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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น) 

 

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

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

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

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ บริษัท 
สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 3/2562 ในวันศุกรท่ี์ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ Pinnacle 1-2 ชั้น 4 โรงแรม
อินเตอรค์อนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขท่ี 973 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเลื่อนไป ในวนั เวลา และ
สถานท่ีอื่นดว้ย 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 
       ลงชื่อ......................................................ผู้มอบฉนัทะ 
       (................................................................)  
       ลงชื่อ......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
       (................................................................)  
       ลงชื่อ......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
       (................................................................)  
       ลงชื่อ......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
       (................................................................)  
หมายเหต ุ  
ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
(แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะอย่างละเอียดชัดเจน) 

             
                     เขียนท่ี......................................................................  
                       วนัท่ี............เดือน...............................พ.ศ................. 
(1) ขา้พเจา้..................................................................................................................... ....สญัชาติ................................................ 
อยู่บา้นเลขท่ี............................ถนน........................................................................ต  าบล/แขวง.......................................................  
อ าเภอ/เขต................................................................จงัหวดั............................................. .........รหสัไปรษณีย.์................................. 
  
 

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

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ บริษัท 
สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 3/2562 ในวนัศุกรท่ี์ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ หอ้ง Pinnacle 1-2 ชัน้ 4 โรงแรม
อินเตอรค์อนติเนนตลั กรุงเทพฯ เลขท่ี 973 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเลื่อนไป ในวนั เวลา และ
สถานท่ีอื่นดว้ย 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 
         วาระที่ 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 2/2562 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 2 พิจารณาอนมุตัิการซือ้และรบัโอนกิจการทัง้หมดระหว่างบริษัท และบริษัท พินวีล 2 จ ากดั รวมถึงการเขา้ท าสญัญาโอน
กิจการทั้งหมด สญัญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการซือ้และรบัโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการไดม้าซึ่ง
สินทรพัยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และใหค้งหนีเ้งินกูย้ืมระยะยาวท่ีคงคา้งกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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 วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี้  ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้ง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 
 
       ลงชื่อ......................................................ผูม้อบฉนัทะ 
               (.....................................................)  
 
       ลงชื่อ......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
               (.....................................................)  
 
       ลงชื่อ......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
               (.....................................................)  
 
       ลงชื่อ......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
               (.....................................................)  
 
 
หมายเหต ุ  
1. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้บั
มอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือ มอบฉันทะแบบ ข. 
ตามแนบ 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 

 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 3/2562 ในวันศุกรท่ี์ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Pinnacle 1-2 ชั้น 4 
โรงแรมอินเตอรค์อนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขท่ี  973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเลื่อนไป ในวัน 
เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 

 วาระที่ ......................   เรือ่ง...................................................................................... ............................................... 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

 วาระที่ .....................   เรื่อง....................................................................................... ................................................ 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

 วาระที่ .....................   เรื่อง....................................................................................... ................................................ 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

 วาระที่ .....................   เรื่อง..................................................................................................... .................................. 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

 วาระที่ .....................   เรื่อง....................................................................................... ................................................ 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 

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

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

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุ วิสามญัผูถื้อหุน้ บริษัท   
สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 3/2562 ในวนัศุกรท่ี์ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ หอ้ง Pinnacle 1-2 ชัน้ 4 โรงแรม
อินเตอรค์อนติเนนตลั กรุงเทพฯ เลขท่ี 973 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเลื่อนไป ในวนั เวลา และ
สถานท่ีอื่นดว้ย 

  (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้ 

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
   มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
    หุน้สามญั..................................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้.............................เสียง  
    หุน้บรุิมสิทธิ...............................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้.............................เสียง 
       รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด........................................................เสียง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 
 วาระที่ 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที ่2/2562 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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 วาระท่ี 2 พิจารณาอนมุตัิการซือ้และรบัโอนกิจการทัง้หมดระหว่างบริษัท และบริษัท พินวีล 2 จ ากดั รวมถึงการเขา้ท าสญัญาโอน
กิจการทั้งหมด สญัญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการซือ้และรบัโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการไดม้าซึ่ง
สินทรพัยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และใหค้งหนีเ้งินกูย้ืมระยะยาวท่ีคงคา้งกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง  

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีป ระชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้้ รบัมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 
       ลงชื่อ......................................................ผูม้อบฉนัทะ  
               (.....................................................)  
  

       ลงชื่อ......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
               (.....................................................) 
 

ลงชื่อ......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
               (.....................................................)  
 

ลงชื่อ......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
               (.....................................................)  
หมายเหตุ  
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนังสือมอบฉนัทะ คือ 
    (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
    (2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ
ฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 

 ในการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 3/2562 ในวันศุกรท่ี์ 29 พฤศจิกายน 2562 
เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Pinnacle 1-2 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรค์อนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขท่ี  973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 
 วาระที่ ......................   เรือ่ง...................................................................................... ............................................... 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

 วาระที่ .....................   เรื่อง.......................................................................................................................................  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้
    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

 วาระที่ .....................   เรื่อง....................................................................................... ................................................ 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

 วาระที่ .....................   เรื่อง............................................. ..........................................................................................  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
    เหน็ดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

 วาระที่ .....................   เรื่อง....................................................................................... ................................................ 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 


