
สิ่งที่สง่มาดว้ย 10 หนา้ 1 จาก 4 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนและตำยตัว) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 

 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัที ่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                  Year 
 
(1) ขา้พเจา้    สญัชาติ                  อยูเ่ลขที่                           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)  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of Plan B Media Public Company Limited (“Company”) 
 โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม               หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั    เสียง ดงันี ้

Holding the total number of                                     shares    and have the rights to vote equal to                    votes as follows 
  หุน้สามญั                หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั    เสียง 

  ordinary share               shares    and have the rights to vote equal to     votes  
  หุน้บรุมิสิทธิ                หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั    เสียง 
       preference share               shares    and have the rights to vote equal to                    votes 

 
(3) ขอมอบฉันทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 
 1. ชื่อ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขที ่            

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 
ชื่อ                                                         อาย ุ          ปี อยูบ่า้นเลขที ่       
Name age           years  residing/located at no. 
ถนน                                       ต  าบล/แขวง                       อ  าเภอ                     
Road                                   Tambol/Kwaeng                       Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์         
Province                              Postal Code                                   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉันทะใหก้รรมการตรวจสอบ  คือ  
Appoint the following members of the Audit Committee of the Company 
 พลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี Pol. Gen Somchai Vanichsenee หรอื/Or  
 นางมลฤดี สขุพนัธรชัต ์Mrs. Monluedee Sookpantarat  
 
(รายละเอียดประวัติกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 9 ของหนังสือเชิญประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที ่1/2564) (Details of members of the Audit Committee of the Company 
are specified in Enclosure 9 of the Notice of the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No. 1/2021) 

 

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาท าเครือ่งหมาย 
✓ ที่   1. ระบชุื่อผูร้บัมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark ✓ at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท าเครือ่งหมาย 
✓ ที่   2. และเลือกกรรมการ
ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง     
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark ✓ at  2. and 
choose one of these members of 
the Audit Committee. 
 

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

สิง่ที่สง่มาดว้ย 10 
Enclosure 10 
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ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบซึง่เป็นผูร้บัมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไมส่ามารถเขา้ประชมุได ้ใหก้รรมการตรวจสอบที่เหลือเป็นผูร้บัมอบฉันทะแทน
กรรมการตรวจสอบที่ไมส่ามารถเขา้ประชมุ 
In this regard, in the case where any of such members of the Audit Committee is unable to attend the meeting, the other members of the 
Audit Committee shall be appointed as a proxy instead of the member of the Audit Committee who is unable to attend the meeting. 
เป็นผู้แทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกรท์ี่ 19 
พฤศจิกำยน 2564 เวลำ 14.00 น. โดยจะจดัการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 on  
Friday, November 19, 2021 at 2.00 p.m., which will be held via electronic method (E-EGM), or such other date, time and place as the 
meeting may be held.   
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

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

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

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

วำระที่ 1 พิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำซือ้ทรัพยสิ์นและกำรเข้ำท ำรำยกำรทีเ่ก่ียวโยงกันกับบริษัท มำสเตอร ์แอด จ ำกัด (มหำชน) 
และกำรมอบอ ำนำจทีเ่ก่ียวข้อง 

Agenda item no. 1 To consider and approve the entering into the Asset Acquisition Transaction and the entering into the connected 
transaction with Master Ad Public Company Limited and the appointment of the authorized person. 
 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove Abstain 

วำระที ่2 พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. 
(เร่ืองทุนจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

Agenda item no. 2 To consider and approve the reduction in the registered capital of the Company and the amendment to clause 4 
(registered capital) of the Memorandum of Association to be in line with the capital reduction 
 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove Abstain 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ. 4 (เร่ืองทุนจด
ทะเบียน) เพื่อใหส้อดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

Agenda item no. 3 To consider and approve the increase in the registered capital of the Company and the amendment to clause 4 
(registered capital) of the Memorandum of Association to be in line with the capital increase 
 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove Abstain 

วำระที ่4 พิจำรณำอนุมัติกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท รุ่นที่ 1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
(Rights Offering) 

Agenda item no. 4 To consider and approve the issuance of warrants to purchase the newly-issued ordinary shares of the Company 
No. 1 to be allocated to the Company’s existing shareholders who have subscribed and have been allocated for 
the newly-issued ordinary shares proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering) 

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

วำระที ่5 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ (1) กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำม
สัดส่วนจ ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยถืออยู่ (Rights Offering) และ (2) กำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
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หุ้นสำมัญของบริษัท รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซือ้และได้รับจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่
ออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) 

Agenda item no. 5 To consider and approve the allocation of the newly-issued ordinary shares in order to accommodate: (1) the 
allocation of newly-issued ordinary shares to the existing shareholders proportionate to their respective 
shareholdings (Right Offering); and (2) the exercise of the warrants to purchase the newly-issued ordinary shares 
of the Company No. 1 for the allocation to the Company’s existing shareholders who have subscribed and have 
been allocated for the newly-issued ordinary shares proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering) 
 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที ่6 พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
Agenda item no. 6 Other matters (if any) 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง
และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา
หรอืลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 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. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะใหถื้อเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
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. 
 

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

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

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

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

หมำยเหตุ/Remarks 

1.  ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้น
ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้  ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือ 
มอบฉันทะแบบ 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 ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Plan B Media Public Company Limited  

 
ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัศกุรท์ี่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยจะจดัการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 
(E-EGM) หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 on Friday, November 19, 2021 at 2.00 p.m., which will be held via 
electronic method (E-EGM), or such other date, time and place as the meeting may be held. 
 

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

 วำระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วำระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วำระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 วำระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

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

 
 


