
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy Form Type C (The form for foreign shareholders who appointed custodian in Thailand)

As per the Announcement of the Business Development Department on Proxy Form (No.5) B.E.2550      

                      เขียนที่.............................................................

         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

   ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ

   ..........................................................................................................................................................................................................................................

   Operate business as a custodian for

   ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทแพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำากัด (มหาชน)

   Being a Shareholder of Planet Communications Asia Public Company Limited,

   โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม .................................................. หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่า ......................................... เสียง  ดังน้ี

  Holding the total amount of                         shares     and have the rights to vote equal to     votes as follows:   

          หุ้นสามัญ......................................................................... หุ้น      ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................................เสียง                                                 

  Ordinary share                                   shares     and have the rights to vote equal to                  votes

          หุ้นบุริมสิทธ.ิ.................................................................... หุ้น      ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................................เสียง                                                                                                  

   Preference share                                shares     and have the rights to vote equal to                  votes

2. ขอมอบฉันทะให้

   Hereby appoint

 1. ชื่อ ....................................................................................................... อายุ ..................... ปี อยู่บ้านเลขที่ ...........................................

        Name                     Age          years, residing at

        ถนน ................................................................. ตำาบล/แขวง ............................................... อำาเภอ/เขต .............................................

        Road         Sub-District       District   

      จังหวัด ............................................................. รหัสไปรษณีย์ ............................................. หรือ

        Province        Postal Code                            or

 2. ชื่อ ....................................................................................................... อายุ ..................... ปี อยู่บ้านเลขที่ ...........................................

        Name                     Age          years, residing at

        ถนน ................................................................. ตำาบล/แขวง ............................................... อำาเภอ/เขต .............................................

        Road         Sub-District       District   

      จังหวัด ............................................................. รหัสไปรษณีย์ ............................................. หรือ

        Province        Postal Code                            or

อากรแสตมป์ 20 บาท

(Duty Stamp 20 Baht)
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 3. ชื่อ ....................................................................................................... อายุ ..................... ปี อยู่บ้านเลขที่ ...........................................

        Name                     Age          years, residing at

        ถนน ................................................................. ตำาบล/แขวง ............................................... อำาเภอ/เขต .............................................

        Road         Sub-District       District   

      จังหวัด ............................................................. รหัสไปรษณีย์ ............................................. หรือ

        Province        Postal Code                            or

   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำา

ปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 ชั้น 5 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247  ถนน

รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

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, Chaop-

hya Park Hotel located at No. 247 Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400 or such other date, time and place 

as the meeting may be adjourned.

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

   I/we appoint my/our proxy to attend the meeting and vote on my/our behalf as follows:

 มอบฉันทะตามจำานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

 Grant proxy the total amount of shares hold and entitle to vote.

 มอบฉันทะบางส่วน

 Grant partial shares of 

 หุ้นสามัญ   หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ     เสียง

  Ordinary shares  shares and the total number of votes   votes

 หุ้นบุริมสิทธิ   หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ     เสียง

  Preferred shares  shares and the total number of votes    votes.

     รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ___________________________________  เสียง 

     The total number of votes       votes

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

   I/we appoint my/our proxy to vote in the meeting as follows:

      วาระที่    1    รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559

      Agenda  1    Certify the minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders 

                    

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้

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

  เห็นด้วย / Approve   ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain
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      วาระที่    2    รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 

      Agenda  2    Acknowledge of the Board of Directors report on the Company’s performance for 2016             

                    

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้

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

  เห็นด้วย / Approve   ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

      วาระที่    3   พิจารณางบดุล บัญชีกำาไรขาดทุนประจำาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

      Agenda  3   Consider the Company’s balance sheet and profit and loss statements as at December 31, 2016           

                    

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้

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

  เห็นด้วย / Approve   ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

      วาระที่    4  พิจารณาไม่จัดสรรเงินทุนสำารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำาหรับผลการดำาเนินงานตั้งแต่วันที่ 

  1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559

      Agenda  4   Consider the Non-Allocation Profit and Omit Dividend Payment for 2016 performance

               

                    

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้

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

  เห็นด้วย / Approve   ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

      วาระที่    5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

      Agenda  5   Consider the appoint  directors to replace the retiring directors who shall retire by rotation       

                    

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้

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

  To elect directors as a whole.

  เห็นด้วย / Approve   ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

  To elect each director individually.         

    5.1) นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต   5.1) Mrs. Sutharak Soonthornpusit

                     เห็นด้วย / Approve      ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

  5.2) นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์์   5.2) Mr. Somkid Wangcherdchuwong

                     เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

  5.3) นายปราโมทย์ พงษ์ทอง   5.3) Mr. Pramote Bhongse-tong

                     เห็นด้วย / Approve      ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

      วาระที่    6   พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2560 

      Agenda  6   Consider the Directors’ remuneration for the year 2017        

                    

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้

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

  เห็นด้วย / Approve   ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

      วาระที่    7   พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำาปี 2560

      Agenda  7   Consider the appointment of the Company’s auditor and Fix the audit fees for the year 2017      

                    

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้

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

  เห็นด้วย / Approve   ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

      วาระที่    8   พิจารณาหนังสือการกำาหนดข้อห้ามการกระทำาที่มีลักษณะเป็นการครอบงำากิจการโดยคนต่างด้าว  

      Agenda  8   Consider a letter to conform with the prohibitive characters in connection with foreign dominance         

                    

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้

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

  เห็นด้วย / Approve   ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain
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     วาระที่    9   พิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ว่าด้วยวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ  

     Agenda  9    Consider to add the Company’s objectives and to amend the clause 3 of the Company’s 

  Memorandum of Assosiation         

                    

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้

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

  เห็นด้วย / Approve   ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

     วาระที่    10   พิจารณาเรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี)   

     Agenda  10   Consider other issues (if any)      

                    

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้

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

  เห็นด้วย / Approve   ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูก 

   ต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

   If the vote of the proxy in any agenda item is not in accordance with my/our instruction specified in this proxy form,  

   it deems that the vote is not correct and does not constitute my/our vote as a shareholder.

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ

   พิจารณาเลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด   

   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   In case I/ we do not vote in any agenda item or my/ our instruction is not clear or the Meeting considers and vote 

   in other matters not mentioned above including amendment or disclosure of addition information, the proxy has the 

   right to consider and vote as the proxy deems appropriate in all aspects.
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้

ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ

 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remark :

 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งต้ังให้คัสโตเดียน  

    ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

    Only foreign shareholders as appeared in the share register book who have custodian in Thailand can use  

    the Proxy Form C.

 2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

    Evidences to be enclosed with the proxy from are:

  (1) หนังสือมอบอำานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

      Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of  

      such shareholder.  

  (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

      Letter certifying that the signer in the Proxy Form has a license to operate business as a custodian.

 3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่ 

    สามารถแบ่งแยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

    A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the Meeting and vote. The vote  

    of a shareholder may not be divided and given to more than one proxy.

 4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

    The election of directors may be for the whole Board or individual director.

 5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำาต่อ 

    แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

    In case there are more agenda items for consideration in the Meeting than the above mentioned agenda  

    items, the Shareholder appointing proxy may use the attached Annex to the Proxy Form Type C.
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