
 

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 
บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 

ส่วนท่ี 1 

กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียว 

   ข้าพเจ้า (นาย/ นาง / น.ส. / บริษัท)                 

   โดย (ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล)                 

   เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวน           หุน้ 

   หรือคิดเป็นร้อยละ     ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 

   ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้                   

   โทรศัพท์         โทรศัพท์มือถือ           

   โทรสาร         อีเมล์             

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม 

   ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นรวมกันจำนวน      ราย 

   รวมเป็นจำนวน     หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ   ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 
   โดยมีรายชื่อดังต่อไปน้ี 

 ลำดับที่ 1. ชื่อ (นาย / นาง / น.ส. / บริษัท)                  

   โดย (ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล)                 

   ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน    หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ  

   ที่อยู่                       

                          

   โทรศัพท์         โทรสาร            

 ลำดับที่ 2. ชื่อ (นาย / นาง / น.ส. / บริษัท)                  

   โดย (ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล)                 

   ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน    หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ  

   ที่อยู่                       

                          

   โทรศัพท์         โทรสาร            

 ลำดับที่ 3. ชื่อ (นาย / นาง / น.ส. / บริษัท)                  

   โดย (ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล)                 

   ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน    หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ  

   ที่อยู่                       

                          

   โทรศัพท์         โทรสาร            
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ใบประจำต่อแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม 

ส่วนท่ี 1 

 ลำดับที่      ชื่อ (นาย / นาง / น.ส. / บริษัท)                  

   โดย (ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล)                 

   ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน    หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ  

   ที่อยู่                       

                          

   โทรศัพท์         โทรสาร            

 ลำดับที่      ชื่อ (นาย / นาง / น.ส. / บริษัท)                  

   โดย (ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล)                 

   ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน    หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ  

   ที่อยู่                       

                          

   โทรศัพท์         โทรสาร            

 ลำดับที่      ชื่อ (นาย / นาง / น.ส. / บริษัท)                  

   โดย (ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล)                 

   ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน    หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ  

   ที่อยู่                       

                          

   โทรศัพท์         โทรสาร            

 ลำดับที่      ชื่อ (นาย / นาง / น.ส. / บริษัท)                  

   โดย (ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล)                 

   ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน    หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ  

   ที่อยู่                       

                          

   โทรศัพท์         โทรสาร            

 ลำดับที่      ชื่อ (นาย / นาง / น.ส. / บริษัท)                  

   โดย (ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล)                 

   ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน    หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ  

   ที่อยู่                       

                          

   โทรศัพท์         โทรสาร            
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ส่วนท่ี 2 

  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. เรื่องที่เสนอ :                          

 วัตถุประสงค์  :  เพื่อทราบ       เพื่อพิจารณา 

 รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ                     

                          

                          
 
2. เรื่องที่เสนอ :                          

 วัตถุประสงค์  :  เพื่อทราบ       เพื่อพิจารณา 

 รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ                     

                          

                          
 
3. เรื่องที่เสนอ :                          

 วัตถุประสงค์  :  เพื่อทราบ       เพื่อพิจารณา 

 รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ                     

                          

                          

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบ 
ทั้งหมด ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 

         ลงนาม          ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 
            (          ) 

         ลงนาม          ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2 
            (          ) 

         ลงนาม          ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 3 
            (          ) 

         วันที่            

หมายเหตุ : กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลให้ลงนามและระบุชื่อผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ พร้อมทั้งประทับตราสําคัญบริษัทฯ (ถ้ามี) 
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ใบประจำต่อแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม 

ส่วนท่ี 2 

  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
 
         เรื่องที่เสนอ :                          

 วัตถุประสงค์  :  เพื่อทราบ       เพื่อพิจารณา 

 รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ                     

                          

                          
 
         เรื่องที่เสนอ :                          

 วัตถุประสงค์  :  เพื่อทราบ       เพื่อพิจารณา 

 รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ                     

                          

                          
 
         เรื่องที่เสนอ :                          

 วัตถุประสงค์  :  เพื่อทราบ       เพื่อพิจารณา 

 รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ                     

                          

                          

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบ 
ทั้งหมด ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 

         ลงนาม          ผู้ถือหุ้นลำดับที่        
            (          ) 

         ลงนาม          ผู้ถือหุ้นลำดับที่        
            (          ) 

         ลงนาม          ผู้ถือหุ้นลำดับที่        
            (          ) 

         วันที่            

หมายเหตุ : กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลให้ลงนามและระบุชื่อผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ พร้อมทั้งประทับตราสําคัญบริษัทฯ (ถ้ามี) 
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