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หนงัสอืเชญิประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 

หมายเหต:ุ   

1. เปิดรบัลงทะเบยีน เวลา 13.00 น. 

2. เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบยีน โปรดน าแบบฟอรม์การลงทะเบยีนมาในวนัประชุม 

3. บรษิทัฯขอแจง้  "งดแจกของช ารว่ย ในงานประชุมวสิามญัผูหุ้น้คร ัง้ที ่2/2561 " 
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วันที่ 4 มิถุนายน 2561 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561  

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 

2. ข้อบังคับของบริษัท หมวดท่ี 6 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

3.  เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

4.  ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 

5. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) (แบบ ข) และ (แบบ ค)  

7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)   มีมติให้เรียก
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7  อาคาร
มหาวิทยาลัยเนชั่น  เลขที่ 1854  ก.ม. 4.5 ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา   เขตบางนา   กรุงเทพมหานคร 10260  เพื่อ
พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี  

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ได้จัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2561 
ทั้งน้ีบริษัทฯ ได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากน้ี บริษัทฯได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ 
www.nationgroup.com ด้วยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่
อย่างใด โดยมีส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า รายงานการประชุม
ดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 2/2561 พิจารณาอนุมัติการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
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หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2   พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ ส าหรับปี 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอรายงาน
สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2560 ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 
รับทราบ  

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เน่ืองด้วยบริษัทฯ ยังไม่สามารถออกงบการเงินเพื่อรับรองผลการ
ด าเนินงานประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ ซึ่งเป็นผลมาจากผู้สอบบัญชียังคงอยู่
ระหว่างการตรวจสอบรายได้ค้างรับตามที่ได้รับข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ท าให้ผู้สอบบัญชียังไม่
สามารถสรุปผลการตรวจสอบได้ และ ณ ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีอยู่ระหว่างการวางแผนการ
ตรวจสอบรายได้ค้างรับที่มีนัยส าคัญเพิ่มเติม  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีความ
จ าเป็นต้องงดการพิจารณาในวาระนี้ไปก่อน โดยเม่ืองบการเงินประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทดังกล่าว 

หมายเหตุ: เน่ืองด้วยบริษัทฯ ยังไม่สามารถออกงบการเงิน จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง และบริษัทฯ 
จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทดังกล่าว 

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ส้ินสุด ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 2560  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  :  เน่ืองด้วยบริษัทฯ ยังไม่สามารถออกงบการเงินเพื่อรับรองผลการ
ด าเนินงานประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ ซึ่งเป็นผลมาจากผู้สอบบัญชียังคงอยู่
ระหว่างการตรวจสอบรายได้ค้างรับตามที่ได้รับข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ท าให้ผู้สอบบัญชียังไม่
สามารถสรุปผลการตรวจสอบได้ และ ณ ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีอยู่ระหว่างการวางแผนการ
ตรวจสอบรายได้ค้างรับที่มีนัยส าคัญเพิ่มเติม  
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ความเห็นคณะกรรมการ  : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า บริษัทฯ มีความ
จ าเป็นต้องงดการพิจารณาในวาระนี้ไปก่อน โดยเม่ืองบการเงินประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อพิจารณาวาระเรื่องเงินปันผลดังกล่าว 

หมายเหตุ: เน่ืองด้วยบริษัทฯ ยังไม่สามารถออกงบการเงิน จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง และบริษัทฯ 
จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อพิจารณาวาระเรื่องเงินปันผลดังกล่าว    

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติยกเลิกการอนุมัติการจ าหน่ายทรัพย์สินตามมติในวาระที่ 3 ของที่ประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่  
28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติการจ าหน่ายทรัพย์สิน ดังต่อไปน้ี  

1.  เงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท เนชั่น ยู จ ากัด  (“NU”) (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งถือ
ใบอนุญาตและประกอบธุรกิจมหาวิทยาลัยเนชั่น) กล่าวคือ หุ้นสามัญของ NU จ านวน
ทั้งสิ้น 30,599,999 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ NU   

2.  เงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด (“WPS”) (บริษัทย่อยของ
บริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจและบริการด้านการพิมพ์) กล่าวคือ หุ้นสามัญของ WPS จ านวน
ทั้งสิ้น 42,250,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.5 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ WPS 

3.  เงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท เอ็นเอ็มแอล จ ากัด (“NML”) (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่ง
ประกอบธุรกิจด้านการบริการขนส่ง) กล่าวคือ หุ้นสามัญของ NML จ านวนทั้งสิ้น 
4,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ NML 

4.  ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ ซึ่งเดิมใช้เป็นที่ตั้งส านักงานสาขาของบริษัทฯ และ
บางแปลงเป็นที่ดินว่างเปล่า  รวม 5 แห่ง ดังน้ี 

4.1  ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบริเวณถนนบางนา-ตราด กม. 29.5 ซึ่งประกอบด้วยที่ดิน 
2 แปลง เน้ือท่ีทั้งสิ้น 28 ไร่ 32 ตารางวา และอาคาร 1.5 ชั้น จ านวน 1 หลัง 

4.2  ที่ดินบริเวณถนนบางนา-ตราด กม. 5 ซึ่งประกอบด้วยที่ดิน 1 แปลง เน้ือที่ทั้งสิ้น 
5 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา 

4.3 ที่ดินและอาคารบริ เวณต าบลหายยา อ า เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ ง
ประกอบด้วยท่ีดิน 3 แปลง เน้ือที่ทั้งสิ้น 2 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา และอาคาร 2 
ชั้น จ านวน 1 หลัง พร้อมโกดัง 
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4.4 ที่ดินและอาคารบริเวณต าบลเมืองเก่า อ า เภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ซึ่ ง
ประกอบด้วยที่ดิน 2  แปลง เน้ือที่ทั้งสิ้น  3 งาน 9 ตารางวา และอาคาร 2 ชั้น 
จ านวน 1 หลัง พร้อมโกดัง 

4.5 ที่ดินและอาคารบริเวณอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบด้วยที่ดิน 2  
แปลง เน้ือที่ทั้งสิ้น  1 งาน 1 ตารางวา และอาคาร 3 ชั้น จ านวน 1 หลัง พร้อม
โกดัง 

และจากการที่การจ าหน่ายทรัพย์สินด้วยวิธีประกวดราคาในราคาไม่ต่ ากว่า “ราคาพื้นฐาน” ส าหรับ
การจ าหน่ายทรัพย์สินแต่ละรายการที่บริษัทจะจ าหน่าย และต้องด าเนินการให้เสร็จภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่มีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากไม่มีผู้สนใจที่
จะซื้อทรัพย์สินแต่ละรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาโดยราคาไม่ต่ ากว่า “ราคาพื้นฐาน” และบริษัท
ได้ด าเนินการจัดการประกวดราคามาแล้วถึง 2 ครั้ง ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 และ วันที่ 5 เมษายน 
2561 เน่ืองจาก ในทางปฏิบัติ “ราคาพื้นฐาน” ที่ได้รับอนุมัติในวาระที่ 3 ของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นครั้งที่ 1/2561 น้ัน ไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปตามสภาพตลาดของทรัพย์สินแต่ละรายการใน
ขณะที่ท าการประกวดราคา  

เพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะปัจจุบันของอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์  และขณะเดียวกัน
ยังเป็นการด าเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทที่จะมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจหลักที่บริษัท
มีความเชี่ยวชาญ กล่าวคือ ธุรกิจผลิตสื่อและเน้ือหาข่าวสาร (contents) ส่งผลให้บริษัทจะต้อง
จ าหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทข้างต้น เพื่อช่วยลดภาระหน้ีสินของบริษัท  และ
สามารถบริหารจัดการเรื่องกระแสเงินสดได้ทันตามก าหนดเวลา  

ทั้งน้ี บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ยังคงมีความประสงค์ในการจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว โดย
ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกันในเรื่องแนวการจ าหน่ายทรัพย์สินรวมทั้งนโยบายการก าหนดราคา
ทรัพย์สิน ซึ่งภายหลังจากได้รับมติยกเลิกการอนุมัติการจ าหน่ายทรัพย์สินข้างต้นจากที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 แล้ว บริษัทฯ จะด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องต่อไป 

ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้น าเสนอให้ที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกการอนุมัติการจ าหน่ายทรัพย์สินข้างต้น
ตามมติในวาระที่ 3 ของทีป่ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ต่อไป  

หมายเหตุ: มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน
เสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์ ) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการประมูล
งานกับหน่วยงานราชการซึ่งจะก าหนดคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ การรับงาน และ
เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ของบริษัทฯ รายละเอียดวัตถุประสงค์อีกจ านวน 9 ข้อ มี
ข้อความดังน้ี 

ข้อ ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อที่ 16 ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าด้านงานประชาสัมพันธ์, การ
จัดกิจกรรม Event , สื่อสิ่งพิมพ์, TV, วิทยุ, Online , การจัดประชุมและสัมมนา, 
ผลิตสารคดี / สกู๊ปข่าว 

ข้อที่ 17 ประกอบกิจการการรับจ้างวางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ให้กับ
สินค้า, ร้านค้า, บุคคล, องค์กรหน่วยงานราชการ, ให้เป็นที่รู้จักรวมถึงการน า
บุคคลที่ มีชื่ อ เสี ยงในสั งคม  เช่น  นักร้ อง  นักแสดง  มาร่ วมงาน เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์ 

ข้อที่ 18 ประกอบกิจการรับจัดงานอีเว้นต์ (Event) ต่างๆ รับจ้างออกแบบและจัดสร้าง
งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆ จัดงานแถลงข่าว การแสดงนิทรรศการ บูธแสดง
สินค้า แฟชั่นโชว์ งานด้านประชาสัมพันธ์ งานประชุม อบรม สัมมนา งานเลี้ยง
ต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่ จัดระบบแสง สี เสียง จัดรายการบันเทิงต่างๆ 

ข้อที่ 19 ประกอบกิจการรับจ้างท าของ ซื้อมาขายไป สินค้าอุปโภค บริโภค ของช าร่วย 

ข้อที่ 20 ประกอบ กิจก ารออกแบบจั ดท า ผลิตสื่ อวิ ทยุ โทรทั ศ น์  สื่ อโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ต แบบบูธสินค้า ร้านค้า และสื่อ
สิ่งพิมพ์อื่นที่เก่ียวข้องทุกประเภทในรูปแบบต่างๆ ออกแบบและท าเว็บไซต์ 
แอพพลิเคชั่น, ให้เช่าอุปกรณ์ไฟ, อุปกรณ์ต่างๆ ในการถ่ายท าละครและ
ภาพยนตร์, ผลิตรายการโทรทัศน์, รับบันทึกเทปและถ่ายวีดีโอนอกสถานที่, 
ผลิตโฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุ, ผลิตวีดีทัศน์, ให้เช่าห้องอัดเสียง ห้องซ้อม
ดนตรีและผลิตเพลง, ให้เช่าอุปกรณ์และตัดต่อ, ออกแบบ จัดท า ผลิตและ
จ าหน่ายซีดี ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ หนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 

ข้อที่ 21 ประกอบกิจการออกแบบผลิต สื่อมัลติมีเดีย พรีเซนเทชั่น (Presentation) สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ต เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคคล คณะ
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ข้อ ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม 

บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐ 

ข้อที่ 22 ประกอบกิจการ ตัวแทนโฆษณา สื่อดิจิตอล รับงานโฆษณา สิ่งพิมพ์ ป้าย
โฆษณา สื่อวิทยุ โทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ งานระบบสารสนเทศ 

ข้อที่ 23 ประกอบกิจการ รับงานวิทยากร บรรยายตามงาน จัดอบรบ รับบริการที่ปรึกษา 

ข้อที่ 24 ประกอบกิจการบริการจัดหาบุคคลากรด้านงานบันเทิงงานแสดงต่างๆ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท  

หมายเหตุ : มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวน
เสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 23 และข้อ 29 เรื่องการประชุม
คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :   เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23. และข้อ 29. 
เรื่องการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ  (1) ประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก าหนดให้มีการ
จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้
ในกฎหมาย โดยการประชุมน้ันต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา และ  (2)  การแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ า กัด 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 100 โดยแก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  

1. ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 23. เรื่องการประชุมคณะกรรมการ ดังน้ี 

จากเดิม 

“คณะกรรมการจะต้องจัดประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ที่ตั้งส านักงานใหญ่ของ
บริษัท หรือ ณ ท้องที่อ่ืนใดก็ได้  
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ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการ
ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อย
กว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษัท บริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวันประชุมเร็วกว่าน้ันก็ได้ 
กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีน้ี ให้
ประธานกรรมการการก าหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ร้องขอ” 

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น 

“คณะกรรมการจะต้องจัดประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ที่ตั้งส านักงานใหญ่ของ
บริษัท หรือ ณ ท้องที่อ่ืนใดก็ได้  

ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการ
ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อย
กว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษัท บริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวันประชุมเร็วกว่าน้ันก็ได้ 
กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีน้ี ให้
ประธานกรรมการการก าหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ร้องขอ 

ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ใน 3 ขององค์
ประชุมต้องอยู่ ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้ ง น้ี การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระท าผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) 
ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ที่ เ กิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมี
องค์ประกอบพ้ืนฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2557 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)” 

2. ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29. เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ดังน้ี 

 

จากเดิม  
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“คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 
เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากน้ีให้
เรียกว่า การประชุมวิสามัญ  
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เม่ือใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือ
ผู้ถือหุ้นจ านวนไม่น้อยกว่า 25 คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือน้ันจากผู้ถือหุ้น” 

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น 

“คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 
เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากน้ีให้
เรียกว่า การประชุมวิสามัญ 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เม่ือใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร 
ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือ
หุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้น้ันจะ
เรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี
เช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม  โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตาม
สมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม
ครั้งใดจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 33. 
ของข้อบังคับน้ี ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัด
ให้มีการประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท” 

จากเดิม
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ทั้งน้ี ก าหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติม
ถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน รวมทั้งมีอ านาจด าเนินการตามค าสั่งของ
นายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 และข้อ 
29 เรื่องการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตามล าดับ เพื่อให้เป็นไปตามการแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมาย และก าหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ในการจดทะเบียน
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไข และ
เพิ่มเติมถ้อยค า เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน รวมทั้งมีอ านาจด า เนินการตามค าสั่งของ
นายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์  
หมายเหตุ : มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวน
เสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 (Record 

Date) ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  รายละเอียด

แผนที่ของสถานที่ประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม
ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและประสงค์จะแต่งต้ังบุคคล
อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือใน
หนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.nationgroup.com พร้อมแนบ
หลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2561   

อน่ึง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.nationgroup.com  ด้วยแล้ว 

ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 
 

นายมารุต   อรรถไกวัลวที 
  ประธานกรรมการ 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 

ข้อบังคับ 

ของ 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

หมวดท่ี 6 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ข้อ 29.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือนนับ  
แต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากน้ีให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เม่ือใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร ผู้ถือหุ้นซึ่งมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด   หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่ง
มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้  แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ข อให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน   1 
เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 

ข้อ 30. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังต่อไปน้ี 

(1) รับทราบรายการของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา 

(2) อนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน 

(3) อนุมัติจัดสรรเงินก าไร 

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท 

(6) กิจการอื่นๆ 

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น
เรื่องที่จะเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ
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ในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค า
บอกกล่าวการนัดประชุมน้ันในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย 

ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แทนกันก็ได้ โดยท าเป็นหนังสือตามแบบท่ีกฎหมายก าหนดและให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการ หรือ ผู้
ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม 

 

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีทีป่รากฏว่า การประชมุผู้ถือหุ้นครั้งใดเม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้
การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัด
ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ี  ไม่
บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 34. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่
ประชุม   ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้น
คนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

ข้อ 35. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับ
ของบริษัทว่าด้วยการประชุม     และให้การประชุมด าเนินไปตามล าดับวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้น
แต่ท่ีประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปล่ียนล าดับระเบียบ
วาระ 

ข้อ 36. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับน้ีหรือกฎหมายก าหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น  การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลง
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การออกเสียง
ลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง  ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ  ผู้นั้น
ไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อน้ัน  นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในการออกเสียง
ลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด  
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ 

ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง หรือ บัตร

ประจ าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือใบขับขี่ฉบับจริง ที่ยังไม่หมดอายุ  
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างประเทศ โปรดแสดงบัตรประจ าตัวคนต่างประเทศ หรือ 

หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินฉบับจริงเพื่อลงทะเบียน 
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

2. กรณีมอบฉันทะ 
- ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และ

ออกเสียงลงคะแนนโดยไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ ทั้งน้ี แบบหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6  

- ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์  หรือมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็น
ด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยก าหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออก
เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ 

- เพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสาร
ประกอบการมอบฉันทะให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 

- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ ณ สถานที่ลงทะเบียนส าหรับผู้รับมอบฉันทะในวัน
ประชุม (ก่อนเวลาประชุม) โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีด
ลบข้อความที่ส าคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามก ากับไว้ทุกแห่ง 

- หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ 

 หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) 
ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย :  

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ที่ยังไม่
หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 
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- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างประเทศ :  
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 

 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล 

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย : ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือ
หุ้นของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอ านาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อน
วันประชุม ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตรา
ส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)  และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัว
ข้าราชการของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้ลงนาม ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มี
อ านาจดังกล่าว 

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล 
และ/หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจของประเทศที่นิติ
บุคคลน้ันจดทะเบียนจัดตั้งซึ่งออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองความถูกต้องโดย
ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)  รวมทั้งมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท า
การแทนนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางของผู้มี
อ านาจลงนามแทนนิติบุคคลน้ันพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจดังกล่าว 

กรณีการใช้พิมพ์ลายน้ิวมือแทนการลงลายมือชื่อให้พิมพ์ลายน้ิวหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความก ากับไว้ว่า  “ลาย
พิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ ...............” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์น้ิวมืออันแท้จริงของผู้น้ัน และ
ต้องพิมพ์ลายน้ิวมือต่อหน้าพยานซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
หรือ บัตรประจ าตัวข้าราชการของพยานลงนามรับรองส าเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย 

 
กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้แสดงเอกสาร ดังน้ี: 

- เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) 

1) หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้
มี อ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และ
ผู้รับมอบฉันนทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบ
ธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
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3) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน  (Custodian) ซึ่ง
ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมและรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจกระท า
การแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอ านาจ
กระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซ่ึงลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมี
อ านาจกระท าการแทนคัสโตเดียน (Custodian) 

4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือ
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจ
กระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

- เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ 

1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลง
นามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

2) ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล
ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจของประเทศที่นิติบุคคลน้ันจดทะเบียน
จัดต้ังซึ่งออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลง
นามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)  รวมทั้งมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอ านาจมี
อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 

3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทน
นิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

โดยเอกสารดังกล่าวข้างต้น ต้องมีการรับรองเอกสารโดย Notary Public และมีอายุการ
รับรองเอกสารไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม  ทั้งน้ี เอกสารใดที่ มิได้มีต้นฉบับเป็น
ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีมี
อ านาจลงนามแทนนิติบุคคลน้ันลงนามรับรองความถูกต้องของค าแปล พร้อมประทับตรา
ส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ 

ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือใบขับขี่ฉบับจริง 
หรอืหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ  
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3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : 

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนโดยจะต้องมีเอกสาร
ค าสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมา
แสดงเพิ่มเติมด้วย 

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ :  

ให้บิดา/มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
แทน โดยจะต้องน าส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์
มาแสดงเพิ่มเติมด้วย 

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ :  

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมี
เอกสารค าสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจอายุไม่เกิน 6 เดือน 
ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย 

การลงทะเบียน 

เจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชมุ 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 

 นายอภิวุฒิ  ทองค า 
 ต าแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 อายุ : 56 ปี 
 ที่อยู ่: 27  ซ.อินทามระ 37 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
 การศึกษา :  

 -  ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
-  เนติบัณฑิตไทย  
-  ปริญญาโท ทางกฏหมายระหว่างประเทศ อเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ สหรัฐอเมริกา 
-  ปริญญาโท ทางกฏหมายเปรียบเทียบฮาเวิร์ดยูนิเวอร์ซิตี้ สหรัฐอเมริกา 
-  ประกาศนียบัตรทางทรัพย์สินทางปัญญา องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 

สวิสเซอร์แลนด์ 
-  ประกาศนียบัตรเก่ียวกับแนวโน้มและปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ จากโรงเรียน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา มหาวิทยาลัยมิชิแกน  
-  ประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.)  

รุ่นท่ี7 
-  ประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบริหารระดับสูง “นักบริหารระดับสูง กอล์ฟ 

ธรรมศาสตร์” รุ่นท่ี2. 
-  วุฒิบัตรหลักสูตรบริหารจัดการด้านความม่ันคงชั้นสูง รุ่นที่6 วิทยาลัยป้องกัน

ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
-  วุฒิบัตรบัตรหลักสูตร โครงการ Global Business Leaders กับสถาบัน Lead Business 

Institute of Cornell University รุ่นท่ี1 (2559) 
-  ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ-ร่วมเอกชน รุ่นที่24 ประจ าปี

การศึกษา 2554-2555  
-  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ [วปอ.รุ่น54 

(ปรอ.รุ่นที่24)] 
 การอบรมปี 2560 

 - ไม่มี - 
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 ประวัติการท างาน 
 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ-บมจ.อีเทอเนิล เอนเนอยี 

- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ-บมจ.เอคิว เอสเตท 
 จ านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่  21 มีนาคม 2561 

 - 1,000 หุ้น 
 ลักษณะความสัมพันธ์   

ประเภทความสัมพันธ์ ลักษณะความสัมพันธ์ 

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย -ไม่มี- 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปน้ีกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / 
บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

 

 

1.   เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

-ไม่มี- 

2.   เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ  -ไม่มี- 

3.   มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท า
หน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี- 

      

 การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่น  

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
การด ารงต าแหน่งใน
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจด

ทะเบียน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการ 
ที่มีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

จ านวน ต าแหน่ง/ชื่อบริษัท จ านวน จ านวน ต าแหน่ง/ชื่อ
บริษัท 

1 
กรรมการอิสระ 

บมจ.อีเทอเนิล เอนเนอยี - - - 

2 
รองประธานกรรมการ 
บมจ.เอคิว เอสเตท - - - 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

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

Proxy Form A 
เขียนท่ี      
Written at  

                                    วันที่               เดือน                       พ.ศ._________ 
                                     Date              Month                    Year 

(1)   ข้าพเจ้า. สัญชาติ   
I/We               nationality      

            อยู่บ้านเลขที่      
Address  

 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
being a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited  
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม        หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                เสียง ดงันี ้
 holding the total amount of        shares and have the rights to vote equal to                                              votes as follows: 
 หุ้นสามัญ          หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                         เสียง  

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

 หุ้นบุริมสิทธ ิ                          หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                   เสียง 
      preference share                           shares  and have the right to vote equal to                                    votes 

(3)  ขอมอบฉันทะให้ 
Hereby appoint 

 
 1.  ชื่อ                                                           อายุ     ปี  อยู่บ้านเลขที่                              

Name     Age    years, residing at      
ถนน                          ต าบล/แขวง                       อ าเภอ/เขต                                  
Road                            Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet        
จังหวัด                    รหัสไปรษณีย ์                  หรือ 
Province                    Postal  Code                          or 

 2.  ชื่อ                                                           อายุ     ปี  อยู่บ้านเลขที่                              
Name     Age    years, residing at      
ถนน                          ต าบล/แขวง                       อ าเภอ/เขต                                  
Road                            Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet        
จังหวัด                    รหัสไปรษณีย ์                   
Province                    Postal  Code                           

    
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ของบริษัท เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 
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ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย 
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders  No. 2/2018 of Nation Multimedia Group Public Company Limited on 19 June 2018 at 2.00 p.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. 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by 
myself/ourselves. 

     
    ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผู้มอบฉันทะ / Grantor 
             (......................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
            (........................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
             (…...................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
             (…...................................................) 
 
หมายเหตุ / Remarks   
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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) 

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

เขียนท่ี      
Written at 

 
                                    วันที่               เดือน                       พ.ศ._________ 
                                     Date              Month                    Year 

(1)   ข้าพเจ้า. สัญชาติ   
I/We               nationality      

            อยู่บ้านเลขที่      
Address  

 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท  เนชั่น  มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
being a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited  
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม        หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                เสียง ดงันี ้
 holding the total amount of        shares and have the rights to vote equal to                                              votes as follows: 
 หุ้นสามัญ          หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                         เสียง  

 ordinary share          shares  and have the right to vote equal to                                     votes 
 หุ้นบุริมสิทธ ิ                          หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                   เสียง 
      preference share                           shares  and have the right to vote equal to                                    votes 

(3)  ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทก็ได้ 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         นายอภิวุฒิ  ทองค า                                                อายุ            56  ปี  อยู่บ้านเลขที่         27 ซ.อินทามระ  37                     
Name       Mr. Apivut  Thongkam  , Independent Director,    Age   56 years, residing at    27 Soi  Inthamara 37   
ถนน          -                ต าบล/แขวง              ดินแดง         อ าเภอ/เขต            ดินแดง                      
Road                            Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet        
จังหวัด     กรุงเทพฯ                             รหัสไปรษณีย ์        10400          หรือ 
Province                    Postal  Code                          or 

 2.  ชื่อ                                                           อายุ     ปี  อยู่บ้านเลขที่                              
Name     Age    years, residing at      
ถนน                          ต าบล/แขวง                       อ าเภอ/เขต                                  
Road                            Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet        
จังหวัด                    รหัสไปรษณีย ์                   
Province                    Postal  Code                           

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า   เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854 ก.ม.4.5  
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อืน่ด้วย 
Anyone 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.2/2018 on June 19, 2018 at 14.00 hrs, at Conference Room, 7th Floor, Nation University Building 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. 
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(4)  ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้.- 

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

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกประการตามที่เห็นสมควร 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)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
วาระที่   1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
Agenda 1 To consider and certify Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders  

 เห็นด้วย  เสียง     ไม่เห็นด้วย             เสียง     งดออกเสียง            เสียง 
Approve  votes         Disapprove    votes      Abstain votes     

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

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda) 

วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2560 
Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the year 2017 

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda) 

วาระที่   4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
Agenda 4      To consider and approve the omission of dividend payment for the operating results of the Company’s the 

year 2017 ended 31 December 2017 
 (ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda) 

วาระที่  5 พิจารณาอนุมัติยกเลิกการอนุมัติการจ าหน่ายทรัพย์สินตามมติในวาระที่ 3 ของท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 
1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

Agenda 5  To consider and approve the revocation of resolution for the disposal of assets approved by the Extraordinary 
General Meeting of Shareholders No. 1/2018 held on 28 February 2018 
 เห็นด้วย  เสียง     ไม่เห็นด้วย             เสียง     งดออกเสียง            เสียง 

Approve  votes         Disapprove    votes      Abstain votes     

วาระที่   6  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3.  
(วัตถุประสงค์ ) 

Agenda 6 To consider and approve the amendment to the Company’s objectives and the Memorandum of Association,      
Clause 3. (Objectives) 
 เห็นด้วย  เสียง     ไม่เห็นด้วย             เสียง     งดออกเสียง            เสียง 

Approve  votes         Disapprove    votes      Abstain votes     

วาระที ่ 7  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 23 และข้อ 29 เรื่องการประชุมคณะกรรมการ  และ  การ
ประชุม ผู้ถือหุ้น  

Agenda 7  To consider and approve the amendment to the Company’s Articles of Association, Clause 23. and Clause 
29. regarding the board of directors’ meeting and shareholders’ meeting  
 เห็นด้วย  เสียง     ไม่เห็นด้วย             เสียง     งดออกเสียง            เสียง 

Approve  votes         Disapprove    votes      Abstain votes     
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วาระที ่ 8  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 8 Any other matters (if any) 

 เห็นด้วย  เสียง     ไม่เห็นด้วย             เสียง     งดออกเสียง            เสียง 
Approve  votes         Disapprove    votes      Abstain votes     

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียง

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาเลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or have specified unclear instruction or in case the me eting 
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 appropri ate 
in all respects. 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
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...................................................................ผู้มอบฉันทะ 

(..................................................................) 
Signed         Appointer 
 
ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

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

หมายเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได ้
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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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบรษิัท เนชั่น  มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited  

 
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 
ถนน บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2018 on June 19, 2018 at 14.00 hrs, at Conference Room, 7th Floor, Nation University 
Building 1854, K.M.4.5 Bangna-Trad Road, Bangna 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 : 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

Approve Disapprove Abstain 
วาระที่   เรื่อง   

Agenda item no. Re : 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

Approve Disapprove Abstain 
วาระที่   เรื่อง   

Agenda item no. Re : 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

Approve Disapprove Abstain 
วาระที่   เรื่อง   

Agenda item no. Re : 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

Approve Disapprove Abstain 
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Attached Document No. 6 
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปน็ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดแูลหุน้ให้เท่านั้น) 

 (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) 

 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at               
 วันที่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
(1) ข้าพเจ้า    สัญชาติ                  อยู่เลขที่                           ซอย    
 I/We    Nationality                              Residing/located at no.       Soi 
 ถนน  ต าบล/แขวง           อ าเภอ/เขต                 จังหวัด      
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                  Province 
 รหัสไปรษณีย์    
 Postal Code 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ      
As the custodian of  

 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เนชั่น  มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม      หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                เสียง ดังนี้ 
 holding the total amount of    shares and have the rights to vote equal to                                 tes as follows: 
 หุ้นสามัญ          หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                         เสียง  

 ordinary share      shares    and have the right to vote equal to                                  votes 
 หุ้นบุริมสิทธิ         หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                   เสียง 

preference share     shares   and have the right to vote equal to                                 votes 
 (2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 1.  ชื่อ                                                           อายุ     ปี  อยู่บ้านเลขที่                              
Name     Age    years, residing at      
ถนน                          ต าบล/แขวง                       อ าเภอ/เขต                                  
Road                            Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet        
จังหวัด                    รหัสไปรษณีย ์                   
Province                    Postal  Code                           
หรือ /or 
ชื่อ                                                           อายุ     ปี  อยู่บ้านเลขที่                              
Name     Age    years, residing at      
ถนน                          ต าบล/แขวง                       อ าเภอ/เขต                                  
Road                            Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet        
จังหวัด                    รหัสไปรษณีย ์                   
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

  2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 
นายอภิวุฒิ ทองค า Mr. Apivut Thongkam 
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561) 
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure  4. of the Notice of the 
Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2018) 

 
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม 
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. 
เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 19 
มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 ถนน บางนา-ตราด แขวงบางนา เขต
บางนา กรุงเทพฯ 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 
No.2/2018 on June 19, 2018 at 14.00 hrs, at Conference Room, 7th Floor, Nation University Building 1854, K.M.4.5 Bangna-
Trad Road, Bangna Sub-district, Bangna District, Bangkok 10260, or such other date, time and place as the meeting may be held.  

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 
 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold  
 มอบฉันทะบางส่วน คือ 
 Grant certain of my/our proxy as follows:  
  หุ้นสามัญ      หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้   เสียง 
        ordinary share   shares     and have the rights to vote equal to                    votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น          และมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได้    เสียง 
        preference share  shares     and have the rights to vote equal to                                    votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง 
 Total voting right votes 

 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้ 

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 
วาระที่   1        พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
Agenda 1 To consider and certify Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
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 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

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

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda) 
วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2560 
Agenda 3      To consider and approve the financial statements for the year 2017 

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda) 
วาระที่   4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
Agenda 4      To consider and approve the omission of dividend payment for the operating results of the Company’s the year 2017 

ended 31 December 2017 
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda) 

วาระที่  5 พิจารณาอนุมัติยกเลิกการอนุมัติการจ าหน่ายทรัพย์สินตามมติในวาระที่ 3 ของท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

Agenda 5       To consider and approve the revocation of resolution for the disposal of assets approved by the Extraordinary General Meeting 
of Shareholders No. 1/2018 held on 28 February 2018 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่   6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3.  
(วัตถุประสงค์ ) 

Agenda 6      To consider and approve the amendment to the Company’s objectives and the Memorandum of Association,  Clause 3. 
(Objectives) 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems a ppropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที ่ 7        พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 23 และข้อ 29 เรื่องการประชุมคณะกรรมการ  
 และการประชุ ผู้ถือหุ้น  

Agenda 7       To consider and approve the amendment to the Company’s Articles of Association, Clause 23. and Clause 29. 
regarding the board of directors’ meeting and shareholders’ meeting 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
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 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที ่ 8   พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 8   Any other matters (if any) 

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

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

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผู้รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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. 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
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 …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

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

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

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

(...…………………...…………………….) 



57

 

 
 

หมายเหตุ/Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัส โตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
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. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

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

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

ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น  ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ 
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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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  เนช่ัน  มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited 

 
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 
ถนน บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
At Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2018 on June 19, 2018 at 14.00 hrs, at Conference Room, 7th Floor, Nation University 
Building 1854, K.M.4.5 Bangna-Trad Road, Bangna 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 : 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

วาระที่   เรื่อง   
Agenda item no. Re : 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

วาระที่   เรื่อง   
Agenda item no. Re : 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

วาระที่   เรื่อง   
Agenda item no. Re : 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

 

 

 

 

 

ณ ห้องประชุม ชั้น 7  อาคารมหาวิทยาลัยเนช่ัน  เลขที่ 1854  ก.ม.4.5  
ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 10260 
 

at the Conference Room, 7th Floor, Nation University  Tower, 
No.1854, Bangna-Trad  Road K.M.4.5, Bangna ubdistrict, 
Bangna District, Bangkok 10260. 
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บรษิทั เนช ัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
1858/121-122,124-128 ชัน้ 28-31 

ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนากรุงเทพมหานคร 10260 

โทร 0-2338-3333 : www.nationgroup.com 

 

 


