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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั้งให ้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

Proxy (Form C.) (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

 เขียนที่............................................................ 
             Written at 
                                                                                                                                             .  วนัท่ี .................... เดือน ....................พ.ศ. .……….
       Date                     Month                   Year 

(1)   ขา้พเจา้ ............................................................................สญัชาติ   ........................................................  
I/We                                                                     Nationality                         

ส านกังานตัง้อยู่เลขที่........................................ ถนน ............................ต าบล/แขวง ................................................... 
Address                  Road          Sub-District 
อ าเภอ/เขต ................................................. จงัหวดั .................................. รหสัไปรษณีย ์............................................ 
District              Province    Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั ............................................................................ 
 As a custodian for 

ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
Being a Shareholder of Planet Communications Asia Public Company Limited 

       โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ................................หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.....................เสียง  ดงันี ้
       Holding the total amount of                        shares        and have the right to vote equal to          votes as follows: 
 
               หุน้สามญั................................................................หุน้           ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................................เสียง 
               Ordinary share                                                  shares         and have the right to vote equal to                           votes                                    
 
               หุน้บรุิมสิทธิ.............................................................หุน้           ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................... เสียง                                                                
                Preference share                                           shares            and have the right to vote equal to                           votes                                                

(2)  ขอมอบฉนัทะให ้ 
   Hereby appoint:                  

 (1) .........................................................................................................................................อาย ุ…………ปี              
 Name-Surname                                  age           years 

อยู่บา้นเลขท่ี ……………………..ถนน…………………………………………… ต าบล/แขวง……………………………………. 
Residing at           Road           Sub-district 

อ าเภอ/เขต………………………………………….จงัหวดั ……………………………………… รหสัไปรษณีย…์……………หรือ 
District          Province     Postal code  or 

(2)  .........................................................................................................................................อาย ุ………….ปี              
 Name-Surname                                  age           years 

อยู่บา้นเลขท่ี ……………………..ถนน…………………………………………… ต าบล/แขวง …………………………………… 
Residing at          Road          Sub-district 

อ าเภอ/เขต……………………………………………จงัหวดั …………………………………………รหสัไปรษณีย…์………..หรือ 
District            Province          Postal code  or 
 

 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
Duty Stamp 20 Baht 
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(3)    ......................................................................................................................................อาย ุ…………  ปี              
 Name-Surname                                  age           years 

อยู่บา้นเลขท่ี …………………… ถนน ………………………………………….ต าบล/แขวง ……………………………………… 
Residing at         Road       Sub-district 
อ าเภอ/เขต…………………………………………...จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย…์…………….. 
District            Province          Postal code 
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยจะด 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 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลาและ
สถานท่ีอื่นดว้ย 

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. 

(3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 In this Meeting, I/We grant my/our proxy holder to attend the Meeting and vote on my/our behalf as follows: 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

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

Grant partial shares of  
   หุน้สามญั ……………………………………หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้……….……… เสียง 

       Ordinary shares               shares and having the right to vote            votes 
   หุน้บรุมิสิทธิ …………………………….หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได…้………..………….เสียง 

                       Preference shares         shares and having the right to vote                  votes. 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด …………………………………………….. เสียง  
The total rights to votes       votes 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
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วาระที ่   1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที ่27 เมษายน 2564 
Agenda   1   To consider and approve the Minutes of the 2021 Annual General Meeting held on 27 April 2021. 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร  
(a)   To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

                 เห็นดว้ย................... เสียง    ไม่เห็นดว้ย................... เสียง               งดออกเสียง................... เสียง 
       Approve                  votes           Disapprove                    votes                 Abstain                          votes                   

วาระที ่ 2    พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
คร้ังที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่
คิดมูลค่า 

Agenda 2    To Consider and Approve the issuance and allocation of the warrants to purchase newly 
issue ordinary shares of the Company No.1 to existing shareholders proportionate to their 
existing shares with no cost. 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร  
(a)   To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

                 เห็นดว้ย................... เสียง    ไม่เห็นดว้ย................... เสียง               งดออกเสียง................... เสียง 
       Approve                  votes           Disapprove                    votes                 Abstain                          votes 

วาระที ่   3    พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 (เร่ืองทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท 

Agenda  3 To consider and approve the reduction of the Company’s registered capital and approve the 
amendment of the Company’s Memorandum of Association (Article 4: Registered Capital) to 
reflect the reduction of the Company’s registered capital. 

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

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

                 เห็นดว้ย................... เสียง    ไม่เห็นดว้ย................... เสียง               งดออกเสียง................... เสียง 
       Approve                  votes           Disapprove                    votes                 Abstain                          votes 
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วาระที ่   4    พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เร่ืองทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

Agenda   4 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital to accommodate 
the exercise of warrants to purchase newly issued ordinary share of the Company No.1 and 
approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association (Article 4: Registered 
Capital) to reflect the increase of the Company’s registered capital. 

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

 

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

                 เห็นดว้ย................... เสียง    ไม่เห็นดว้ย................... เสียง               งดออกเสียง................... เสียง 
       Approve                  votes           Disapprove                    votes                 Abstain                          votes 

วาระที ่  5    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท คร้ังที ่1 

Agenda 5    To Consider and Approve the allocation of the Company’s Newly Issued Ordinary Shares to 
accommodate the exercise of warrants to purchase newly issued ordinary share of the 
Company No.1 

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

 

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

                 เห็นดว้ย................... เสียง    ไม่เห็นดว้ย................... เสียง               งดออกเสียง................... เสียง 
       Approve                  votes           Disapprove                    votes                 Abstain                          votes 

วาระที ่   6    พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี)  
Agenda   6   Other Matters (If any)  

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

 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 
 
                 เห็นดว้ย................... เสียง    ไม่เห็นดว้ย................... เสียง               งดออกเสียง................... เสียง 

       Approve                  votes           Disapprove                    votes                 Abstain                          votes 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้  ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
           Voting of the proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as 
invalid and shall not be considered my/our voting as a shareholder. 
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(6)    ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ 
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
         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. 
        กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
         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 __________________________________________ ผูม้อบฉนัทะ 
      Signature       Grantor 
             (                                   ) 

 ลงชื่อ       ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signature      Proxy Holder 

           (                                     ) 
 

ลงชื่อ       ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signature      Proxy Holder 

           (                                     ) 

ลงชื่อ       ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signature      Proxy Holder 

           (                                     ) 
หมายเหต ุ
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีที่ ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ 

คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้  
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ  
 (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
     (2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)  
3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได  ้ 
4. วาระเลือกตัง้กรรมการ สามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้น  

ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. ตามแนบ 
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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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ใบประจ าต่อหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
Annex of the Proxy form C. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Planet Communications Asia Public Company Limited 
 

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ด้วยรูปแบบการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยจะด 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 หรือที่จะพึ่งเล่ือนไปในวนั 
เวลาและสถานท่ีอื่นดว้ย 

At 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. 

วาระท่ี…………….เรื่อง……………..………………………….…………….…………….…………….…………….…… 
Agenda   Subject   
 

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

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

                 เห็นดว้ย................... เสียง    ไม่เห็นดว้ย................... เสียง               งดออกเสียง................... เสียง
      Approve                  votes           Disapprove                    votes                 Abstain                          votes 

วาระท่ี…………….เรื่อง……………..………………………….…………….…………….…………….…………….…… 
Agenda   Subject   
 

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

respects 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 
 
                 เห็นดว้ย................... เสียง    ไม่เห็นดว้ย................... เสียง               งดออกเสียง................... เสียง 

       Approve                  votes           Disapprove                    votes                 Abstain                          votes 

วาระท่ี…………….เรื่อง……………..………………………….…………….…………….…………….…………….…… 
Agenda   Subject   
 

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

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

                 เห็นดว้ย................... เสียง    ไม่เห็นดว้ย................... เสียง               งดออกเสียง................... เสียง 
       Approve                  votes           Disapprove                    votes                 Abstain                          votes 


