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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 

Proxy (Form A)     (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
 
 
 

 เขียนท่ี _______________________________________ 
 Written at 
 วนัท่ี ______ เดือน _______________ พ.ศ. _________ 
 Date     Month           Year 

 
 

 
(1)   ข้าพเจ้า   _____________________________________________________________________________________   สญัชาติ   __________ 
            I/We Nationality 
 ท่ีอยู ่       _________________________________________________________________________________________________________ 

Address 
   _________________________________________________________________________________________________________ 
 
 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) “บริษัท” 

Being a shareholder of The Platinum Group Public Company Limited “Company”  
       
 โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม ___________________หุ้น      และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั ____________________________เสียง ดงันี ้ 
             Holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows: 

 หุ้นสามญั ____________________________หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั ________________________________เสียง  
      Ordinary share  shares  and have the right to vote equal to  votes 
 หุ้นบริุมสิทธิ___________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั_________________________________เสียง 
      Preference share shares  and have the right to vote equal to  votes 

  
 
(3)  ขอมอบฉนัทะให้  (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้) 
 Hereby appoint     (The shareholder may appoint the Independent director of the company to be the proxy) 
 
 
  1.  ช่ือ                    ________________                                                                                  อาย ุ __                   ปี   

 Name                                    age                             years 
 อยู่บ้านเลขท่ี        ____        ถนน   _________                                                                     ตําบล/แขวง             ___________               
 Residing at                         Road                                                                                 Tambol/Khwaeng       
 อําเภอ/เขต                                    _________ จงัหวดั        ___________________                 รหสัไปรษณีย์                      หรือ 
 Amphur/Khet                                                Province                                                        Postal Code                        or 
 
   

  2.  ช่ือ                  ________________                                                                                       อาย ุ  ____              ปี   
 Name                                                                                                                                           age                  years 
 อยู่บ้านเลขท่ี    _______  ถนน        _________                                                                   ตําบล/แขวง      __________          .      
 Residing at                  Road                                                                                       Tambol/Khwaeng  
 อําเภอ/เขต                     ______                     จงัหวดั                                                       รหสัไปรษณีย์                           หรือ 
 Amphur/Khet                                               Province                                                     Postal Code                                 or 

 
 
 
 3.  ช่ือ __________________________________________________________________________  อาย ุ ___________ ___ ปี   

 Name                                                                                                                                            age                      years 
 อยู่บ้านเลขท่ี______________ถนน_____________________________________ตําบล/แขวง________________________________ 
 Residing at                         Road                                                                  Tambol/Khwaeng   
 อําเภอ/เขต_____________________________จงัหวดั_______________________________ รหสัไปรษณีย์ ____________________ 

 Amphur/Khet                                      Province                                                     Postal Code  
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. 
 

คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า   เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น          
ประจําปี 2561 ในวนัท่ี 24 เมษายน 2561 เวลา14.00 น. ณ ห้องประชมุแซฟไฟร์ ชัน้ 7 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั ประตนํูา้ เลขท่ี 220 ถนน
เพชรบรีุ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 
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 2018 on April 24, 2018 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. 

 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนัน้ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

 
 
 

 
ลงนาม/Signed   ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

   ( ) 
 
 
 
 

ลงนาม/Signed   ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
   ( ) 
 
 
หมายเหตุ/Remarks 
 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบ
ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. 
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