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ในการน้ี ตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ จึงว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจาํนวนท่ีจะสามารถจัดประชุม
คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดเ้น่ืองจากไม่ครบองคป์ระชุม ดงันั้น ขา้พเจา้ นางพิจิตรา มหาพล ในฐานะกรรมการท่ีเหลืออยู่
จึงมีหนา้ท่ีกระทาํการในนามของคณะกรรมการบริษทัเพื่อจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีจาํนวน
กรรมการว่างลงเหลือนอ้ยกว่าจาํนวนท่ีจะเป็นองคป์ระชุม (นบัตั้งแต่วนัท่ี 6 ตุลาคม 2559 เป็นตน้มา) เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการใหม่แทนตาํแหน่งกรรมการท่ีว่างลงทั้ง 8 ตาํแหน่งขา้งตน้ ภายใตบ้ทบญัญติัมาตรา 83 แห่งพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซ่ึงกาํหนดให้กรรมการท่ีเหลืออยู่กระทาํการในนามของ
คณะกรรมการไดแ้ต่เฉพาะการจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตาํแหน่งกรรมการท่ีวา่งทั้งหมดเท่านั้น 
ภายหลงัจากการแต่งตั้งบุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนตาํแหน่งท่ีวา่งลง บริษทัฯ จะสามารถบริหารจดัการกิจการไดต้ามปกติ 

ในนามของคณะกรรมการ  บริษทัฯ ขอเรียนให้ทราบว่าการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ของ
บริษทัฯ จะจดัข้ึนในวนัจนัทร์ท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลยัเนชัน่ เลขท่ี 
1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1  พจิารณาอนุมัตแิต่งตั้งประธานในทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นสําหรับการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที ่1/2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ภายใตบ้งัคบัของมาตรา 104 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 34 ไดก้าํหนดให้ ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม และตามท่ีไดเ้รียนใหท้ราบขา้งตน้ เน่ืองจากปัจจุบนัตาํแหน่ง
ประธานกรรมการของบริษทัฯ ว่างลง และบริษทัฯ ไม่มีรองประธานกรรมการเพ่ือทาํหน้าท่ีประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
ดงันั้น จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ในวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 พิจารณาเลือกผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วม
ประชุมทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมสาํหรับการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 ของบริษทัฯ  

ความเห็นในนามของคณะกรรมการ : ในนามของคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรใหมี้การเสนอและ
แต่งตั้งผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมคนใดคนหน่ึงเขา้ทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมสาํหรับการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 
ของบริษทัฯ 

หมายเหตุ: มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่2  พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการจํานวน 8 ตําแหน่ง เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการแทนตําแหน่ง
กรรมการทีว่่างลงของบริษทั 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เน่ืองจากในปัจจุบนัตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ว่างลงจนเหลือนอ้ยกว่า
จาํนวนท่ีจะสามารถจดัประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ได ้ ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่สามารถนาํเสนอรายช่ือของบุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นชอบใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหพ้ิจารณาแต่งตั้งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการไดด้งัเช่นในการ
เรียกประชุมผูถื้อหุ้นในกรณีปกติ ประกอบกบัสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเขา้บริหารจดัการกิจการของบริษทัฯ เป็นสิทธิ
ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายของผูถื้อหุ้นทุกรายของบริษทัฯ ดังนั้น ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จึงมีสิทธิเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมี
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คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของ
บริษทัฯ ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 น้ี โดยเพ่ือให้การบริหารจดัการและการดาํเนินการในท่ีประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 เป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่มีขอ้ขดัขอ้ง บริษทัฯ ขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีความประสงคจ์ะเสนอ
รายช่ือของบุคคลท่ีจะเขา้รับการพิจารณาขา้งตน้ กรุณาแจง้รายช่ือและประวติัของบุคคลท่ีตนเองประสงคจ์ะเสนอช่ือเขา้รับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ให้แก่บริษทัฯ ภายในวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 เพื่อพิจารณาและนาํเสนอต่อท่ี
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ในวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 โดยบริษทัฯ ไดแ้นบแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการ
คดัเลือกดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ และขอแจง้หลกัเกณฑก์ารเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และการ
เลือกตั้งกรรมการของบริษทัฯ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 และ 2 

ความเห็นในนามของคณะกรรมการ : ในนามของคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ในวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม
ตามกฎหมายเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ แทนตาํแหน่งท่ีว่างลงตามรายช่ือของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ
จากผูถื้อหุน้ตามท่ีระบุไวใ้นหลกัเกณฑก์ารเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและเลือกตั้งกรรมการของบริษทั  

หมายเหตุ: มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนและเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ วา่ดว้ยการเลือกตั้งกรรมการ  

วาระที ่3  พจิารณาอนุมัตแิก้ไขอาํนาจกรรมการ  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  : เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการพน้สภาพกรรมการของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของ
บริษทัฯ ตามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวต่้อกระทรวงพาณิชยใ์นปัจุบนัและการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด
ปรากฏตามวาระท่ี 2 ขา้งตน้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 ใหพ้ิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมอาํนาจ
กรรมการของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดงัน้ี  

อาํนาจกรรมการเดิม “นายเสริมสิน สมะลาภา นางสาวดวงกมล โชตะนา นายพนา จันทรวิโรจน์ 
กรรมการสองในสามคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราสาํคัญของบริษทั” 

อาํนาจกรรมการใหม่ “กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราสาํคัญของบริษทั” 
ความเห็นในนามคณะกรรมการ: ในนามของคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมวิสามญั

ผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 พิจารณาแก้ไขอาํนาจกรรมการของบริษทัฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการพน้สภาพกรรมการของ
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทัฯ ในปัจจุบนัและการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ของบริษทัฯ 

หมายเหตุ: มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
ในการน้ี บริษทัฯ กาํหนดใหว้นักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ัง

ท่ี 1/2559 (Record Date) ไดแ้ก่ วนัท่ี 26 ตุลาคม 2559 และวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ
เขา้ร่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ไดแ้ก่วนัท่ี 27 ตุลาคม 2559 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้
ประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และ
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ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นกรณีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษทัเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้
กรรมการอิสระของบริษทัฯ ดงัมีรายช่ือ และรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 เพื่อเขา้ร่วมประชุม และออกเสียง
ลงคะแนนแทนผูถื้อหุ้นได ้และส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบมายงับริษทัฯ ท่ี เลขานุการบริษทั 
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 1858/121-122, 124-128 ชั้น 28 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบาง
นา กรุงเทพมหานคร 10260 หมายเลขโทรศพัท ์02-338-3289-92 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความ
ร่วมมือโปรดส่งเอกสารใหถึ้งบริษทัฯ ภายในวนัท่ี 4 พศจิกายน 2559 

ทั้งน้ี ขอให้ผูถื้อหุ้นกรุณาปฏิบติัตามเง่ือนไข หลกัเกณฑ ์และวิธีปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม การมอบ
ฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนน ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 โดยบริษทัฯ จะดาํเนินการประชุมตาม
ขอ้บงัคบับริษทั หมวดท่ี 4 กรรมการ และ หมวดท่ี 6 การจดัประชุมผูถื้อหุน้ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

เพ่ือใหก้ารลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็ว
และเรียบร้อย บริษทัฯ จะเปิดใหท่้านผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะลงทะเบียนไดต้ั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวนัประชุม ณ หอ้ง
ประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลยัเนชัน่ เลขท่ี 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
10260 และเน่ืองจากบริษทัฯ จะใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังน้ี ดงันั้น จึง
ขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ โปรดนาํแบบฟอร์มลงทะเบียนตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 มาแสดงในวนัประชุมพร้อม
เอกสารประกอบอ่ืนๆ ตามท่ีปรากฎในเง่ือนไข หลกัเกณฑ ์และวิธีปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการ
ออกเสียงลงคะแนน ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 

อน่ึง บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ http://www.nationgroup.com ดว้ยแลว้ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ี
ดงักล่าวขา้งตน้โดยพร้อมเพรียงกนั รายละเอียดแผนท่ีของสถานท่ีประชุม ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8  

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 
 
                                                                                                                    
                                                                                                           นางพิจิตรา มหาพล 
 เพื่อและในนามของคณะกรรมการบริษทั 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพือ่เข้ารับการคดัเลอืกดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 
ท่านผู้ถอืหุ้นกรุณาศึกษาและปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ทีก่าํหนด 

 
ข้อมูลผู้ถอืหุ้น สําหรับผู้เสนอช่ือบุคคลเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 
ขา้พเจา้  นาย / นาง / นางสาว  ...................................... .................................. ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีติดต่อได ้เลขท่ี ...................  
ถนน.................................... เขต ........................................... แขวง .....................................จงัหวดั .................................  
 รหสัไปรษณีย ์...............................  โทรศพัท ์...................... โทรสาร......................Email …………………………….. 
เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   จาํนวนหุน้ท่ีถือ .................................... หุน้  
ทะเบียนหุน้เลขท่ี ..................................................................เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี........................................... 
ขอเสนอช่ือ นาย / นาง / นางสาว ............................................................................................................................................ 
 
 

ลงนาม ................................................... 
       (..................................................) 
วนัท่ี ......../......................./..................... 
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หนังสือให้ความยนิยอม 
 
เร่ือง เสนอช่ือบุคคลเพือ่เข้ารับการคดัเลอืกดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทั 
เรียน คณะกรรมการ 
 บริษทั เนช่ัน มัลตมิีเดยี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว  .............................................................................................................................................   
ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้เลขท่ี ........................ ถนน .................................. เขต................................แขวง....................... 
จงัหวดั........................................  รหสัไปรษณีย ์.........................  โทรศพัท ์............................. โทรสาร........................ 
Email …………………………… 
เป็นบุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือจากผูถื้อหุ้นให้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   
ขา้พเจ้ามีความยินยอมและรับทราบการเสนอช่ือในคร้ังน้ี  ขอรับรองว่าขา้พเจา้มีคุณสมบติัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ละ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดไว ้  และรับทราบหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขในการเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการบริษทัแลว้ 
 
 
 

ลงนาม................................................ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือและใหค้วามยนิยอม 
  (............................................................) 
วนัท่ี ............/.........................../............... 
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ประวตัผู้ิรับการเสนอช่ือเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 
 
1.  คาํนาํหนา้  ................................................................. 
     ช่ือ   .................................................................. 
     นามสกลุ  ................................................................. 
     วนั/เดือน/ปีเกิด ................................................................. 
     สญัชาติ  ................................................................. 
     เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน  ................................................................................ 
 

2.  ท่ีอยูต่ามบตัรประชาชน  
เลขท่ี .................................................. หมู่บา้น/อาคาร ..................................................... 
หมู่ท่ี .................................................. ตรอก/ซอย ............................................................ 
ถนน ................................................... ตาํบล/แขวง ........................................................... 
อาํเภอ/เขต ............................................ จงัหวดั ............................................................ 
รหสัไปรษณีย ์...................................... ประเทศ ........................................................... 

 

3.  ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้
เลขท่ี .................................................. หมู่บา้น/อาคาร ..................................................... 
หมู่ท่ี .................................................. ตรอก/ซอย ............................................................ 
ถนน ................................................... ตาํบล/แขวง ........................................................... 
อาํเภอ/เขต ............................................ จงัหวดั ............................................................ 
รหสัไปรษณีย ์...................................... ประเทศ ........................................................... 
โทรศพัท ์. ..............................................โทรสาร .............................................................. 
มือถือ ........................................................................ 
E-mail ........................................................................ 

     
4. ประวติัการศึกษา  

ระดบัปริญญาตรี ............................................................ สถาบนั ......................................................... 
ระดบัปริญญาโท ............................................................ สถาบนั ......................................................... 
ระดบัปริญญาเอก ........................................................... สถาบนั ......................................................... 
อ่ืนๆ (ประกาศนียบตัร) ................................................. สถาบนั ......................................................... 

  

                   มีเอกสารแนบประวติัส่วนตวั 
 

 ประวติัการฝึกอบรมจาก สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
  ไม่เคย                   
                              เคย 

 

     รูปถ่าย 
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 โปรดระบุหลกัสูตร ................................................................................... 
  .................................................................................. 
   

5. ประสบการณ์ในการเป็นกรรมการ บริษทัจดทะเบียน  ...................... ปี 
     บริษทัจาํกดั  ..................... ปี 
 
6. ประวติัการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืน / เคยดาํรงตาํแหน่ง (เรียงลาํดบัจาก ปัจจุบนั – อดีต) 
 6.1 ตาํแหน่ง .............................................................. ตั้งแต่ปี ............... ถึงปี ................... 

      บริษทั ................................................................................ 
 6.2 ตาํแหน่ง .............................................................. ตั้งแต่ปี ............... ถึงปี ................... 

      บริษทั ................................................................................ 
 6.3 ตาํแหน่ง .............................................................. ตั้งแต่ปี ............... ถึงปี ................... 

      บริษทั ................................................................................ 
 6.4 ตาํแหน่ง .............................................................. ตั้งแต่ปี ............... ถึงปี ................... 

      บริษทั ................................................................................ 
       
7. ประสบการณ์ / ความเช่ียวชาญ 

7.1.1. ดา้น ............................................................ บริษทั .............................................................. 
            ตาํแหน่ง  .................................................................. 
7.1.2. ดา้น ............................................................ บริษทั .............................................................. 
            ตาํแหน่ง  .................................................................. 
7.1.3. ดา้น ............................................................ บริษทั .............................................................. 
            ตาํแหน่ง  .................................................................. 

 
8.  เหตุผลและความเหมาะสมในการเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 
  ....................................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................................ 
 
9.  ประเภทกรรมการท่ีจะแต่งตั้ง   กรรมการอิสระ   กรรมการ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2  
 

หลกัเกณฑ์การเสนอช่ือบุคคลเพือ่เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  
และการเลอืกตั้งกรรมการของบริษทั เนช่ัน มัลตมิีเดยี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่าผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีสิทธิเสนอ
รายช่ือบุคคลผูท้รงคุณวฒิุเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงจะจดั
ใหมี้ข้ึนในวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559   

อยา่งไรก็ตาม เพื่อให้การบริหารจดัการและการดาํเนินการในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เป็นไปโดย
เรียบร้อยและไม่มีขอ้ขดัขอ้ง  บริษทัฯ ขอเรียนให้ทราบหลกัเกณฑก์ารเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และ
การเลือกตั้งกรรมการของบริษทัฯ  ดงัน้ี  

ข้อ 1. คุณสมบตัขิองผู้ถอืหุ้น  

 ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการจะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ซ่ึงมีช่ือ
ปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 26 ตุลาคม 2559 ซ่ึงเป็นวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ
ในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 (Record Date) และยงัคงถือหุน้ของบริษทัฯ ต่อเน่ืองไปจนถึง
วนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 ในวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการจะตอ้งแนบหลกัฐานแสดงตน 
ดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทัฯ พร้อมดว้ยขอ้มูลและเอกสารของบุคคลซ่ึงตนประสงคจ์ะเสนอรายช่ือดว้ย   

(1)  กรณีบุคคลธรรมดา - สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ซ่ึง
ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งพร้อมระบุท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดส้ะดวกเพ่ือประโยชน์
ในการติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม 

(2)  กรณีนิติบุคคล – สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล (รับรองสาํเนาถูกตอ้ง พร้อมประทบัตรา (ถา้มี)) และสาํเนา
บตัรประจาํตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผูมี้อาํนาจลงนามซ่ึงไดล้งนามรับรอง
สาํเนาถูกตอ้งโดยบุคคลดงักล่าว 

เพื่อให้การบริหารจดัการและการดาํเนินการในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ในวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 
2559 เป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่เป็นการใชเ้วลาเกินสมควร บริษทัฯ ขอความร่วมมือผูถื้อหุน้ในการเสนอรายช่ือ
บุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการจาํนวน 1 ตาํแหน่งต่อผูถื้อหุน้แต่ละราย  
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ข้อ 2. การเสนอรายช่ือบุคคลเพือ่เข้ารับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการ  

 ในการเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (แบบเสนอ
ช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ) ไดท่ี้เวบ็ไซต ์http://www.nationgroup.com โดย
ขอใหน้าํส่งเอกสารตน้ฉบบัต่อเลขานุการบริษทั โดยการนาํส่งเอกสาร ณ สาํนกังานของบริษทัฯ ไดต้ั้งแต่วนัที่ 13 
ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ถงึวนัที ่2 พฤศจิกายน 2559 หรือจดัส่งทางไปรษณียม์ายงั 

     เลขานุการบริษทั 
     บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
     เลขท่ี 1858/121-122, 124-128 ชั้น 28  
     ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา 
     เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

กรณีเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ขอใหผู้ถื้อหุน้จดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ี  

(1) แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงกรอกขอ้มูลครบถว้นและลง
นามโดยผูถื้อหุ้นหรือบุคคลผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนผูถื้อหุ้น และลงนามรับทราบยินยอมโดยผูท่ี้ไดรั้บการ
เสนอช่ือ 

(2) ประวติัส่วนตวั ประวติัการทาํงานของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือ พร้อมดว้ยท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อได้
โดยสะดวก พร้อมสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ซ่ึงบุคคลท่ี
ไดรั้บการเสนอช่ือลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งเอกสารดงักล่าว 

ทั้งนี ้ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพือ่เข้ารับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบตัติามข้อ 3.  

ข้อ 3. คุณลกัษณะ/คุณสมบตัขิองผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพือ่เข้ารับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

3.1  กรรมการ 

(1) มีคุณสมบติั และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) พระราชบญัญติัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย  ์พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

(2) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการดว้ยความระมดัระวงัดว้ย
ความซ่ือสตัยสุ์จริต และสามารถทุ่มเทเวลาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

(3) ไม่ประกอบกิจการ ดาํรงตาํแหน่งเป็นพนกังาน กรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษทัหรือนิติบุคคล
อ่ืนซ่ึงประกอบธุรกิจอนัมีสภาพเป็นอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของบริษทัฯ  
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 บริษทัฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว่า บริษทัฯ ในฐานะบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะตอ้งจดัให้มีระบบการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเพื่อกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้ไดม้าตรฐานและเป็นไปตามแนวทางท่ีถูกตอ้ง 
ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งมีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบท่ีมีองคป์ระกอบ และมีคุณสมบติั
ตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน กล่าวคือ คณะกรรมการของบริษทัฯ จะตอ้งประกอบดว้ย
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด (แต่ตอ้งไม่น้อยกว่า 3 คน) และมีกรรมการ
ตรวจสอบอยา่งนอ้ย 3 คน  ในการน้ี  บริษทัฯ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบติัท่ีจะดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งดว้ย 
โดยคุณสมบติัของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีดงัน้ี  

3.2  กรรมการอิสระ 

  กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้น ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนดและเป็นไปตาม
นโยบายของบริษทัฯ ดงัน้ี  

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ให้นบัรวม
การถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ กรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้
เงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทั
ย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะ
ท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

 ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือ
การใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื คํ้าประกนั การใหสิ้นทรัพย์
เป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัฯ หรือ
คู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของ
บริษทัฯ หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งน้ีการคาํนวณภาระหน้ี
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ดังกล่าวให้เ ป็นไปตามวิ ธีการคํานวณมูลค่าของรายการท่ีเ ก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่
ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ
หุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯสังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ี
มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทัฯ 
หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ
จาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั 
และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

(9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของ 
บริษทัฯ 

3.3 กรรมการตรวจสอบ  

 (1) คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระของบริษทัฯ ไม่นอ้ยกวา่ 3 คนและมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจหรือมีประสบการณ์ดา้นการ
บญัชีหรือการเงินหรือตรวจสอบอย่างเพียงพอท่ีจะทาํหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือ
ของงบการเงิน 
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ข้อ 4. การพจิารณาเสนอรายช่ือผู้ทีจ่ะเข้ารับเลอืกตั้งเป็นกรรมการต่อทีป่ระชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที ่1/2559 

เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้ในการเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นและการ
เสนอช่ือบุคคลดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นหลกัเกณฑฉ์บบัน้ี เพื่อนาํเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้
คร้ังท่ี 1/2559 ต่อไป ดงัน้ี 

1)  หากบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นหรือมีลกัษณะตอ้งห้าม หรือการเสนอช่ือไม่
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นเอกสารฉบบัน้ี หรือมีเหตุอนัสมควรในกรณีอ่ืนๆ  (แลว้แต่กรณี) 
เลขานุการบริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้สนอรายช่ือทราบการปิดเร่ืองภายในวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2559 

2)  บุคคลท่ีผา่นการพิจารณาในเบ้ืองตน้ เลขานุการบริษทัจะรวบรวมรายช่ือเพื่อนาํเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญั
ผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 ต่อไป  

ข้อ 5. กระบวนการเลอืกตั้งกรรมการในวนัประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที ่1/2559 

1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสียง 

2) บริษทัฯ จะเสนอรายช่ือบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือทั้งหมดใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงมติเป็นรายคน โดยผูถื้อ
หุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตามขอ้ 1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็
ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3) บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการจาํนวน  8 ตาํแหน่ง ใน
กรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

อน่ึง ในกรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายใหท่ี้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้
คร้ังท่ี 1/2559 พิจารณาเลือกตั้ง หรือผูท่ี้เสนอช่ือมามีคุณสมบติัไม่ครบถว้น หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย บริษทัฯ 
โดยเลขานุการบริษทัจะสรรหาผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 พิจารณาเลือกตั้งต่อไป 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3  

 
ข้อบังคบัของบริษัท หมวดที ่4 กรรมการ และ หมวดที ่6 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวดที ่4 
กรรมการ 

 
ขอ้ 13. กรรมการของบริษทั จะมีจาํนวนเท่าใด ใหเ้ป็นไปตามท่ี ท่ีประชุมกาํหนด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 5 คน และ

กรรมการไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนกรรมการทั้งหมดเป็นผูมี้สญัาชาติไทย 
กรรมการจะถือหุ้นของบริษทัหรือไม่ก็ได ้ แต่กรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมี

ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  
 
ขอ้ 14. การเลือกตั้งกรรมการของบริษทั ให้กระทาํโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ

ดงัต่อไปน้ี  
(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง 
(2) การเลือกตั้งกรรมการ  จะลงคะแนนเสียง เลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนแป็นกรรมการก็ได ้

ทั้งน้ี ตามแต่ท่ีประชุมจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่าเป็นการเลือกตั้ ง
รายบุคตคลหรือหลายคน  บุคคลแต่ละคนท่ีถือหุน้ออกเสียงเลือกตั้งจะไดรั้บคะแนนเสียงจากผูถื้อ
หุ้นตามจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผูถื้อหุ้นดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสียง
ใหแ้ก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมากหรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน
กรรมการท่ีพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธาน
เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 
ขอ้ 15. ในการประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการขณะนั้นพน้

จากตาํแหน่ง ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะพน้จากตาํแหน่งไม่อาจแบ่งไดพ้อดี 1 ใน 3 กใ็หใ้ชจ้าํนวนท่ีใกลเ้คียงกบั 1 ใน 3 
การพน้จากตาํแหน่งกรรมการ ตามวรรคหน่ึงในปีท่ี 1 และในปีท่ี 2 ให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีต่อๆไป ให้

กรรมการซ่ึงอยู่ในตาํแหน่งมานานท่ีสุดเป็นผูพ้น้จากตาํแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตาํแหน่งมานาน 
เท่าๆกนั เป็นจาํนวนมากกว่าจาํนวนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากตาํแหน่งในคราวนั้น ใหก้รรมการดงักล่าวพน้จากตาํแหน่งโดย
วิธีการจบัฉลาก กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งดว้ยเหตุดงักล่าว  อาจไดรั้บเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้รับตาํแหน่งอีกกไ็ด ้ 
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ขอ้ 16. นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้  กรรมการพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบติั หรือ มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั  
(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติให้ออกเสียงด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีถือ โดยผูถื้อ
หุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง 

(5) ศาลมีคาํสัง่ใหอ้อก  
 

ขอ้ 17. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไป
ถึงบริษทั 

กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยกไ็ด ้
 

ขอ้ 18. ในกรณีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลใด บุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการท่ีว่างลงจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทน
ดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการท่ียงั
เหลืออยู ่

 
ขอ้ 19. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจาํนวนท่ีจะเป็นองค์ประชุมได้ ให้กรรมการท่ี

เหลืออยู่กระทาํการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทน
ตาํแหน่งท่ีว่างทั้งหมดเท่านั้น การประชุมให้กระทาํภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีจาํนวนกรรมการท่ีว่างลงเหลือน้อยกว่า
จาํนวนท่ีจะเป็นองคป์ระชุม และบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการ
ซ่ึงตนแทน 

 
ขอ้ 20. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณา ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจกาํหนดเป็นจาํนวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้ 
และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบวาระของบริษทั  

ความใดวรรคหน่ึง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการในอนั
ท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีจะเป็นพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทั 
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หมวดที ่6 การประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

ขอ้ 29. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนบั แต่วนั
ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากน้ีใหเ้รียกวา่การประชุมวิสามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั เม่ือใดก็ไดต้ามท่ีเห็นสมควร ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบั
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 25 คน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกว่า1 ใน 10 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม
ผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าว
ดว้ยในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 
ขอ้ 30. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงัต่อไปน้ี 

(1) รับทราบรายการของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 
(2) อนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน 
(3) อนุมติัจดัสรรเงินกาํไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทั 
(6) กิจการอ่ืนๆ 

ขอ้ 31. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทาํหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเร่ืองท่ีเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอต่อ
ท่ีประชุมเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและจดัส่ง
ให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นใน
หนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนั และตอ้งก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัดว้ย 

ขอ้ 32. ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้แทนกนั
ก็ได ้โดยทาํเป็นหนังสือตามแบบท่ีกฎหมายกาํหนดและให้ผูรั้บมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการ หรือ ผูท่ี้ประธาน
กรรมการกาํหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะจะเขา้ร่วมประชุม 

ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และหรือผูรั้บมอบฉนัทะไม่นอ้ยกว่า 25 คนหรือไม่นอ้ยกว่า ก่ึงหน่ึง
ของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะ
เป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฎว่า การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใดเม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมงจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้การประชุม
เป็นอนัระงบัไป แต่ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่ง
หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ี ไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
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ขอ้ 34. ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในท่ี
ประชุม 

ขอ้ 35. ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั
ว่าดว้ยการประชุม และให้การประชุมดาํเนินไปตามลาํดบัวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติ
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมใหเ้ปล่ียนลาํดบัระเบียบวาระ 

ขอ้ 36. เวน้แต่ในกรณีท่ีขอ้บงัคบัน้ีหรือกฎหมายกาํหนดบงัคบัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน การวินิจฉยัช้ีขาดหรือลงมติของท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนให้นบั 1 หุ้น
เป็น 1 เสียง  ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซ่ึงท่ีประชุมจะไดล้งมติ  ผูน้ั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนน
ดว้ยในขอ้นั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ในการออกเสียงลงคะแนนถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  หป้ระธาน
ในท่ีประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
 

เงื่อนไข หลกัเกณฑ์ และวธีิปฏิบัต ิ
ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 
1. กรณเีข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

- ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบตัรประจาํตวัประชาชนฉบบัจริง หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการ

ฉบบัจริงเพ่ือลงทะเบียน 

- ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติต่างดา้ว โปรดแสดงบตัรประจาํตวัคนต่างดา้ว หรือ หนงัสือเดินทาง หรือเอกสาร

ท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินฉบบัจริงเพ่ือลงทะเบียน 

- กรณีมีการแกไ้ขช่ือ-ช่ือสกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

2. กรณมีอบฉันทะ 

- ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ โดยเขา้ร่วมประชุม และ

ออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

- ผูม้อบฉนัทะอาจแสดงความประสงคท่ี์จะออกเสียงลงคะแนนแยกไดใ้นแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นดว้ยไม่เห็น

ดว้ย หรืองดออกเสียง โดยกาํหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเพื่อให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ

ประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 

- ให้ผูรั้บมอบฉนัทะส่งหนงัสือมอบฉนัทะไวต่้อประธานท่ีประชุมและ/หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากประธานก่อนเวลา

ประชุม โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบขอ้ความท่ีสาํคญั ผูม้อบฉนัทะตอ้ง

ลงนามกาํกบัไวทุ้กแห่ง 

- หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

เอกสารทีต้่องใช้ในการมอบฉันทะ 

กรณผู้ีมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย :  
ภาพถ่ายบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการ ของผูม้อบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดย 
ผูม้อบฉนัทะ 

กรณผู้ีมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว :  
ภาพถ่ายใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว หรือ หนงัสือเดินทางหรือเอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินทางของผูม้อบฉนัทะพร้อม
ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
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กรณผู้ีมอบฉันทะเป็นนิตบุิคคล : 

 นิตบุิคคลสัญชาติไทย : สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีมีอาํนาจรับรองท่ีไดอ้อก
ใหไ้ม่เกิน 6 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้นๆ และสาํเนาภาพถ่ายบตัร
ประจาํตวัประชาชน หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้
อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลท่ีไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยกรรมการดงักล่าว 

 นิตบุิคคลสัญชาตต่ิางด้าว : ผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลจะตอ้งลงลายมือช่ือ พร้อมประทบัตราบริษทัในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ และสาํเนาภาพถ่ายท่ีลงนามรับรอง หนงัสือเดินทาง ของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น 

 กรณีการใชพ้ิมพล์ายน้ิวมือแทนการลงลายมือช่ือใหพ้ิมพล์ายน้ิวหวัแม่มือซา้ยและเขียนขอ้ความกาํกบัไวว้า่ 
“ลายพิมพห์วัแม่มือซา้ยของ ...............” และตอ้งมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพน้ิ์วมืออนัแทจ้ริงของผูน้ั้น และ

ตอ้งพิมพล์ายน้ิวมือต่อหนา้พยาน ซ่ึงพยานตอ้งลงลายมือช่ือรับรองและตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ 

บตัรประจาํตวัขา้ราชการของพยานลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งแนบไปพร้อมกนัดว้ย 

 ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ถา้ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถื้อหุ้นอาจเลือกมอบฉนัทะให้
บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้นเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของ
บริษทัฯ เป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนนแทนได ้

 ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคใ์หก้รรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะท่ีไดจ้ดัทาํข้ึน และ
ลงนามครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์กล่าวขา้งตน้ไปยงัสาํนกัเลขานุการบริษทัฯ พร้อมเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยส่งถึง
บริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนการประชุมอยา่งนอ้ย 1 วนั 

 
กรณกีารมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้นทีเ่ป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แสดงเอกสาร ดงันี:้ 

เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดยีน (Custodian) 
1) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูมี้ อาํนาจกระทาํการแทน

ของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 
2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
3) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจ

กระทาํการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของคสัโตเดียน 
(Custodian) ซ่ึงลงนามในฐานะผูม้อบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํการแทนคสัโตเดียน (Custodian) 

4) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายขุองผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือรับรอง
สาํเนาถูกตอ้ง 
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เอกสารหลกัฐานจากผู้ถอืหุ้นทีเ่ป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ 
1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
2) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมี

ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบอาํนาจมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู ้
ถือหุน้ 

3) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง(กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายขุองผูแ้ทนนิติบุคคล และลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

เอกสารหลกัฐานจากผู้รับมอบฉันทะ 
ให้แสดงบตัรประจาํตวัประชาชนฉบบัจริง หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายขุองผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
 
3. กรณผู้ีถอืหุ้นถงึแก่กรรม : 
ใหผู้จ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทนโดยจะตอ้งมีเอกสารคาํสั่งศาลแต่งตั้งใหเ้ป็น
ผูจ้ดัการมรดก ซ่ึงลงนามรับรองโดยผูมี้อาํนาจ อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมมาแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 
 
4. กรณผู้ีถอืหุ้นเป็นผู้เยาว์ :  

ให้บิดา-มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้เขา้ร่วมประชุมแทน โดย
จะตอ้งนาํสาํเนาทะเบียนบา้นของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

5. กรณผู้ีถอืหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ :  

ใหผู้อ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสารคาํสั่ง
ศาลแต่งตั้งให้เป็นผูอ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษ ์ ซ่ึงลงนามรับรองโดยผูมี้อาํนาจ อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมมาแสดง
เพิ่มเติมดว้ย 

การลงทะเบยีน 
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุม 1 ชัว่โมง หรือตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นตน้ไป 
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การออกเสียงลงคะแนน 
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาํโดยเปิดเผย โดยใหน้บัหุน้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้

นั้น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

- การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งประธานในท่ีประชุม บริษทักาํหนดให้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิออก
เสียงเลือกตั้งผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นรายบุคคลและประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนสาํหรับบุคคล
ท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้มีผูไ้ดรั้บคะแนนเสียงเท่ากนั ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นออก
เสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกประธานในท่ีประชุมจากบุคคลท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัดงักล่าวในคราวเดียวกนั และให้
บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดเป็นประธานในท่ีประชุม 

- การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ หรือแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่ บริษทักาํหนดให้ผูถื้อหุ้น
สามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นรายบุคคลและ
ประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนสําหรับบุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการตามจาํนวนกรรมการท่ีจะแต่งตั้งเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนตาํแหน่งกรรมการท่ีว่างลง ถา้มีผู ้
ไดรั้บคะแนนเสียงเท่ากนัในลาํดบัถดัลงมาเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะแต่งตั้ง ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

- การออกเสียงลงคะแนนในวาระอ่ืนๆ และในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็น
เสียงช้ีขาด 

- ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และหรือขอ้บงัคบับริษทัฯ กาํหนด ไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ ก็ใหด้าํเนินการให ้
เป็นไปตามท่ีกาํหนดนั้น โดยประธานในท่ีประชุมจะตอ้งแจ้งให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนน ตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบุไวใ้น
หนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 
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Attached Document No.6 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
Proxy Form A 

       เขยีนที ่................................................... 

       Written at 

วนัที ่............. เดอืน ................... พ.ศ. ........ 

       Date             Month               Year 
 

 (1) ขา้พเจา้ .............................................................................................. สญัชาต.ิ.............................  
                 I / We                                                                                Nationality 
อยูบ่า้นเลขที ่..................................... ถนน .................................................ตําบล / แขวง....................................... 
Residing at                                  Road                                        Tambol / Khwaeng 
อาํเภอ / เขต ..................................... จงัหวดั ............................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 
Amphur / Khet                             Province                                  Postal Code    

 

 (2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)         
                Being a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited 
โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม ................................ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ...........................เสยีง ดงัน้ี  
Holding the total amount of                           shares and having the right to vote equal to  votes as follows: 
หุน้สามญั ....................................... หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ...................................  เสยีง 
Ordinary share                          shares   and having the right to vote equal to                      votes 
หุน้บุรมิสทิธ ิ.................................... หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ...................................  เสยีง 
Preferred share                        shares  and having the right to vote equal to                      votes 

 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้   
      Hereby appoint                                                                                                           
 (1) ...................................................................................................... อาย ุ...................... ปี 
                               age                   years 
อยูบ่า้นเลขที ่................ ถนน ........................... ตาํบล / แขวง .......................... อาํเภอ / เขต ........................ 
Residing at                 Road                     Tambol / Khwaeng             Amphur / Khet                                          
จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย ์........................ หรอื 
Province                               Postal Code                      or   

 (2) ...................................................................................................... อาย ุ...................... ปี 
                               age                    years 
อยูบ่า้นเลขที ่................ ถนน ........................... ตาํบล / แขวง .......................... อาํเภอ / เขต ........................ 
Residing at                 Road                     Tambol / Khwaeng             Amphur / Khet                                          
จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย.์.........................  หรอื 
Province                              Postal Code                         or 



                                                       (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
                                                                                                                                                     affix duty stamp 20 baht 
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 (3) ...................................................................................................... อาย ุ...................... ปี 
                               age                    years 
อยูบ่า้นเลขที ่................ ถนน ........................... ตาํบล / แขวง .......................... อาํเภอ / เขต ........................ 
Residing at                 Road                     Tambol / Khwaeng            Amphur / Khet                                           
จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย.์........................ 
Province                             Postal Code       

คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2559 ของบรษิทั เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ในวนัที ่7 พฤศจกิายน 2559        
เวลา 9.00 น. ณ หอ้งประชุม ชัน้ 7 อาคารมหาวทิยาลยัเนชัน่ เลขที ่1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา 
เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 10260 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the Extraordinary General 
Meeting of Shareholders No.1/2016 of Nation Multimedia Group Public Company Limited on 7 November 
2016 at 9.00 a.m. at the Conference Room, 7th Floor, Nation University Tower, No. 1854, Bangna-Trad Road 
K.M.4.5, Bangna Subdistrict, Bangna District, Bangkok 10260 or such other date, time and place as the 
Meeting may be adjourned. 

 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried 
out by myself/ourselves. 

     
    ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
             (......................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy  
            (........................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy  
             (…...................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy  
             (…...................................................) 
 
 
หมายเหตุ / Remarks   
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ไมส่ามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
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 6 
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)  
Proxy (Form B.) 

 
 เขียนท่ี     
 Written at 
 

                                    วนัท่ี               เดือน                       พ.ศ._________ 
                                     Date              Month                    Year 

(1)   ขา้พเจา้.                          สญัชาติ                                                     
I/We               nationality      

            อยูบ่า้นเลขท่ี                                                                                                                                            
Address          

              
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท  เนช่ัน  มัลตมีิเดยี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

being a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited  
 
โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม        หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                เสียง ดงัน้ี 
 holding the total amount of        shares and have the rights to vote equal to                                              votes as follows:  
   หุน้สามญั                          หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                         เสียง  
      ordinary share          shares  and have the right to vote equal to                                             votes 

 หุน้บุริมสิทธิ                          หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                   เสียง 
      preference share                           shares  and have the right to vote equal to                                            votes 

 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทักไ็ด ้โดยมีประวติัตามเอกสารแนบ)  

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.  ช่ือ            นางพิจิตรา     มหาพล                                  อาย ุ  65   ปี    อยูบ่า้นเลขท่ี     26/141  ซ.สุขมุวทิ 43  (ซอยแสงมุกดา)                   
Name Ms.Pijittra   Mahapol, Independent Director, Age 65 years,   residing at   26/141 Sukhumvit Soi 43 (Soi Saengmookda) 
ถนน             -                      ตาํบล/แขวง                   คลองตนัเหนือ                    อาํเภอ/เขต               วฒันา                                       
Road                                    Tambol/Khwaeng         Klongton Nua           Amphur/Khet          Wattana 
จงัหวดั                กรุงเทพฯ              รหสัไปรษณีย ์ 10110         หรือ                                                                   
Province              Bangkok    Postal Code      10110         or    

2.  ช่ือ                                อาย ุ            ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี                                                                            
Name                                         Age             years, residing at               
ถนน                                              ตาํบล/แขวง                           อาํเภอ/เขต                         
Road         Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet   
จงัหวดั                             รหสัไปรษณีย ์             
Province                                                   Postal Code                                              

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้   เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 ในวนัท่ี 7  พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลยัเนชัน่ เลขท่ี 1854 ก.ม.4.5 
ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 10260  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
Any one to be above shall be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the  Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No. 1/2016 on Novenber 7, 2016 at 09.00 hrs, at the Conference Room, 7th Floor, Nation University Tower, 1854 K.M.4.5 
Bangna-Trad Road, Bangna Sub-district, Bangna District, Bangkok 10260, Thailand or on other date, time and place as may be postponed 
or changed. 
(4)  ขา้พเจา้ไดม้อบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี.- 

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

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 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)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 



 

วาระที่   1        พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสําหรับการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2559  
Agenda 1         To approve the appointment of the Chairman of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016.  
     
    เห็นดว้ย   เสียง    ไม่เห็นดว้ย                    เสียง    งดออกเสียง            เสียง 
                         Approve  votes        Disapprove       votes     Abstain                                 votes                    

วาระที่   2  พจิารณาอนุมัติเลอืกตั้งกรรมการจํานวน 8 ตําแหน่งเพือ่เข้าปฏิบัติหน้าท่ีเป็นกรรมการแทนตําแหน่งกรรมการท่ีว่างลงของ
บริษัท 

Agenda 2       To approve the election of eight directors to hold office in place of the vacant positions. 
   
    เห็นดว้ย   เสียง    ไม่เห็นดว้ย       เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
        Approve  votes          Disapprove     votes      Abstain                 votes                    

วาระที่  3 พจิารณาอนุมัติแก้ไขอาํนาจกรรมการ 
Agenda 3              To approve the amendment to the authorization of directors.    
    เห็นดว้ย   เสียง    ไม่เห็นดว้ย        เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
         Approve  votes          Disapprove        votes       Abstain                  votes                  
   
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่ การลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาเลือกลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให้
ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีมีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบ
ฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

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. 

ลงช่ือ...................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
(                                  ) 

Signed                          Appointer 
 
ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

(                                     ) 
Signed                                 Proxy 

หมายเหตุ 
1.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ให้

ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2.    ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) หรือจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จาํนวนท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) กไ็ด ้
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
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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ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ประเภทความสัมพนัธ์ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/ บริษทัยอ่ย -ไม่มี- 
การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะต่อไปน้ีกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม / หรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในปัจจุบนัในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
1.  เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน
ประจาํ 

 
 
 

-ไม่มี- 
2.  เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ  -ไม่มี- 
3.  มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ -ไม่มี- 

 
การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหารในกจิการอืน่  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการ 

ทีม่คีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

จํานวน ตาํแหน่ง/ช่ือบริษัท จํานวน จํานวน 
ตาํแหน่ง/ช่ือ

บริษัท 
1 กรรมการอิสระ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

1 - - 
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