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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
(แบบทั่วไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น) 

 

     เขียนท่ี............................................................ 
                                                                                                                       วนัท่ี............เดือน....................พ.ศ............... 

(1) ขา้พเจา้..........................................................................................................สญัชาต.ิ... ........................................................... 
อยู่บา้นเลขท่ี............................ถนน........................................................................ต  าบล/แขวง..... ................................................. 
อ าเภอ/เขต................................................................จงัหวดั......................................................รหสัไปรษณีย.์................................  

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ................................................หุน้   และ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................เสียง ดงันี ้
 หุน้สามญั...........................................................หุน้      ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................เสียง 
 หุน้บรุมิสิทธิ........................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
(1) ........................................................................................อาย.ุ........................ปี อยู่บา้นเลขท่ี.................................... 

ถนน...............................................ต  าบล/แขวง........................................................อ  าเภอ/เขต............ .......................................... 
จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย.์.................................. หรือ 

(2) ........................................................................................อาย.ุ........................ปี อยู่บา้นเลขท่ี.................................... 
ถนน...............................................ต  าบล/แขวง........................................................อ  าเภอ/เขต............... ....................................... 
จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย.์................... ............... หรือ 

(3) ........................................................................................อาย.ุ........................ปี อยู่บา้นเลขท่ี................................... 
ถนน...............................................ต  าบล/แขวง........................................................อ  าเภอ/เขต.................................................. ... 
จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย.์..................................  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญ      
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ในวนัพุธท่ี 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม 
VCV ชัน้ 2 บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ ์อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั เลขท่ี 159 หมู่ท่ี 10 ถนนเทพารกัษ ์ต  าบลบางปลา อ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ หรือท่ีจะพงึเล่ือนไป ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 
       ลงช่ือ......................................................ผูม้อบฉนัทะ  
       (................................................................)  
       ลงช่ือ......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
       (................................................................)  
       ลงช่ือ......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
       (................................................................)  
       ลงช่ือ......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
       (................................................................)  
หมายเหต ุ  
ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้
ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้



หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
(แบบท่ีก าหนดรายการตา่ง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะอย่างละเอียดชดัเจน) 

             

                     เขียนท่ี...................................................................... 
                     วนัท่ี............เดอืน...............................พ.ศ.................. 

(1) ขา้พเจา้..................................................................................................................... ....สญัชาต.ิ............................................... 
อยู่บา้นเลขท่ี............................ถนน........................................................................ต  าบล/แขวง....... ................................................ 
อ าเภอ/เขต................................................................จงัหวดั.. ....................................................รหสัไปรษณีย.์.................................  
 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ................................................หุน้   และ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................เสียง ดงันี  ้
 หุน้สามญั...........................................................หุน้      ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................เสียง 
 หุน้บรุมิสิทธิ........................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................เสียง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให ้

(1) ........................................................................................อาย.ุ........................ปี อยู่บา้นเลขท่ี.................................... 
ถนน...............................................ต  าบล/แขวง........................................................อ  าเภอ/เขต. ..................................................... 
จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย.์.................................. หรือ 

(2) ........................................................................................อาย.ุ........................ปี อยู่บา้นเลขท่ี.................................... 
ถนน...............................................ต  าบล/แขวง........................................................อ  าเภอ/เขต.............. ........................................ 
จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย.์.................. ................ หรือ 

(3) ........................................................................................อาย.ุ........................ปี อยู่บา้นเลขท่ี.................................... 
ถนน...............................................ต  าบล/แขวง........................................................อ  าเภอ/เขต............................................ .......... 
จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย.์..................................  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญ    
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ในวนัพุธท่ี 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม 
VCV ชัน้ 2 บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ ์อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั เลขท่ี 159 หมู่ท่ี 10 ถนนเทพารกัษ์ ต  าบลบางปลา อ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ หรือท่ีจะพงึเล่ือนไป ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 
        วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2563 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 

เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จงึไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2562 ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด
วันที ่31 ธันวาคม 2562 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 

 



วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
 เหน็ดว้ยกบัการแตต่ัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 

 เหน็ดว้ยกบัการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
 (1)    นายวนรัชต ์ ต้ังคารวคุณ 
     เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย                           งดออกเสียง 
(2) นายชินวัฒน ์ อัศวโภคี 
     เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย                           งดออกเสียง 
(3) หม่อมหลวงพพิัฒนไ์ชย เพญ็พัฒน ์  
     เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย                           งดออกเสียง 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมัตแิต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจ านวน 2,186,352,891.99 บาท จากทุนจดทะเบียน

จ านวน 14,332,757,847.49 บาท เป็น 12,146,404,955.50 บาท และจากทุนจดทะเบียนช าระแล้ว
จ านวน 14,049,557,847.49 บาท เป็นจ านวน 11,906,404,955.50 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่
ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 0.59 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อชดเชยส่วนต ่ากว่า
มูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริษัท โดยมีจ านวนหุ้นคงเดมิเท่ากับ 23,812,809,911 หุ้น 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน

จดทะเบียนของบริษัท 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 
 
 
 
 



วาระที ่10 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี้ ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่

ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จรงิประการ
ใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 
 
       ลงช่ือ......................................................ผูม้อบฉนัทะ  
               (.....................................................)  
       ลงช่ือ......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
               (.....................................................)  
       ลงช่ือ......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
               (.....................................................)  
       ลงช่ือ......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
               (.....................................................)  
 
 
 
 
หมายเหต ุ  
1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือ มอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 



ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2563 บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ในวนัพุธท่ี 13 พฤษภาคม 
2563 เวลา 14.00 น. ณ  หอ้งประชุม VCV ชัน้ 2 บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ ์อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด เลข ท่ี 159 หมู่ท่ี 10 
ถนนเทพารกัษ ์ต  าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการหรือท่ีจะพงึเล่ือนไป ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

 วาระที่ ......................   เรื่อง...................................................................................... ............................................... 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
    เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 

 วาระที่ .....................   เรื่อง....................................................................................... ................................................ 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
    เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 

 วาระที่ .....................   เรื่อง....................................................................................... ................................................ 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
    เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 

 วาระที่ .....................   เรื่อง....................................................................................................... ................................ 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
    เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 

 วาระที่ .....................   เรื่อง....................................................................................... ................................................ 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
   เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 

 



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 
 

เขียนท่ี........................................................... 
วนัท่ี............เดือน.......................พ.ศ............... 

(1) ขา้พเจา้....................................................................................................................... .............................................. 
ส านกังานตัง้อยู่เลขท่ี............................ถนน............................... ...............................ต  าบล/แขวง.................................................... 
อ าเภอ/เขต................................................................จงัหวดั............................................. .........รหสัไปรษณีย.์................................ 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั.................................................................................................  
ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ................................................หุน้  และ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................เสียง ดงันี ้
 หุน้สามญั...........................................................หุน้      ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................เสียง 
 หุน้บรุมิสิทธิ........................................................หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้

(1) ............................................................ ........................อาย.ุ........................ปี อยู่บา้นเลขท่ี......................... 
ถนน...............................................ต  าบล/แขวง.........................................................อ  าเภอ/เขต ..................................................... 
จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย.์.................................. หรือ  

(2) ....................................................................................อาย.ุ........................ปี อยู่บา้นเลขท่ี......................... 
ถนน...............................................ต  าบล/แขวง.........................................................อ  าเภอ/เขต ..................................................... 
จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย.์.................................. หรือ 

(3) ....................................................................................อาย.ุ........................ปี อยู่บา้นเลขท่ี......................... 
ถนน...............................................ต  าบล/แขวง.........................................................อ  าเภอ/เขต...................... ............................... 
จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย.์............................... ...  
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2563 บรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ในวนัพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ  หอ้งประชมุ VCV ชัน้ 2 
บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ ์อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด เลขท่ี 159 หมู่ท่ี 10 ถนนเทพารกัษ์ ต  าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวดั
สมทุรปราการ หรือท่ีจะพงึเล่ือนไป ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

  (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

   มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

    หุน้สามญั..................................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้.............................เสียง  
    หุน้บรุมิสิทธิ...............................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้.............................เสียง 
       รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด........................................................เสียง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2563 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 

เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จงึไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 



วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2562 ส าหรับปี
บัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
 เหน็ดว้ยกบัการแตต่ัง้กรรมการทัง้ชดุ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 

 เหน็ดว้ยกบัการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

(1)    นายวนรัชต ์ ต้ังคารวคุณ 
     เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย                           งดออกเสียง 
(2) นายชินวัฒน ์ อัศวโภคี 
     เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย                           งดออกเสียง 
(3) หม่อมหลวงพพิัฒนไ์ชย เพญ็พัฒน ์  
     เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย                           งดออกเสียง 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 
2563 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมัตแิต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจ านวน 2,186,352,891.99 บาท จากทุนจด

ทะเบียนจ านวน 14,332,757,847.49 บาท เป็น 12,146,404,955.50 บาท และจากทุนจด
ทะเบียนช าระแล้วจ านวน 14,049,557,847.49 บาท เป็นจ านวน 11,906,404,955.50 บาท 
โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 0.59 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 
0.50 บาท เพื่อชดเชยส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริษัท โดยมีจ านวนหุ้น
คงเดมิเท่ากับ 23,812,809,911 หุ้น 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 
 



วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่10 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิขอ้เทจ็จรงิประการ
ใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 
       ลงช่ือ......................................................ผูม้อบฉนัทะ 
               (.....................................................)  

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

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

ลงช่ือ......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
               (.....................................................)  
หมายเหต ุ  
1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 

2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉันทะ คือ 
    (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
    (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ให้
ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 



ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 

 การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ในวนัพุธท่ี 13 พฤษภาคม 2563 
เวลา 14.00 น. ณ  หอ้งประชุม VCV ชัน้ 2 บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ ์อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด เลข ท่ี 159 หมู่ท่ี 10 ถนน
เทพารกัษ ์ต  าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ หรือท่ีจะพงึเล่ือนไป ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 
วาระที่ ......................   เรื่อง....................................................................................................................... .............. 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 

วาระที่ .....................   เรื่อง....................................................................................... ................................................ 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
    เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 

วาระที่ .....................   เรื่อง.......................................................................................................................................  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 

วาระที่ .....................   เรื่อง....................................................................................... ................................................ 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
    เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 

วาระที่ .....................   เรื่อง................................ .......................................................................................................  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้
    เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 


