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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 (ส าหรับผู้ถอืหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งใหค้ัสโตเดียน (Custodian) 

 ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้) 
 

เขียนที…่…………………………………………………………..                   
                          วนัท่ี..................เดือน.........................พ.ศ. ............................. 
 (1) ขา้พเจา้.................................................................................สญัชาติ....................................................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน.........................................................ต าบล/แขวง.................................................. 
อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั ............................................................................  
ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.......................................หุน้และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................เสยีง ดงันี ้
                      หุน้สามญั………………………………หุน้และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั………………………เสยีง 
 (2) ขอมอบฉนัทะให ้
  (1) .....................................................................อาย.ุ..............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.................................... 
ถนน....................................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต.......................................... 
จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย.์..........................  หรอื 
  (2)  รองศาสตราจารย ์ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์อาย ุ57 ปี ท่ีอยู ่605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก 
อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13160 

  (3)  ศาสตราจารย ์ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ อาย ุ48 ปี ท่ีอยู ่605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบาง
ปะอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13160 
   
คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญั 
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเมจกิ 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล    

แกรนด ์คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงหลกัสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอื่นดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงในครัง้นี ้ดงันี ้
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้

   มอบฉนัทะบางสว่น คือ  
   หุน้สามญั..................................... หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั............................เสยีง 
  รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด................................................. เสยีง 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 

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

ปิดอากรแสตมป์ 
จ านวน 20 บาท 
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                วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 
  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
               2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี   

 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 

  วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่าย 
        เงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2563  

       (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 

 วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                                    การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

   เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
                           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
   1. รองศาสตราจารย ์ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต ์

        เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
   2.    นายยรรยงค ์สวัสดิ ์
        เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
   3.   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จิตรเกษม งามนิล 
        เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 
  วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

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

หมายเหต ุ:  รองศาสตราจารย ์ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์และศาสตราจารย ์ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการผูร้บั
มอบอ านาจมีสว่นไดเ้สียในวาระนี ้

 

 วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
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 วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยงัไม่ได้จ าหน่ายซ่ึงเหลือจากการจัดสรร
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และการแก้ไขหนังสือ
บริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
         เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของ 
        บริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน 

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

 วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ 
              คร้ังที่ 3 (SMT-W3) ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถอืหุ้น 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
         เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
   วาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ    

       คร้ังที่ 3 (SMT-WC) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ 

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

หมายเหต ุ:  รองศาสตราจารย ์ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์และศาสตราจารย ์ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการผูร้บั
มอบอ านาจมีสว่นไดเ้สียในวาระนี ้

   วาระที่ 12  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 3 
  (SMT-WC) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่า 
 ร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ SMT-WC ทั้งหมดที่เสนอขายในคร้ังนี้  
 เป็นรายบุคคล 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    การลงมติเป็นรายบุคคล 

1. นายพร้อมพงศ ์ ไชยกุล ไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ จ านวน 1,600,000 หนว่ยคิด
เป็นรอ้ยละ 9.41 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดที่จดัสรรในครัง้นี ้  

                 เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
2. นายวิรัตน ์ผูกไทย ไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ จ านวน 2,500,000 หนว่ย คดิเป็น 

รอ้ยละ 14.71 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดที่จดัสรรในครัง้นี ้        
                     เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
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3. นายเรืองพจน ์ภคัดุรงค ์ไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ จ านวน 1,100,000 หนว่ย คิด
เป็นรอ้ยละ 6.47 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดที่จดัสรรในครัง้นี ้     

 เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสียง 
4. นายนริศ จันทรแ์ดง ไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ จ านวน 1,100,000 หนว่ย คิดเป็น 

รอ้ยละ 6.47 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดที่จดัสรรในครัง้นี ้   
              เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
   หมายเหต ุ: นายพรอ้มพงศ ์ไชยกลุ นายวิรตัน ์ผกูไทย นายเรอืงพจน ์ภคัดรุงค ์และนายนรศิ จนัทรแ์ดง  มีส่วนไดเ้สยีในวาระนี ้
   วาระที่ 13  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
         เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
     วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ (ข้อ 39 และข้อ 40) และแก้ไข 
                เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯข้อ 3.วัตถุประสงค ์

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
         เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
   วาระที่ 15 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

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

   
 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ใหถื้อวา่
การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจน 
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลีย่นแปลงหรอืเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่
เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่

ข้าพเจ้าระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

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

                                        (                                                          ) 
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   ลงช่ือ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                                         (                                                          ) 

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

      (รองศาสตราจารย ์ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน)์          (ศาสตราจารย ์ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ) 

    

 
หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สั

โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ (1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็น

ผูด้  าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน และ  (2) หนังสือยืนยันว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั
อนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได  ้

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบ
ประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. 
 
 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจกิ 2 ชัน้ 2   

โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรอืจะพงึ
เลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย    
 
วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 
วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 
วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 
วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ....................................................................................... 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 
วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
       เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
       เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
       เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
      เห็นดว้ย.....................เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย.....................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง 


