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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  

Proxy (Form C.) 

(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 
(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share deposite adn keeper) 

...................................................................................................................................................................................... 

    เลขทะเบียนผูถือหุน............................................................                                     เขยีนท่ี.................................................................................................. 

    Shareholder Registration number                 Written at 

                                                                             วันท่ี...........................เดือน.................................พ.ศ ........................... 

        Date             Month  Year 

(1)    ขาพเจา..................................................................................สัญชาติ.............................................................อยูบานเลขที่................................................... 

I/We     Nationality   Address 

ถนน..........................................................ตําบล/แขวง..................................................................อําเภอ/เขต..................................................................... 

Road           Tambol/Kwang                          Amphur/Khet    

จังหวัด...........................................................................................รหัสไปรษณีย.......................................................... 

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ............................................................................................................................... 

As the Custodian of  

เปนผูถือหุนของบริษัท  สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 

Being a shareholder of Star Universal Network Public Company Limeted 

 โดยถอืหุนจาํนวนทั้งส้ินรวม..........................................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ...........................................เสียง ดังนี้ 

 holding the total amount of                                     shares and have the rights to vote equal to               votes as follows: 

   หุนสามัญ..............................................................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ............................................เสียง 

       ordinary share          shares and have the rights to vote equal to                   votes  

(2)    ขอมอบฉันทะให (ผูถอืหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทก็ได โดยมีประวัติตามเอกสารแนบ) 

Hereby appoint (The shareholde may appoint the independent Directors of the company to be the proxy holder. The profile of 

the Independent directors is attached for information) 

 (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................................................................................อาย.ุ...............................ป 

Name                   Age                   Years 

     อยูบานเลขที่.....................................ถนน..............................................................ตําบล/แขวง................................................................................. 

        Resident at            Road         Tumbon/Kwang 

     อําเภอ/เขต.....................................................................จังหวัด...........................................................รหสัไปรษณีย................................................ 

       Ampur/Khet     Province    Postal Code 

 มอบฉันทะใหกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งขอบริษัท คือ พลเอก ธนสร ปองอาณา หรือ นาย ชัชวาล เตรียมวิจารณกุล 

Appoint any one of the following member of the Independent Directors of the Company is General Thasorn PongArna or 

Mr. Chatchawan Triamvicharnkul 

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจาํป 2563) 

(Detail of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 8 of the Notice of the 2020 

Annual General Meeting of Shareholders) 
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ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผูรับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไมสามารถเขาประชุมได ใหกรรมการอิสระที่เหลือเปนผูรับมอบฉันทะแทนกรรมการ

อิสระที่ไมสามารถเขารวมประชุม 

In this regard, in the case where any of such members of the Independents Directors in unable to attend the meeting, the 

other members of the independents Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the independent Director who is 

unable to attend the meeting. 

        เปนผูแทนของขาพเจาเพือ่เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563  ในวันที่  21 กรกฎาคม  

2563  เวลา  14.00 น.   ณ  หองรัชดา 1 โรงแรมเจาพระยาปารค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  หรือที่จะพึงเล่ือนไปใน

วัน เวลา  และสถานที่อื่นดวย 

        as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders of 

Star Universal Network Public Company Limited on  Tuesday 21, July 2020 at 2 p.m., at the Ratchada 1,  Chaphaya Park Hotel, 247 

Ratchadaphisek Rd, Din Daeng, Bangkok 10400 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

 

(3)    ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังนี้ 

I/We authorized the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows: 

    มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดทีถ่ือและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนนได 

       Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares of shares with voting right I/We hold 

 มอบฉันทะบางสวน คือ 

     Grant certain of my/our proxy as follows: 

 หุนสามัญ......................................................หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.......................................................เสียง 

     Ordinary share                               share and have the right to vote equal to                           votes 

                หุนบุริมสิทธิ.................................................หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได........................................................เสียง 

     Prederence share  share and have the right to vote equal to                           votes 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด.....................................................................เสียง 

Total Voting right votes                                                                 votes 
 

(4)    ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ดังนี้ 

I/We authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows: 

 

 วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562  

  To consider and approve the Minute of the 2019 Annual General Meeting for the Shareholders. 

       ใหผูรับมอบฉันทะรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562  แทนขาพเจา 

               The proxy holder certified the minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on behalf of me. 

  

 วาระที่ 2   เร่ือง พจิารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจาํป 2562 และแผนงาน ป 2563      

               To acknowledge the Company’s performance of 2019 and business plan of 2020 

                            (ไมมีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of Votes in this agenda) 

                       ใหผูรับมอบฉันทะรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2562 และแผนงาน ป 2563 แทนขาพเจา     

               The proxy holder is informed of the company's performance for the year 2019 and the 2020 plan for me. 
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 วาระที่ 3  เร่ือง  พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) และงบกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับงวดป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

  To consider the auditor’s report and approve the Financial Statements of the Company for the year  

  ended 31 December 2019. 

 (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

           The proxy shall have the right on my/our behalf to conside and approve independently as it deems appropriate. 

  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

        The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

      เห็นดวย....................................เสียง   ไมเห็นดวย.......................................เสียง   งดออกเสียง.......................................เสียง 

                                 Approve                           votes       Disapprove                               votes        Abstain                                    votes 

                   

       วาระที่ 4    เร่ือง พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนนิงาน ประจําป 2562 

                To approve the omission of the retained earnings and dividend payment for the performance of 2019 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

           The proxy shall have the right on my/our behalf to conside and approve independently as it deems appropriate. 

  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

        The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

      เห็นดวย....................................เสียง   ไมเห็นดวย.......................................เสียง   งดออกเสียง.......................................เสียง 

                                 Approve                           votes       Disapprove                               votes        Abstain                                    votes 
 

 วาระที่ 5  เร่ือง   พจิารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

               To consider and approve the re-election of directors, who are dued to retire by rotation 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

           The proxy shall have the right on my/our behalf to conside and approve independently as it deems appropriate. 

  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

        The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

  การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด 

      Approve the election of the entire Board of Directors, 

 เห็นดวย.....................................เสียง    ไมเห็นดวย.......................................เสียง  งดออกเสียง....................................เสียง         

       Approve                       votes       Disapprove                          votes        Abstain                           votes 

  การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

       Approve the election of the individual certain directors as follows: 

 พล.ต.ต.หญิง ดร.จิรารักษ สิทธิพันธุ 

 Name : Pol.Maj.Gen.Dr.Chirarak Sitthiphand 

                                    เห็นดวย.....................................เสียง  ไมเห็นดวย.........................................เสียง งดออกเสียง......................................เสียง   

     Approve                       votes       Disapprove                          votes        Abstain                           votes 
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 นายอมรศักด์ิ สาลีพัฒนผล 

 Name : Mr.Amornsak Saleepatanaphol 

            เห็นดวย.....................................เสียง   ไมเห็นดวย.......................................เสียง  งดออกเสียง......................................เสียง   

     Approve                       votes       Disapprove                          votes        Abstain                           votes 

 

 วาระที่ 6   เร่ือง  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2563 

               To consider and approve the determination of directors’ remuneration of 2020 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

           The proxy shall have the right on my/our behalf to conside and approve independently as it deems appropriate. 

  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

        The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

      เห็นดวย....................................เสียง   ไมเห็นดวย.......................................เสียง   งดออกเสียง.......................................เสียง 

                                 Approve                           votes       Disapprove                               votes        Abstain                                    votes 
 

วาระที่ 7   เร่ือง  พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2563 

             To consider and approve the appointment of the Company’s auditor and the determination of the audit fee for 2020 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

           The proxy shall have the right on my/our behalf to conside and approve independently as it deems appropriate. 

  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

        The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

      เห็นดวย....................................เสียง   ไมเห็นดวย.......................................เสียง   งดออกเสียง.......................................เสียง 

                                 Approve                           votes       Disapprove                               votes        Abstain                                    votes 

  

วาระที่ 8 เร่ือง   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

            To consider other matters (if any) 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

           The proxy shall have the right on my/our behalf to conside and approve independently as it deems appropriate. 

  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

        The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

      เห็นดวย....................................เสียง   ไมเห็นดวย.......................................เสียง   งดออกเสียง.......................................เสียง 

                                 Approve                           votes       Disapprove                               votes        Abstain                                    votes 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปน

การลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

                Voting of proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and shall not consitute 

 my/our voting as a shareholder. 

 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน

เร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใดใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและ

ลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or have specified unclear instruction or in case the 

meetingconsiders or passes resolutions in any matters other than these specified above, including in case is any amemdment or 

addittion of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects. 

  

 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือ

เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 Any Business carried on by the proxy holder in the said meeting, except where the proxy holder does not vote as I/We 

specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects 

 

                                                         ลงชื่อ...................................................................ผูมอบฉันทะ  

                                                             (................................................................) 

     Signed       Appointer 

                                           ลงชื่อ................................................................ผูรับมอบฉันทะ 

                                                                       (.............................................................) 

     Signed         Proxy 

                                             ลงชื่อ................................................................ผูรับมอบฉันทะ 

                                                                       (............................................................) 

     Signed                                                 Proxy 

                                               ลงชื่อ...............................................................ผูรับมอบฉันทะ 

                                                                       (.............................................................) 

     Signed      Proxy 

หมายเหตุ 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชือ่ในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 

The Proxy Form C is used only if the shareholder whose name appears on the register is a foreign investor and has appointed a 

custodian in Thailand to be the custodian of the shares. 

2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

Documents to be attached with the proxy form: 

(1)  หนังสือมอบอาํนาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

     Power of attorney from shareholders to allow the Custodian to sign the proxy on their behalf 

(2)  หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 

     Letter confirming that the signatory of the proxy on behalf Licensed Custodian business 

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบ

ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the 

number of shareholders to several proxies for splitting vote 

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

For agenda appointing directiors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed. 
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ใบประจาํตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Attachment to Proxy Form C. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 

A proxy is granted by a shareholder of Star Universal Network Public Company Limited. 

 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2563  ในวันอังคารที่ 21 กรกฏาคม  2563  เวลา  14.00 น.   ณ  หองรัชดา 1 โรงแรมเจาพระยาปารค เลขที ่

247 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา  และสถานที่อื่นดวย 

               At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Thuesday, July 21, 2020 at 2 p.m., at the Ratchada 1,  Chaphaya Park 

Hotel, 247 Ratchadaphisek Rd, Din Daeng, Bangkok 10400 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

............................................................................................................... 

 วาระที่........................................เร่ือง........................................................................................................... 

 Agenda Item no.....................Re :........................................................................................................... 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

           The proxy shall have the right on my/our behalf to conside and approve independently as it deems appropriate. 

  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

        The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

      เห็นดวย....................................เสียง   ไมเห็นดวย.......................................เสียง   งดออกเสียง.......................................เสียง 

                                 Approve                           votes       Disapprove                               votes        Abstain                                    votes 
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