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ส่ิงที่สงมาดวย 8 
Attached Document No. 8 

(ปดอากรแสตมป 20 บาท) 
(affix duty stamp 20 baht) 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
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        



 

2 
 

จังหวัด                    รหัสไปรษณีย                    

Province                                                                 Postal Code 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

  2. มอบฉันทะใหกรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษัท คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 
นายอภวิุฒิ ทองคํา Mr. Apivut Thongkam 
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงทีส่งมาดวย 7. ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถอืหุนคร้ังที่ 3/2561) 
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 7. of the Notice of the 
Extraordinary General Meeting of Shareholders No.3/2018) 

 
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. 
เปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 3/2561 ในวันที่ 31 
ตุลาคม  2561 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม ประชุม ชั้น 9B อาคารอินเตอรลิงค (อาคารเนช่ันทาวเวอรเดิม)  ถนนบางนา-ตราด แขวง
บางนา 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 No.3/2018 on 
October 31, 2018 at 2.00 p.m., at Conference Room, 9 Floor, Interlink Tower (the Company’s bulding), Bangna-Trad Road , Bangna 
Subdistrict, Bangna District, Bangkok 10260, or such other date, time and place as the meeting may be held.  

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังนี้ 
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) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ดังนี้ 
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 
วาระที่   1       พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 
Agenda 1 To consider and endorse the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2018 which was 

held on 19 June 2018. 
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 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 

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   2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2560 
Agenda 2      To acknowledge the report of the Board of Directors and operating results of the Company’s for the year 2017 

(ไมมีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 

วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2560 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the year 2017 on 31 December 2017 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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   4 พิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจําป 2560 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
Agenda 4      To consider and approve the suspension of payment of dividend for the 2017 operating result of the year ending 31 

December 2017. 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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  5        พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมจํานวนกรรมการบรษิัทฯ จาก 8 คนเปน 10 คนและการแตงตั้งกรรมการเขาใหมเพ่ิมเติมจํานวน 2 
คน  

Agenda 5.  To consider and approve the increase of the number of directors from 8 persons to 10 persons and to consider and 
approve the appointment of the two additional directors. 
5.1 พิจารณาอนุมัติ เพ่ิมจํานวนกรรมการบริษัทฯ จาก 8 คน เปน 10 คน   
5.1 To consider and approve the increase of the number of directors from  8 persons to 10 persons 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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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5.2 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการเขาใหมจํานวน 2 คน ดังนี้  
5.2 To consider and approve the appointment of the two additional directors as follows: 
5.2.1 นายธนะชัย สันติชัยกูล   (Mr. Thanachai  Santichaikul)  

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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   

5.2.2 Mr. Ka Ming Jacky Lam 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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  

วาระที ่6   พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
Agenda 6   Any other matters (if any) 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตอง

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 รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด 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 เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวา

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. 
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ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูมอบฉันทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

หมายเหตุ/Remarks 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทาน้ัน 

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. หลักฐานท่ีตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ 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. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน 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 

 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 3/2561 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 9B  อาคารอินเตอรลิงค (อาคารเนช่ันทาวเวอร
เดิม)  ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.3/2018 on October 31, 2018 at 2.00 p.m., at the Conference Room, 9 Floor, Interlink 
Tower (the Company’s bulding), Bangna-Trad Road , Bangna Subdistrict, Bangna District, Bangkok 10260, or such other date, time and 
place as the meeting may be held. 

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

วาระท่ี   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 ดังน้ี 
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 

วาระท่ี   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 ดังน้ี 
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 

วาระท่ี   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 ดังน้ี 
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 

วาระท่ี   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 ดังน้ี 
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 


