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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  (แบบท่ีกำหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5 ) พ.ศ.2550 
------------------------------------------------------------ 

 เขียนที่..................................................................................... 
     วัน................เดือน........................................ปี........................ 

(1) ข้าพเจ้า..........................................................................สัญชาติ....................อยู่บ้านเลขที่..................ถนน............................... 
 ตำบล/แขวง.....................................อำเภอ/เขต....................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์.................... 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นรวม 
 จำนวนทั้งสิ้น .........................................................หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................เสียงดังนี้   
 หุ้นสามัญ..............................................................หุ้น        ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................เสียง         
 หุ้นบุริมสิทธิ...........................................................หุ้น        ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................เสียง   

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
 1) …………………………………..……………………………….………………………………..อายุ……………………….ปี                               
  อยู่บ้านเลขที่................................ถนน...............................................ตำบล/แขวง.............................................................. 
  อำเภอ/เขต...................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์................................ 
 2) …………………………………..……………………………….………………………………..อายุ……………………….ปี                               
  อยู่บ้านเลขที่................................ถนน...............................................ตำบล/แขวง.............................................................. 
  อำเภอ/เขต...................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์................................ 
 3) …………………………………..……………………………….………………………………..อายุ……………………….ปี                               
  อยู่บ้านเลขที่................................ถนน...............................................ตำบล/แขวง.............................................................. 
  อำเภอ/เขต...................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์................................ 
   คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ 
  ปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดา 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  
  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

(4) ในการประชุมครั้งนี้ข้าพเจ้าประสงค์จะให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไปดังนี้ 

  วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย..................................  ไม่เห็นด้วย.......................................  งดออกเสียง.............................. 
 
  วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 และแผนงานปี 2561 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย..................................  ไม่เห็นด้วย.......................................  งดออกเสียง.............................. 

  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี   
    สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย..................................  ไม่เห็นด้วย.......................................  งดออกเสียง.............................. 

  วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการต้ังสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชี   
    สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย..................................  ไม่เห็นด้วย.......................................  งดออกเสียง.............................. 
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  วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย..................................  ไม่เห็นด้วย.......................................  งดออกเสียง.............................. 

  วาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6. และข้อ 47. และบริคณห์สนธิ 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย..................................  ไม่เห็นด้วย.......................................  งดออกเสียง.............................. 

  วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป    
    โดยกรรมการที่ออกตามวาระ มีรายนามดังต่อไปนี้ 
    1.) นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล 

    2.) นายคมสันต์ เชษฐโชติศักดิ์ 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย..................................  ไม่เห็นด้วย.......................................  งดออกเสียง.............................. 

  วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย..................................  ไม่เห็นด้วย.......................................  งดออกเสียง.............................. 

  วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย..................................  ไม่เห็นด้วย.......................................  งดออกเสียง.............................. 

  วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย..................................  ไม่เห็นด้วย.......................................  งดออกเสียง.............................. 

X  of X2 4



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (6.2)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและ 
 ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดได้ หรือระบุได้ ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา 
 หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบ 
 ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ 
 เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 

          ลงลายมือชื่อ.........................................................ผู้มอบฉันทะ 
           (........................................................................) 
                                                                    

          ลงลายมือชื่อ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
           (........................................................................) 

          ลงลายมือชื่อ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
           (........................................................................) 

          ลงลายมือชื่อ...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
           (........................................................................) 

หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่ง 
   แยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
  2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุได้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบ 
   หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  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อากรแสตมป์ 
20.- บาท
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ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดา 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาสถานที่อื่น 

------------------------------------------------------------ 

  วาระที่.................... เรื่อง................................................................................................................................................. 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย..................................  ไม่เห็นด้วย.......................................  งดออกเสียง.............................. 

  วาระที่.................... เรื่อง................................................................................................................................................. 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย..................................  ไม่เห็นด้วย.......................................  งดออกเสียง.............................. 

  วาระที่.................... เรื่อง................................................................................................................................................. 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย..................................  ไม่เห็นด้วย.......................................  งดออกเสียง.............................. 

  วาระที่.................... เรื่อง................................................................................................................................................. 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย..................................  ไม่เห็นด้วย.......................................  งดออกเสียง.............................. 

  วาระที่.................... เรื่อง................................................................................................................................................. 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย..................................  ไม่เห็นด้วย.......................................  งดออกเสียง.............................. 

  วาระที่.................... เรื่อง................................................................................................................................................. 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย..................................  ไม่เห็นด้วย.......................................  งดออกเสียง.............................. 

  วาระที่.................... เรื่อง................................................................................................................................................. 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย..................................  ไม่เห็นด้วย.......................................  งดออกเสียง.............................. 

หมายเหตุ: 1. โปรดติดอากรแสตมป์ 20.-บาท 
  2. กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองความถูกต้อง) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมใบมอบฉันทะฉบับนี้
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