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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.)     (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(affixed with 20 baht stamp duty) 

 

 เขียนที่               ___     _______   
 Written at 
 วนัที่  __ เดือน           พ.ศ.    _____       
 Date     Month           Year 

 
 
(1)   ข้าพเจ้า                                                                                                                                 สญัชาติ _                    _ 
            I/We Nationality 
 ที่อยู ่        _________________________________________________________________________________________________________ 

Address 
   ____________________________________________________________________________________________            _______ 
 
 
 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) “บริษัท” 

Being a shareholder of The Platinum Group Public Company Limited “Company”   
       
 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม  หุ้น      และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง  ดงันี ้ 
             Holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows: 

 หุ้นสามญั  หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง  
      Ordinary share  shares  and have the right to vote equal to  votes 
 หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง 
      Preference share shares  and have the right to vote equal to   votes 

 
 
(3)  ขอมอบฉันทะให้  (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้) 
 Hereby appoint     (The shareholder may appoint the Independent director of the company to be the proxy) 
 
 
  1.  ชื่อ                                                             ___________________________________                อาย ุ  _   _ __     ___ ปี   

 Name                                        age                              years 
 อยูบ้่านเลขที_่            _ถนน_                   ___________      __  _                                    ต าบล/แขวง_                           ____          
 Residing at                 Road                                                                                      Tambol/Khwaeng       
 อ าเภอ/เขต__                                        ___จงัหวดั__                                 ____ __   รหสัไปรษณีย์ ___            _______หรือ 
 Amphur/Khet                                            Province                                                      Postal Code                                 or 
 
   

  2.  ชื่อ                                                     ___________________________________                อาย ุ  _  _ __     ___ ปี   
 Name                                                                                                                                            age                      years 
 อยูบ้่านเลขที_่                 ถนน_                   ___________      __                                  _ต าบล/แขวง_                                 _____          
 Residing at                   Road                                                                                  Tambol/Khwaeng   
 อ าเภอ/เขต__                                         ___จงัหวดั__                                         ____ ___ รหสัไปรษณีย์ ___            _______หรือ 
 Amphur/Khet                                             Province                                                        Postal Code                      or 

   
 
 3.  ชื่อ __________________________________________________________________________  อาย ุ ______________ ปี   

 Name                                                                                                                                            age                    years 
 อยูบ้่านเลขที_่_____________ถนน_____________________________________ต าบล/แขวง________________________________ 
 Residing at                          Road                                                               Tambol/Khwaeng   
 อ าเภอ/เขต_____________________________จงัหวดั_______________________________ รหสัไปรษณีย์ ____________________ 

 Amphur/Khet                                      Province                                                      Postal Code  
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า   เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น          

ประจ าปี 2560 ในวนัที่ 25 เมษายน 2560 เวลา14.00 น. ณ ห้องประชมุแซฟไฟร์ ชัน้ 7 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตนู า้ เลขที่ 220 ถนน
เพชรบรีุ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 
One of this as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of 

shareholders 2017 on April 25, 2017 at 2 p.m. at Sapphire Conference Room, 7 th Floor, Novotel Bangkok Platinum Pratunam hotel, 
No 220 Phetchaburi Road, Ratchathewi, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:  
 
  

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 
Agenda No. 1 To consider adopting the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2016   
 
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
              To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
             To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                                  เห็นด้วย                                   ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสียง  
                                            Approve                               Disapprove               Abstain  

 
  

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559   
Agenda No. 2 To acknowledge the Company’s 2016 operation result 
 
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
             To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
             To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                                  เห็นด้วย                                   ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสียง  

                              Approve                              Disapprove                    Abstain  
 
 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่           
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

Agenda No. 3 To consider and approve the Company’s statement of financial position and statement of comprehensive income for 
the fiscal year ended December 31, 2016 audited by the certified public accountant 

 
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
              To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
             To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                                  เห็นด้วย                                   ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสียง  

                              Approve                              Disapprove                    Abstain  
 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลและการจัดสรรเงนิก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2559 
Agenda No. 4 To consider and approve the payment of dividends and appropriation of 2016 annual net income as legal reserve 
 
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
              To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
             To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                                  เห็นด้วย                                   ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสียง  

                              Approve                               Disapprove                     Abstain  
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
Agenda No. 5 To consider and approve the appointment of directors who are retired by rotation 

 
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
              To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
             To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 
  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ   
       Appointment of all directors  

                                          เห็นด้วย  _____________ เสียง         ไม่เห็นด้วย   _____________เสียง      งดออกเสียง  ______________ เสียง 
                               Approve              votes             Disapprove          votes          Abstain                     votes 

 
 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
     Appointment of certain directors 

 
 

1. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ 
 Prof. Chaiyos Hemarajata 
                                           เห็นด้วย  _____________ เสียง         ไม่เห็นด้วย   _____________เสียง      งดออกเสียง  ______________ เสียง 

                                Approve               votes             Disapprove           votes         Abstain                      votes 
 

2. พล.ต.อ.บญุเพ็ญ บ าเพ็ญบญุ    
     Pol.Gen. Boonpen Bumpenboon 
                                           เห็นด้วย  _____________ เสียง         ไม่เห็นด้วย   _____________เสียง      งดออกเสียง  ______________ เสียง 

                                Approve               votes             Disapprove           votes          Abstain                      votes 
 

3. นายสมชยั บญุน าศิริ 
    Mr.Somchai Boonnamsiri 
                                           เห็นด้วย  _____________ เสียง         ไม่เห็นด้วย   _____________เสียง      งดออกเสียง  ______________ เสียง 

                                Approve                votes            Disapprove           votes          Abstain                      votes 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
Agenda No. 6 To consider and approve the director remuneration for the year 2017 

 
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
              To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
             To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
  Approve   votes  Disapprove   votes      Abstain   votes 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2560 
Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of auditor(s) and audit fee for the year 2017 
 
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
              To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
             To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
  Approve   votes  Disapprove   Votes   Abstain   votes 
 
วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda No. 8 To consider other matter (if any) 
 
  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
              To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
              To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
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  Approve   votes  Disapprove   votes   Abstain   votes 
 
 
 

 
 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและ

ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น  
  In the event that voting by proxy in any Agenda found difference from what specified in this proxy shall be deemed that such 

voting be untrue and not my/our voting as a shareholder. 
 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ

 ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะ 
มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers  
or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of  
any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู่้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือน 

วา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
For any act(s) performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except 

for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 
 
 
 
 

 
ลงนาม/Signed   ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

   ( ) 
 
 
 
 

ลงนาม/Signed   ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
   ( ) 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ/Remarks 
 
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับ

มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of 

shares to many proxies for splitting votes. 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ

แบบ ข.ตามแนบ 
If the Agendas to be considered in the Meeting are more than those Agendas specified above, the proxy may add them in the annex 
to this proxy (Form B) as attached herewith. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Annex to the Form of Proxy (Form B) 

 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” 
Proxy as shareholder of The Platinum Group Public Company Limited “Company” 
 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัที่ 25 เมษายน 2560 เวลา14.00 น. ณ ห้องประชมุแซฟไฟร์ ชัน้ 7 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม 
ประตนู า้ เลขที่ 220 ถนนเพชรบรีุ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
At the meeting of the Annual General Meeting of shareholders 2017 on April 25, 2017 at 2 p.m. at Sapphire Conference Room, 7 th Floor, 
Novotel Bangkok Platinum Pratunam hotel, No 220 Phetchaburi Road, Ratchathewi, Bangkok or such other date, time and place as the 
meeting may be adjourned. 
 
 
วาระที่ …………….......เร่ือง................................................................................................................................................................................... 
Agenda No.            Re. 
 
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
              To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
              To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
 
 
วาระที่ …………….......เร่ือง................................................................................................................................................................................... 
Agenda No.           Re. 
 
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
              To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
              To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 

 
 
 

วาระที่ …………….......เร่ือง................................................................................................................................................................................... 
Agenda No.           Re. 
 
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
              To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
              To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
 
 
วาระที่ …………….......เร่ือง................................................................................................................................................................................... 
Agenda No.           Re. 
 
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
              To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
              To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที่ ………….      เร่ือง  เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
Agenda No. ….       Appointment of directors (annex) 
 
 ชื่อกรรมการ.................................................................................................................................................................................................... 
            Name of director 
  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
 
 ชื่อกรรมการ.................................................................................................................................................................................................... 
             Name of director 
  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
 
 ชื่อกรรมการ.................................................................................................................................................................................................... 
             Name of director 
  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
 
 ชื่อกรรมการ.................................................................................................................................................................................................... 
             Name of director 
  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
 
 ชื่อกรรมการ.................................................................................................................................................................................................... 
             Name of director 
  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
 
 ชื่อกรรมการ.................................................................................................................................................................................................... 
             Name of director 
  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
  
 ชื่อกรรมการ.................................................................................................................................................................................................... 
             Name of director 
  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
  
 ชื่อกรรมการ.................................................................................................................................................................................................... 
             Name of director 
  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
I/We hereby certify that all statements as appeared in this attached sheet to the Proxy form are true and correct. 
 
 
 
 
 

ลงนาม/Signed   ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
   ( ) 
 
 
 
 

ลงนาม/Signed   ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
   ( ) 


