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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบท่ัวไปซึ่งเป็นแบบทีง่่าย ไม่ซับซ้อน) 
Proxy (Form A.)             

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

           Written at 
              วนัท่ี .................... เดือน .................................. พ.ศ. .................. 

Date                     Month                                   Year 
 

(1) ขา้พเจา้ .........................................................................................................  สญัชาติ  .........................................................  
      I/We                         Nationality                         
อยูบ่า้นเลขท่ี ............................................... ถนน ................................................................  ต าบล/แขวง ................................................... 
Address               Road                  Sub-District 

อ าเภอ/เขต ................................................. จงัหวดั ............................................................. รหสัไปรษณีย ์.................................................. 
District              Province                  Postal Code 
 
(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 

Being a shareholder of Planet Communications Asia Public Company Limited. 

       โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                                      หุน้         และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั            เสยีง  ดงันี ้
       Holding the total amount of                             shares        and have the right to vote equal to                          votes as follows: 
 
               หุน้สามญั                                                            หุน้         ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                                             เสียง 
              Ordinary share                                                        shares          and have the right to vote equal to                                                        votes 
 
               หุน้บรุมิสิทธิ                                                          หุน้          ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                            เสียง 
               Preference share                                                   shares      and have the right to vote equal to                                                        votes 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้
Hereby appoint 

 
        (1) นาย/นาง/นางสาว ........................................................................................................................ อาย ุ.................. ปี 
        Mr./Mrs./Miss.                        Age            years, 
อยูบ่า้นเลขท่ี ............................................... ถนน ................................................................ ต าบล/แขวง ................................................... 
residing at               Road                 Sub-District 
อ าเภอ/เขต .......................................................  จงัหวดั ........................................................... รหสัไปรษณีย ์...................................... หรอื 
District                                Province                                            Postal Code                       or 

(2) นาย/นาง/นางสาว ........................................................................................................................ อาย ุ.................. ปี 
        Mr./Mrs./Miss.                        Age            years, 
อยูบ่า้นเลขท่ี ............................................... ถนน ................................................................ ต าบล/แขวง .................................................... 
residing at               Road                 Sub-District 
อ าเภอ/เขต ....................................................  จงัหวดั ............................................................. รหสัไปรษณีย ์....................................... หรอื
District                                        Province                        Postal Code                       or 

(3) นาย/นาง/นางสาว ........................................................................................................................ อาย ุ................. ปี 
        Mr./Mrs./Miss.                        Age            years, 
อยูบ่า้นเลขท่ี ............................................... ถนน ................................................................ ต าบล/แขวง ................................................... 
residing at               Road                 Sub-District 
อ าเภอ/เขต ................................................ จงัหวดั ..............................................................  รหสัไปรษณีย ์..........................................  
District                                   Province                     Postal Code  
         

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
Duty Stamp 20 Baht 
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น   
คร้ังที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) โดยจะ
ด าเนินการถ่ายทอดจากบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ ากัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม WHITE ชั้น 1 บริษัท แพลนเน็ต  
คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230 หรอืที่
จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลาและสถานท่ีอื่นดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders 
No.1/2021 to be held on Tuesday, 5 October 2021 at 10:00 a.m. in the form of electronic meeting  
(E-Meeting). The Meeting will be broadcast at White Room, 1st 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. 

 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

Any act performed by the proxy holder at said meeting shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in 
all respects. 
  
  
     ลงช่ือ/Signed ........................................................................ ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

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

ลงช่ือ/Signed ........................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                             ( ...................................................................... ) 
 

ลงช่ือ/Signed ........................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
         ( ...................................................................... ) 
 

ลงช่ือ/Signed ........................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
         ( ...................................................................... ) 

  
 

 
 

หมายเหตุ: ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

Remark: The shareholder shall authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting and shall not split the 

number of shares to several proxy holders for splitting votes. 


