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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Proxy Form C. 
(ใช้เฉพาะกรณทีี่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนตา่งประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหุน้ให้เท่าน้ัน)  
(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share 

depository and keeper) 
 
 

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ      
As the custodian of  
 

(2) ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มาสเตอร ์แอดจำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of Master Ad Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง ดังนี้ 
Holding the total number of                                  shares    and have the rights to vote equal to                     votes as follow 
  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 ีอยู่บ้านเลขที ่                     
Name                                             age              years residing/located at no. 
ถนน                                         ตำบล/แขวง                อำเภอ                     
Road                                       Tambol/Kwaeng                          Amphur/Khet 
จังหวัด                                  รหสัไปรษณีย์                      
Province                               Postal Code                             
 หรือ/Or 
ชื่อ                                                       อายุ                ปี อยู่บ้านเลขที่                    
Name               age            years residing/located at no. 
ถนน                            ตำบล/แขวง                   อำเภอ                    
Road                          Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet   
จังหวัด                                  รหสัไปรษณีย์     
Province                               Postal Code                                   
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว /Anyone of these persons 
 

 2.  มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 
 นายชลัช ชินธรรมมิตร์ / Mr.Chalush Chinthammit หรือ/Or 
 นายดนยั ตั้งศรีวิริยะกุล/ Mr.Danai Tangsriviyakul 
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
โดยกรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ)  
(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 2021  in this regard, the independent directors 
do not have any conflict of interest in every agenda.) 

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

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาท า
เครื่องหมาย ✓ ที่   1. ระบชุื่อ
ผูร้บัมอบอ านาจ 

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

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท า
เครื่องหมาย ✓ ที่   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. 
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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. 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 23 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.00   น  . ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2020 on July 23, 2021 
at 2.00 p.m. via Electronic Mean (E-AGM.)  or such other date, time and place as the meeting may be held.  

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ 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 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 19 มกราคม  2564 
Agenda 1 To consider and certify the minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021, held on  

January 19, 2021. 
 

  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  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรบัรอบบัญชีปี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มนีาคม 2564  
Agenda 2         To acknowledge the Annual report for fiscal year 2020/21 ended March 31, 2021. 

 
 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 ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรบัรอบบญัชปีี 2563/64 สิ้นสดุ วันที่ 31 มีนาคม 2564  
Agenda 3  To consider and approve the audited financial statements for the fiscal year 2020/21 ended March 31, 2021.  
 
   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 ่4 พิจารณาอนุมัติการงดจา่ยเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบบัญชีป ี2563/64 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564  
Agenda 4  To consider and approve dividend omission from the operating performance for the fiscal year 2020/21  
 ended March 31, 2021. 

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

 appropriate.  
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 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 ่5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ  
Agenda 5 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  นายชัยสิทธิ์ ภวูภิรมย์ขวัญ 
Name of Director. Mr.Chaiyasith Puvapiromquan 

   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 นายซิว โค ชวน 
Name of Director. Mr.Siew ko chuen 

   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 นายวรพจน์ จรรย์โกมล 
Name of Director. Mr.Voraphot Chanyakomol 

   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 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบบญัชปีี 2564/65 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565 
Agenda 6  To consider and approve the directors' remuneration for the fiscal year 2021/22 ended March 31, 2022. 
 

 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 ่7  พิจารณาอนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบญัช ีและกำหนดค่าสอบบญัช ีสำหรับรอบบัญชีปี 2564/65 สิ้นสดุ วันที ่31 มีนาคม 2565 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the audit fee for the fiscal year 

2021/22. Ended March 31, 2022. 
  
 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 8 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (MACO-W3) จำนวนไม่เกิน 1,696,880,931 
หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

Agenda Item 8 To consider and approve the issuance and allocation of the warrant to purchase the ordinary shares of the Company 
No. 3 (MACO-W3) in the amount of not exceeding 1,696,880,931 units to the existing shareholders of the Company in 
proportion to their respective shareholdings. 

 
 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 9   พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 169,688,093.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 678,752,372.80 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 848,440,465.90  บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,696,880,931 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

Agenda Item 9 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital of THB 169,688,093.10 from the existing 
registered capital of THB 678,752,372.80 to THB 848,440,465.90 by issuing newly issued ordinary shares of 1,696,880,931 
shares, with a par value of THB 0.10 per share. 

 
 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 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
Agenda Item 10 To consider and approve the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company to be in 

line with the increase of the Company’s registered capital 
 

 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 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,696,880,931 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 

Agenda Item 11  To consider and approve the issuance and allocation of 1,696,880,931 newly issued ordinary shares of the Company, 
with a par value of THB 0.10 per share, to accommodate the exercise of rights under the MACO-W3 Warrants 

 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems  appropriate.  
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  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 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda12 Other matters (if any) 
 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องแล ะไม่ใช่เป็นการ

ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
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
นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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. 

 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุก
ประการ 
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. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
 This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a 
 custodian in Thailand to be a share depository and keeper. 

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 The documents needed to be attached to this Proxy form are: 

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf. 

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
 Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business. 
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ

หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. 

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม
แนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. 
provided. 
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

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

 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 23 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.00  น.  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders 2021 on July 23, 2021 at 2.00 p.m. via electronic mean (E-AGM.) or such other date, 
time and place as the meeting may be held.  
 

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

 ระเบียบวาระที ่  เรื่อง   
Agenda 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  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 ระเบียบวาระที ่  เรื่อง   
Agenda 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  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 ระเบียบวาระที ่  เรื่อง   
Agenda 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  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 ระเบียบวาระที ่  เรื่อง   
Agenda 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  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Vote 


