
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

Proxy (Form C.)

หนังสือมอบฉันทะแบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้น 

ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ  

และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย 

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

(For foreign shareholders who have custodians in 

Thailand only)
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Proxy (Form C.)

 

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

 Written at

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

                                                                             Date             Month                   Year

1. ข้าพเจ้า ........................................................................................................ สัญชาติ .................................................................................................

I/We                         Nationality                        

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

Address      Road        Sub-District

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

District      Province                Postal Code

ในฐานนะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .............................................................................................................

Aa a Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำากัด (มหาชน) 

Being a shareholder of Planet Communications Asia Public Company Limited.

โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม..................................................................หุ้น   และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .............................. เสียง ดังนี้

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

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

Ordinary share                                        shares have the right to vote equal to                      votes                

 หุ้นบุริมสิทธิ ..................................................................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................................เสียง

Preference share                                     shares  have the right to vote equal to                      votes        

2. ขอมอบฉันทะให้        

Hereby appoint

(1) ชื่อ...........................................................................................................................................อายุ...............................................................ปี

Name                                                                             Age                                years,

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

Residing at             Road        Sub-District

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

District                 Province     Postal Code               or

(2) ชื่อ...........................................................................................................................................อายุ...............................................................ปี

Name                                                                             Age                                years,

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

Residing at             Road        Sub-District

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

District                 Province     Postal Code               or

(3) ชื่อ...........................................................................................................................................อายุ...............................................................ปี

Name                                                                             Age                                years,

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

Residing at             Road        Sub-District

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

District                Province               Postal Code                  
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คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจำาปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่  25  เมษายน  2562 เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุม WHITE ชั้น 1 บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น  

เอเชีย จำากัด (มหาชน) เลขที่ 157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน  

เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the  

Shareholders for the Year 2019 to be held on Thursday, 25
th
 April 2019 at 10:00 a.m. venue at White Room, 1

st
 Floor 

Planet Communications Asia Public Company Limited, No. 157 Soi Ramindra 34, Ramindra Road, Tarang, Bangkhen, 

Bangkok 10230. or any adjournment at any date, time and place thereof.

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/We grant my/our proxy holder to attend the Meeting and vote on my/our behalf as follows: 

  มอบฉันทะตามจำานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy holder the total amount of shareholding and having the right to vote

  มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of 

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

Ordinary share                                  shares  have the right to vote equal to                     votes                

 หุ้นบุริมสิทธิ ........................................................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ............................................. เสียง

Preference share                               shares  have the right to vote equal to                     votes        

รวมสิทธิออกเสี่ยงลงคะแนนได้ทั้งหมด ............................................ เสียง

The total rights to vote           votes

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่    1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

Agenda  1  Certify minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders held on 25
th
 April 2018

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

       (a)  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้

       (b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย.................เสียง     ไม่เห็นด้วย................เสียง    งดออกเสียง................เสียง

Approve     votes       Disapprove    votes       Abstain            votes 

วาระที่    2   รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

Agenda  2   To acknowledge the report on the result of business operation of the Company for the Year 2018

หมายเหตุ วาระนี้ เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ 

Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required.

วาระที่   3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และ งบกำาไรขาดทุน สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำาปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda  3   To consider and approve the Statement of Financial Position and the Statement of Income for 

the Year ended 31
st
 December 2018

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

       (a)  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้

       (b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย.................เสียง     ไม่เห็นด้วย................เสียง    งดออกเสียง................เสียง

Approve     votes       Disapprove    votes       Abstain            votes 
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วาระที่    4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2561 เป็นทุนสำารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

ประจำาปี 2561

Agenda  4   To consider and approve the appropriation of net profit for the Year 2018 as a legal reserve

and dividend omission for the Year 2018

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (a)  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้

     (b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย.................เสียง     ไม่เห็นด้วย................เสียง    งดออกเสียง................เสียง

Approve     votes       Disapprove    votes       Abstain            votes 

วาระที่    5    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ 

Agenda  5    To consider the election of directors to replace the directors who retire by rotation

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

      (a)  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้

     (b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

     Vote for all the nominated candidates as a whole

 เห็นด้วย.................เสียง    ไม่เห็นด้วย................เสียง    งดออกเสียง................เสียง

Approve         votes       Disapprove      votes      Abstain             votes 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

      Vote for an individual nominee

5.1) นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต  5.1)    Mrs. Sutharak Soonthornpusit

 เห็นด้วย.................เสียง      ไม่เห็นด้วย................เสียง       งดออกเสียง................เสียง

Approve         votes         Disapprove        votes    Abstain             votes 

5.2) นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์  5.2)    Mr. Somkid Wangcherdchuwong

 เห็นด้วย.................เสียง      ไม่เห็นด้วย................เสียง       งดออกเสียง................เสียง

Approve         votes         Disapprove        votes    Abstain             votes 

5.3) นายธิบดี มังคะลี   5.3)    Mr. Thibdee Mangkalee

 เห็นด้วย.................เสียง      ไม่เห็นด้วย................เสียง       งดออกเสียง................เสียง

Approve         votes         Disapprove        votes    Abstain             votes 

วาระที่    6    พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำาปี 2562

Agenda  6    To consider and approve the directors’ remuneration for the Year 2019

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

       (a)  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้

       (b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย.................เสียง     ไม่เห็นด้วย................เสียง    งดออกเสียง................เสียง

Approve     votes       Disapprove    votes       Abstain            votes 

วาระที่    7   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2562

Agenda  7   To consider the appointment of the Company’s auditors and determination of the auditing fee     

for the Year 2019

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

       (a)  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้

       (b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย.................เสียง     ไม่เห็นด้วย................เสียง    งดออกเสียง................เสียง

Approve     votes       Disapprove    votes       Abstain            votes 
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วาระที่    8   พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อ “ข้อห้ามการกระทำาท่ีมีลักษณะเป็นการครอบงำากิจการโดยคนต่างด้าว”

Agenda  8   To review and approve the “Prohibitions of Actions regarded as Business Domination 

by Foreigners”

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

       (a)  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้

       (b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย.................เสียง     ไม่เห็นด้วย................เสียง    งดออกเสียง................เสียง

Approve     votes       Disapprove    votes       Abstain            votes 

วาระที่    9   พิจารณาเรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี) 

Agenda  9   To consider other matters (If any) 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

       (a)  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้

       (b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย.................เสียง     ไม่เห็นด้วย................เสียง    งดออกเสียง................เสียง

Approve     votes       Disapprove    votes       Abstain            votes 

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้อง

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not 

be my/our voting as a shareholder.

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้  หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน  หรือในกรณีที่ที่ประชุมม ี

การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนอืจากเรื่องทีร่ะบไุว้ข้างตน้ รวมถึงกรณทีีม่กีารแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิข้อเท็จจริงประการใด  

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

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 holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate 

in all respects.

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระทำาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 

ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ

Any act performed by the proxy holder at said meeting, except in case that the proxy holder does not vote as I/we 

specifies in the proxy form, shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

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

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

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

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

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

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

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

              (............................................................)
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หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอำานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)  

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำาต่อ 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ

Remarks:
1. Only foreign shareholders whose name appears in the registration book who have custodian in Thailand shall use  

the Proxy Form C. 
2. Evidences to be enclosed with the proxy form are: 

(1) Power of Attorney from shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 
(2) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form is permitted to act as a Custodian. 

3. A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not split the 
number of shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes. 

4. In agenda regarding the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominee  
can be elected. 

5. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the Grantor 
may use the Annex of Proxy Form C. as attached.
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ใบประจำาต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Annex of the Proxy form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำากัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Planet Communications Asia Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม WHITE ชั้น 1 

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำากัด (มหาชน) เลขที่ 157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 

กทม. 10230 หรือที่จะพึ่งเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of the  Shareholders for the Year 2019 to be held on Thursday, 25
th
 April 

2019 at 10:00 a.m. venue at White Room, 1
st
 Floor Planet Communications Asia Public Company Limited No. 157  

Soi Ramindra 34, Ramindra Road, Tarang, Bangkhen, Bangkok 10230. or any adjournment at any date, time and 

place thereof.

วาระที่……………...........เรื่อง……………...…………………….…………….…………….…………….…………….…………….……….…………….……….…………….……….……

Agenda   Subject 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

       (a)  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้

       (b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย.................เสียง          ไม่เห็นด้วย................เสียง    งดออกเสียง................เสียง

Approve         votes    Disapprove    votes       Abstain            votes 

วาระที่……………...........เรื่อง……………...…………………….…………….…………….…………….…………….…………….……….…………….……….…………….……….……

Agenda   Subject 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

       (a)  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้

       (b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย.................เสียง          ไม่เห็นด้วย................เสียง    งดออกเสียง................เสียง

Approve         votes   Disapprove    votes       Abstain            votes 

วาระที่……………...........เรื่อง……………...…………………….…………….…………….…………….…………….…………….……….…………….……….…………….……….……

Agenda   Subject 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

       (a)  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้

       (b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย.................เสียง          ไม่เห็นด้วย................เสียง    งดออกเสียง................เสียง

Approve         votes   Disapprove    votes       Abstain            votes 
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