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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 สิทธิ โซลูชั่น 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) …………………………………..……………………………….…………………….................................…………..อายุ……........................………………….ป                               

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

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

  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 

2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดย ถายทอดสด ณ หองประชุมของบริษัทฯ 

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

พึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

(4) ในการประชุมคร้ังนี้ขาพเจาประสงคจะใหการออกเสียงลงคะแนนเปนไปดังนี้ 
 

  วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564  

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

       วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำป 2564 และแผนงาน ป 2565 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับงวดป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย..................................  ไมเห็นดวย.......................................  งดออกเสียง.............................. 
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  วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรเปนทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผลสำหรับผลการดำเนินงาน ป 2564  

    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

  วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 

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

    การแตงตัง้กรรมการเปนรายบุคคล 

    5.1 นางสาว พัทธนันท เพชรเชิดช ู ตำแหนง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

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

    5.2 พลเอก ธนสร ปองอาณา   ตำแหนง  กรรมการ  

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

 

  วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจำป 2565 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

  วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกำหนดคาสอบบัญช ีประจำป 2565 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

  วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและ

 ไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดได หรือระบุไดไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา 

 หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบ 

 ฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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  กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทำไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนงัสือมอบฉันทะ

ใหถือ เสมือนวาขาพเจาไดกระทำเองทุกประการ 
 

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

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

 

 
                                                                    

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

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

 
 

 

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

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

 
 

 

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

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

 

หมายเหตุ: 1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบง 
   แยกจำนวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

  2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไดขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจำตอแบบ 
   หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  

อากรแสตมป 

20.- บาท 
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ใบประจำตอแบบพิมพหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 

2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 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  หรือที่จะ

พึงเล่ือนไปในวันเวลาสถานที่อื่น 

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

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

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

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

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

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

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

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

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

  วาระที่.................... 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..............................

