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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  (แบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

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

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

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

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

(1) ขาพเจา................................................................................สัญชาติ......................อยูบานเลขที.่............................ถนน...................................... 

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

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

 จํานวนทั้งส้ิน ............................................................หุน  และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ...................................................เสียงดังนี้   

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

 หุนบุริมสิทธ.ิ..............................................................หุน       ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ...................................................เสียง   

(3) ขอมอบฉันทะให 

 1) …………………………………..……………………………….…………............….....................…………………..อาย…ุ…………………........................….ป                               

  อยูบานเลขที.่.......................................ถนน..........................................................ตําบล/แขวง.............................................................. 

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

 2) …………………………………..……………………………….…………………….................................…………..อาย…ุ……….......................…………….ป                               

  อยูบานเลขที.่.......................................ถนน..........................................................ตําบล/แขวง.............................................................. 

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

 3) …………………………………..……………………………….…………………….................................…………..อาย…ุ…........................………………….ป                               

  อยูบานเลขที.่.......................................ถนน..........................................................ตําบล/แขวง.............................................................. 

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

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ใน

วันที่ 21 กรกฏาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองรัชดา 1 โรงแรมเจาพระยาปารค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

(4) ในการประชุมคร้ังนี้ขาพเจาประสงคจะใหการออกเสียงลงคะแนนเปนไปดังนี้ 
 

  วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถือหุน ประจําป 2562  

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

  วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจาํป 2562 และแผนงาน ป 2563  

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับงวดป ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

  วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ป 2562  

     (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย..................................  ไมเห็นดวย.......................................  งดออกเสียง.............................. 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 

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

    การแตงตัง้กรรมการเปนรายบุคคล 

    5.1 พล.ต.ต.หญิง ดร.จิรารักษ สิทธิพันธุ  ตําแหนง  กรรมการ  

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

    5.2 นายอมรศักด์ิ สาลีพัฒนผล   ตําแหนง  กรรมการ  

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

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2563 

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกาํหนดคาสอบบัญช ีประจาํป 2563 

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถาม)ี 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและ

 ไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดได หรือระบุไดไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา 

 หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบ 

 ฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนงัสือมอบฉันทะ

ใหถือ เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 

          ลงลายมือชื่อ.........................................................ผูมอบฉันทะ 

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

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

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

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

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

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

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

อากรแสตมป 

20.- บาท 
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หมายเหตุ: 1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบง 
    แยกจาํนวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
  2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไดขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบ 
    หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
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ใบประจาํตอแบบพิมพหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2563 ในวันท่ี 30 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ หองรัชดา 1 โรงแรมเจาพระยาปารค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวันเวลาสถานที่อื่น 

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

  วาระที.่................... เร่ือง................................................................................................................................................. 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

  วาระที.่................... เร่ือง................................................................................................................................................. 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

  วาระที.่................... เร่ือง................................................................................................................................................. 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

  วาระที.่................... เร่ือง................................................................................................................................................. 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

  วาระที.่................... เร่ือง................................................................................................................................................. 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    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 ้

 


	เห็นด้วย.................................. ไม่เห็นด้วย.......................................  งดออกเสียง..............................
	เห็นด้วย.................................. ไม่เห็นด้วย.......................................  งดออกเสียง..............................

