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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy Form B. 
 
 

 
เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น                                                         เขียนท่ี _________________________________________ 
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี เดือน ______________พ.ศ. ______________ 
 Date            Month                 Year 
 
(1) ขา้พเจา้    สญัชาติ ____________       อยูเ่ลขท่ี                                                  ซอย ___________________ 
 I/We     nationality              residing/located at no.                                 Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง           อ าเภอ/เขต                 จงัหวดั_______________________________                                           
 Road  Tambol/Kwaeng         Amphur/Khet                  Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 

(2)  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั มาสเตอร์ แอด จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
 Being a shareholder of Master Ad Public Company Limited (“Company”) 
 โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงัน้ี 

Holding the total number of                          shares    and have the rights to vote equal to                      votes as follows 
  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

  ordinary share                              shares    and have the rights to vote equal to      votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
       preference share                              shares    and have the rights to vote equal to                        votes 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

 1. ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขท่ี _________________________________
           

Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง อ าเภอ_____________________________  
Road                                    Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์__________________________________________________
   
Province                              Postal Code                             
หรือ/Or 
ช่ือ                                                         อาย ุ   _____       ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ____________________________  
Name   age          years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง                       อ าเภอ ______________________________ 
Road                                   Tambol/Kwaeng                      Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์_________________________________________________  
Province                              Postal Code                                   
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษทัฯ คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 
 นาย ไพศาล ธรสารสมบติั / Mr. Paisal Tarasansombat หรือ/Or 
 นาย ดนยั ตั้งศรีวิริยะกุล / Mr.Danai Tangsriviriyakul 
(รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7 ของหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2560 โดยกรรมการอิสระไม่มีส่วนไดเ้สียในทุกวาระ)  
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 7 of the 
Invitation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016. In this regard, the independent 
directors do not have any conflict of interest in every agenda.) 

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาท า
เคร่ืองหมาย  ท่ี   1. ระบุช่ือ
ผูรั้บมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark  at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท า
เคร่ืองหมาย  ท่ี   2. และเลือก
กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึง     
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark  at  2. and 
choose one of these members of the 
Independent Directors. 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 
Enclosure 6 
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉันทะคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ให้กรรมการอิสระท่ีเหลือเป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระท่ีไม่
สามารถเขา้ประชุม 
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors  is unable to attend the meeting, the other members of the 
Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00   น  .ณ 
ห้องประชุมย่อย 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกติิ์ เลขที่ 60 ถ .รัชดาภเิษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย กรุงเทพ มหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ี
อ่ืนดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2017 on April 24, 2017 at 2.00 
p.m.  at the meeting room no.1-2, the Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok or such other 
date, time and place as the meeting may be held.  

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.   
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 
ระเบียบวาระที่ 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/ 2559  ซ่ึงประชุมเมื่อ  วนัที่ 21 กนัยายน  2559 
Agenda item no. 1   To certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  No.1/2016 held on September 21, 2016. 
   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as  it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

ระเบียบวาระที่ 2   รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจ าปี 2559 
Agenda item no. 2  To acknowledge the Annual report for fiscal year 2016. 
  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

ระเบียบวาระที่ 3    รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
Agenda 3   To acknowledge the interim dividend payment  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

ระเบียบวาระที่ 4   พจิารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี ส้ินสุดวนัที่  31 ธันวาคม 2559 
Agenda item no. 4  To approve the Statement of Financial Position, Statement of Comprehensive Income and Statement of Cash Flows for 2016 
  ended December 31, 2016. 
   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

ระเบียบวาระที่ 5   พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2559 
Agenda item no. 5  To approve the dividend payment for the fiscal year 2016. 
   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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ระเบียบวาระที่ 6   พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  
Agenda item no.6  To approve the election of directors replacing those retired by rotation.   
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
To elect director as a whole 
   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
To elect each director individually 
ช่ือกรรมการ นายชลัช ชินธรรมมิตร์ 
Name of  Director. Mr.Chalush Chinthammit 
   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

ช่ือกรรมการ  นายชวลิ กลัยาณมิตร 
Name of  Director. Mr.Chavin Kanlayanamitr 
   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

ช่ือกรรมการ  นางสาวดารณ ีพรรณกลิ่น 
Name of  Director. Miss.Daranee Phanklin 
   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

ระเบียบวาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
Agenda item no. 7  To approve the director’s remuneration for 2017.   
   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
ระเบียบวาระที่ 8   พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 
Agenda item no.8 To approve the appointment of the Company's auditors and the auditor's remuneration for 2017. 
   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 10 Other matters (if any) 
 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่

เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
 If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not 

made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลง
มติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have 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 shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้
ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting inte ntions as 
specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.  
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

 
หมายเหตุ/Remarks 
1.  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บ

มอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her 
votes to different proxies to vote separately. 

2.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ 
ข. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Prox y Form B. 
provided. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั มาสเตอร์ แอด จ ากดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Master Ad Public Company Limited  

 
ในการประชุมสามญัผู ้ถือหุ้น  ประจ าปี 2560 วนัท่ี 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 60  
ถ.รัชดาภิเษกตดัใหม่  แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
At the Annual General Meeting of Shareholders 2017 on April 24, 2017 at 2.00 p.m. at the meeting room no.1-2, the Queen Sirikit National Convention 
Center, 60 New Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held 
 

----------------------------------------------------------------------- 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
 
 
 
 
 
 


