สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 8
Enclosure 8

หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.

(แบบทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบทีง่ ่ ายและไม่ ซับซ้ อน)
(General and Simple Form)

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
Shareholder registration number

(1)

(2)

(3)

เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month
อยูเ่ ลขที่
residing/located at no.
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

ข้าพเจ้า
I/We
ถนน
ตาบล/แขวง
Road
Tambol/Kwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

สัญชาติ
nationality

Province

พ.ศ.
Year
ซอย

Soi
จังหวัด

เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริษทั แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
Being a shareholder of Plan B Media Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้ นรวม
หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
Holding the total number of
shares and have the rights to vote equal to
 หุ้นสามัญ
หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
 หุ้นบุริมสิ ทธิ
หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
preference share
shares and have the rights to vote equal to

votes

เสี ยง ดังนี้
votes as follows
เสี ยง
votes
เสี ยง

ขอมอบฉันทะให้ (กรุ ณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณี เลื อกข้อ 1. กรุ ณาทาเครื่ องหมาย
 ที่  1. ระบุชื่อผูร้ ับมอบอานาจ
If you make proxy by choosing No.1,
please mark  at  1. and give the
details of proxy (proxies).

 1. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
หรือ/Or
ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
age
years residing/located at no.
ตาบล/แขวง
อาเภอ
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code
อายุ
age
ตาบล/แขวง
Tambol/Kwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years residing/located at no.
อาเภอ
Amphur/Khet

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons
กรณี เลื อกข้อ 2. กรุ ณาทาเครื่ องหมาย
 ที่  2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No. 2,
please mark  at  2. and choose
one of these members of the
Independent Directors.

 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริ ษทั ฯ คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
 พลตารวจเอกสมชาย วาณิ ชเสนี Pol.Gen Somchai Vanichsenee หรื อ/Or
 นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ Mrs. Monluedee Sookpantarat

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 8 หน้ า 67 จาก 90

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสื อเชิ ญประชุ มสามัญ
ผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2559) (Details of members of the Independent Directors of the Company are
specified in Enclosure 9 of the Notice of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders)
ทั้งนี้ ในกรณี ที่กรรมการอิสระผูร้ ับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ ง ไม่สามารถเข้าประชุ มได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแทนกรรมการ
อิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

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.
เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ในวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา
14.00 น. ณ ห้ องปาริ ชาติ ชั้ น 3 โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริ นจ์ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2016 Annual General Meeting of Shareholders on April 21, 2016
at 02.00 p.m. at the Parichart Room, 3rd floor, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, No.92 Soi Saengcham, Rama 9 Rd., Bang Kapi,
Huay Kwang, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุ ม เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้ถื อ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

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 …………………………………………...ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)

หมายเหตุ/Remarks
ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้
ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้

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.

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 8 หน้ า 68 จาก 90

