
   
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
 

 

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

 (ส าหรับผู้ถอืหุ้นต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) 
 ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

 
เขียนที…่…………………………………………………………..                   

                          วนัท่ี..................เดือน.........................พ.ศ. ............................. 
 (1) ข้าพเจ้า.................................................................................สญัชาต.ิ...................................................... 
อยูบ้่านเลขท่ี.............................ถนน.........................................................ต าบล/แขวง.................................................. 
อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย์........................................ 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั ............................................................................  
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.......................................หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................เสยีง ดงันี ้
                      หุ้นสามญั………………………………หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั………………………เสยีง 
(2) ขอมอบฉนัทะให้ 
  (1) .....................................................................อาย.ุ..............ปี อยูบ้่านเลขท่ี.................................... 
ถนน....................................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต.......................................... 
จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย์...........................  หรือ 
  (2)  รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ อาย ุ54 ปี ท่ีอยู ่605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

  (3)  ศาสตราจารย์ ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ อาย ุ45 ปี ท่ีอยู ่605-606 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบาง
ปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 
   
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวันจันทร์ที่  30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล      

แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงในครัง้นี ้ดงันี ้

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
   มอบฉนัทะบางสว่น คือ  
   หุ้นสามญั..................................... หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั............................เสยีง 
  รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทัง้หมด................................................. เสยีง 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 

ปิดอากรแสตมป์ 
จ านวน 20 บาท 



 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560   

 

 

                 วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 
  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
               2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี   

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 
 

  วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงนิก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงนิ 
  ปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2560  

       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เหน็ด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 

 วาระที่ 5  พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                                    การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 

  เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 
                           การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
  1. นายสมนึก ไชยกุล 

       เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 
   2.    นายประสาท ยนิูพนัธ์ุ 
       เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 
   3.    รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ 
       เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 

 วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 

หมายเหต ุ:  รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ และศาสตราจารย์ ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการผู้ รับมอบอ านาจ 
มีสว่นได้เสียในวาระนี ้

 วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 



   
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
 

 

 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24. และข้อ 38. 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 

วาระที่  9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน  

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 
 วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯครัง้
ที่ 2 (SMT-W2) ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 

               วาระที่ 12   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 
 
 (5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่
การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชัดเจน 
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่
เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
 
 



 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560   

 

 

 
ลงช่ือ..........................................................ผู้มอบฉนัทะ 

      (                                                          ) 

ลงช่ือ..........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (                                                          ) 

ลงช่ือ..........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ                                        

           (รศ. ดร. เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์) 

ลงช่ือ..........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ                                        

  (ศาสตราจารย์ ดร ก าพล ปัญญาโกเมศ) 

 
หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสั

โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ (1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดยีน (Custodian) เป็น

ผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน และ  (2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับ
อนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ
ประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
 

 

 

ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. 
 
 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวันจนัทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรม  

มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย    
 
วาระท่ี  .................................  เร่ือง  ....................................................................................... 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 
 
วาระท่ี  .................................  เร่ือง  ....................................................................................... 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 
 
วาระท่ี  .................................  เร่ือง  ....................................................................................... 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 
 
วาระท่ี  .................................  เร่ือง  ....................................................................................... 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 
 
วาระท่ี  .................................  เร่ือง  เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
      เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
      เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
      เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................... 
     เห็นด้วย.....................เสยีง ไมเ่ห็นด้วย.....................เสยีง งดออกเสยีง..................เสยีง 


