
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy ( Form B.)      

เลขทะเบียนผูถือหุน ........................................................................................   เขียนที่.............................................................
Shareholders’ Registration No.      Written at
                    วันที่ .................... เดือน ..................................... พ.ศ. ...................
       Date             Month                      Year

1. ขาพเจา .........................................................................................................  สัญชาติ .......................................................... อายุ ..................... ป
   I/We                   Nationality                               Age          Years
   อยูบานเลขท่ี ............................................... ถนน ................................................................. ตําบล/แขวง .............................................................
   Address     Road        Sub-District
   อําเภอ/เขต .................................................. จังหวัด ............................................................. รหัสไปรษณีย ...........................................................
   District     Province       Postal Code

2. เปนผูถือหุนของ  บริษัท  แพลนเน็ต คอมมิวนิเคช่ัน เอเชีย  จํากัด  (มหาชน) ( “ บริษัท” ) 
   Being a shareholder of Planet Communications Asia Public Company Limited ( “The  Company”)

 โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม .................................................. หุน         และออกเสียงลงคะแนนไดเทา ......................................... เสียง  ดังน้ี
  Holding the total amount of                         shares     and have the rights to vote equal to     votes as follows:   

          หุนสามัญ......................................................................... หุน      ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..........................................................เสียง                                                 
  Ordinary share                                   shares     and have the rights to vote equal to                  votes

          หุนบุริมสิทธิ..................................................................... หุน      ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..........................................................เสียง                                                                                                  
   Preference share                                shares     and have the rights to vote equal to                  votes

3. ขอมอบฉันทะให  (ผูถือหุนสามารถมอบอํานาจใหกรรมการอิสระของบริษัทได)
   Hereby appoint  (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the Proxy holder.)
 1. ชื่ อ ....................................................................................................... อายุ ..................... ป อยูบานเลขท่ี ...........................................
        Name                     Age          years, residing at
        ถนน ................................................................. ตําบล/แขวง ............................................... อําเภอ/เขต .............................................
        Road         Sub-District       District   
      จังหวัด ............................................................. รหัสไปรษณีย ............................................. หรือ
        Province        Postal Code                            or
 2. ดร.ขัติยา ไกรกาญจน  กรรมการอิสระ  อายุ    62    ป               หรือ
    Dr. Katiya Greigarn  Independent  Director Age    62    years          or
    อยูบานเลขท่ี    128/105 ซอย 65 ถ.ออนนุช แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
    Residing at    128/105 Soi 65,  On Nut Road, Kwang/Khet Prawet Bangkok 10250
       3. นายสมพงค อุยตระกูล  กรรมการอิสระ  อายุ    61    ป               หรือ
    Mr.Somphong Ouitrakul  Independent  Director Age    61    years          or
    อยูบานเลขท่ี    78/11 ซ.อินทามระ 44 ถ.สุทธิสาร แขวง/เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
    Residing at    78/11 Soi Inthamara 44, Sutthisarn Road, Kwang / Khet Dindaeng Bangkok 10400
       4. นางสุธารักษ สุนทรภูษิต  กรรมการอิสระ  อายุ    62    ป               หรือ
    Mrs. Sutharak Soonthornpusit Independent  Director Age    62    years          or
    อยูบานเลขท่ี    108/1 ซ.ประสานมิตร สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
    Residing at    108/1 Soi. Prasarnmitr, Sukhumvit 23, Klongtoey-nua, Wattana, Bangkok 10110

อากรแสตมป 20 บาท
(Duty Stamp 20 Baht)
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 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่ อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2558 ในวันพุธที่  29  เมษายน  2558  เวลา  14.00 น.  ณ หองแคทลียา โรงแรม รามาการเดนส 9/9 ถนน วิภาวดีรังสิต, หลักส่ี, 
กรุงเทพ 10210    หรือที่จะพึงเลื่ อนไปในวัน เวลาและสถานท่ีอื่ นดวย หรือจะพึงเลื่ อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่ นดวย
 Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the 2015 Annual General 
Meeting of  Shareholders to be held on Wednesday, 29 April 2015 at  2:00 p.m. venue at The Cattleya Room, Rama 
Gardens Hotel located at 9/9 Vibhavadi Rangsit Road, Bangkok 10210 or on any date and at any postponement thereof.

4. ขาพเจาไดมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้   ดังนี้
   I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and votes are as follows:

      วาระท่ี    1    พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557
      Agenda  1    Certify the minutes of the 2014 Annual General Meeting of Shareholders 
                    
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี้
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

  เห็นดวย / Approve   ไมเห็นดวย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

      วาระท่ี    2   พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของของบริษัทฯ ในรอบป 2557
      Agenda  2   Consider and acknowledge the Board of Directors report on the Company’s performance for 2014    
                    
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี้
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

  เห็นดวย / Approve   ไมเห็นดวย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

      วาระท่ี    3   พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557
      Agenda  3   Consider and approve the Company’s balance sheet and profit and loss statements as at December 31, 2014        
                    
 (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี้
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

  เห็นดวย / Approve   ไมเห็นดวย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain
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      วาระท่ี    4    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และจายเงินปนผลประจําป 2557
      วาระท่ี    1    สําหรับผลการดําเนินงานต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2557 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2557
      Agenda  4    Consider and approve the Profit Allocation for year 2014 and Approval for 
   Dividend Payment for 2014 performance         
                    
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี้
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

  เห็นดวย / Approve   ไมเห็นดวย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

      วาระท่ี    5   พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
      Agenda  5   Consider and approve the appoint  directors to replace the retiring directors who shall retire by rotation       
                    
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี้
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

  การแตงตั้งกรรมการท้ังชุด
  To elect directors as a whole.
  เห็นดวย / Approve   ไมเห็นดวย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

  การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
  To elect each director individually.         
    5.1) นายประพัฒน รัฐเลิศกานต  5.1) Mr. Prapat Rathlertkarn
                     เห็นดวย / Approve      ไมเห็นดวย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain
  5.2) นายเทรเวอร ทอมสัน   5.2) Mr.Trevor Thompson
                     เห็นดวย / Approve     ไมเห็นดวย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain
  5.3) นางรัตนา สุวรรณ   5.3) Mrs. Ratana Suwan
                     เห็นดวย / Approve      ไมเห็นดวย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

      วาระท่ี    6   พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2558 
      Agenda  6   Consider and Approve the Directors’ remuneration for the year 2015        
                    
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี้
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

  เห็นดวย / Approve   ไมเห็นดวย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain
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      วาระท่ี    7    พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2558
      Agenda  7    Consider and approve the appointment of the Company’s and Fix the audit fees for the year 2015        
                    
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี้
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

  เห็นดวย / Approve   ไมเห็นดวย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

      วาระท่ี    8   พิจารณาเรื่ องอื่ นๆ  (ถามี) 
      Agenda  8   Consider other issues (if any)        
                    
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี้
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

  เห็นดวย / Approve   ไมเห็นดวย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain
  
5. การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามที่ระบุไว ในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวา การลงคะแนนเสียงนั้น
   ไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
   Voting for the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not     
   my/our voting as a shareholder.

6. ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
   พิจารณาเลือกลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด   
   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
   In case I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the  
   meeting consider or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case 
   that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider 
   and vote as to his/her consideration.

 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่มีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือ
มอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
 Any business carried on by he proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we 
specify in the proxy form, shall  be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

   ลงชื่ อ/Signed ........................................................................... ผูมอบฉันทะ/Grantor
                                  ( ...................................................................... )

   ลงชื่ อ/Signed ........................................................................ ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
                                  ( ...................................................................... )
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   ลงชื่ อ/Signed ........................................................................ ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
                                  ( ...................................................................... )

   ลงชื่ อ/Signed ........................................................................ ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
                                  ( ...................................................................... )

หมายเหตุ / Remark :
 1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถ 
    แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่ อแยกการลงคะแนนเสียงได
    A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may  
    not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
    In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a   
    whole of for and individual nominee.
 3. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได ในใบประจําตอ 
    แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  ตามแนบ
    In case that there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting,  
    the proxy holder may use the Annex attached to Proxy form B.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) หนา 5/6

ส่ิงที่สงมาดวย 7



ใบประจําตอหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Annex attached to the Proxy form B.    

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ   บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคช่ัน เอเชีย จํากัด  (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of   Planet Communications Asia Public Company Limited

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ในวันพุธท่ี 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองแคทลียา โรงแรมรามาการเดนส 
ถนน วิภาวดีรังสิต, หลักส่ี, กรุงเทพ 10210 หรือที่จะพึงเลื่ อนไปในวัน เวลาและสถานท่ีอื่ นดวย
 At the 2015 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Wednesday, 29 April 2011 at  2:00 p.m. 
venue at The Cattleya Room Rama Gardens Hotel located at 9/9 Vibhavadi Rangsit Road, Bangkok 10210 or on any 
date and at any postponement  thereof.

      วาระท่ี.............. เรื่ อง ...............................................................................................................................................................................................
      Agenda  Subject 
                    
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี้
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

  เห็นดวย / Approve   ไมเห็นดวย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

      วาระท่ี.............. เรื่ อง ...............................................................................................................................................................................................
      Agenda  Subject 
                    
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี้
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

  เห็นดวย / Approve   ไมเห็นดวย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

      วาระท่ี.............. เรื่ อง ...............................................................................................................................................................................................
      Agenda  Subject 
                    
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี้
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

  เห็นดวย / Approve   ไมเห็นดวย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain
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