
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy ( Form A.)      

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ........................................................................................   เขียนที่.............................................................

Shareholders’ Registration No.       Written at

                    วันที่ .................... เดือน ..................................... พ.ศ. ...................

       Date             Month                      Year

1. ข้าพเจ้า .........................................................................................................  สัญชาติ .......................................................... อายุ ..................... ปี

   I/We                   Nationality                               Age          Years

   อยู่บ้านเลขที่ ............................................... ถนน ................................................................. ตำาบล/แขวง .............................................................

   Address     Road        Sub-District

   อำาเภอ/เขต .................................................. จังหวัด ............................................................. รหัสไปรษณีย์ ...........................................................

   District     Province       Postal Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำากัด (มหาชน)  ถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม .................................................... หุ้น

   Being a shareholder of Planet Communications Asia Public Company Limited.

3.  ขอมอบฉันทะให้

    Hereby appoint

(1) นาย/นาง/นางสาว .................................................................................................................................................................. อายุ ..................... ปี

    Mr./Mrs./Miss.                                   Age       Years,

    อยู่บ้านเลขที่ ............................................. ถนน ................................................................. ตำาบล/แขวง .............................................................

    Residing at     Road        Sub-District

    อำาเภอ/เขต ................................................ จังหวัด ............................................................ รหัสไปรษณีย์ ............................................................

    District     Province       Postal Code                              or

(2) นาย/นาง/นางสาว .................................................................................................................................................................. อายุ ..................... ปี

    Mr./Mrs./Miss.                                   Age       Years,

    อยู่บ้านเลขที่ ............................................. ถนน ................................................................. ตำาบล/แขวง .............................................................

    Residing at     Road        Sub-District

    อำาเภอ/เขต ................................................ จังหวัด ............................................................ รหัสไปรษณีย์ ............................................................

    District     Province       Postal Code                              or

(3) นาย/นาง/นางสาว .................................................................................................................................................................. อายุ ..................... ปี

    Mr./Mrs./Miss.                                   Age       Years,

    อยู่บ้านเลขที่ ............................................. ถนน ................................................................. ตำาบล/แขวง .............................................................

    Residing at     Road        Sub-District

    อำาเภอ/เขต ................................................ จังหวัด ............................................................ รหัสไปรษณีย์ ............................................................

    District     Province       Postal Code                             

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 ใน

วันพฤหัสบดีท่ี 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 ช้ัน 5 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขท่ี 247 ถนน รัชดาภิเษก, ดินแดง, กรุงเทพ 

10400 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานท่ีอื่นด้วย

 Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of   the 2017 Annual General 

Meeting of  Shareholders to be held on Thursday, 27 April 2017 at  2:00 p.m. venue at  Grand Hall 2, 5th Floor, Chaophya Park 

Hotel located at No. 247 Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400 or such other date, time and place as the meeting may be 

อากรแสตมป์ 20 บาท

(Duty Stamp 20 Baht)
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 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ

 Any acts performed by the proxy in this meeting,it shall be deemed to be the actions performed by myself/ 

 ourselves in all respects

   ลงชื่อ/Signed ........................................................................... ผู้มอบฉันทะ/Grantor

                                  ( ...................................................................... )

   ลงชื่อ/Signed ........................................................................ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

                                  ( ...................................................................... )

   ลงชื่อ/Signed ........................................................................ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

                                  ( ...................................................................... )

   ลงชื่อ/Signed ........................................................................ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

                                  ( ...................................................................... )

 

หมายเหตุ :  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

  จำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Note :       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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