
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศท่ีแต่งต้ังคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่าน้ัน) 

Proxy (Form C) (For foreign shareholders who have custodians in Thailand Only) 

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

             เขียนที่..................................................................................... 
             Written at            
             วัน................เดือน........................................ปี......................... 
             Date              Month                                  Year     

(1) ข้าพเจ้า………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 I/We 
 สํานักงานต้ังอยู่เลขที่......................................... ถนน................................................ ตําบล/แขวง............................................... 
 Office Address       Road      Tambon/ Khwaeng 
 อําเภอ/เขต จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย์......................................... 
 Province        Postal Code 
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ (ผู้ถือหุ้น)................................................................................... 
 As a Custodian for (Shareholders ‘name) 
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ   บริษัท   สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค   จํากัด   (มหาชน) 
 being a shareholder of  Star Universal Network Public Company Limited 
  โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม........................................ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................เสียง ดังนี้ 
  Holding the total amount of                 shares and have the rights to vote equal to       Votes as follows: 
   หุ้นสามัญ......................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................................เสียง 
   Ordinary shares                  shares, have the rights to vote equal to            Votes 
   หุ้นบุริมสิทธิ......................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................................เสียง 
   Preference  shares                  shares, have the rights to vote equal to            Votes 

(2) ขอมอบฉันทะให้  
 Hereby appoint  
   1. ชื่อ................................................................... อายุ..........ปี อยู่เลขที่............................................................ 
    Name                                 age  years, residing at 
    ถนน........................................ ตำบล/แขวง.............................................. อําเภอ/เขต........................................ 
    Road                                     Tambon/ Khwaeng     Amphur/ khet 
    จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์................................... หรือ 
    Province     Postal Code     or 
   2. ชื่อ................................................................... อายุ..........ปี อยู่เลขที่............................................................ 
    Name                                 age  years, residing at 
    ถนน........................................ ตำบล/แขวง.............................................. อําเภอ/เขต........................................ 
    Road                                     Tambon/ Khwaeng     Amphur/ khet 
    จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์................................... หรือ 
    Province     Postal Code     or 
   3. ชื่อ................................................................... อายุ..........ปี อยู่เลขที่............................................................ 
    Name                                 age  years, residing at 
    ถนน........................................ ตำบล/แขวง.............................................. อําเภอ/เขต........................................ 
    Road                                     Tambon/ Khwaeng     Amphur/ khet 
    จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์................................... 
    Province     Postal Code     
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อากรแสตมป์ 
20.- บาท



  คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561  เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดา 2 โรงแรมโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
  Any one of the above person as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of 
Shareholder for the year 2018 on April 27, 2018 at 02.00 p.m., at the Ratchada 2 Room Chaophya Park Hotel, 247 
Rachadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400 or such other date, time and place if the meeting is rescheduled 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
  I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
  มอบฉันทะตามจำนวนหน่วยทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
  To grant the total amount of shareholding and having the right to vote 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้ 
 In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
  วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2561 
  Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018   
    which was held on February 2, 2018. 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

    เห็นด้วย..................................  ไม่เห็นด้วย.......................................  งดออกเสียง..............................   
    Approve      Disapprove      Abstain 

  วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 และแผนงานปี 2561 
  Agenda 2 To consider and acknowledge the Company’s performance and its subsidiaries for the year 2017 and   
    2018 plan. 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

    เห็นด้วย..................................  ไม่เห็นด้วย.......................................  งดออกเสียง..............................   
    Approve      Disapprove      Abstain 

  วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี    
    ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
  Agenda 3 To consider and approve the financial statements of the Company and the auditor's report      
    for the period ended December 31, 2017. 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

    เห็นด้วย..................................  ไม่เห็นด้วย.......................................  งดออกเสียง..............................   
    Approve      Disapprove      Abstain 

  วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการต้ังสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชี     
  Agenda 4 To consider and approve providing legal reserves for the period ended December 31,       
    2017. 
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   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

    เห็นด้วย..................................  ไม่เห็นด้วย.......................................  งดออกเสียง..............................   
    Approve      Disapprove      Abstain 

  วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ของรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
  Agenda 5 To consider and approve no dividend payment. 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

    เห็นด้วย..................................  ไม่เห็นด้วย.......................................  งดออกเสียง..............................   
    Approve      Disapprove      Abstain 

  วาระท่ี 6 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6. และข้อ 47. และบริคณห์สนธิ 
  Agenda 6 To consider and approve the amendment of Articles 6 and 47 of the Company’s Articles of      
    Association. 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

    เห็นด้วย..................................  ไม่เห็นด้วย.......................................  งดออกเสียง..............................   
    Approve      Disapprove      Abstain 

  วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป โดยกรรมการ 
    ท่ีออกตามวาระ มีรายนามดังต่อไปน้ี 
    1.) นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล 
    2.) นายคมสันต์ เชษฐโชติศักดิ์ 
  Agenda 7 To consider and approve the appointment of directors to replace those retiring. Directors      
    who retire by rotation are as follows: 
    1.) Mr. Chatchawan Triamvicharnkul 
    2.) Mr. Komsan  Chetchotisak 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

    เห็นด้วย..................................  ไม่เห็นด้วย.......................................  งดออกเสียง..............................   
    Approve      Disapprove      Abstain 
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  วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 
  Agenda 8 To consider and approve the Directors' remuneration. 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

    เห็นด้วย..................................  ไม่เห็นด้วย.......................................  งดออกเสียง..............................   
    Approve      Disapprove      Abstain 

  วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 
  Agenda 9 To consider and approve the appointment of auditors and fee for the year 2018. 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

    เห็นด้วย..................................  ไม่เห็นด้วย.......................................  งดออกเสียง..............................   
    Approve      Disapprove      Abstain 

  วาระท่ี 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
  Agenda 10 Other considerations 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

    เห็นด้วย..................................  ไม่เห็นด้วย.......................................  งดออกเสียง..............................   
    Approve      Disapprove      Abstain 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่
ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the 
number of his or her shares between many proxies in order to split his or her votes. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะ
มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 If I/we have not specified my/our voting intention for any item on this agenda or not specified my/our voting intention 
clearly or if the meeting considered any additional matters or proposals not listed on the foregoing mentioned agenda including 
any amendment or addition, the proxy shall have the right to consider these matters and vote on my/our behalf as he/she may 
deem appropriate in all respects. 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
 For any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by myself/ourselves in all 
respects unless the proxy does note vote in accordance with the directions I/we have given on this form. 
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         ลงลายมือชื่อ/Signed...........................................................ผู้มอบฉันทะ/Shareholder 
                   (...........................................................) 
                                                                    

         ลงลายมือชื่อ/Signed...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                   (...........................................................) 

         ลงลายมือชื่อ/Signed...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                   (...........................................................) 

         ลงลายมือชื่อ/Signed...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                   (...........................................................) 
หมายเหตุ Remarks: 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้ คัสโตเดียน (Custodian) ใน  
 ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
 The Proxy Form C shall be applicable only for the shareholders listed in the share register book as the foreign investors   
 appointing the Custodian in Thailand 
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ The following documents shall be attached with the Proxy Form: 
 (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
  Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 
 (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
  Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business. 
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้  
 ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not    
 allocate the number of shares to several proxies to vote separately. 
4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each  
 nominated director individually. 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือ  
 มอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ 
 In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the    
 shareholders in the Regular Continued Proxy Form as enclosed. 
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งต้ังคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น) 

Supplemental Proxy Form C 
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand Only) 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 
This supplemental proxy is granted by a shareholder of Star Universal Network Public Company Limited. 

------------------------------------------------------------ 
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561  เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดา 2 โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาสถานที่อื่น 
 For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018 on April 27, 2018 at 02.00 p.m., at the Ratchada 2 
Room Chaophya Park Hotel, 247 Rachadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400, or such other date, time and place if the 
meeting is rescheduled. 

  วาระที่.................... เรื่อง................................................................................................................................................ 
  Agenda   Re: 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 
    เห็นด้วย..................................  ไม่เห็นด้วย.......................................  งดออกเสียง.............................. 
    Approve      Disapprove      Abstain 
  วาระที่.................... เรื่อง................................................................................................................................................ 
  Agenda   Re: 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 
    เห็นด้วย..................................  ไม่เห็นด้วย.......................................  งดออกเสียง.............................. 
    Approve      Disapprove      Abstain 
  วาระที่.................... เรื่อง................................................................................................................................................ 
  Agenda   Re: 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 
    เห็นด้วย..................................  ไม่เห็นด้วย.......................................  งดออกเสียง.............................. 
    Approve      Disapprove      Abstain 
  วาระที่.................... เรื่อง................................................................................................................................................ 
  Agenda   Re: 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 
    เห็นด้วย..................................  ไม่เห็นด้วย.......................................  งดออกเสียง.............................. 
    Approve      Disapprove      Abstain 
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  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
  I/We certified that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 

         ลงลายมือชื่อ/Signed...........................................................ผู้มอบฉันทะ/Shareholder 
                   (...........................................................) 
                                                                    

         ลงลายมือชื่อ/Signed...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                   (...........................................................) 

         ลงลายมือชื่อ/Signed...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                   (...........................................................) 

         ลงลายมือชื่อ/Signed...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                   (...........................................................)
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