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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 Limited. 

 โดยถอืหุนจำนวนทั้งส้ินรวม..........................................................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  

   หุนบุริมสิทธิ...........................................................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ............................................เสียง 

       preference 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...........................................................รหัสไปรษณีย................................................ 

       Ampur/Khet     Province    Postal Code 

 มอบฉันทะใหกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งขอบริษัท คือ ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม หรือนายสุชาย สิริภัทรกุลธร  

Appoint any one of the following member of the Independent Directors of the Company is Asst. Prof. Dr.Siridech 

Kumsuprom or Mr.Suchai Siripatarakulthon  

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 7 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถอืหุน คร้ังที่ 2/2564) 
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(Detail of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 7 of the Notice of the 

Extraordianary General Meeting of Shareholders No.2/2021) 

 

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. 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามญัผูถือหุน คร้ังที่ 2/2564 ใน

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. เปนการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส โดย ถายทอดสด ณ หองประชุมของบริษัทฯ เลขท่ี 486 โครงการพีเพิล พารค อาคารอี 

2 ชั้นที่ 3 หองเลขที่ 302 ถนนออนนุช แขวงออนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา  และสถานที่อื่นดวย 

Anyone of the above as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General 

Meeting No. 2/2021 held on Wednesday 29 December 2021 at 2.00 P.M. which is an electronic meeting via electronic media broadcast 

lives at the Company's meeting room No.486 People Park Community Mall, E2 Building, 3rd Floor, Room no.302, Onnut Rd., Onnut, Suan 

Luang, Bangkok, 10250 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)    ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

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

 

 วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 

  To consider and approve the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on April 29, 2021.       

           ใหผูรับมอบฉันทะรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564  แทนขาพเจา 

               The proxy holder certified the minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on behalf of me. 
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 วาระที่ 2   เร่ือง พจิารณารับทราบแผนการดำเนินธุรกจิของบริษัท 

               To consider and acknowledge the Company's business plan.  

                            (ไมมีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of Votes in this agenda) 

  

 วาระที่ 3  เร่ือง   พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก 

               To consider and approve the appointment of new directors in substitution for the resigned director. 

 (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: 

  การแตงต้ังนายจันทอน สิดทิไซ ตำแหนง กรรมการ 

       Approve the re-election of Mr. Chanthone Sitthixay: Directors 

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

     Approve                       votes       Disapprove                          votes        Abstain                           votes 

 
 วาระที่ 4  เร่ือง   พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการชุดยอย 

               To consider and approve the appointment of the Sub-Committees. 

 (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: 

4.1 นายจันทอน สิดทิไซ ตำแหนง ประธานกรรมการบริหาร   

Mr. Chanthone Sitthixay as Chairman of Executive Committee. 

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

     Approve                       votes       Disapprove                          votes        Abstain                           votes 

4.2 นายคำสอน สิดทิไซ ตำแหนง กรรมการบริหาร และกรรมการพัฒนาธุรกิจ 

Mr. Khamsone Sitthixay as Executive Committee and Business Development Committee. 

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

     Approve                       votes       Disapprove                          votes        Abstain                           votes 

 
 วารที่ 5 เร่ือง  พิจารณาอนุมัติเร่ืองเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมชื่อบริษัท และตราประทับของบริษัท และชื่อยอหลักทรัพย 

  To consider and approve the matters which related to the amendment of Company’s name and the Company's seal  

  and securities abbreviation. 

 วาระที่ 5.1  เร่ือง  พิจารณาอนุมัติการแกไขเปล่ียนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัท และชื่อยอหลักทรัพย 

To consider and approve the amendment of the Company’s name change and the Company's seal and securities 

abbreviation. 

  (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

           The proxy shall have the right on my/our behalf to conside and approve independently as it deems appropriate. 
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  (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 5.2    เร่ือง พจิารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อใหสอดคลองกับการแกเปล่ียนแปลงชื่อบริษัท 

                To consider and approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association Clause 1. (Company’s  

                Name) to reflect the change of the Company’s name. 

 (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 5.3    เร่ือง พจิารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 1, 2, และ 47 เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนชื่อบริษัท และตราประทับ 

                                ของบริษัท 

               To consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association Articles 1, 2, and 47 to reflect the  

                            change of Company’s name and the Company’s seal. 

               (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 6   เร่ือง พิจารณาอนุมัติเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท และแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 3. 

               To consider and approve the amendment of the Company's objectives and the Memorandum of Association Clause 3.  

 (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 พิจารณาอนุมัติการเขาทำรายการจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย โดยการขายหุนใน Star Shenton Energy Pty Ltd. 

               To consider and approve the disposition of asset by selling ordinary shares of Star Shenton Energy Pty Ltd.  

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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           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) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมถอืเปน

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 รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ

ลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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. 

  

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทำไปในการประชุม 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...................................................................ผูมอบฉนัทะ  

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

     Signed       Appointer 

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

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

     Signed         Proxy 

อากรแสตมป 

20.- บาท 

Duty Stamp 

20 Baht 
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                                             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)  หนังสือมอบอำนาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (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. 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ 

ค. ตามแนบ  

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the Appointer may use 

the Attachment of Proxy Form C. as attached. 
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ใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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. 
 

 ในการประชุมวิสามญัผูถือหุน คร้ังที่ 2/2564 ในวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. เปนการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส โดย ถายทอดสด ณ 

หองประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 486 โครงการพีเพิล พารค อาคารอ ี2 ชั้นที่ 3 หองเลขที่ 302 ถนนออนนุช แขวงออนนชุ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา  และสถานที่อื่นดวย 

 At the the Extraordinary General Meeting No.2/2021 held on Wednesday 29 December 2021 at 2.00 P.M. which is an electronic 

meeting via electronic media broadcast lives at the Company's meeting room No.486 People Park Community Mall, E2 Building, 3rd Floor, 

Room no.302, Onnut Rd., Onnut, Suan Luang, Bangkok, 10250 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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  (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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 (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 
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