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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy Form B. 
 

 
 

 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                                         เขียนที่                                                      
Shareholder registration number Written at                         
 วันที่      เดือน                         พ.ศ.                                
 Date            Month                            Year 
 
(1) ข้าพเจ้า    สัญชาติ                 อยู่เลขที่                         ซอย                                
 I/We                                        nationality  residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง           อ าเภอ/เขต                 จังหวัด      
 Road  Tambol/Kwaeng                      Amphur/Khet                Province 
 รหัสไปรษณีย์    
 Postal Code 

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
 Being a shareholder of Master Ad Public Company Limited (“Company”) 
 โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง ดังนี้ 

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

  ordinary share                                       shares    and have the rights to vote equal to    votes  
  หุ้นบุริมสิทธ ิ                             หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                          เสียง 
       preference share                          shares    and have the rights to vote equal to     votes 

 
(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

 1. ชื่อ                                                    อายุ             ป ีอยูบ่้านเลขที่                                   
Name                                           age           years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง            อ าเภอ                             
Road                                    Tambol/Kwaeng                 Amphur/Khet 
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย์      
Province                              Postal Code                             
หรือ/Or 
ชื่อ                                                      อายุ                        ป ีอยูบ่้านเลขที่                   
Name            age                   years residing/located at no. 
ถนน                                    ต าบล/แขวง                       อ าเภอ                    
Road                                   Tambol/Kwaeng                      Amphur/Khet   
จังหวัด                                                    รหัสไปรษณีย์          
Province                                            Postal Code                                   
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว / Anyone of these persons 

 2. มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 
 นายไพศาล ธรสารสมบัติ / Mr.Paisal Tarasansombat หรือ/Or 
 นายชลัช  ชินธรรมมิตร์/ Mr. Chalush Chinthammit  
 (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 โดย
กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ)  
( Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 7 of the 
Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders 2019  In this regard, the independent directors 
do not have any conflict of interest in every agenda.) 

 

กรณีเลอืกข้อ 1. กรุณาท า
เคร่ืองหมาย ✓ ที่   1. ระบช่ืุอ
ผู้ รับมอบอ านาจ 

If you make proxy by choosing 
No.1, please mark ✓ at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 

กรณีเลอืกข้อ 2. กรุณาท า
เคร่ืองหมาย ✓ ที่   2. และเลอืก
กรรมการอิสระคนใดคนหนึง่     
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) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
Enclosure 6 
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ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม 
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. 
เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00  น .ณ ห้อง
รัชดาภิเษก ชั้น2 โรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค็อก เลขที่ 5 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2019 on April 24, 2019 at 
2.00 p.m. at the Ratchadapisek room 2nd floor, The Bazaar Hotel Bangkok 5 Ratchadaphisek Rd., Chompon, Chatuchak Bangkok, Thailand 
10900 or such other date, time and place as the meeting may be held.  
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

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

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

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 
ระเบียบวาระที ่1  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562  ซึ่งประชมุเมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2562 
Agenda 1 To consider and certify the minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2019, held on 

February 14, 2019.  
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

ระเบียบวาระที ่2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชสีิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
Agenda 2  To acknowledge the Annual report for fiscal year 2018 ended December 31, 2018.   

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

 appropriate.  
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

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

ระเบียบวาระที่ 3    รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
Agenda 3  To acknowledge the interim dividend payment  

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

 appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

ระเบียบวาระที ่4   พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
Agenda 4  To consider and approve the Statement of Financial Position, Statement of Comprehensive Income and   
  Statement of Cash Flows for 2018 ended December 31, 2018.   
   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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ระเบียบวาระที ่5   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิ้นสดุ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ  
  การจ่ายเงินปันผล 
Agenda 5  To consider and approve the allocation of profit from the results of the Company’s business operation   
  for the fiscal year ended December 31,2018 and the dividend payment.   
   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

ระเบียบวาระที ่6   พิจารณาอนุมัติการเปลีย่นรอบปบีัญชขีองบริษัท 
Agenda 6 To consider and approve the amendment of the fiscal year of the Company.   
  h ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

 
ระเบียบวาระที ่7   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 35. เพื่อให้สอดคลอ้งกับการเปลีย่นรอบปบีัญชีของบริษัทฯ  
Agenda 7 To consider and approve the amendment to the Company's Articles of Association in Article 35. regarding the fiscal year 

of the Company.  
 
   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

 
ระเบียบวาระที ่8   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  
Agenda 8 To consider and approve the election of directors replacing those retired by rotation. 
  การแตง่ตั้งกรรมการทั้งชุด 
  To elect director as a whole 
   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

การแตง่ตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
To elect each director individually 
ชื่อกรรมการ นายมานะ จันทนยิ่งยง 
Name of  Director. Mr.Mana Jantanayingyong 
   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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ระเบียบวาระที ่5   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิ้นสดุ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ  
  การจ่ายเงินปันผล 
Agenda 5  To consider and approve the allocation of profit from the results of the Company’s business operation   
  for the fiscal year ended December 31,2018 and the dividend payment.   
   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

ระเบียบวาระที ่6   พิจารณาอนุมัติการเปลีย่นรอบปบีัญชขีองบริษัท 
Agenda 6 To consider and approve the amendment of the fiscal year of the Company.   
  h ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

 
ระเบียบวาระที ่7   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 35. เพื่อให้สอดคลอ้งกับการเปลีย่นรอบปบีัญชีของบริษัทฯ  
Agenda 7 To consider and approve the amendment to the Company's Articles of Association in Article 35. regarding the fiscal year 

of the Company.  
 
   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

 
ระเบียบวาระที ่8   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  
Agenda 8 To consider and approve the election of directors replacing those retired by rotation. 
  การแตง่ตั้งกรรมการทั้งชุด 
  To elect director as a whole 
   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

การแตง่ตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
To elect each director individually 
ชื่อกรรมการ นายมานะ จันทนยิ่งยง 
Name of  Director. Mr.Mana Jantanayingyong 
   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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ชื่อกรรมการ  นายพุน ฉง กติ 
Name of  Director. Mr.Phoon Chiong Kit 
   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

ชื่อกรรมการ  นายดนัย  ตั้งศรีวิรยิะกลุ 
Name of  Director. Mr.Danai Tangsriviriyakul 
   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

ระเบียบวาระที ่9 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าป ี2562 
Agenda 9  To consider and approve the director’s remuneration for 2019. 
   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

ระเบียบวาระที ่10 พิจารณาอนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบญัช ี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 
Agenda 10 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and the auditor's remuneration for 2019   
   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

 
ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 11 Other matters (if any) 
 
 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนน

เสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด

นอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้
ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 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. 
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 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท า
 เองทุกประการ 
 Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our 
 voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

ลงชื่อ/Signed …………………………….………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
(...………………………………………….…………………….) 
 

ลงชื่อ/ Signed …………………………….………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(...………………………………………....…………………….) 
 

ลงชื่อ/ Signed …………………………………………….………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(...………………………………….……...…………………….) 
 

ลงชื่อ Signed …………………………………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………………………….……...…………………….) 

หมายเหต/ุRemarks 
1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน

เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form 
B. provided. 
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ชื่อกรรมการ  นายพุน ฉง กติ 
Name of  Director. Mr.Phoon Chiong Kit 
   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

ชื่อกรรมการ  นายดนัย  ตั้งศรีวิรยิะกลุ 
Name of  Director. Mr.Danai Tangsriviriyakul 
   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

ระเบียบวาระที ่9 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าป ี2562 
Agenda 9  To consider and approve the director’s remuneration for 2019. 
   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

ระเบียบวาระที ่10 พิจารณาอนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบญัช ี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 
Agenda 10 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and the auditor's remuneration for 2019   
   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

 
ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 11 Other matters (if any) 
 
 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนน

เสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรือ่งใด

นอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้
ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 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. 
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 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท า
 เองทุกประการ 
 Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our 
 voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

ลงชื่อ/Signed …………………………….………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
(...………………………………………….…………………….) 
 

ลงชื่อ/ Signed …………………………….………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(...………………………………………....…………………….) 
 

ลงชื่อ/ Signed …………………………………………….………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(...………………………………….……...…………………….) 
 

ลงชื่อ Signed …………………………………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………………………….……...…………………….) 

หมายเหต/ุRemarks 
1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน

เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form 
B. provided. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

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

 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00  น .ณ ห้องรัชดาภิเษก ชั้น2 โรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค็อก เลขที่ 5 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจอม
พล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
at the Annual General Meeting of Shareholders 2019 on April 24, 2019 at 2.00 p.m. at the At Ratchadapisek room 2nd floor, The Bazaar 
Hotel Bangkok 5 Ratchadaphisek Rd., Chompon, Chatuchak Bangkok, Thailand 10900 or such other date, time and place as the meeting 
may be held.  

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

 วาระที่   เรื่อง   
Agenda item no. Re: 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

 วาระที่   เรื่อง   
Agenda item no. Re: 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

 วาระที่   เรื่อง   
Agenda item no. Re: 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

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

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

 วาระที่   เรื่อง   
Agenda item no. Re: 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

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

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