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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.) 
 

เขียนท่ี............................................................ 

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

 
.     (1) ขา้พเจา้ ............................................................................................  สญัชาติ   ........................................................  

                 I/We                                                                                                    Nationality                         

อยู่บา้นเลขท่ี ........................................... ถนน ...................... .............................ตาํบล/แขวง ................................................... 
Address                Road              Sub-District 

อาํเภอ/เขต ......................................... จงัหวดั .................................................. รหสัไปรษณีย ์..................................................  
District           Province    Postal Code 

                                                                                                                                                                                                           . 

 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จาํกัด (มหาชน)  

  Being a shareholder of Planet Communications Asia Public Company Limited  
  

       โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม                                      หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                      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 
 
 
               หุน้บริุมสิทธิ                                                                   หุน้          ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                         เสียง 
               Preference share                                                   shares      and have the right to vote equal to                                                        votes 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถื้อหุน้สามารถมอบอาํนาจใหก้รรมการอิสระของบรษิัทได)้ 

 Hereby appoint (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the Proxy holder.) 
    

      1.    ดร. รตัติกร  วรากลูศิรพินัธุ ์       กรรมการอิสระ  อาย ุ   68    ปี                
        Mr. Ruttikorn  Varakulsiripunth, Ph.D. Independent Director Age    68    years           
 

        อยูบ่า้นเลขท่ี    96/482 ซ.สวุินทวงศ ์38 แขวงลาํผกัชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 
        Residing at     96/482 Soi Suwinthawong 38, Lamphakchi, Nongchok, Bangkok 10530 
 

       2.   นายทวีศกัดิ ์  ศรีสมัฤทธ์ิ  กรรมการอิสระ  อาย ุ   50    ปี                
        Mr. Taweesuk  Srisumrid  Independent Director Age    50    years           
 

        อยูบ่า้นเลขท่ี    1219/89 ถ.สขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
        Residing at     1219/89 Sukhumvit Rd., Klongtun-Nua, Wattana, Bangkok 10110 

                  คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

(e-AGM) หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

                   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 2022 to be held on Monday, 25 April 2022 at 2.00 p.m. via electronics meeting (e-AGM) or any 

adjournment at any date, time, and place thereof. 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

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

 
   

 

 
ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

Duty Stamp 20 Baht 
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วาระที ่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2564 เม่ือวันที ่5 ตุลาคม 2564 

Agenda 1 To Adopt the Minutes of the Extraordinary Meeting of Shareholders No. 1/2021 held on 5 October 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 / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 

วาระที ่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําปี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2564 

Agenda 2 To Acknowledge the Annual Report on the Result of Business Operation of the Company ended on 31 December 

2021 

หมายเหต ุ           วาระนี ้เป็นเร่ืองที่รายงานเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งมีการลงมติ  

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

วาระที ่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต และผ่านการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

Agenda 3 To Consider and Approve the Statements of Financial Position and the Statements of Income for the Year ended 

31 December 2021 which have been reviewed by the Company’s Audit Committee and audited by certified 

Public Account 

 (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 / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 

วาระที ่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิทุนสาํรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงนิปันผล สําหรับผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 

2564 

Agenda 4 To Consider and Approve the Allocation of 2021 as a Legal Reserve and the Dividend Omission for the Year 

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 / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 

วาระที ่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทีต่้องออกจากตาํแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอกี

วาระหน่ึง 

Agenda 5 To Acknowledge the Directors Retired by Rotation and Consider the Qualifications of the Directors to Replace 

Directors Retired by Rotation in Year 2022 

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

   การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

 Vote for all the nominated candidates as a whole 

                        เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 

   การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 Vote for an individual nominee 

   5.1)   นายสมคิด หวงัเชิดชวูงศ ์  5.1)    Mr. Somkid Wangcherdchuwong 

                        เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 

   5.2)   ดร.วิชยั เลาหม์าศวนิช  5.2)    Mr. Wichai Laohmatvanich, Ph.D. 

                        เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 

5.3)   นายพนม รตันะรตั  5.3)    Mr. Panom Ratanarat 

                        เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 

วาระที ่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

Agenda 6 To Consider and Approve New Director Appointment 

(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: 

   นางสาวอจัฉราวรรณ เจียรธนพร  Ms. Atcharawan Chiathanaporn 
                        เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 

วาระที ่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2565 

Agenda 7 To Consider and Approve the Directors’ Remuneration for the Year 2022 

(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 / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 

วาระที ่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2565 

Agenda 8 To Consider and Approve the Appointment of the Company’s Auditors and Determination of the Auditing Fee 

for the Year 2022 

(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 / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 

วาระที ่ 9 พิจารณาทบทวนและให้ความเหน็ชอบต่อ “ข้อห้ามการกระทาํทีมี่ลักษณะเป็นการครอบงาํกิจการโดยคนต่างด้าว” 

Agenda 9 To Review and Approve the “Prohibitions of Actions regarded as Business Domination by Foreigners” 

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

                 เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 

วาระที ่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

Agenda 10 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 / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียง

นัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ี ท่ีประชมุมี

การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการ

ใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 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. 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบ

ฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

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.............................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

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

 

ลงชื่อ/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

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

 

ลงชื่อ/Signed..............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

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

 

ลงชื่อ/Signed..............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

      (............................................................) 
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หมายเหตุ / Remark 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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. 

 2.    วาระเลือกตัง้กรรมการ สามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

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

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํ

ต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  ตามแนบ 

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 B. as attached. 
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ใบประจาํต่อหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

Annex of the Proxy form B. 
 

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ในวันจันทรท์ี่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) หรือท่ีจะพ่ึงเล่ือนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

At the Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2022 to be held on Monday, 25 April 2022 at  

2.00 p.m. via electronics meeting (e-AGM) or any adjournment at any date, time, and place thereof. 

 

วาระท่ี……………. เร่ือง……………. ………………………….…………….…………….…………….…………….…………….…… 
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)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

                 เห็นดว้ย / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 

 

วาระท่ี……………. เร่ือง……………. ………………………….…………….…………….…………….…………….…………….…… 
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 / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 

 

วาระท่ี……………. เร่ือง……………. ………………………….…………….…………….…………….…………….…………….…… 
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 / Approve     ไม่เห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 

 

 
   


