












สรุปสาระส าคัญของการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุน 

ของบริษัท สตาร์เฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังที ่1 (SFLEX-W1) 
ผูอ้อก บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
ช่ือ ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จาํกดั (มหาชน)  คร้ังท่ี 1           

(SFLEX-W1) (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SFLEX-W1”) 
ชนิด ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้
วธีิการจดัสรร ออกและจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ภายหลงัจากท่ี

ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังท่ี1/2564 ซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2564) 
โดย ไม่คิดมูลค่า ในอตัราการจดัสรร 10 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  SFLEX-W1  โดย
บริษทัฯ จะออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ  SFLEX-W1ให้แก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือในวนั
กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรร ใบสําคญัแสดงสิทธิ SFLEX-W1ในวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 
2564 
ในการคาํนวณสิทธิของผูถื้อหุน้แต่ละรายท่ีจะไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ SFLEX-W1 หากเกิด
เศษจากการคาํนวณตามอตัราการจดัสรรแลว้ ให้ปัดเศษนั้นท้ิง เช่น ผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุน้ จาํนวน 37 หุ้น เม่ือ
คาํนวณตามอตัราส่วนท่ีจะไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิแลว้จะได ้เท่ากบั 3.70 (37 หารดว้ย 10) 
ในกรณีน้ี บริษทัฯ จะปัดเศษ 0.70 ท้ิง โดยผูถื้อหุ้นจะได้รับ จัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ  SFLEX-W1 
จาํนวน 3 หน่วย 

จาํนวนท่ีออก ไม่เกิน 82,000,000 หน่วย  
หมายเหตุ:  จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ  SFLEX-W1 ท่ีบริษทัฯ จะออกไดสู้งสุดไม่เกิน 82,000,000  หน่วย 
คาํนวณมาจากจาํนวนหุน้สูงสุดท่ีอาจจะมีการออกและจาํหน่ายของบริษทัฯ ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ี
มีสิทธิไดรั้บจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ  SFLEX-W1 หารดว้ยอตัรา การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี 10 
หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ  SFLEX-W1 
ณ วนัท่ี 10 สิงหาคม 2564 (วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้สนอวาระเร่ืองการออกและจดัสรรใบสาํคญั
แสดงสิทธิ SFLEX-W1 ต่อท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564) บริษทัฯ มีหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดจาํนวน 820,000,000 หุน้   

ราคาต่อหน่วย 0 บาท (ไม่คิดมูลค่า) 
อตัราการใชสิ้ทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  SFLEX-W1  1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรับ อตัราการ

ใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 
ราคาการใชสิ้ทธิ 4.50 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 
วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ วนัท่ีจะกาํหนดโดยคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการ บริษทั

หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ   18 เดือน นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ  SFLEX-W1  ทั้งน้ี ภายหลงัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัฯ จะไม่ขยายอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ  SFLEX-W1 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ กาํหนดการใชสิ้ทธิทุกๆ 6 เดือน นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีวนัใชสิ้ทธิดงักล่าวตรงกบั

วนัหยดุทาํการของบริษทัฯ ใหเ้ล่ือนวนัใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นวนัทาํการก่อนหนา้นั้น 



ระยะเวลาการแจง้  
ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงค์จะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จะตอ้งแจง้ความ
จาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ  SFLEX-W1 ระหวา่ง เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. 
ภายในระยะเวลา 5 วนัทาํการก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง  ยกเวน้การแสดงความจาํนงในการ
ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ใหแ้สดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิ ระหวา่งเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 
15 วนัก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

การไม่สามารถยกเลิก การ
แจง้ความจาํนงในการใช้
สิทธิ 

เม่ีอผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ  SFLEX-W1 ไดแ้จง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตาม ใบสาํคญั
แสดงสิทธิ  SFLEX-W1 แลว้ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ  SFLEX-W1 จะไม่สามารถยกเลิก การแจง้ความ
จาํนงในการใชสิ้ทธิดงักล่าวไดอี้กต่อไป  

จาํนวนหุน้สามญัท่ี จดัสรร
ไวเ้พื่อรองรับ 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรไวเ้พื่อรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ  SFLEX-W1 ไม่เกิน 82,000,000 หุน้ มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เม่ือรวมกบัจาํนวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไวเ้พ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั สตาร์เฟล็กซ์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 (SFLEX-W2) จาํนวน 102,500,000  
หุน้ ท่ีออกพร้อมกนัในคร้ังน้ี คิดเป็นสดัส่วนหุน้รองรับต่อจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
ของบริษทัฯ เท่ากบัร้อยละ 22.50  
วธีิการคาํนวณสดัส่วนหุน้รองรับ : 
=  หุน้รองรับสาํหรับ SFLEX-W1 + หุน้รองรับสาํหรับ SFLEX-W2  
       หุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ  
=  82,000,000 + 102,500,000  
  820,000,000  
=  ร้อยละ 22.50 

นายทะเบียนของใบสาํคญั
แสดงสิทธิ 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งโดยชอบใหท้าํหนา้ท่ี เป็น          
นายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิ  SFLEX-W1 แทน 

ตลาดรองของ ใบสาํคญั
แสดงสิทธิ 

บริษทัฯ จะนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ  SFLEX-W1 เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน                     
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุน้สามญัท่ี
เกิดจากการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัฯ จะนาํหุน้สามญัท่ีออกเน่ืองจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ SFLEX-W1     
เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

  



ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ 1. การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) 
หากมีการใชสิ้ทธิครบตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ  SFLEX-W1 และใบสาํคญัแสดงสิทธิ  SFLEX-
W2 ท่ีออกในคร้ังน้ี และผูใ้ชสิ้ทธิไม่ใช่ ผูถื้อหุ้นเดิมของ บริษทัฯ จะทาํให้สัดส่วนการถือหุ้น
ของผูถื้อหุน้เดิมลดลงเท่ากบัร้อยละ 18.37* 
* คาํนวณจากจาํนวนหุ้นรองรับท่ีออกในคร้ังน้ี (ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ  SFLEX-W1 และ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SFLEX-W2) จาํนวน 184,500,000 หุน้ หาร ดว้ยผลบวกของ (1) จาํนวนหุน้
ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 10 สิงหาคม 2564 จาํนวน 820,000,000. หุ้น กบั 
(2) จาํนวนหุ้นรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ SFLEX-W1 และใบสาํคญัแสดงสิทธิ SFLEX-W2 ท่ี
ออกในคร้ังน้ี 

Control dilution  =                     จาํนวนหุน้รองรับท่ีออกในคร้ังน้ี                    . 
จาํนวนหุน้ท่ีชาํระแลว้ + จาํนวนหุน้รองรับใบสาํคญัแสดง
สิทธิ SFLEX-W1 และ SFLEX-W2 ท่ีออกในคร้ังน้ี 

  =                    184,500,000               .  
            820,000,000 + 184,500,000 
  = ร้อยละ 18.37 
 

2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้บริษทั (Price Dilution) 
ภายหลงัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ  SFLEX-W1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม หากมีการใช้
สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ีทั้งจาํนวนแลว้จะมีผลกระทบดา้นราคา (Price 
Dilution) เท่ากบัร้อยละ 1.76** 
** คาํนวณจาก (1) ส่วนต่างระหวา่ง ราคาใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ 4.50 บาท และราคา
ปิดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั 15 วนัทาํการ ติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้สนอวาระ
เร่ืองการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น (ระหว่างวนัท่ี            
16 กรกฎาคม 2564 ถึง วนัท่ี 9 สิงหาคม 2564     ขอ้มูลจาก SETTRADE ท่ี www.settrade.com) 
5.58บาท คูณ ด้วยจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 82,000,000 หน่วย หาร ด้วย (2) 
ผลลัพธ์ของราคาปิดตลาดถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษทั 5.58 บาท คูณ ดว้ยผลบวกของ (3) จาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 10 สิงหาคม 2564 จาํนวน 820,000,000. หุ้น กับ (4) จาํนวนหุ้นรองรับ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SFLEX-W1 จาํนวน 82,000,000 หุน้ 

Price dilution  =         [ราคาปิดตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั – ราคาใชสิ้ทธิ] x จาํนวนหุน้รองรับ          .  
        ราคาปิดตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั x [จาํนวนหุน้ท่ีชาํระแลว้ + จาํนวนหุน้รองรับ] 
  =           [5.58 – 4.50] x 82,000,000         .  
        5.58 x [820,000,000 + 82,000,000] 
  = ร้อยละ 1.76 
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3. ผลกระทบดา้นการลดลงของส่วนแบ่งกาํไร (EPS Dilution) 

ภายหลงัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ  SFLEX-W1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม หากมีการใช้
สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ีทั้ งจาํนวนแลว้จะมีผลกระทบดา้นการลดลงของ
ส่วนแบ่งกาํไร (EPS Dilution) เท่ากบัร้อยละ *** 
***คาํนวณจากส่วนต่างระหวา่ง (1) กาํไรสุทธิต่อหุน้ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 ส้ินสุด 30 มิถุนายน 
2564 โดยใชจ้าํนวนหุน้ 820,000,000 หุ้น เปรียบเทียบกบั (2) กาํไรสุทธิต่อหุน้ในไตรมาสท่ี 2 ปี 
2564 ส้ินสุด 30 มิถุนายน 2564 โดยใชจ้าํนวนหุน้ [820,000,000 + 184,500,000] หุน้ โดยนาํกาํไร
สุทธิต่อหุ้นในขอ้ท่ี (1) ลบ กาํไรสุทธิต่อหุน้ในขอ้ท่ี (2) แลว้นาํมา หารดว้ย กาํไรสุทธิต่อหุน้ใน
ขอ้ (1)  
หมายเหตุ บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมไตรมาส 2 จาํนวน  38.81 ลา้นบาท 

EPS dilution  =    [กาํไรสุทธิต่อหุน้ท่ีจาํนวนหุน้เดิม – กาํไรสุทธิต่อหุน้ท่ีจาํนวนหุน้ใหม่]  .  
                              กาํไรสุทธิต่อหุน้ท่ีจาํนวนหุน้เดิม 
  =   [38.81/820] – [38.81/1,004.5]   
                [38.81/820] 
  = ร้อยละ 18.37 

เหตุในการออกหุน้ใหม่ เพ่ือ
รองรับการเปล่ียนแปลงการ
ใชสิ้ทธิ 

เม่ือมีการดาํเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขในการปรับ สิทธิตามท่ี
จะระบุไวใ้นขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและผู ้ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั สตาร์เฟล็กซ์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (SFLEX-W1)  (“ขอ้กาํหนด
สิทธิฯ”) ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ.34/2551 
เร่ือง การขออนุญาตและการ อนุญาตใหเ้สนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่และหุน้ท่ีออก
ใหม่เพ่ือรองรับ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

การปรับสิทธิ 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะต้องดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ เม่ือเกิด เหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หน่ึง ดงัต่อไปน้ี  

(ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ
แบ่งแยกหุน้ 

(ข) เม่ือบริษทัฯ ไดเ้สนอขายหุ้นสามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือบุคคล
ในวงจาํกดัในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่คาํนวณไดต้ํ่ากว่า ร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทัฯ  

(ค) เม่ือบริษทัฯ เสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป 
และ/หรือบุคคลในวงจาํกดั โดยท่ีหลกัทรัพยน์ั้นให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/ เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั 
หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั (เช่น หุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือ ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญั) โดยท่ีราคาสุทธิต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหม่ เพ่ือรองรับสิทธิดงักล่าวตํ่ากวา่ร้อยละ 90 
ของราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทัฯ  

(ง) เม่ือบริษทัฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  
(จ) เม่ือบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราเงินปันผลร้อยละ 95 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทัฯ ของรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ  ทั้งน้ีในการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิ 



และ/หรือ กาํไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ของแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีนั้น 
จะไม่คาํนึงวา่เวลาท่ีมีการ จ่ายเงินปันผลดงักล่าวจริง จะเกิดข้ึนในหรือภายหลงัส้ินรอบระยะเวลา
บญัชีนั้น ๆ 

(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใด ๆ อนัทาํใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน 
อนัพึงได ้โดยท่ีเหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ไดก้าํหนดอยูใ่นขอ้ (ก) - (จ) บริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะ พิจารณา
เพ่อืกาํหนดการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม (หรือปรับจาํนวน
หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิแทนอตัราการใชสิ้ทธิ) อยา่งเป็นธรรม  

ทั้งน้ี คาํจาํกดัความ สูตรการคาํนวณเพ่ือการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ จะเป็นไป
ตามท่ีจะไดร้ะบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิฯ 

วตัถุประสงคข์องการออก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ และ
ประโยชน์ท่ีบริษทัฯ จะพึง
ไดรั้บจากการจดัสรรหุน้
เพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

เพื่อเตรียมความพร้อมและเพ่ิมความแขง็แกร่งดา้นการเงินของบริษทัฯ เพื่อใหบ้ริษทัฯ สามารถดาํเนินการ
ลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เม่ือมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  
นอกจากน้ี บริษทัฯ มีความประสงค์ท่ีจะให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ดงันั้น 
บริษทัฯ จึงดาํเนินการออกและจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) โดยผูถื้อหุ้นเดิมท่ีไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัฯ ไดเ้ม่ือถึงกาํหนดการใชสิ้ทธิตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุน้จะพงึ
ไดรั้บจากการเพ่ิมทุน 

ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิในอนาคต ผูถื้อหุน้
ของบริษทัฯ จะไดรั้บผลประโยชน์เก่ียวเน่ืองจากการท่ีบริษทัฯ จะสามารถนาํเงินทุนท่ีไดจ้ากการใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิไปดาํเนินการต่างๆ เก่ียวขอ้งกบัโครงการในอนาคต
ตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 

 



สรุปสาระส าคัญของการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุน 

ของบริษัท สตาร์เฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังที ่2 (SFLEX-W2) 
ผูอ้อก บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
ช่ือ ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จาํกดั (มหาชน)  คร้ังท่ี 2           

(SFLEX-W2) (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SFLEX-W2”) 
ชนิด ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้
วธีิการจดัสรร ออกและจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ภายหลงัจากท่ี

ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังท่ี1/2564 ซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2564) 
โดย ไม่คิดมูลค่า ในอตัราการจดัสรร 8 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  SFLEX-W2  โดย
บริษทัฯ จะออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ  SFLEX-W2ให้แก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือในวนั
กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรร ใบสําคญัแสดงสิทธิ SFLEX-W2ในวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 
2564 
ในการคาํนวณสิทธิของผูถื้อหุน้แต่ละรายท่ีจะไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ SFLEX-W2 หากเกิด
เศษจากการคาํนวณตามอตัราการจดัสรรแลว้ ใหปั้ดเศษนั้นท้ิง เช่น ผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุน้ จาํนวน 37 หุน้ เม่ือ
คาํนวณตามอตัราส่วนท่ีจะไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิแลว้จะได ้เท่ากบั 4.62 (37 หารดว้ย 8) ใน
กรณีน้ีบริษทัฯ จะปัดเศษ 0.62 ท้ิง โดยผูถื้อหุน้จะไดรั้บ จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ  SFLEX-W2 จาํนวน 
4 หน่วย 

จาํนวนท่ีออก ไม่เกิน 102,500,000 หน่วย  
หมายเหตุ:  จาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิ  SFLEX-W2 ท่ีบริษทัฯ จะออกได้สูงสุดไม่เกิน 102,500,000  
หน่วย คาํนวณมาจากจาํนวนหุน้สูงสุดท่ีอาจจะมีการออกและจาํหน่ายของบริษทัฯ ณ วนักาํหนดรายช่ือผู ้
ถือหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ  SFLEX-W2 หารดว้ยอตัรา การจดัสรรใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ี 8 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ  SFLEX-W2 
ณ วนัท่ี 10 สิงหาคม 2564 (วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้สนอวาระเร่ืองการออกและจดัสรรใบสาํคญั
แสดงสิทธิ SFLEX-W2 ต่อท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564) บริษทัฯ มีหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดจาํนวน 820,000,000 หุน้   

ราคาต่อหน่วย 0 บาท (ไม่คิดมูลค่า) 
อตัราการใชสิ้ทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  SFLEX-W2  1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรับ อตัราการ

ใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 
ราคาการใชสิ้ทธิ 10.00 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 
วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ วนัท่ีจะกาํหนดโดยคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการ บริษทั

หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ   4 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ  SFLEX-W2  ทั้งน้ี ภายหลงัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ บริษทัฯ 

จะไม่ขยายอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ  SFLEX-W2 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ SFLEX-W2 สามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดค้ร้ังเดียว ณ วนัท่ีครบ

กาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงไดแ้ก่วนัท่ีเป็นวนัครบกาํหนด 4 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดง



สิทธิ  ทั้งน้ีหากวนัใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุทาํการของบริษทัฯ ใหเ้ล่ือนวนัใชสิ้ทธิดงักล่าว เป็นวนัทาํการ
ก่อนหนา้วนัใชสิ้ทธิดงักล่าว 

ระยะเวลาการแจง้  
ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จะตอ้งแจง้ความ
จาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ  SFLEX-W2 ระหวา่ง เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. 
ภายในระยะเวลา 15 วนัทาํการก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ (เน่ืองจากใบสาํคญัแสดงสิทธิกาํหนดใหใ้ช้
สิทธิไดค้ร้ังเดียวและคร้ังสุดทา้ยเท่านั้น)  

การไม่สามารถยกเลิก การ
แจง้ความจาํนงในการใช้
สิทธิ 

เม่ีอผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ  SFLEX-W2 ไดแ้จง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตาม ใบสาํคญั
แสดงสิทธิ  SFLEX-W2 แลว้ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ  SFLEX-W2 จะไม่สามารถยกเลิก การแจง้ความ
จาํนงในการใชสิ้ทธิดงักล่าวไดอี้กต่อไป  

จาํนวนหุน้สามญัท่ี จดัสรร
ไวเ้พื่อรองรับ 

จํานวนหุ้นสามัญท่ีจัดสรรไวเ้พื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ  SFLEX-W2 ไม่เกิน 102,500,000 หุ้น          
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เม่ือรวมกบัจาํนวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรไวเ้พ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (SFLEX-W1) จํานวน 
82,000,000  หุ้น ท่ีออกพร้อมกันในคร้ังน้ี คิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับต่อจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด 
ของบริษทัฯ เท่ากบัร้อยละ 22.50  
วธีิการคาํนวณสดัส่วนหุน้รองรับ : 
=    หุน้รองรับสาํหรับ SFLEX-W1 + หุน้รองรับสาํหรับ SFLEX-W2  
       หุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ  
=    82,000,000 + 102,500,000  
  820,000,000  
=  ร้อยละ 22.50 

นายทะเบียนของใบสาํคญั
แสดงสิทธิ 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งโดยชอบใหท้าํหนา้ท่ี เป็น          
นายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิ  SFLEX-W2 แทน 

ตลาดรองของใบสาํคญั
แสดงสิทธิ 

บริษทัฯ จะนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ  SFLEX-W2 เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน                     
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุน้สามญัท่ี
เกิดจากการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัฯ จะนาํหุน้สามญัท่ีออกเน่ืองจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ SFLEX-W2     
เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

  



ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ 1. การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) 
หากมีการใชสิ้ทธิครบตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ  SFLEX-W1 และใบสาํคญัแสดงสิทธิ  SFLEX-
W2 ท่ีออกในคร้ังน้ี และผูใ้ชสิ้ทธิไม่ใช่ ผูถื้อหุ้นเดิมของ บริษทัฯ จะทาํให้สัดส่วนการถือหุ้น
ของผูถื้อหุน้เดิมลดลงเท่ากบัร้อยละ 18.37* 
* คาํนวณจากจาํนวนหุ้นรองรับท่ีออกในคร้ังน้ี (ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ  SFLEX-W1 และ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SFLEX-W2) จาํนวน 184,500,000 หุน้ หาร ดว้ยผลบวกของ (1) จาํนวนหุน้
ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 10 สิงหาคม 2564 จาํนวน 820,000,000. หุ้น กบั 
(2) จาํนวนหุ้นรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ SFLEX-W1 และใบสาํคญัแสดงสิทธิ SFLEX-W2 ท่ี
ออกในคร้ังน้ี 

Control dilution  =                     จาํนวนหุน้รองรับท่ีออกในคร้ังน้ี                    . 
จาํนวนหุน้ท่ีชาํระแลว้ + จาํนวนหุน้รองรับใบสาํคญัแสดง
สิทธิ SFLEX-W1 และ SFLEX-W2 ท่ีออกในคร้ังน้ี 

  =                    184,500,000               .  
            820,000,000 + 184,500,000 
  = ร้อยละ 18.37 

2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้บริษทั (Price Dilution) 
การออกและจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ  SFLEX-W2 ในคร้ังน้ี ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น 
(Price Dilution) เน่ีองจากราคาการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 10.00 บาทต่อหุ้น ซ่ึง
สูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากบั 5.58 บาทต่อหุ้น 
ซ่ึงเป็นราคาหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ท่ีทําการซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงั 15 วนั ทาํการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติ
ให้เสนอวาระเร่ืองการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น 
(ระหว่างวันท่ี  16 กรกฎาคม 2564 ถึง ว ันท่ี  9 สิงหาคม 2564  ข้อมูลจาก SETTRADE ท่ี  
www.settrade.com 
 

3. ผลกระทบดา้นการลดลงของส่วนแบ่งกาํไร (EPS Dilution) 

ภายหลงัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ  SFLEX-W1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม หากมีการใช้

สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ีทั้งจาํนวนแลว้จะมีผลกระทบดา้นการลดลงของ
ส่วนแบ่งกาํไร (EPS Dilution) เท่ากบัร้อยละ 18.37*** 

***คาํนวณจากส่วนต่างระหวา่ง (1) กาํไรสุทธิต่อหุน้ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 ส้ินสุด 30 

มิถุนายน 2564 โดยใชจ้าํนวนหุน้ 820,000,000 หุน้ เปรียบเทียบกบั (2) กาํไรสุทธิต่อหุน้ในไตร

มาสท่ี 2 ปี 2564 ส้ินสุด 30 มิถุนายน 2564 โดยใชจ้าํนวนหุน้ [820,000,000 + 184,500,000] หุน้ 

โดยนาํกาํไรสุทธิต่อหุน้ในขอ้ท่ี (1) ลบ กาํไรสุทธิต่อหุน้ในขอ้ท่ี (2) แลว้นาํมา หารดว้ย กาํไร
สุทธิต่อหุน้ในขอ้ (1)  

หมายเหตุ บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมไตรมาส 2 จาํนวน  38.81 ลา้นบาท 

http://www.settrade.com/


EPS dilution  =    [กาํไรสุทธิต่อหุน้ท่ีจาํนวนหุน้เดิม – กาํไรสุทธิต่อหุน้ท่ีจาํนวนหุน้ใหม่]  .  

                              กาํไรสุทธิต่อหุน้ท่ีจาํนวนหุน้เดิม 

  =   [38.81/820] – [38.81/1,004.5]  .  
                [38.81/820] 

  = ร้อยละ 18.37 
เหตุในการออกหุน้ใหม่ เพ่ือ
รองรับการเปล่ียนแปลงการ
ใชสิ้ทธิ 

เม่ือมีการดาํเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขในการปรับ สิทธิตามท่ี
จะระบุไวใ้นขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 (SFLEX-W2)  (“ขอ้กาํหนด
สิทธิฯ”) ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ.34/2551 
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่และหุน้ท่ีออก
ใหม่เพ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

การปรับสิทธิ 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะต้องดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ เม่ือเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หน่ึง ดงัต่อไปน้ี  

(ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ
แบ่งแยกหุน้ 

(ข) เม่ือบริษทัฯ ไดเ้สนอขายหุ้นสามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือบุคคล
ในวงจาํกดัในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่คาํนวณไดต้ํ่ากว่า ร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทัฯ  

(ค) เม่ือบริษทัฯ เสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป 
และ/หรือบุคคลในวงจาํกดั โดยท่ีหลกัทรัพยน์ั้นให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/ เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั 
หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั (เช่น หุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือ ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญั) โดยท่ีราคาสุทธิต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหม่ เพ่ือรองรับสิทธิดงักล่าวตํ่ากวา่ร้อยละ 90 
ของราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทัฯ  

(ง) เม่ือบริษทัฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  
(จ) เม่ือบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราเงินปันผลร้อยละ 95 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทัฯ ของรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ  ทั้งน้ีในการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิ 
และ/หรือ กาํไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ของแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีนั้น 
จะไม่คาํนึงวา่เวลาท่ีมีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจริง จะเกิดข้ึนในหรือภายหลงัส้ินรอบระยะเวลา
บญัชีนั้น ๆ 

(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใด ๆ อนัทาํใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ 
อนัพึงได ้โดยท่ีเหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ไดก้าํหนดอยูใ่นขอ้ (ก) - (จ) บริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะพิจารณา
เพื่อกาํหนดการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ (หรือปรับจาํนวน
หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิแทนอตัราการใชสิ้ทธิ) อยา่งเป็นธรรม  

ทั้งน้ี คาํจาํกดัความ สูตรการคาํนวณเพ่ือการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ จะเป็นไป
ตามท่ีจะไดร้ะบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิฯ 



วตัถุประสงคข์องการออก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ และ
ประโยชน์ท่ีบริษทัฯ จะพึง
ไดรั้บจากการจดัสรรหุน้
เพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

เพื่อเตรียมความพร้อมและเพ่ิมความแขง็แกร่งดา้นการเงินของบริษทัฯ เพื่อใหบ้ริษทัฯ มีความยดืหยุน่ทาง
การเงินในการดาํเนินโครงการในอนาคต และเพื่อสาํรองไวใ้ชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัฯ เม่ือมีการ
ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ  
นอกจากน้ี บริษทัฯ มีความประสงค์ท่ีจะให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ดงันั้น 
บริษทัฯ จึงดาํเนินการออกและจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) โดยผูถื้อหุ้นเดิมท่ีไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัฯ ไดเ้ม่ือถึงกาํหนดการใชสิ้ทธิตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุน้จะพงึ
ไดรั้บจากการเพ่ิมทุน 

ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิในอนาคต ผูถื้อหุน้
ของบริษทัฯ จะไดรั้บผลประโยชน์เก่ียวเน่ืองจากการท่ีบริษทัฯ จะสามารถนาํเงินทุนท่ีไดจ้ากการใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิไปดาํเนินการต่างๆ เก่ียวขอ้งกบัโครงการในอนาคต
ตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 

 

























 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

 

 

ข้อบงัคบัของ บริษัท สตาร์เฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน)  

(เฉพาะหมวดการประชุมผู้ถือหุ้น และวธีิการลงคะแนนเสียง) 

หมวดท่ี 4 การประชุมผู้ถือหุ้น 

1. การเรียกประชุม 

หมวด 4 ขอ้ 34  
การประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัทให้จดัข้ึน ณ ท้องท่ีอันเป็นท่ีตั้ งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือจะก าหนดให้จัด       

การประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้

หมวด 4 ขอ้ 36 
ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นั้นไม่วา่จะเป็นการประชุมดว้ยตนเองหรือเป็นการประชุมผา่นสืออิเลก็ทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการ

จดัท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม  และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร  
โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่ง
ให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพไ์ม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั ทั้งน้ี หากการเรียกประชุม
ในคราวนั้ นเป็นการเรียกประชุมเพ่ือจัดให้มีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์แทนก็ได ้โดยจะตอ้งจดัส่งและลงโฆษณาทางหนงัสือพิมพต์ามระยะเวลาท่ีก าหนดขา้งตน้  

2.   การมอบฉันทะ 

หมวด 4 ขอ้ 38 
ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นจะมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบฉันทะจะตอ้งท าเป็น

หนงัสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัก าหนด โดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึง
ประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม และอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปน้ี 

(1) จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่
(2) ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 
(3) คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

3. การด าเนินการประชุม 

หมวด 4 ขอ้ 39 
การประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปล่ียนล าดบัระเบียบ

วาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  
เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมครบถว้นแลว้ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า

หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด อาจขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมได ้
ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม หรือเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอเพ่ิมเติมไม่เสร็จ และ

จ าเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณา ใหท่ี้ประชุมก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมระบุ
สถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนการประชุม ทั้งน้ีให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุม 
ในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 



 

 

 

 

หมวด 4 ขอ้ 40 
ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามี         

รองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้ผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

4. องค์ประชุม 

หมวด 4 ขอ้ 37 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมดว้ยตนเองหรือการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บ
มอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ายีสิ่บหา้ (25) คนหรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมี
หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใดเม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็น
องคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้น
นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วนัก่อน 
วนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

5. การลงคะแนนเสียง 

หมวด 4 ขอ้ 41 
ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนน

เลือกตั้งกรรมการ 

หมวด 4 ขอ้ 42 
เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในข้อบังคับน้ี หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะก าหนดไว ้การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติ    

กิจการใด ๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะต้องไดรั้บความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน       
ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น    
ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
2) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั  
3) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้ งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้า

จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
4) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
5) การเพ่ิมทุน และการลดทุน 
6) การออกหุน้กู ้
7) การควบบริษทั หรือการเลิกบริษทั 



 

 

 

 

6. การแต่งตั้งกรรมการ 

หมวด 3 ขอ้ 17 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
ดงัต่อไปน้ี 

1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูเ่ลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคน

เป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ  
จะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 
บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน)  

วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ถือหุ้น บริษัท สตาร์เฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

มาดว้ยตนเอง 
 

ผูไ้ดรั้บมอบฉนัทะ 
 

 

โตะ๊ลงทะเบียนมาดว้ยตนเอง  
(เร่ิม 13.00 น.) 

 

แสดงบตัรประจ าตวั 
 

โตะ๊ลงทะเบียนผูรั้บมอบฉนัทะ (เร่ิม 13.00 น.) 
 

 

ตรวจหนงัสือมอบฉนัทะ 
 

-  แสดงหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารท่ีถูกตอ้งครบถว้น 
-  แสดงส าเนาบตัรประจ าตวัผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงรับรอง
สสสสสสสสสสสส 
 
 

สอบทานและตรวจสอบความถูกตอ้ง
สสสสสสส 

 
รับบตัรลงคะแนน 

 

เขา้หอ้งประชุม 
 

ประธานเปิดประชุม (เวลา 14.00 น.) 
 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดบั 
 

กรณีท่ีมีผูต้อ้งการคดัคา้นหรืองดออกเสียงในวาระใดๆใหย้กมือและกรอกบตัรลงคะแนน 
(ส าหรับผูค้ดัคา้นหรืองดออกเสียง)  

 

เจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูค้ดัคา้น 
หรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน  

 

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อท่ีประชุม 
 

 *กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าทีบ่ริษัทเม่ือเสร็จส้ินการประชุม
ประชุม 



 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 

เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่สิีทธิเข้าร่วมประชุม 

 เพื่อให้การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ของบริษทัจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์   
ต่อผูถื้อหุน้ บริษทัจึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วม
ประชุม เพ่ือให้ผูถื้อหุน้ยดึถือปฏิบติัต่อไป ทั้งน้ี เน่ืองจากผูถื้อหุน้บางรายอาจยงัไม่คุน้เคยกบัขอ้พึงปฏิบติัท่ีน ามาใชใ้นการประชุมวสิามญัผูถื้อ
หุน้ บริษทัจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนัการยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม
แต่ละรายตามท่ีบริษทัจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
1. บุคคลธรรมดา 
1.1 ผู้ถือหุ้นท่ีมีสัญชาติไทย 

(ก) บตัรประจ าตวัของผูถื้อหุน้ (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูม้อบฉนัทะ และบตัรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของผูรั้บมอบฉนัทะ 
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูม้อบฉนัทะ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง  

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 
2. นิติบุคคล  
2.1 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจท่ีไดล้งนามใน                  

หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 
2.2 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือรับรองนิติบุคคล 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจท่ีไดล้งนามใน                  

หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนในต่างประเทศควรมีการรับรอง    
ลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลิคไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวนัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 
 ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมไดต้ั้งแต่เวลา 
13.00 น. ของวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป 

หมายเหตุ  
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท     

เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถื้อหุ้น โดยจดัส่งหนังสือมอบฉันทะท่ีระบุขอ้ความครบถว้นสมบูรณ์แลว้มายงั  
บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ  ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 189/48-49 หมู่3 ถนนเทพารักษ ์ต าบลบางเพรียง อ  าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 
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รายละเอยีดของกรรมการอสิระผู้รับมอบฉันทะ 

ช่ือ  นายขจิตภูมิ สุดศก อายุ  54  ปี สัญชาติ ไทย 

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี (สาขาการตลาด) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (International Marketing)  
Certificate of Financial Management /City University, U.S.A 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ หลกัสูตร Role of  the Chairman Program (RCP)  2563 
หลกัสูตร Strategic Board Master Class (SBM)  2563 
หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leader  2562 
หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)  2561 
หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 2561 
หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP)  2558  

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ต าแหน่ง สถานที่ประกอบการ ช่วงเวลา 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานสินเช่ือธุรกิจธนกิจ 
 

ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต 

บริษทั สตาร์เฟล็กซ์ จ  ากดั (มหาชน) 

บริษทั สตาร์เฟล็กซ์ จ  ากดั (มหาชน) 

บริษทั ธนาคารไทยเครดิต จ ากดั 
(มหาชน) (เพ่ือรายยอ่ย) 

บริษทั ธนาคารไทยเครดิต จ ากดั 
(มหาชน) (เพ่ือรายยอ่ย) 

2561-ปัจจุบนั 

27 ก.พ. 2563-ปัจจุบนั 

2554-2559 
 

2552-2553 

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 2 แห่ง 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 8 เดือน (มี.ค.62-พ.ย.64) 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  หุน้สามญัจ านวน 400,000/1 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.04 (ขอ้มูลการถือหุน้ ณ 14 ก.ย. 64) 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกจิการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังนี ้ ไม่มี 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: /1รวมการถือหุน้ของคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
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รายละเอยีดของกรรมการอสิระผู้รับมอบฉันทะ 

ช่ือ  นายรงค ์หิรัญพานิช    อายุ  60  ปี สัญชาติ ไทย 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 

  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Finance & Marketing Management) 
มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Director Certification Program (DCP)  2563 
 Corporate Governance for Executives (CGE)  2563 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ต าแหน่ง สถานที่ประกอบการ ช่วงเวลา 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเส่ียง 

Executive Vice President, Head of Internal Audit  

Senior Director, Head of Internal Audit  

Senior Vice President, Head of Internal Audit  

First Vice President, Internal Audit & Compliance Department 

Vice President, Internal Audit Department 

EDP Audit Manager 

Assistant Division Manager of IT Department 

Management Information Assistant of MD office 

บริษทั สตาร์เฟล็กซ์ จ  ากดั (มหาชน) 

ธนาคารไทยเครดิต จ ากดั (เพ่ือรายยอ่ย) (มหาชน)  

ธนาคารไทยเครดิต จ ากดั (เพ่ือรายยอ่ย) (มหาชน)  

ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 

ธนาคาร ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

PricewaterhouseCoopers LLP (PWCs) 

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั สตาร์บล็อค จ ากดั (มหาชน) 

มิ.ย. 2563-ปัจจุบนั 

มี.ค. 2563-ปัจจุบนั 

2556-มี.ค. 2563 

2549-2556 

2547-2549 

2538-2547 

2535-2538 

2529-2535 

2528-2529 

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 6 แห่ง 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 2 แห่ง 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนที่อาจท าให้เกดิ- 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 ปี 6 เดือน (พ.ค. 63 – พ.ย. 64) 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  ไม่มี  (ขอ้มูลการถือหุน้ ณ 14 ก.ย. 64) 
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกจิการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มี 
 



 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนท่ี       

วนัที่       เดือน      พ.ศ.    

(1) ขา้พเจา้          สัญชาติ     

อยูบ่า้นเลขท่ี      ถนน      ต าบล/แขวง      

อ  าเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ  ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม    หุน้ และออก 
เสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

หุน้บุริมสิทธิ     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

 (1)        อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  

ถนน                                                                   ต าบล/แขวง                     อ  าเภอ/เขต        

จงัหวดั                     รหสัไปรษณีย ์                   หรือ 

 (2) นายขจิตภุมิ  สุดศก  (กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ)  อาย ุ 54        ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     6                      

ถนน             อุดมสุข  ซอยอุดมสุข 31                    ต าบล/แขวง  บางจาก                   อ  าเภอ/เขต  พระโขนง           

จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร               รหสัไปรษณีย ์ 10260  หรือ 

 (3) นายรงค ์ หิรัญพานิช (กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ)  อาย ุ 60        ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 222/269       

ถนน                         -                                 ต าบล/แขวง  บางบ่อ                   อ  าเภอ/เขต  บางบ่อ           

จงัหวดั  สมุทรปราการ                    รหสัไปรษณีย ์ 10560  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม วิสามญั            
ผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จ  ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่  
189/48-49 หมู่3 ถนนเทพารักษ ์ต าบลบางเพรียง อ  าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ และ/หรือ วนั เวลา สถานท่ี อาจเปล่ียนแปลงได ้

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 
(  ) 
 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 
 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 
 
 
 
 

หมายเหตุ    ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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ปิดอากรแสตมป์ 

20 บาท 



 

หนา้ 1 ของจ านวน 3 หนา้ 
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เขียนท่ี                                      
วนัที่            เดือน    พ.ศ.        

(1) ขา้พเจา้            สัญชาติ   อยูบ่า้นเลขท่ี                    
ถนน      ต าบล/แขวง     อ  าเภอ/เขต                       
จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์    เบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้     

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ  ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ิน                              หุน้ และ       
ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั                      หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                   เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ              หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

 (1)        อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  

ถนน              ต าบล/แขวง                     อ  าเภอ/เขต        จงัหวดั      

รหสัไปรษณีย ์    หรือ 

 (2) นายขจิตภุมิ  สุดศก  (กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ)  อาย ุ 54        ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     6                          

ถนน          อุดมสุข  ซอยอุดมสุข 31        ต าบล/แขวง  บางจาก                   อ  าเภอ/เขต  พระโขนง                

จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร      รหสัไปรษณีย ์ 10260  หรือ 

 (3) นายรงค ์ หิรัญพานิช (กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ)  อาย ุ 60        ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 222/269       

ถนน         -                ต าบล/แขวง  บางบ่อ                   อ  าเภอ/เขต  บางบ่อ           จงัหวดั  สมุทรปราการ      

รหสัไปรษณีย ์ 10560  
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม วิสามัญ              

ผูถื้อหุ้น  คร้ังท่ี 1/2564  ในวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จ  ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่   
189/48-49 หมู่3 ถนนเทพารักษ ์ต าบลบางเพรียง อ  าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ และ/หรือ วนั เวลา สถานท่ี อาจเปล่ียนแปลงได ้

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 วาระท่ี 2 เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง  

  วาระท่ี 3 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และการจดัสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
 (วาระแจง้เพื่อทราบ  ไม่มีการลงคะแนนเสียง) 

วาระท่ี 4 เร่ืองพิจารณาอนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ (Warrant) 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง  

 

 
ปิดอากรแสตมป์ 

20 บาท 



 

หนา้ 2 ของจ านวน 3 หนา้ 
 

วาระท่ี 5 เร่ืองพิจารณาอนุมติัจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง  

วาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4  ของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั           
การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง  

วาระท่ี 7 เร่ืองพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ(ถา้มี) 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือวา่การลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ี        
ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 

(  ) 

 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 

(  ) 
 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 

(  ) 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 

1. ผู ้ถือหุ้น ท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู ้รับมอบฉันท ะเพียงรายเดียวเป็นผู ้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน                      
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 



 

 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั สตาร์เฟล็กซ์ จ  ากัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564       
ในวนัท่ี 3 พฤศจิกายน  2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท สตาร์เฟล็กซ์  จ  ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 189/48-49 หมู่3           
ถนนเทพารักษ ์ต าบลบางเพรียง อ  าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 

วาระท่ี    เร่ือง   
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
วาระท่ี    เร่ือง   
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
วาระท่ี    เร่ือง   
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
วาระท่ี    เร่ือง   
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………. 



 

 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนท่ี     

วนัที่       เดือน   พ.ศ.   

(1) ขา้พเจา้      ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี     ถนน                  
ต าบล/แขวง     อ  าเภอ/เขต     จงัหวดั      
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั       ซ่ึ ง เป็นผู ้ถื อ หุ้นของ
บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม      หุ้นและออกเสียงลง คะแนนได้
เท่ากบั   เสียงดงัน้ี 

หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้

 (1)       อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน                        ต าบล/แขวง                                   อ  าเภอ/เขต                         จงัหวดั             

รหสัไปรษณีย ์              หรือ  

 (2) นายขจิตภุมิ  สุดศก  (กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ)  อาย ุ 54        ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     6                      

ถนน             อุดมสุข  ซอยอุดมสุข 31                    ต าบล/แขวง  บางจาก                   อ  าเภอ/เขต  พระโขนง           

จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร      รหสัไปรษณีย ์ 10260  หรือ 

 (3) นายรงค ์ หิรัญพานิช (กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ)  อาย ุ 60        ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 222/269       

ถนน         -                ต าบล/แขวง  บางบ่อ                   อ  าเภอ/เขต  บางบ่อ           จงัหวดั  สมุทรปราการ      

รหสัไปรษณีย ์ 10560  

 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 

คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ  ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่                
189/48-49 หมู่3 ถนนเทพารักษ ์ต าบลบางเพรียง อ  าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ และ/หรือ วนั เวลา สถานท่ี อาจเปล่ียนแปลงได ้

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

  หุน้สามญั    หุน้และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้        เสียง 
  หุน้บุริมสิทธิ    หุน้และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้        เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด     เสียง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 

วาระท่ี 2 เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย เสียง   ไม่เห็นดว้ย  เสียง   งดออกเสียง เสียง 

วาระท่ี 3 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และการจดัสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
  (วาระแจง้เพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง) 

 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 
 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 



 

 วาระท่ี 4 เร่ืองพิจารณาอนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ (Warrant) 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย เสียง   ไม่เห็นดว้ย  เสียง   งดออกเสียง เสียง 

 วาระท่ี 5 เร่ืองพิจารณาอนุมติัจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย เสียง   ไม่เห็นดว้ย  เสียง   งดออกเสียง เสียง 

วาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4  ของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั                  
การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย เสียง   ไม่เห็นดว้ย เสียง   งดออกเสียง เสียง   

 วาระท่ี 7   เร่ืองพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ(ถา้มี) 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริง
ประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

ลงช่ือ     ผูม้อบฉนัทะ 
(                                 ) 

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(                                 ) 

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(                                 ) 

 
หมายเหตุ 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นใหเ้ท่านั้น 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 



 

 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั สตาร์เฟล็กซ์ จ  ากัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564       
ในวนัท่ี 3 พฤศจิกายน  2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท สตาร์เฟล็กซ์  จ  ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 189/48-49 หมู่3           
ถนนเทพารักษ ์ต าบลบางเพรียง อ  าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 

 
วาระท่ี    เร่ือง              

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย เสียง   ไม่เห็นดว้ย  เสียง   งดออกเสียง เสียง 
 

วาระท่ี    เร่ือง   
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย เสียง   ไม่เห็นดว้ย  เสียง   งดออกเสียง เสียง 
 

วาระท่ี    เร่ือง   
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย เสียง   ไม่เห็นดว้ย  เสียง   งดออกเสียง เสียง 
 

วาระท่ี    เร่ือง   
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย เสียง   ไม่เห็นดว้ย  เสียง   งดออกเสียง เสียง 

 
 
 

------------------------------------------------- 
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แผนทีแ่สดงสถานที่ประชุม 

หอ้งประชุม บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 189/48-49 หมู่3 ถนนเทพารักษ ์ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ 
จงัหวดัสมุทรปราการ 

 


