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หมายเหตุ: มติในวาระน้ีจะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2      พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับป 2561 
ขอเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อรายงานสรุปผลการปฎิบัติงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ 
สําหรับป 2561 ใหท่ีประชุมผูถือหุนไดรับทราบ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอรายงานสรุปผลการ
ปฎิบัติงานของบริษัทฯ สําหรับป 2561 ใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 รับทราบ  

หมายเหตุ: วาระนี้เปนวาระเพื่อทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3      พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
เน่ืองดวยบริษัทฯ ยังไมสามารถออกงบการเงินเพื่อรับรองผลการดําเนินงานประจําปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2561 ได ซึ่งผลจากการปดงบการเงินประจําป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ลาชา อันเปนเหตุมาจาก
การแสดงยอดรายไดคางรับท่ีไมเปนจริง ถึงแมบริษัทจะสามารถออกงบการเงินรายไตรมาสไดทันตามกําหนด
แลวก็ตาม แตงบการเงินประจําปมีรายละเอียดจํานวนมาก ซึ่งบริษัทตองรวบรวมและตรวจสอบใหถูกตองและ
ครบถวน ท้ังนี้ บริษัทฯ อยูระหวางการรวบรวมขอมูลนําสงผูสอบบัญชี ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจําเปนตองงด
การพิจารณาในวาระนี้ไปกอน โดยเม่ืองบการเงินประจําป สิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ไดผานการรับรอง
จากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนท่ีเรียบรอยแลว บริษัทฯ จะจัดใหมีการประชุมผูถือหุนอีกครั้ง เพื่อพิจารณา
อนุมัติงบการเงินของบริษัทดังกลาว 

วาระที่ 4     พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ขอเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องดวยบริษัทฯ ยังไมสามารถออกงบการเงินเพื่อรับรองผลการดําเนินงานประจําป
สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ได เนื่องจากอยูระหวางการรวบรวมขอมูลทางบัญชีเพื่อจัดทํางบการเงิน
ประจําป 2561  แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากผลการดําเนินงานของงบการเงินงวด 9 เดือน ของไตรมาสท่ี 3 ป 
2561 ท่ีสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และนําสงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรียบรอยแลว มีผล
ขาดทุนสะสมจากงบการเงินรวมจํานวน 3,870.31 ลานบาท และจากงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 3,556.27 
ลานบาท  ดั้งนั้น จึงทําใหบริษัทไมสามารถจายเงินปนผลประจําปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ได 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหผูถือหุนพจิารณางด
จายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2561 ต้ังแต 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจาก
บริษัทฯ ยังไมสามารถออกงบการเงินประจําป 2561 ได และนอกจากนี้ ผลการดําเนินงานของงบการเงนิงวด 9 
เดือน ของไตรมาสท่ี 3 ป 2561 มีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 
จํานวน 3,870.31 ลานบาท และ 3,556.27 ลานบาท ตามลําดับ 

หมายเหตุ: มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
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  วาระที่ 5    พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
ขอเท็จจริงและเหตุผล  : ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอท่ี 15 กําหนดวาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
ทุกครั้ง ใหกรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมดขณะนั้นพนจากตําแหนง  ถาจํานวนกรรมการแบง
ออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนท่ีใกลเคียงท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3 ปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ
ท้ังสิ้น 10 ราย โดยในป  2562 มีกรรมการท่ีออกตามวาระจํานวน 4 ราย ดังนี้ 
1)    นายสมชาย  มีเสน        ตําแหนง     กรรมการ  
2)    นางวรางคณา  กัลยาณประดิษฐ                  ตําแหนง     กรรมการ 
3)    นางสาลินี  วังตาล       ตําแหนง     กรรมการอิสระ  
4)    นายชัยสิทธิ์  ภูวภิรมยขวญั   ตําแหนง     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
นอกจากนี้บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อบุคคลท่ีเห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับ
การคัดเลือกเปนกรรมการบรษัิทฯ ต้ังแตวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันท่ี 23 มกราคม 2562 ผานทางเว็บไซตของ 
บริษัทฯ ผลปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลว โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัท เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 พิจารณา
แตงต้ัง นายสมชาย มีเสน นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ นางสาลินี วังตาล และ นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมยขวัญ 
กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง   
(ขอมูลรายละเอียดของกรรมการท่ีไดรับการเสนอใหพิจารณาแตงต้ังกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของ
บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 4)  

หมายเหตุ: มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6     พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ ประจําป 2562  
หลักเกณฑและขั้นตอนการเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาการสรร
หากรรมการและการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการสําหรับกิจการสื่อเปนเรื่องสําคัญ บริษัทฯ มีนโยบาย
กําหนดใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”)ของบริษัทฯ เปนผูทํา
หนาท่ีพิจารณากล่ันกรองการสรรหากรรมการและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได
พิจารณาคาตอบแทนกรรมการโดยมีเกณฑการพิจารณากลั่นกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการ
ตางๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และคาตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจท่ีใกลเคียง
กัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา 
 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรร 
หาและพิจารณาคาตอบแทน เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 พิจารณาอนุมัติ
คาตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ  ประจําป 2562  ดังนี้ 
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ตําแหนง จํานวนคาตอบแทน 
ประธานกรรมการ    400,000      บาท/ทาน/ป 
ประธานกรรมการตรวจสอบ    400,000      บาท/ทาน/ป 
กรรมการตรวจสอบ    300,000      บาท/ทาน/ป 
กรรมการอิสระ    200,000      บาท/ทาน/ป 
กรรมการบริหาร    200,000      บาท/ทาน/ป 
กรรมการท่ีไมใชผูบริหาร    200,000      บาท/ทาน/ป 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน*      20,000      บาท/ครั้ง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน*      10,000      บาท/ครั้ง 

หมายเหตุ :  1) คาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบจายเปนรายไตรมาส  
   2) *คาตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกําหนดจายแบบเบี้ยประชุม ตอคร้ัง 

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมด
ของผูถือหุนท่ีมาประชุม 

วาระที่ 7     พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2562  
ขอเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562   พิจารณาอนุมัติใหแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท      
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2562 ของบริษัทฯ ดังนี้ 
1. นางศศิธร พงศอดิศักดิ์  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  8802  (เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ

ในป 2562 ( เปนปท่ี 2)  หรือ 
2. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  5752 หรือ  
3. นายธนิต โอสถาเลิศ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  5155  

ขอมูลและประวัติโดยสังเขปของผูสอบบัญชีขางตนปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 5 

ท้ังนี้ ผูสอบบัญชีท้ัง 3 ทานไมมีความสัมพันธและไมมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ/ บริษัทยอย/ กิจการที่ควบคุม
รวมกัน/ ผูบริหาร/ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระ
ในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตองบการเงินของบริษัทฯและมีผลการปฏิบัติงานท่ีดีเปนท่ีนาพอใจ 
รวมถึงมีคุณสมบัติไมขัดกับหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ   

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอใหท่ี
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562   พิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2562  ของบริษัทฯ และบริษัท
ยอย รวมท้ังส้ิน 4,480,000 บาท ตามอัตราท่ีระบุไวในสิ่งท่ีสงมาดวย 5  
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 ท้ังนี้ ในป 2561 บริษัทมีคาบริการท่ีจายเพิ่มใหกับผูสอบบัญชี ในการตรวจสอบเพิ่มเติมสําหรับรายไดคางรับ
ท่ีมีนัยสําคัญท่ีเกิดข้ึนต้ังแตป 2558-2560  ท่ีเปนผลกระทบตองบการเงินประจําป 2560 เปนเงินจํานวน 
1,600,000 บาท  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯและคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณากลั่นกรองการ
เลือกผูสอบบัญชี ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสมแลว จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2562 แตงต้ังผูสอบบัญชี  และกําหนดคาตอบแทนสําหรับป 2562 ตามท่ีไดกลาวมาขางตน 

 หมายเหตุ: มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8         พิจารณาใหความเห็นชอบการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2558  
ขอเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากคําพิพากษาของศาลฎีกา ลงวันท่ี 9 ตุลาคม 2561 ซึ่งมีการอานคํา
พิพากษาของศาลฎีกา เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2562 ไดมคํีาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ ใหเพิกถอนมติท่ี
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ท่ีประชุมเมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2558 นั้น มีผลทําใหวาระการพิจารณา
แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2558 ถูกเพิกถอนเชนกัน โดยในทางปฏิบัติ
หลังจากท่ีประชุมผูถือหุนประจําป 2558 ไดมีมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบ
บัญชีประจําป 2558 แลว และผูสอบบัญชีไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงิน
ประจําป 2558 จนแลวเสร็จ และคณะกรรมการบริษัทในขณะนั้น ไดมีมติรับรองและอนุมัติงบการเงิน เพื่อ
นําสงใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามประกาศของสํานักงานกํากับตลาดทุนและสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เพื่อเปดเผยขอมูลและผลการดําเนินงานของ
บริษัทเปนท่ีเรียบรอยแลว ดังนั้นจึงเห็นควรใหนําวาระดังกลาว  นําเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2562 เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2558 
ตอไป  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ (โดยคณะกรรมการชุดใหม) ไดพิจารณาแลว 
เห็นสมควรวา การสอบทานและตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชีท่ีไดดําเนินการไปแลวเมื่อป 2558 ถอืเปน
การปฎิบัติหนาท่ีโดยสุจริต  รวมถึงบริษัทไดจายคาตอบแทนใหกับผูสอบบัญชีประจําป 2558 ของบริษัทและ
บริษัทยอย รวม 10 บริษัท เปนเงิน 3,560,000 บาท ใหกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เรียบรอย
แลว ดังนั้นจึงเห็นควรใหนําวาระดังกลาว  นําเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 เพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2558 ตอไป  

 หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะตองไดรับความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 9       พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 
 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตนโดยพรอมเพรียงกัน ผูถือ
หุนทานใดประสงคท่ีจะแตงต้ังบุคคลอื่นมาเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกขอความ
และลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ และนํามามอบตอประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัทฯ กอนเริ่มการ
ประชุม 

 
 ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 

  นายมารุต   อรรถไกวัลวที 
  ประธานกรรมการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29

 

8 
 

 
 
 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 2 
 
 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ 
 
การสรรหากรรมการ 
  
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาการสรรหากรรมการและการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ สําหรับกิจการ
สื่อ เปนเรื่องสําคัญ  บริษัท  มีนโยบายกําหนดใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริ ษัทฯ 
(“คณะกรรมการสรรหาฯ”)  เปนผูทําหนาท่ีพิจารณากลั่นกรองการสรรหากรรมการและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชุดยอย ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ทําหนาท่ี สรรหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทน
กรรมการที่ครบวาระ โดยใชเกณฑความเหมาะสมของจํานวนโครงสราง และองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
รวมท้ัง ความเหมาะสมของขนาด ประเภทและความซับซอนของธุรกิจ ในการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลท่ีเหมาะสม มี
ความรู ประสบการณ และความเชี่ยวชาญ เพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการ กรรมการอิสระของบริษัท และกรรมการชุดยอย 
รวมถึงการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอยของบริษัท  โดยใชเกณฑการเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน และคาตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจท่ีใกลเคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการ
เติบโตทางผลกําไรของบริษัทประกอบการพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติตอท่ีประชุม
ผูถือหุนตอไป  
 
 ในป 2562  บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอย  เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการได โดยเสนอช่ือ
ผานคณะกรรมการบริษัทฯ กอนวันประชุมสามัญประจําปผูถือหุน  ต้ังแตวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันท่ี 23 มกราคม 
2562  พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ ผลปรากฏวาไมมีผู
ถือหุนรายใดเสนอชื่อบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ 
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ส่ิงท่ีสงมาดวย 3 
 

นิยามกรรมการอิสระ 
 

กรรมการอิสระ  คือ  กรรมการที่ไมไดบริหารจัดการกิจการของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม มีความเปนอิสระ
จากผูถือหุนใหญ และ ผูบริหารของบริษัท ไมมีความสัมพันธอันอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน 

 
ท้ังนี้นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเทากับขอกําหนดข้ันตํ่าของสํานักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย ฯ 
  
คุณสมบัติกรรมการอิสระ 
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

บริษัทท่ีเกี่ยวของ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังนี้ใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเก่ียวของตามมาตรา 
258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง ท่ีปรึกษาดานอื่นใดท่ีไดรับ
ผลตอบแทนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันท่ีไดรับการแตงต้ัง ท้ังนี้  ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปน
ขาราชการ หรือท่ีปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

3. กรรมการอิสระจะตองไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางการคา ทางธุรกิจ สวนไดเสียทางการเงินหรือ
ผลประโยชนอื่นๆ ในการบริหารจัดการ ท้ังในทางตรงหรือทางออมกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน หรือไม
เปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทเวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 
2 ปกอนวันท่ีไดรับการแตงตั้ง 

4. กรรมการอิสระจะตองไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลักษณะท่ีเปน
บิดา มารดา คูสมรส พี่ นองและบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ   ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคล
ท่ีไดรับการเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย  

5. กรรมการอิสระจะตองไมทําการเปนตัวแทนอยางเปดเผยหรืออยางไมเปดเผยของกรรมการบริษัท   ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูถือหุนใดซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญคนใดหรือกลุมผูถือหุนใดของบริษัท 

6. กรรมการอิสระจะตองทําหนาท่ีและใชวิจารณญาณของตน โดยไมไดรับอิทธิพลจากกรรมการ ผูบริหารหรือผู
ถือหุนรายใหญของบริษัทฯ รวมท้ังบุคคลท่ีเกี่ยวของหรือญาติ 

7.   กรรมการอิสระจะตองไมเปนหรือเคยเปน ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม   ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนผูจัดการของนิติบุคคล 
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ท่ีเปนสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม    ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันท่ีไดรับการแตงตั้ง 

8.  กรรมการอิสระจะตองไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ  ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษา 
กฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือผูประเมินราคาทรัพยสิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังนี้ในกรณีท่ีผูใหบริการทางวิชาชีพเปน
นิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวน
แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันท่ีไดรับการแตงตั้ง 

9. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย  
หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลุกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

10.  กรรมการอิสระจะตองไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของบริษัท 
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12 
 

 
 
ม.ค. 2560 - ปจจุบัน      กรรมการ  

                                       บจก. บานชิดธารา 
มีค. 2560 - ปจจุบัน       กรรมการ  
                                บจก. อควาเรียส โฮเท็ล แอนด รีสอรท 
2537 – 2557  ผูดําเนินรายการวิทยุอิสระ 
 

 จํานวนหุนที่ถือครอง ณ วันที่  8 กุมภาพันธ  2562 
 : -ไมมี-  
 จํานวนปที่เปนกรรมการ และสัดสวนการเขารวมประชุมในป  2561 

จํานวนปที่เคยดํารงตําแหนงกรรมการ จํานวนคร้ังที่เขาประชุมในป  2561 
สิ้นสุด ณ 31 ธ.ค. 2561 คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ สามัญผูถือหุน วิสามัญผูถือหุน

1 ป                                
(ไดรับแตงตั้งครั้งแรกวันท่ี  3 ม.ค. 2561 ) 16/16 N/A 1/1 3/3 

 

 การดํารงตําแหนง กรรมการ/ ผูบริหาร ในกิจการอื่น   

การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
การดํารงตําแหนงในกิจการที่ไมใช

บริษัทจดทะเบียน 
การดํารงตําแหนงในกิจการ 

ที่มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 

จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท 
2 - กรรมการ 

  บมจ. เนช่ัน อนิเตอรเนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท  
- ประธานกรรมการ 
บมจ. แมกซ เมทัล คอรปอเรช่ัน 
 

4 - กรรมการ 
 บจก. เอคิว วิลเลจ 
- กรรมการ 
  บจก. อควาเรียส เอสเตท 
- กรรมการ  
  บจก. บานชิดธารา 
- กรรมการ 
   บจก. อควาเรียส โอเท็ล 
แอนด รีสอรท 

    

- - 

 
 ประเภทกรรมการที่เสนอแตงต้ัง  :  กรรมการ 
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14 
 

 
 

 จํานวนหุนที่ถือครอง ณ วันที่  8 กุมภาพันธ  2562 
 : 2,670 หุน 

 จํานวนปที่เปนกรรมการ และสัดสวนการเขารวมประชุมในป  2561 
จํานวนปที่เคยดํารงตําแหนงกรรมการ จํานวนคร้ังที่เขาประชุมในป  2561 

สิ้นสุด ณ 31 ธ.ค. 2561 คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ สามัญผูถือหุน วิสามัญผูถือหุน 
1 ป                                

(ไดรับแตงต้ังคร้ังแรกวันท่ี  17 ม.ค. 2561) 15/15 3/3 1/1 3/3 

 การดํารงตําแหนง กรรมการ/ ผูบริหาร ในกิจการอื่น   

การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
การดํารงตําแหนงในกิจการที่ไมใช

บริษัทจดทะเบียน 
การดํารงตําแหนงในกิจการ 

ที่มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 

จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท จํานวน ตําแหนง/ชื่อ
บริษัท 

1 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
   บมจ.สาลี พริน้ต้ิง   

 

1 - กรรมการ 
  กลุม บจก.เฉลิมภัทร ทราน
สปอรต 

     

- - 

 ประเภทกรรมการที่เสนอแตงต้ัง  :  กรรมการ 
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14 
 

 
 

 จํานวนหุนที่ถือครอง ณ วันที่  8 กุมภาพันธ  2562 
 : 2,670 หุน 

 จํานวนปที่เปนกรรมการ และสัดสวนการเขารวมประชุมในป  2561 
จํานวนปที่เคยดํารงตําแหนงกรรมการ จํานวนคร้ังที่เขาประชุมในป  2561 

สิ้นสุด ณ 31 ธ.ค. 2561 คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ สามัญผูถือหุน วิสามัญผูถือหุน 
1 ป                                

(ไดรับแตงต้ังคร้ังแรกวันท่ี  17 ม.ค. 2561) 15/15 3/3 1/1 3/3 

 การดํารงตําแหนง กรรมการ/ ผูบริหาร ในกิจการอื่น   

การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
การดํารงตําแหนงในกิจการที่ไมใช

บริษัทจดทะเบียน 
การดํารงตําแหนงในกิจการ 

ที่มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 

จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท จํานวน ตําแหนง/ชื่อ
บริษัท 

1 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
   บมจ.สาลี พริน้ต้ิง   

 

1 - กรรมการ 
  กลุม บจก.เฉลิมภัทร ทราน
สปอรต 

     

- - 

 ประเภทกรรมการที่เสนอแตงต้ัง  :  กรรมการ 
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 ชื่อ  
 ตําแห
 อาย ุ
 ที่อยู 
 การศึก

ปริญญ
          
ปริญญ
          

 การอบ
มหาวิ
- ปร
สมาค
-     R
 

ประวัติกา
 การ

10 เ
                     

2557
 

2544
  
 
 การ

2560
 
2559

   

ป

:   นางสาลินี
นง : กรรมการ

:   65  ป 
: 199/9 ซอ

กษา    
ญาโท   :  บริห
              มหา
ญาตรี  :  บัญชี
              จุฬา
บรม : 
ทยาลยัฮารวาร
ระกาศนียบัตร
คมสงเสริมกรร

ole of Chairm

ารทํางาน  : 
ดํารงตําแหนง
ม.ย. 2561 – ป
                      
7 – ปจจุบัน 

4 – 2546 

ดํารงตําแหนง
0 – ปจจุบัน 

9  – ปจจุบัน   

ประวัติของบคุ
แ

นี วังตาล          
รอิสระ 
 
อย 16 ถนนสุข

หารธุรกิจมหาบั
าวิทยาลัยโคลมั
ชีบัณฑิต (เกียร
ลงกรณมหาวทิ
  

รด, ประเทศสห
รหลักสูตรนักบ
รมการบริษัทไท

man Program c

งในบริษัทจดท
ปจจุบัน            

    

งในกิจการอืน่ที

คคลท่ีไดรับก
ทนกรรมการ

                     

ขุมวิท เขตคลอ

บัณฑิต สาขาก
มเบีย ประเทศส
ตินิยมอันดบั 2
ทยาลัย 

 
หรัฐอเมริกา 
บริหารระดับสู
ทย 
lass 36/2015

ทะเบียน 
 กรรมการ

บมจ.เนช่ั
กรรมการ
บมจ.เอ็ม 
รองกรรม
บมจ.ธนา

ที่ไมใชบริษัทจ
กรรมการ
บลจ.ไทย
กรรมการ
องคการค

ารเสนอชื่อให
รท่ีครบกําหนด

                      

องเตย กรุงเทพ

การบริหารการ
สหรัฐอเมริกา
2) คณะพาณิช

สูง (AMP) 

รอิสระ 
ช่ัน มัลติมีเดีย ก
ร 
บี เค ไลฟ ประ
มการผูจัดการ
าคารทหารไท

จดทะเบียน  
รอิสระ และปร
ยพาณิชย 
ร 
คลังสนิคา 

หเขาดํารงตาํแ
ดออกตามวาร

                     

พฯ 10110 

เงินระหวางปร

ชยศาสตรและก

กรุป 

ะกนัชีวติ 

ย  

ระธานคณะกร

แหนงกรรมกา
ระ 

                      

ระเทศ  

การบัญชี 

รรมการตรวจส

สิ่งที
าร 

  

สอบ 

15

ท่ีสงมาดวย 4

 

5 

 
4 
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16 
 

 
 
 

2558  –  ก.ย. 2560 ผูอํานวยการ  
   สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2557  – 2559  ประธานกรรมการ 
 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 

2554  – 2557  ผูชวยผูวาการสายกํากับสถาบันการเงิน 
   ธนาคารแหงประเทศไทย 
 

 จํานวนหุนที่ถือครอง ณ วันที่  8 กุมภาพันธ  2562 
 : - ไมมี – 
 
 ลักษณะความสมัพันธ  

ประเภทความสัมพันธ ลักษณะความสัมพันธ 
การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญของ
บริษัท/ บริษัทยอย 

-ไมมี- 

การมีความสัมพันธในลักษณะตอไปนี้กับบริษัท / 
บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง ในปจจุบันในชวง 2 ปที่ผานมา 
1.  เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน 
พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา 

-ไมมี- 

2.  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ  -ไมมี- 
3.  มีความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผล
ทําใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางอิสระ 

-ไมมี- 

 
 

 จํานวนปที่เปนกรรมการ และสัดสวนการเขารวมประชุมในป  2561 
 

จํานวนปที่เคยดํารงตําแหนงกรรมการ จํานวนคร้ังที่เขาประชุมในป  2561 
สิ้นสุด ณ 31 ธ.ค. 2561 คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ สามัญผูถือหุน วิสามัญผูถือหุน

9 เดือน                             
(ไดรับแตงตั้งครั้งแรกวันท่ี  10 เม.ย. 2561 ) 11/11 N/A 1/1 2/3 
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 ชื่อ  
 ตําแห
 อาย ุ
 ที่อยู 
 การศึก

ปริญญ
ปริญญ
 

 การอบ
สมาค
- หล
 สถาบั
- ปร
 

ประวัติกา
 การ
28  ก.ย
 
2554 - ป

   
 
 การ
2555 - ป

                     

 จํานวนหุน
 : - ไ

ป

:   นายชัยสิท
นง : กรรมการ

:   76  ป 
: 1059 ซ.อ

กษา    
ญาโท : รฐัศาส
ญาตรี : วทิยาศ

บรม : 
คมส่งเสริมสถา
ลักสูตร Direct
บนัพระปกเกล้
ระกาศนียบัตร

ารทํางาน  : 
ดํารงตําแหนง
. 2560 – ปจจุบ

ปจจุบัน          

ดํารงตําแหนง
ปจจุบัน          

นที่ถือครอง ณ
ไมมี – 

ประวัติของบคุ
แ

ทธิ์ ภูวภิรมยข
รอิสระและกร
 
ออนนุช 46 แข

สตรมหาบัณฑิ
ศาสตรบัณฑิต

  
าบนักรรมการ
tors Accredita
ล้า 
รทรัพยสินทาง

งในบริษัทจดท
บัน             

    

งในกิจการอืน่ที
 

ณ วันที่  8 กุมภ

คคลท่ีไดรับก
ทนกรรมการ

วัญ                 
รมการตรวจส

ขวงสวนหลวง

ต มหาวิทยาลั
 สาขาวิชาฟสกิ

 
บริษทัไทย (IO

ation Program 

ปญญา 

ทะเบียน 
กรรมกา
บมจ.เนช
กรรมกา
บมจ.มาส

ที่ไมใชบริษัทจ
กรรมการ
มหาวิทย

ภาพันธ  2562

ารเสนอชื่อให
รท่ีครบกําหนด

                      
สอบ 

ง เขตสวนหลว

ัยสุโขทัยธรรม
กส มหาวิทยา

OD) 
(DAP) ป 255

ารอิสระ และ ก
ช่ัน มัลติมีเดีย 
าร 
สเตอร แอด 

จดทะเบียน  
รตรวจสอบแล
าลัยราชภัฎบา

หเขาดํารงตาํแ
ดออกตามวาร

                      

วง กรุงเทพมห

มธิราช 
ลัยศรีนคริทรวิ

58 

กรรมการตรวจ
กรุป 

ละประเมินผล
นสมเด็จเจาพร

แหนงกรรมกา
ระ 

                      

านคร 10250 

วโิรฒ 

จสอบ 

ระยา 

สิ่งที
าร 

                 

18

ท่ีสงมาดวย 4

 

8 

 
 

4 
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19 
 

 
 
 ลักษณะความสมัพันธ  

ประเภทความสัมพันธ ลักษณะความสัมพันธ 
การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญของ
บริษัท/ บริษัทยอย 

-ไมมี- 

การมีความสัมพันธในลักษณะตอไปนี้กับบริษัท / 
บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง ในปจจุบันในชวง 2 ปที่ผานมา 
1.  เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน 
พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา 

-ไมมี- 

2.  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ  -ไมมี- 
3.  มีความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผล
ทําใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางอิสระ 

-ไมมี- 

 
 

 จํานวนปที่เปนกรรมการ และสัดสวนการเขารวมประชุมในป  2561 
จํานวนปที่เคยดํารงตําแหนงกรรมการ จํานวนคร้ังที่เขาประชุมในป  2561 

สิ้นสุด ณ 31 ธ.ค. 2561 คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ สามัญผูถือหุน วิสามัญผูถือหุน
1 ป 3 เดือน                          

(ไดรับแตงตั้งครั้งแรกวันท่ี  28 ก.ย. 2560 ) 14/16 5/5 1/1 3/3 
 
 
 

 การดํารงตําแหนง กรรมการ/ ผูบริหาร ในกิจการอื่น   

การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
การดํารงตําแหนงในกิจการที่ไมใช

บริษัทจดทะเบียน 
การดํารงตําแหนงในกิจการ 

ที่มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 

จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท จํานวน ตําแหนง/ชื่อ
บริษัท 

1 กรรมการ 
บมจ.มาสเตอร แอด 
 

1 กรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบาน
สมเด็จเจาพระยา 
 

- - 

 
 ประเภทกรรมการที่เสนอแตงต้ัง  :  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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- ผูสอบบญั
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- กรรมกา
- ประกอบ
 

กุล :   นางศศิธ
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22 
 

 
 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 6 
 

ขอบังคับ 
ของ 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมวดท่ี 6 การประชุมผูถือหุน 

 
ขอ 29 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุด

ของรอบปบัญชีของบริษัท การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากนี้ใหเรียกวา การประชุมวิสามัญ 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ไดตามท่ีเห็นสมควร ผูถือหุนคนหน่ึงหรอื

หลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จะเขาช่ือกันทําหนังสือขอให
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถอืหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได แตตองระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอใหเรียก
ประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 45 วันนับ
แตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถอืหุน 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถือหุนท้ังหลายซึ่งเขาช่ือ
กันหรือผูถือหุนคนอื่นๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามท่ีบังคับไวนั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภายใน 45 วันนับแตวันครบกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอง
รับผิดชอบคาใชจายอันจําเปนท่ีเกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนท่ีเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสามครัง้ใดจํานวนผูถอืหุน
ซึ่งมารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไวในขอ 33. ของขอบังคับนี้ ผูถือหุนตามวรรคสามตองรวมกัน
รับผิดชอบชดใชคาใชจายท่ีเกิดจากการจัดใหมีการประชุมในครั้งนั้นใหแกบริษัท 

 
ขอ 30. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดงัตอไปนี้ 

(1) รับทราบรายการของคณะกรรมการแสดงถึงกจิการของบริษัทในรอบ 1 ปท่ีผานมา 
(2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน 
(3) อนุมัติจัดสรรเงนิกําไร 
(4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
(5) แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท 
(6) กิจการอื่นๆ 

ขอ 31. ในการเรียกประชุมผูถือหุน  ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องท่ีเสนอตอท่ีประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องท่ีจะเสนอตอท่ี
ประชุมเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณาแลวแตกรณีรวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาวและจัดสงให 
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ผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม และใหโฆษณาคําบอกกลาวการนัดประชุมนั้นใน
หนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน และตองกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วันดวย 

ขอ 32. ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนแทนกันก็
ได โดยทําเปนหนังสือตามแบบท่ีกฎหมายกําหนดและใหผูรับมอบฉันทะยื่นตอประธานกรรมการ หรือ ผูท่ีประธาน
กรรมการกําหนด ณ สถานท่ีประชุมกอนผูรบัมอบฉันทะจะเขารวมประชุม 

ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถอืหุนและหรือผูรับมอบฉันทะไมนอยกวา 25 คนหรือไมนอยกวา กึ่งหนึ่ง
ของจํานวนผูถอืหุนท้ังหมด และตองมีหุนนบัรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดจงึจะ
เปนองคประชุม 

ในกรณีท่ีปรากฎวา การประชุมผูถือหุนครั้งใดเม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ช่ัวโมงจํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวม
ประชุมไมครบองคประชุมตามท่ีกําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอใหการประชุม
เปนอันระงับไป แตถาการประชุมผูถือหุนนัน้มิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม และใหสง
หนังสือนัดประชุมผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้  ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

ขอ 34. ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาท่ีได   ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม   ถาไมมีรอง
ประธานกรรมการ  หรอืมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหผูถือหุนซึง่มาประชุมเลือกผูถือหุนคนหน่ึงเปนประธานในท่ี
ประชุม 

ขอ 35. ประธานในท่ีประชุมผูถือหุนมีหนาท่ีควบคุมการประชุมใหเปนไปตามกฎหมาย และขอบังคับของบริษัท
วาดวยการประชุม     และใหการประชุมดําเนินไปตามลําดับวาระท่ีกําหนดไวในหนังสอืนัดประชุม เวนแตท่ีประชุมจะมี
มติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระ 

ขอ 36. เวนแตในกรณีท่ีขอบังคับนี้หรือกฎหมายกําหนดบังคับไวเปนอยางอื่น  การวินิจฉัยช้ีขาดหรือลงมติของท่ี
ประชุมผูถือหุน ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนใหนับ 1 หุน
เปน 1 เสียง  ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดซึ่งท่ีประชุมจะไดลงมติ  ผูนั้นไมมีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนน
ดวยในขอน้ัน  นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการในการออกเสยีงลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากันใหประธาน
ในท่ีประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียงเปนเสียงช้ีขาด  
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ส่ิงท่ีสงมาดวย 7 

เงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีปฏิบตั ิ
ในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 
1. กรณีเขารวมประชุมดวยตนเอง 

- ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง หรือ บัตรประจําตัว
ขาราชการฉบับจริงเพ่ือลงทะเบียน 

- ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติตางดาว โปรดแสดงบัตรประจําตัวคนตางดาว หรือ หนังสือเดินทาง หรือ
เอกสารที่ใชแทนหนังสือเดินฉบับจริงเพ่ือลงทะเบียน 

- กรณีมีการแกไขช่ือ-ช่ือสกุล ตองแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
2. กรณีมอบฉันทะ 

- ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูรับมอบฉันทะ โดยเขารวมประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมาพรอมนี้ 

- ผูมอบฉันทะอาจแสดงความประสงคท่ีจะออกเสียงลงคะแนนแยกไดในแตละวาระของการประชุมวา เห็นดวยไมเห็น
ดวย หรืองดออกเสียง โดยกําหนดไวในหนังสือมอบฉันทะเพื่อใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงคของผูมอบฉันทะ 

- ใหผูรับมอบฉันทะสงหนังสือมอบฉันทะไวตอประธานท่ีประชุมและ/หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากประธานกอนเวลา
ประชุม โดยกรอกขอมูลและลงลายมือช่ือใหครบถวน หากมีการแกไข หรือขีดลบขอความท่ีสําคัญ ผูมอบฉันทะตอง
ลงนามกํากับไวทุกแหง 

- หนังสือมอบฉันทะตองติดอากรแสตมป 20 บาท 

เอกสารที่ตองใชในการมอบฉนัทะ 
กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย :  
ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวขาราชการ ของผูมอบฉันทะพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผู
มอบฉันทะ 

กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติตางดาว :  
ภาพถายใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือ หนังสือเดินทางหรือเอกสารท่ีใชแทนหนังสือเดินทางของผูมอบฉันทะพรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ 
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กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคล : 

 นิติบุคคลสัญชาติไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานที่มีอํานาจรับรองท่ีไดออก
ใหไมเกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกตองโดยบุคคลผูมีอํานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และสําเนาภาพถายบัตร 
ประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมี
อํานาจลงนามแทนนิติบุคคลท่ีไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกตองโดยกรรมการดงักลาว 

 นิติบุคคลสัญชาติตางดาว : ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลจะตองลงลายมือช่ือ พรอมประทับตราบริษัท (ถามี) ใน
หนังสือมอบฉันทะ และสําเนาภาพถายท่ีลงนามรับรอง หนังสือเดินทาง ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น 

 กรณีการใชพิมพลายนิ้วมือแทนการลงลายมอืช่ือใหพิมพลายนิ้วหัวแมมอืซายและเขียนขอความกํากับไววา 
“ลายพิมพหัวแมมือซายของ ...............” และตองมีพยาน 2 คน รับรองวาเปนลายพิมพนิ้วมืออันแทจริงของผูนั้น และ
ตองพิมพลายนิว้มือตอหนาพยาน ซึ่งพยานตองลงลายมือช่ือรับรองและตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ 
บัตรประจําตัวขาราชการของพยานลงนามรบัรองสําเนาถูกตองแนบไปพรอมกันดวย 

 ในการประชุมผูถือหุน ถาผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ผูถือหุนอาจเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใด
บุคคลหน่ึงตามความประสงคของผูถือหุนเปนผูรับมอบฉันทะ หรอืเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปน
ผูออกเสียงลงคะแนนแทนได 

 ผูถือหุนท่ีประสงคใหกรรมการอิสระของบรษัิทฯ เปนผูรับมอบฉันทะ โปรดสงหนังสือมอบฉันทะที่ไดจัดทําข้ึน และ
ลงนามครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกลาวขางตนไปยังสํานักเลขานุการบริษัทฯ พรอมเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยสงถึง
บริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 1 วัน 

 
กรณีการมอบฉนัทะของผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับ
ฝากและดูแลหุนใหแสดงเอกสาร ดังนี:้ 
เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) 

1) หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งไดกรอกขอความถกูตองครบถวน และลงลายมือช่ือของผูมี อํานาจกระทําการแทน
ของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันนทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
3) สําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมี

อํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูมีอาํนาจกระทําการแทน
ของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผูมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian) 

4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรอืใบขับข่ี หรือหนังสอืเดินทาง (กรณีเปนชาว
ตางประเทศ) ท่ียังไมหมดอายุของผูมอีํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือ
รับรองสําเนาถกูตอง 
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เอกสารหลักฐานจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ 
1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
2) สําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถกูตองโดยผูแทนนิติบุคคล และมี

ขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอาํนาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่ง
เปนผูถือหุน 

3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว
ตางประเทศ) ท่ียังไมหมดอายุของผูแทนนิติบุคคล และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

เอกสารหลักฐานจากผูรับมอบฉันทะ 
ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรประจําตัวขาราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว
ตางประเทศ) ท่ียังไมหมดอายุของผูรับมอบฉันทะ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 
4) กรณีผูถือหุนถึงแกกรรม : 
ใหผูจัดการมรดกเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทนโดยจะตองมีเอกสารคําสั่งศาลแตงต้ังใหเปน
ผูจัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจ อายุไมเกิน 6 เดือน กอนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมดวย 
 
5) กรณีผูถือหุนเปนผูเยาว :  
ใหบิดา-มารดา หรือผูปกครองตามกฎหมายเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่เขารวมประชุมแทน โดย
จะตองนําสําเนาทะเบียนบานของผูถือหุนท่ีเปนผูเยาวมาแสดงเพิ่มเติมดวย 

6) กรณีผูถือหุนเปนผูไรความสามารถหรือผูเสมือนไรความสามารถ :  
ใหผูอนุบาลหรือผูพิทักษเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน โดยจะตองมีเอกสารคําสั่ง
ศาลแตงต้ังใหเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษ ซึ่งลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจ อายุไมเกิน 6 เดือน กอนวันประชุมมาแสดง
เพิ่มเติมดวย 

การลงทะเบียน 
เจาหนาท่ีบริษัทฯ จะเปดรับลงทะเบียนกอนเริ่มการประชุม 1 ช่ัวโมง หรือต้ังแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป 
 
การออกเสยีงลงคะแนน   
1. การออกเสยีงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย โดยใหนับหุนหนึ่งหุนมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถือ

หุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
- ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนน

เสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 
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- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือขอบังคับบริษัทฯ กําหนด ไวแตกตางจากกรณีปกติ  ก็ใหดําเนินการให
เปนไปตามท่ีกําหนดนั้น โดยประธานในท่ีประชุมจะตองแจงใหผูถือหุนในที่ประชุมรับทราบกอนการ
ลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว 

- การออกเสยีงลงคะแนนในวาระเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ หรือแตงต้ังกรรมการเขา
ใหม  บริษัทกําหนดใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิออกเสียงเลอืกต้ังกรรมการหรือแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนน ตามท่ีผูมอบฉันทะระบุไว
ในหนังสือมอบฉันทะเทานั้น 
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กรุงเดนปาซ่า ประเทศอนิโดนีเซีย 
- ประกาศนียบัตรการอบรมเก่ียวกับเทคโนโลยีสมัยใหมและการบังคับใชกฎหมายลิขสิทธิ์  
Lead Business Institute of Cornell University 
- วุฒิบัตรบัตรหลักสูตร โครงการ Global Business Leaders รุนท่ี 1 (2559)    
   

 ประวัติการทํางาน          
 ปจจุบัน :  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บมจ.เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป 

ปจจุบัน                กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บมจ.อเีทอเนิล เอนเนอยี                                               
 
 จํานวนหุนที่ถือครอง ณ วันที่  8 กุมภาพันธ 2562 

 :    1,000 หุน 
 ลักษณะความสมัพันธ   

ประเภทความสัมพันธ ลักษณะความสมัพันธ 
การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญของบริษัท/ บริษัทยอย -ไมมี- 
การมีความสัมพันธในลักษณะตอไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / หรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ในปจจุบันในชวง 2 ปท่ีผานมา 
1.  เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับ
เงินเดือนประจาํ 

 
-ไมมี- 

2.  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ  -ไมมี- 
3.  มีความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางอสิระ -ไมมี- 

      
 การดํารงตําแหนง กรรมการ/ ผูบริหาร ในกิจการอื่น  

การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น การดํารงตําแหนงในกิจการ
ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

การดํารงตําแหนงในกิจการ 
ที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน 

จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท จํานวน  จํานวน ตําแหนง/ชื่อ
บริษัท 

1 
กรรมการอิสระ 

บมจ.อีเทอเนิล เอนเนอย ี
- 

 
- - 
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Attached Document No. 10 
(ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

(affix duty stamp 20 baht) 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 

Proxy Form A 
เขียนที่      
Written at  

                                    วันที่               เดือน                       พ.ศ._________ 
                                     Date              Month                    Year 

(1)   ขาพเจา. สัญชาติ   
I/We               nationality      

            อยูบานเลขท่ี      
Address  

 (2) เปนผูถือหุนของ บริษัท เนช่ัน มัลตมีิเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
being a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited  
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม        หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                เสียง ดังนี ้
 holding the total amount of        shares and have the rights to vote equal to                                              votes as follows: 
 หุนสามัญ          หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                         เสียง  

 ordinary share          shares  and have the right to vote equal to                                     votes 

 หุนบุริมสิทธิ                          หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                   เสียง 
      preference share                           shares  and have the right to vote equal to                                    votes 

(3)  ขอมอบฉันทะให 
Hereby appoint 
 1.  ชื่อ                                                           อายุ     ป  อยูบานเลขท่ี                              

Name     Age    years, residing at      
ถนน                          ตําบล/แขวง                       อําเภอ/เขต                                  
Road                            Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet        
จังหวัด                    รหัสไปรษณีย                   หรือ 
Province                    Postal  Code                          or 

 2.  ชื่อ                                                           อายุ     ป  อยูบานเลขท่ี                              
Name     Age    years, residing at      
ถนน                          ตําบล/แขวง                       อําเภอ/เขต                                  
Road                            Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet        
จังหวัด                    รหัสไปรษณีย                    
Province                    Postal Code                           

    
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขารวมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2562 ของบรษิัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากดั (มหาชน) ในวนัที่ 26 เมษายน 2562  เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 
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ชั้น 9 หองประชุม B  อาคารอินเตอรลิงคทาวเวอร (อาคารเนชั่นทาวเวอรเดิม)  ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ื่นดวย 
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the General Meeting of Shareholders  
2019 of Nation Multimedia Group Public Company Limited on 26 April 2019 at 2.00 p.m. at the Conference Room, 
9B Floor, Interlink Tower (the Company’s bulding), Debaratna Road , Bangna-Tai Subdistrict, Bangna District, 
Bangkok 10260 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 
กิจการใดทีผู่รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชุมนัน้ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทาํเองทุกประการ 
Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by 
myself/ourselves. 

     
    ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูมอบฉนัทะ / Grantor 
             (......................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผูรับมอบฉันทะ / Proxy  
            (........................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผูรับมอบฉันทะ / Proxy  
             (…...................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผูรับมอบฉันทะ / Proxy  
             (…...................................................) 
 
หมายเหตุ / Remarks   
ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the 
number of shares to many proxies for splitting votes. 
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Attached Document No. 10 
(ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

(affix duty stamp 20 baht) 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.)  
เขียนที่      
Written at 

 
                                    วันที่               เดือน                       พ.ศ._________ 
                                     Date              Month                    Year 

(1)   ขาพเจา. สัญชาติ   
I/We               nationality      

            อยูบานเลขท่ี      
Address  

 (2) เปนผูถือหุนของ บริษัท  เนช่ัน  มัลตมีิเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
being a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited  
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม        หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                เสียง ดังนี ้
 holding the total amount of        shares and have the rights to vote equal to                                              votes as follows: 
 หุนสามัญ          หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                         เสียง  

 ordinary share          shares  and have the right to vote equal to                                     votes 
 หุนบุริมสิทธิ                          หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                   เสียง 
      preference share                           shares  and have the right to vote equal to                                    votes 

(3)  ขอมอบฉันทะให (ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทก็ได โดยมีประวัติตามเอกสารแนบ) 
Hereby appoint(The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy holder. The profile of the 
Independent director is attached for information) 

 1.  ชื่อ         นายอภวิุฒิ  ทองคํา                                                อายุ            57  ป  อยูบานเลขท่ี         27 ซ.อินทามระ  37                     
Name       Mr. Apivut  Thongkam  , Independent Director,    Age    57 years, residing at        27 Soi  Inthamara 37   
ถนน          -                ตําบล/แขวง              ดินแดง         อําเภอ/เขต            ดินแดง                      
Road                            Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet        
จังหวัด     กรุงเทพฯ                             รหัสไปรษณีย         10400          หรือ 
Province                    Postal  Code                          or 

 2.  ชื่อ                                                           อายุ     ป  อยูบานเลขท่ี                              
Name     Age    years, residing at      
ถนน                          ตําบล/แขวง                       อําเภอ/เขต                                  
Road                            Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet        
จังหวัด                    รหัสไปรษณีย                    
Province                      Postal  Code                           

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา   เพื่อเขารวมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562  เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 9 หองประชุม B  อาคารอนิเตอรลิงคทาว
เวอร (อาคารเนชัน่ทาวเวอรเดิม)  ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 
เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 
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Anyone to be above shall be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the General Meeting of Shareholders  
on 26  April  2019 at 2.00 p.m. at the Conference Room, 9B Floor, Interlink Tower (the Company’s bulding), Debaratna Road , 
Bangna-Tai Sub-District, Bangna District, Bangkok 10260 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 

 
(4)  ขาพเจาไดมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังนี.้- 

I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows: 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกประการตามที่เห็นสมควร หรือ 
(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 

respects,  or 
     (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
 วาระที่   1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 3/2561 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2561 

Agenda 1  To consider and endorse the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 3/2018 held  
31 October 2018. 
 เห็นดวย  เสียง     ไมเห็นดวย             เสียง     งดออกเสียง            เสียง 

Approve  votes         Disapprove    votes      Abstain votes     

วาระท่ี   2  พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2561 
Agenda 2  To consider acknowledge the Company's operating results for the year 2018.

 (ไมมีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda) 
วาระที่  3   พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงนิประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
Agenda 3  To consider and approve the financial statements for the year ended  December 31, 2018. 

 -งดการพิจารณาในวาระน้ี- 
   Abstain this agenda  

วาระที่   4 พิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจาํป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
Agenda 4 To consider and approve the omission of the dividend payment for the operating results of the year ended 

December 31, 2018.
 เห็นดวย  เสียง     ไมเห็นดวย             เสียง     งดออกเสียง            เสียง 

Approve  votes         Disapprove    votes      Abstain votes     
วาระท่ี  5 พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
Agenda 5    To consider and approve the appointment of directors to replace those who retired by rotation.  

 เห็นดวยกับการแตงต้ังกรรมการทั้งชุด    เสียง 
 Approve the election of the entire Board of Directors, 
 
 เห็นดวยกับการแตงต้ังกรรมการรายบุคคล ดังนี ้
 Approve the election of the individual directors as follows: 
 
 5.1 ชื่อกรรมการ  :  นายสมชาย มีเสน  
 Name of Director  :  Mr. Somchai Meesen  
     เห็นดวย          เสียง    ไมเห็นดวย                 เสียง    งดออกเสียง                  เสียง 
       Approve       votes          Disapprove   votes  Abstain                                 votes 
    

54



 

3 
 

  5.2 ชื่อกรรมการ  : นางวรางคณา กลัยาณประดิษฐ  
 Name of Director  : Ms. Warangkana Kalayanapradit  
    เห็นดวย          เสียง    ไมเห็นดวย                 เสียง    งดออกเสียง               เสียง 
        Approve        votes          Disapprove                votes   Abstain                                 votes 
   
  5.3 ชื่อกรรมการ  : นางสาลินี วังตาล 
 Name of Director  : Ms. Salinee Wangtal  
    เห็นดวย          เสียง    ไมเห็นดวย                 เสียง    งดออกเสียง               เสียง 
        Approve        votes          Disapprove                votes   Abstain                                 votes 

 
  5.4 ชื่อกรรมการ  : นายชัยสิทธ์ิ ภูวภิรมยขวัญ 
 Name of Director  : Mr. Chaiyasit Puvapiromquan  
    เห็นดวย          เสียง    ไมเห็นดวย                 เสียง    งดออกเสียง               เสียง 
        Approve        votes          Disapprove                votes   Abstain                                 votes 

วาระที ่6  พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ ประจําป 2562 
Agenda 6 To consider determining the remuneration of directors and sub-committee of the company for the year 2019. 

  เห็นดวย        เสียง    ไมเห็นดวย                 เสียง    งดออกเสียง               เสียง 
        Approve        votes          Disapprove                votes   Abstain                                votes 

วาระที ่7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบญัชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2562   
Agenda 7 To consider appointing the auditors and the determining the auditor’s remuneration for the year 2019. 

 เห็นดวย  เสียง    ไมเห็นดวย             เสียง    งดออกเสียง            เสียง 
Approve                     votes          Disapprove    votes      Abstain votes     

วาระที ่8 พิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2558 
Agenda 8 To consider appointing the auditors and determining the auditor’s remuneration for the year 2015. 

 เห็นดวย  เสียง    ไมเห็นดวย             เสียง    งดออกเสียง            เสียง 
Approve                     votes          Disapprove     votes      Abstain votes     

วาระที ่9  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
Agenda 9 Consider other matters (if any) 

 เห็นดวย  เสียง    ไมเห็นดวย             เสียง    งดออกเสียง            เสียง 
Approve                     votes          Disapprove                         votes      Abstain                           votes     

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉนัทะนี้ใหถอืวา การลงคะแนนเสียง

นั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถอืหุน 
Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and shall not constitute 
my/our voting as a shareholder. 
 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาเลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริง
ประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or have specified unclear instruction or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters other than these specified above, including in case there is any amendment or 
addition of any fact, the proxy holder 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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กิจการใดทีผู่รับมอบฉนัทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีทีมี่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือ
มอบฉนัทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทาํเองทุกประการ 
Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except where the proxy holder does not vote as I/we specify in 
the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
 
 

ลงชื่อ...................................................................ผูมอบฉันทะ 
(..................................................................) 

Signed         Appointer 
 
 
 
ลงชื่อ...................................................................ผูรับมอบฉนัทะ 

(..................................................................) 
Signed                                 Proxy 
 

หมายเหตุ 
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไมสามารถแบงแยกจํานวน

หุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
2. ผูถือหุนจะมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ระบุไวในขอ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ระบไุวในขอ (2) ก็ได 
3. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

Remarks: 
1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of 

shares to several proxies for splitting votes. 
2. The shareholder may grant all of the shares specified in clause (2) or grant only a portion of the shares less than those specified in Clause 

(2) to the proxy. 
3. For agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed. 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท เนชั่น  มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited  

 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 9 หองประชุม B  อาคารอินเตอรลิงคทาวเวอร 
(อาคารเนชั่นทาวเวอรเดิม)  ถนนเทพรัตน แขวงบางนา-ใต เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
At the General Meeting of Shareholders on April 26, 2019 at 2.00 pm., at the Conference Room, 9B Floor, Interlink Tower (the Company’s 
bulding), Debaratna Road , Bangna-Tai Sub-District, Bangna District, Bangkok 10260, or such other date, time and place as the meeting may 
be held. 

----------------------------------------------------------------------- 
วาระที่   เรื่อง   

Agenda item no. Re : 
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
วาระที่   เรื่อง   

Agenda item no. Re : 
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
วาระที่   เรื่อง   

Agenda item no. Re : 
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
วาระที่   เรื่อง   

Agenda item no. Re : 
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove  Abstain 
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Attached Document No. 10 
(ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.                             (affix duty stamp 20 baht) 
Proxy Form C. 

(ใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทาน้ัน) 

 (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) 

 
เลขทะเบียนผูถือหุน                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at               
 วันที ่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
(1) ขาพเจา    สัญชาติ                  อยูเลขที่                           ซอย    
 I/We    Nationality                              Residing/located at no.       Soi 
 ถนน  ตําบล/แขวง           อําเภอ/เขต                 จังหวัด      
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                  Province 
 รหัสไปรษณีย    
 Postal Code 

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ      
As the custodian of  

 ซ่ึงเปนผูถือหุนของบริษัท เนช่ัน  มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม      หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากบั                เสียง ดังนี้ 
 holding the total amount of    shares and have the rights to vote equal to                                 votes as follows: 
 หุนสามัญ          หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากบั                         เสียง  

 ordinary share      shares    and have the right to vote equal to                                  votes 
 หุนบุริมสิทธิ         หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากบั                   เสียง 

preference share     shares   and have the right to vote equal to                                 votes 
 (2) ขอมอบฉันทะให (กรุณาเลอืกขอใดขอหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 1.  ชื่อ                                                           อายุ     ป  อยูบานเลขท่ี                              

Name     Age    years, residing at      
ถนน                          ตําบล/แขวง                       อําเภอ/เขต                                  
Road                            Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet        
จังหวัด                    รหัสไปรษณีย                    
Province                                                  Postal  Code                           
หรือ /or 
ชื่อ                                                           อายุ     ป  อยูบานเลขท่ี                              
Name     Age    years, residing at      
ถนน                          ตําบล/แขวง                       อําเภอ/เขต                                  
Road                            Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet        
จังหวัด                    รหัสไปรษณีย                    
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 
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  2. มอบฉนัทะใหกรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษัท คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 
นายอภวิุฒิ ทองคํา Mr. Apivut Thongkam 
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงทีส่งมาดวย 8. ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2562) 
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 8. of the Notice of the  
General Meeting of Shareholders 2019) 

 
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผูรับมอบฉันทะคนใดคนหน่ึง ไมสามารถเขาประชุมได ใหกรรมการอิสระที่เหลือเปนผูรับมอบฉันทะ
แทนกรรมการอิสระที่ไมสามารถเขาประชุม 
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. 
เปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ในวันที่ 26 
เมษายน  2562 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม ประชุม ชั้น 9 หองประชุม B  อาคารอินเตอรลิงคทาวเวอร (อาคารเนชั่นทาวเวอรเดิม)  
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on April 26, 
2019 at 14.00 hrs, at Conference Room, 9B Floor, Interlink Tower (the Company’s bulding), Debaratna Road , Bangna-Tai Sub-
District, Bangna District, Bangkok 10260, or such other date, time and place as the meeting may be held.  

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดังน้ี 
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 
 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
 Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold 
 มอบฉันทะบางสวน คือ 
 Grant certain of my/our proxy as follows:  
  หุนสามัญ      หุน          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได   เสียง 
        ordinary share   shares     and have the rights to vote equal to                    votes  
  หุนบุริมสิทธิ                หุน          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได    เสียง 
        preference share  shares     and have the rights to vote equal to                                    votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง 
 Total voting right votes 

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

วาระท่ี   1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 3/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 
Agenda 1  To consider and endorse the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 3/2018 held  

31 October 2018. 
 เห็นดวย  เสียง     ไมเห็นดวย             เสียง     งดออกเสียง            เสียง 

Approve  votes         Disapprove    votes      Abstain votes     
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วาระที่   2  พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2561 
Agenda 2  To consider acknowledge the Company's operating results for the year 2018.

(ไมมีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda) 
วาระที่  3   พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
Agenda 3  To consider and approve the financial statements for the year ended  December 31, 2018. 

 -งดการพิจารณาในวาระน้ี- 
   Abstain this agenda  
วาระที่   4 พิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
Agenda 4 To consider and approve the omission of the dividend payment for the operating results of the year ended 

December 31, 2018.
 เห็นดวย  เสียง     ไมเห็นดวย             เสียง     งดออกเสียง            เสียง 

Approve  votes         Disapprove    votes      Abstain votes     
วาระท่ี  5 พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
Agenda 5   To consider and approve the appointment of directors to replace those who retired by rotation.   

 เห็นดวยกับการแตงต้ังกรรมการทั้งชุด    เสียง 
 Approve the election of the entire Board of Directors, 
 
 เห็นดวยกับการแตงต้ังกรรมการรายบุคคล ดังนี ้
 Approve the election of the individual directors as follows: 
 
 5.1 ชื่อกรรมการ  :  นายสมชาย มีเสน  
 Name of Director  :  Mr. Somchai Meesen  
     เห็นดวย          เสียง    ไมเห็นดวย                 เสียง    งดออกเสียง                  เสียง 
       Approve       votes          Disapprove   votes  Abstain                                 votes 
    

  5.2 ชื่อกรรมการ  : นางวรางคณา กลัยาณประดิษฐ  
 Name of Director  : Ms. Warangkana Kalayanapradit  
    เห็นดวย          เสียง    ไมเห็นดวย                 เสียง    งดออกเสียง               เสียง 
        Approve        votes          Disapprove                votes   Abstain                                 votes 
   
  5.3 ชื่อกรรมการ  : นางสาลินี วังตาล 
 Name of Director  : Ms. Salinee Wangtal  
    เห็นดวย          เสียง    ไมเห็นดวย                 เสียง    งดออกเสียง               เสียง 
        Approve        votes          Disapprove                votes   Abstain                                 votes 

 
  5.4 ชื่อกรรมการ  : นายชัยสิทธ์ิ ภูวภิรมยขวัญ 
 Name of Director  : Mr. Chaiyasit Puvapiromquan  
    เห็นดวย          เสียง    ไมเห็นดวย                 เสียง    งดออกเสียง               เสียง 
        Approve        votes          Disapprove                votes   Abstain                                 votes 

วาระที ่6  พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ ประจําป 2562 
Agenda 6 To consider determining the remuneration of directors and sub-committee of the company for the year 2019. 

  เห็นดวย        เสียง    ไมเห็นดวย                 เสียง    งดออกเสียง               เสียง 
        Approve        votes          Disapprove                votes   Abstain                                votes 
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วาระที ่7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบญัชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2562   
Agenda 7 To consider appointing the auditors and the determining the auditor’s remuneration for the year 2019. 

 เห็นดวย  เสียง    ไมเห็นดวย             เสียง    งดออกเสียง            เสียง 
Approve                     votes          Disapprove    votes      Abstain votes     

วาระที ่8 พิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2558 
Agenda 8 To consider appointing the auditors and determining the auditor’s remuneration for the year 2015. 

 เห็นดวย  เสียง    ไมเห็นดวย             เสียง    งดออกเสียง            เสียง 
Approve                     votes          Disapprove     votes      Abstain votes     

วาระที ่9  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
Agenda 9 Consider other matters (if any) 

 เห็นดวย  เสียง    ไมเห็นดวย             เสียง    งดออกเสียง            เสียง 
Approve                     votes          Disapprove                         votes      Abstain                           votes     

 
 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตอง

และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
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) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
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. 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวา
ขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
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 …………………………………………...ผูมอบฉันทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

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

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

ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 
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หมายเหตุ/Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 
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. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

 Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business 
3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให

ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือ 
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถอืหุนของบริษัท  เนชั่น  มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited 

 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ในวันท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 9 หองประชุม B  อาคารอินเตอรลิงคทาวเวอร 
(อาคารเนชั่นทาวเวอรเดิม)  ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders on April 26, 2019 at 2.00 pm., at the Conference Room, 9B Floor, Interlink Tower (the 
Company’s bulding), Debaratna Road, Bangna-Tai Sub-District, Bangna District, Bangkok 10260, or such other date, time and place as the 
meeting may be held. 

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

วาระที่   เรื่อง   
Agenda item no. Re : 

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

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย  เสียง  ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่   เรื่อง   
Agenda item no. Re : 

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

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย  เสียง  ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่   เรื่อง   
Agenda item no. Re : 

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

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย  เสียง  ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่   เรื่อง   
Agenda item no. Re : 

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

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย  เสียง  ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
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