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 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
(แบบทั่วไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น) 

 

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามัญ      
ผู้ ถือหุ้น  ครั้ง ท่ี  2/2563 บริษั ท สตาร์ค  คอร์เปอ เรชั่ น  จ ากัด  (มหาชน) ในวันพฤหัสบดี ท่ี  17 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น.  
ณ หอ้ง Pinnacle 1-3 ชัน้ 4 โรงแรมอินเตอรค์อนติเนนตลั กรุงเทพฯ เลขท่ี 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
หรือท่ีจะพงึเล่ือนไป ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 
       ลงช่ือ......................................................ผูม้อบฉนัทะ 
       (................................................................)  
       ลงช่ือ......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
       (................................................................)  
       ลงช่ือ......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
       (................................................................)  
       ลงช่ือ......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
       (................................................................)  
หมายเหต ุ  
ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้บั
มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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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.์..................................  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามัญ      
ผู้ ถือหุ้น  ครั้ง ท่ี  2/2563 บริษัท สตาร์ค  คอร์เปอ เรชั่ น  จ ากัด  (มหาชน) ในวันพฤหัสบดี ท่ี  17 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น.  
ณ หอ้ง Pinnacle 1-3 ชัน้ 4 โรงแรมอินเตอรค์อนติเนนตลั กรุงเทพฯ เลขท่ี 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
หรือท่ีจะพงึเล่ือนไป ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นีด้งันี ้

เนือ่งจากวาระที ่2 ถึงวาระที ่9 เป็นเรื่องทีม่ีความเกี่ยวเนือ่งกนัและเป็นเงือ่นไขซ่ึงกนัและกนั ดงันัน้ หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้
รบัอนุมตัิจากที่ประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที ่2/2563 จะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนือ่งกนัและเป็นเงือ่นไขซ่ึงกนั
และกนักบัวาระทีไ่ดร้บัอนมุตัอิีก และจะถอืวา่วาระทีเ่กีย่วเนือ่งกบัวาระอืน่ทีไ่ดร้บัอนมุตัิไปแลว้เป็นอนัยกเลิก 

วาระที ่1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันที ่13 พฤษภาคม 2563 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่2  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 240,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิมจ านวน 12,146,404,955.50 บาท เป็น 11,906,404,955.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้
จ าหน่ายออก 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
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วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่ม เติมหนังสือบ ริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) 
เพือ่ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (STARK-W1)  

เพือ่จัดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

วาระที ่5 พิ จารณ าอ นุ มัติ ก ารเพิ่ ม ทุ นจดทะเบี ยนของบ ริษั ทฯ  จ าน วน  3,968,801,651.50 บาท  จาก 
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 11,906,404,955.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 15,875,206,607 
บาท  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

วาระที ่6 พิจารณ าอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่ มเติมหนั งสื อบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบี ยน )  
เพือ่ให้สอดคล้องกับการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ
ของบริษัท รุ่นที่ 1 (STARK-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) 

วาระที ่7.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดย 
การรวมหุ้นเพื่อมิให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นของบริษัทฯ
ซึง่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนเพือ่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

วาระที ่7.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (STARK-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน 
การถอืหุ้น  (Right Offering) 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น จากเดิมหุ้นละ  
0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
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วาระที ่9 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพือ่ให้สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ของบริษัทฯ  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

วาระที ่10  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี้  ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนั้น 

ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม  
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริง
ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 

 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 
 
       ลงช่ือ......................................................ผูม้อบฉนัทะ  
               (.....................................................)  
       ลงช่ือ......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
               (.....................................................)  
       ลงช่ือ......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
               (.....................................................)  
       ลงช่ือ......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
               (.....................................................)  
 
 
 
หมายเหต ุ  
 
1. ผู้ถือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านว น 
ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. ในกรณีที่ มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ  
หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 

 ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2563 บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ในวนัพฤหสับดีท่ี 17 ธันวาคม 
2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Pinnacle 1-3 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรค์อนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขท่ี 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไป ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

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

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
    เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 

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

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
    เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 

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

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
    เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 

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

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
    เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 

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

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
   เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
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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.์..................................  
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ 
ครัง้ท่ี 2/2563 บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ในวนัพฤหสับดีท่ี 17 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง Pinnacle 1-3 
ชัน้ 4 โรงแรมอินเตอรค์อนติเนนตลั กรุงเทพฯ เลขท่ี 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป 
ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

  (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นีด้งันี ้
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

   มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

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

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นีด้งันี ้

เนือ่งจากวาระที ่2 ถึงวาระที ่9 เป็นเรื่องทีม่ีความเกี่ยวเนือ่งกนัและเป็นเงือ่นไขซ่ึงกนัและกนั ดงันัน้ หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้
รบัอนุมตัิจากที่ประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที ่2/2563 จะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนือ่งกนัและเป็นเงือ่นไขซ่ึงกนั
และกนักบัวาระทีไ่ดร้บัอนมุตัอิีก และจะถอืวา่วาระทีเ่กีย่วเนือ่งกบัวาระอืน่ทีไ่ดร้บัอนมุตัิไปแลว้เป็นอนัยกเลิก 

 



2/5 

 
วาระที ่1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันที ่13 พฤษภาคม 2563 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่2  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 240,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิมจ านวน 12,146,404,955.50 บาท เป็น 11,906,404,955.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้
จ าหน่ายออก 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่3 พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่ ม เติมหนังสือบ ริคณห์สนธิของบ ริษัท  ข้อ  4. (ทุนจดทะเบียน ) 

เพือ่ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (STARK-W1)  

เพือ่จัดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

วาระที ่5 พิจารณาอนุ มัติการเพิ่ ม ทุนจดทะเบียนของบ ริษัทฯ จ านวน 3,968,801,651.50 บาท จากทุน 
จดทะเบียนเดมิจ านวน 11,906,404,955.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 15,875,206,607 บาท  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

วาระที ่6 พิ จารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่ มเติมหนั งสื อบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุ นจดทะเบี ยน )  
เพือ่ให้สอดคล้องกับการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (STARK-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) 

วาระที ่7.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดย 
การรวมหุ้นเพื่อมิให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นของบริษัทฯ
ซึง่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนเพือ่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
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วาระที ่7.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามัญของบริษัทฯ รุ่นที่  1 (STARK-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน 
การถอืหุ้น  (Right Offering) 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น จากเดิมหุ้นละ 
 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

วาระที ่9 พิ จารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่ มเติมหนั งสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบี ยน )  
เพือ่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ของบริษัทฯ 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

วาระที ่10  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุ ไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนั้น 
ไม่ถกูตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม  
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริง  
ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 

  

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

       ลงช่ือ......................................................ผูร้ ับมอบฉนัทะ 
               (.....................................................) 

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

ลงช่ือ......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
               (.....................................................)  
หมายเหต ุ  
1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้ัสโตเดียน  (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 
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2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉันทะ คือ 
    (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
    (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ 
ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้้างตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือ  
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 

 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ท่ี 2/2563 บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ในวนัพฤหสับดีท่ี 17 ธันวาคม 
2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Pinnacle 1-3 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรค์อนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขท่ี 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไป ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

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

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
    เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 

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

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
    เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 

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

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
    เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 

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

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
    เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 

วาระที่ .....................   เรื่อง....................................................................................... ................................................ 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
    เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 


