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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.   
 
เขียนที…่…………………………………………………………..                   

                          วนัท่ี..................เดือน.........................พ.ศ. ............................. 
 (1) ขา้พเจา้.................................................................................สญัชาติ....................................................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน.........................................................ต าบล/แขวง.................................................. 
อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 
 (2)      เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.......................................หุน้และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................เสยีง ดงันี ้
                      หุน้สามญั………………………………หุน้และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั………………………เสยีง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
  (1) .....................................................................อาย.ุ..............ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี.................................... 
ถนน....................................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต......................................... 
จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย.์..........................  หรอื 
  (2)  รศ. ดร.ปรชีา จรุงกิจอนนัต ์อาย ุ75 ปี ท่ีอยู ่605-606 หมูท่ี ่2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จงัหวดั
พระนครศรอียธุยา 13160 
  (3)  รศ. ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์อาย ุ58 ปี ท่ีอยู ่605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13160 
  (4) ศาสตราจารย ์ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ อาย ุ49 ปี ที่อยู ่605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบาง 
ปะอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13160 

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวิสามญั 
ผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัศุกรท์ี่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์  

(E-EGM) หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 
    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัตกิารเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ (ข้อ 41 ข้อ 42 และข้อ 43) และแก้ไข
หนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค ์ 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง  

ปิดอากรแสตมป์ 
จ านวน 20 บาท 
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  วาระที่ 3 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง  
 
 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ใหถื้อวา่การ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรอืใน
กรณีที่ท่ีประชมุมกีารพิจารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลีย่นแปลง
หรอืเพิ่มเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ขา้พเจา้ระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 
 

   ลงช่ือ..........................................................ผูม้อบฉนัทะ 

                                        (                                                          ) 
 

   ลงช่ือ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                                         (                                                          ) 
 

      ลงช่ือ...............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                                         (        รศ.ดร. ปรชีา จรุงกิจอนนัต ์         ) 

 

         ลงช่ือ..............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ                            

                                              (          รศ.ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์       )    

        

                                          ลงช่ือ.................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ                            

                                             (     ศาสตราจารย ์ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ   )               
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หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2. ในกรณีที่มวีาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบ
ประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข.  
 

 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท สตารส์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัศุกรท์ี่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) หรอืจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย    
วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 

        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


