
         (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

        เห็นดวย       ไมเห็นดวย      งดออกเสียง  
 

    วาระท่ี 11  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 

    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
         (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

        เห็นดวย       ไมเห็นดวย      งดออกเสียง  
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการ

คะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิม 

เติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                 
 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุใน
หนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 
      ลงช่ือ ..................................................................... ผูมอบฉันทะ 
               ( .................................................................... ) 
 
      ลงช่ือ ..................................................................... ผูรับมอบฉันทะ 
               ( .................................................................... ) 
 

ลงช่ือ ..................................................................... ผูรับมอบฉันทะ 
               ( .................................................................... ) 
 

ลงช่ือ ..................................................................... ผูรับมอบฉันทะ 
               ( .................................................................... ) 
 
 

หมายเหตุ 

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบ
ประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                 
ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

 

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 28/2554 ในวันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 15.00 น. ณ หองกฤษณา/ราชาวดี ช้ัน 2  
โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอรด กรุงเทพฯ  

...................................... 
 

   วาระที่  …………………. เรื่อง ........................................................................................... 

       (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

     เห็นดวย       ไมเห็นดวย      งดออกเสียง 
 

   วาระที่  …………………. เรื่อง ........................................................................................... 

          (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

     เห็นดวย       ไมเห็นดวย      งดออกเสียง  
 

   วาระที่  …………………. เรื่อง ........................................................................................... 

          (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

     เห็นดวย       ไมเห็นดวย      งดออกเสียง  
 

   วาระที่  …………………. เรื่อง ........................................................................................... 

          (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 

     เห็นดวย       ไมเห็นดวย      งดออกเสียง  
 

ลงช่ือ ..................................................................... ผูมอบฉันทะ 
               ( .................................................................... ) 
 

      ลงช่ือ ..................................................................... ผูรับมอบฉันทะ 
               ( .................................................................... ) 
 


