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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  (แบบที่กำหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ.2550 

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

 เขียนที่..................................................................................... 

     วัน................เดือน........................................ป........................ 

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

 ตำบล/แขวง...............................................อำเภอ/เขต........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย............................ 

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน) โดยถือหุนรวม 

 จำนวนทั้งส้ิน ............................................................หุน  และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ...................................................เสียง ดังนี้   

 หุนสามัญ...................................................................หุน       ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ...................................................เสียง         

 หุนบุริมสิทธิ...............................................................หุน       ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ...................................................เสียง   

(3) ขอมอบฉันทะให 

 1) …………………………………..……………………………….…………............….....................…………………..อายุ……………………........................….ป                               

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

  อำเภอ/เขต.........................................................จังหวัด...................................................................รหัสไปรษณีย................................ 

 2) …………………………………..……………………………….…………………….................................…………..อายุ………….......................…………….ป                               

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

  อำเภอ/เขต.........................................................จังหวัด....................................................................รหัสไปรษณีย................................ 

 3) มอบฉันทะใหกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งขอบริษัท คือ ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม หรือ นายสุชาย สิริภัทรกุลธร (รายละเอียดประวัติ

กรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 7 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2564) คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของ

ขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 2/2564 ในวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 

14.00 น. เปนการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส โดย ถายทอดสด ณ หองประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 486 โครงการพีเพิล พารค อาคารอี 2 ชั้นที่ 3 

หองเลขที่ 302 ถนนออนนุช แขวงออนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
 

  วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถือหุนประจำป 2564 เมื่อวันที ่29 เมษายน 2564  

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

    เห็นดวย      ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
 

  วาระที่ 2 พิจารณารับทราบแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

  (ไมมีการลงคะแนนในวาระนี้) 

  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

    การแตงตัง้นายจันทอน สิดทิไซ ตำแหนง  กรรมการ  

    เห็นดวย      ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

  วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการชุดยอย 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
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    4.1  นายจันทอน สิดทิไซ ตำแหนง ประธานกรรมการบริหาร 

    เห็นดวย      ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

    4.2 นายคำสอน สิดทิไซ ตำแหนง กรรมการบริหาร และกรรมการพัฒนาธุรกิจ 

    เห็นดวย      ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

  วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเร่ืองเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมชื่อบริษัทฯ ตราประทับของบริษทั และชื่อยอหลักทรัพย 

วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัท และชื่อยอหลักทรัพย 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

    เห็นดวย      ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
 

  วาระที่ 5.2 พจิารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 1 (ชือ่บริษัท) เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขเปล่ียนแปลงชื่อ  

                            บริษัทฯ และตราประทับของบริษัท 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

    เห็นดวย      ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

  วาระที่ 5.3 พจิารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 1, 2, และ 47 เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนชือ่บริษัทฯ และ 

              ตราประทับของบริษัท 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

    เห็นดวย      ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

  วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมวัตถปุระสงคของบริษัท และแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 3  

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

    เห็นดวย      ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
 

  วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเขาทำรายการจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย โดยการขายหุนใน Star Shenton Energy Pty Ltd.   

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

    เห็นดวย      ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

  วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี)  

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

    เห็นดวย      ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและ

 ไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดได หรือระบุไดไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา 

 หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบ 

 ฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทำไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนงัสือมอบฉันทะ

ใหถือ เสมือนวาขาพเจาไดกระทำเองทุกประการ 
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          ลงลายมือชื่อ.........................................................ผูมอบฉันทะ 

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

 
                                                                    

          ลงลายมือชื่อ..........................................................ผูรับมอบฉันทะ 

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

 
 

          ลงลายมือชื่อ..........................................................ผูรับมอบฉันทะ 

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

 
 

          ลงลายมือชื่อ...........................................................ผูรับมอบฉันทะ 

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

 

 

หมายเหตุ: 1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบง 
   แยกจำนวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
  2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
  3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไดขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจำตอแบบ 
   หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  

อากรแสตมป 

20.- บาท 
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ใบประจำตอแบบพิมพหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 

2/2564 ในวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดย ถายทอดสด ณ หองประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 

486 โครงการพีเพิล พารค อาคารอี 2 ชั้นที่ 3 หองเลขที่ 302 ถนนออนนุช แขวงออนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  หรือที่จะพึง

เล่ือนไปในวันเวลาสถานที่อื่น 

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

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

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

    เห็นดวย      ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
 

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

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

    เห็นดวย      ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
 

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

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

    เห็นดวย      ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
 

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

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

    เห็นดวย      ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
 

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

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

    เห็นดวย      ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
 

              วาระที่.....................เร่ือง  เลือกต้ังกรรมการ  ( ตอ ) 

 ชื่อกรรมการ ................................................................................................................ 

    เห็นดวย      ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

                  ชื่อกรรมการ................................................................................................................... 

                    เห็นดวย      ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................................................. 

    เห็นดวย      ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 

หมายเหตุ: 1. โปรดติดอากรแสตมป 20.-บาท 

  2. กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองความถูกตอง) ของผูรับมอบฉันทะพรอมใบมอบฉันทะฉบับนี ้

 


