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วาระที ่2  พจิารณาอนุมัตแิละรับรองงบการเงนิประจําปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ไดผ้่าน
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดงัปรากฏในรายงานประจาํปี 2559 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 ท่ีส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชุมแลว้  

  ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจําปี 2559 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  :  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั  ข ้อท่ี 42 กาํหนดไวว้่  า  “ บริษทัหา้มจ่ ายเงินปั นผลจาก
เงินประเภทอ่ืน นอกจากเงินกาํไร ”  สาํหรับนโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษทั คือจ่ายไม่เกินร้ อยละ 65 ของกาํไรสุทธิ
ของบริษทั ทั้งน้ีข้ึนอยู ่กบัแผนการลงทุน ความจาํเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆในอนาคต  

จากผลการดาํเนินงานในปี 2559   งบการเงินรวมบริษทัมีผลขาดทุนสุทธิ จาํนวน 1,102.85 ลา้นบาทและ
งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสุทธิ จาํนวน 88.28 ลา้นบาท ตามขอ้บงัคบัดงักล่าวขา้งตน้ทาํให้บริษทัไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลได ้ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทัฯ ได้พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559    
 
วาระที ่4 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2560  
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560   พิจารณาอนุมติัให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั      
เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2560 ของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1. นางสาวปัทมวรรณ  วฒันกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  9832  (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของ
บริษทัฯในปี 2560 ( เป็นปีท่ี 3)  หรือ 

2. นายวีระชยั  รัตนจรัสสกลุ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4323 หรือ  
3. นางสาววรรณาพร  จงพีรเดชานนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4098  

ขอ้มูลและประวติัโดยสงัเขปของผูส้อบบญัชีขา้งตน้ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่านไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนได้เสียกบับริษทัฯ/ บริษทัย่อย/ กิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนั/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯและมีผลการปฏิบติังานท่ีดีเป็นท่ีน่าพอใจ รวมถึงมีคุณสมบติัไม่
ขดักบัหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์   
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 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560   พิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2560  ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
รวม 10 บริษทั เป็นเงิน 3,560,000 บาท  (ค่าสอบบญัชีในส่วนของบริษทัฯ คิดเป็นจาํนวน 1,615,000 บาท) 

 สาํหรับค่าบริการอ่ืน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่มีการรับบริการอ่ืนจากสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชี
สงักดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดัในรอบปีท่ีผา่นมา  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทัฯและคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณากลัน่กรอง
การเลือกผูส้อบบญัชี ตลอดจนกาํหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
2560  แต่งตั้งผูส้อบบญัชี  และกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับปี 2560 ตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้  

วาระที ่5  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 15 กาํหนดว่าในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดขณะนั้นพน้จากตาํแหน่ง  ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้เป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจาํนวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 ปัจจุบนับริษทัฯ มีกรรมการทั้งส้ิน 9 ราย 
โดยในปี  2560 มีกรรมการท่ีออกตามวาระจาํนวน  3 ราย ดงัน้ี 

1)  นางสาวนราวดี   วนิชวฒันะ ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
2)  นายศุภพงศ ์       สุขสภา ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
3)  นายสุภวฒัน ์      สงวนงาม ตาํแหน่ง  กรรมการ 

 ทั้งน้ี นายสุภวฒัน์ สงวนงาม  ตาํแหน่งกรรมการ ไดแ้จง้ความประสงคไ์ม่ต่อวาระเพื่อรับเลือกให้กลบัเขา้
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง เน่ืองดว้ยติดภารกิจอ่ืนท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบหลายประการ  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการของ 
บริษทัฯ และไดพ้ิจารณาถึงคุณสมบติัท่ีเหมาะสมของกรรมการ 2 ท่านท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระขา้งตน้ซ่ึงประกอบดว้ย 
ประสบการณ์ ความรู้ และความเช่ียวชาญ คือ 

 1)  นางสาวนราวดี   วนิชวฒันะ ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
2)  นายศุภพงศ ์       สุขสภา  ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560  พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบวาระ 2 
ท่านในคราวน้ีกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง  

(ขอ้มูลรายละเอียดของกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ
บริษทัฯ อีกวาระหน่ึงปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8)  

 ในส่วนตาํแหน่งท่ีว่างลงของนายสุภวฒัน์ สงวนงาม คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
กรรมการของบริษทัฯ ท่ีเหลืออยู่รวม 8 ราย ยงัคงเพียงพอต่อการบริหารงานและดูแลกิจการของบริษทัฯ จึงเห็นสมควร
เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้งดการเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนในส่วนตาํแหน่งท่ีว่างลงของ    
นายสุภวฒัน์ สงวนงาม โดยภายหลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 กรรมการบริษทัฯ จะประกอบดว้ยกรรมการ
รวม 8 ราย  
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วาระที ่6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ประจําปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  บริษทัฯ พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 โดยเทียบเคียงกบั
ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 โดยให้จ่ายค่าตอบแทน
ให้กับประธานกรรมการบริษทั ในอัตราเดียวกับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารได้รับ
ค่าตอบแทนในอตัราเดียวกบักรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร   และกาํหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส  

ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการของบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี 2560 ในอตัราเดียวกนักบัปีก่อน  

ทั้งน้ี เพื่อเป็นการลดภาระค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดแ้สดงความจาํนง
ไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2560  ดงันั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 
2560 เฉพาะกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร (ในส่วนกรรมการท่ีเป็นพนกังานของ
บริษทัฯ หรือบริษทัย่อยซ่ึงดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในคณะกรรมการจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ) โดยกาํหนดการจ่าย
เเป็นรายไตรมาส ดงัน้ี  

ตาํแหน่ง ขอ้เสนอค่าตอบแทน 
ปี 2560 (ปีท่ีนาํเสนอ) 

(บาท/ปี) 

ค่าตอบแทน 
ปี  2559 (บาท/ปี) 

ประธานกรรมการ* 400,000 400,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 400,000 400,000 
กรรมการตรวจสอบ 300,000 300,000 
กรรมการอิสระ 200,000 200,000 
กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 200,000 200,000 
กรรมการบริหาร  ไม่รับค่าตอบแทน  200,000  

หมายเหตุ:  *ยกเวน้กรรมการท่ีเป็นพนกังานของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยซ่ึงดาํรงตาํแหน่งขา้งตน้จะไม่ไดรั้บ
ค่าตอบแทน กรรมการตามท่ีระบุไว ้

วาระที ่7 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้โดยพร้อมเพรียงกนั 
ผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคท่ี์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอก
ขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะตามแนบ และนาํมามอบต่อประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษทัฯ ก่อน
เร่ิมการประชุม 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 
  นายเทพชยั    แซ่หยอ่ง 

  ประธานกรรมการ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย  4 

 

บทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีค่วามรับผดิชอบดงันี ้
1.  สอบทานใหบ้ริษทัมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจาํปี) ท่ีถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งของ 
     บริษทัอยา่งเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
2.  สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ    
     รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณา 
     แต่งตั้ง  โยกยา้ย  เลิกจา้ง หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการ 
     ตรวจสอบภายใน 
3.  สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการประเมินความเส่ียง การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
4.  สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
5.  พิจารณาคัดเลือกเพ่ือเสนอแต่งตั้ งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระและกําหนดค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีของบริษัท  

ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการตรวจสอบ ขอบเขต  แนวทาง  แผนงาน  และปัญหา
ท่ีพบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นท่ีผูส้อบบญัชีเห็นว่าเป็นสาระสาํคญั   รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี
โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ  1 คร้ัง  

6.  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกตอ้งและครบถว้น ให้
เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลในการเขา้ทาํรายการดงักล่าวอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้น ทั้งน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั 

7.  จดัทาํรายงานผลการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง  ครบถว้น  เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั      
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัระบบบริหารความเส่ียงของบริษทั  
 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
 ความเห็นเก่ียวกบัรายงานท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 ความเห็นชอบหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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8.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรงและ
คณะกรรมการของบริษทัยงัคงมีความรับผดิชอบในการดาํเนินงานของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีสอดส่องดูแล   ฝ่ายจดัการมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อการจดัเตรียมงบการเงินของ
บริษทั   และผูส้อบบญัชีภายนอกมีหนา้ท่ีตรวจสอบงบการเงินดงักล่าว   คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั
รับทราบร่วมกนัว่า ฝ่ายจดัการ  ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีภายนอกมีทรัพยากรและเวลา     ตลอดจนขอ้มูลความรู้
เร่ืองบัญชี  การตรวจสอบ  ระบบควบคุมภายใน   และกระบวนการจัดทาํรายงานทางการเงินของบริษัทมากกว่า
คณะกรรมการตรวจสอบ    ฉะนั้นบทบาทการสอดส่องดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ไดใ้ห้ประกนัเป็นพิเศษในงบ
การเงินและขอ้มูลการเงินท่ีบริษทันาํเสนอใหก้บัผูถื้อหุน้และบุคคลอ่ืนๆ 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจในการแก้ไข เปล่ียนแปลง นิยามและคุณสมบติัของกรรมการอิสระ และ
คุณสมบติั ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคลอ้งกบักฎเกณฑ์ของ
สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือ บทบญัญติัของกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย  5 
 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหากรรมการ 
 
การสรรหากรรมการ 
  
 คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่การสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับกิจการ
ส่ือเป็นเร่ืองสําคญั บริษทั มีนโยบายกาํหนดให้คณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูท้าํหนา้ท่ีพิจารณากลัน่กรองการสรรหา
กรรมการและการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเอง   ซ่ึงคณะกรรมการไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยมีเกณฑก์าร
พิจารณากลัน่กรองอยา่งละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั และ
ค่าตอบแทนถวัเฉล่ียตามขนาดธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกาํไร
ของบริษทัประกอบการพิจารณา โดยจะเป็นผูท้าํหนา้ท่ีเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการบริษทัและ
กรรมการอิสระ    
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 ส่ิงทีส่่งมาด้วย  6 
 

นิยามกรรมการอสิระ 
 

กรรมการอิสระ  คือ  กรรมการท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการกิจการของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม มีความเป็นอิสระ
จากผูถื้อหุน้ใหญ่ และ ผูบ้ริหารของบริษทั ไม่มีความสมัพนัธ์อนัอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน 

 
ทั้งน้ีนิยามกรรมการอิสระของบริษทัเท่ากบัขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของสาํนกังาน กลต.และตลาดหลกัทรัพย ์ฯ 
  
คุณสมบตักิรรมการอสิระ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ีให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามมาตรา 
258 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์องกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง ท่ีปรึกษาด้านอ่ืนใดท่ีได้รับ
ผลตอบแทนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ทั้งน้ี  ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็น
ขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทางการเงินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ในการบริหารจดัการ ทั้งในทางตรงหรือทางออ้มกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน หรือไม่
เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 
2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

4. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลกัษณะท่ีเป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่ นอ้งและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคล
ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  

5. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่ทาํการเป็นตวัแทนอย่างเปิดเผยหรืออย่างไม่เปิดเผยของกรรมการบริษทั   ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ใดซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผูถื้อหุน้ใดของบริษทั 

6. กรรมการอิสระจะตอ้งทาํหนา้ท่ีและใชว้ิจารณญาณของตน โดยไม่ไดรั้บอิทธิพลจากกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือญาติ 

7.   กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม   ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของนิติบุคคล 
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ท่ีเป็นสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม    ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

8.  กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ  ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา 
กฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็น
นิติบุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

9. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย  
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลุกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

10.  กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการ
ดาํเนินงานของบริษทั 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 
เอกสารแนบวาระที ่4 

 รายละเอยีดผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2560 
 

ประจําปี 2559 ประจําปี 2560 ( ปีทีเ่สนอ )  

KPMG PHOOMCHAI AUDIT CO., LTD. 
บริษัท เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากดั 

KPMG PHOOMCHAI AUDIT CO., LTD. 
บริษัท เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากดั 

1.  Ms.Patamavan    Vadhanakul   Registration No. 9832 
     นางสาวปัทมวรรณ   วฒันกลุ   
2. Mr.Winid    Silamongkol             Registration No. 3378 
    นายวนิิจ      ศิลามงคล 
3. Mr.Veerachai    Ratanajaratkul   Registration No. 4323 
    นายวรีะชยั       รัตนจรัสกลุ 
4. Ms.Vannaporn    Jongperadechanon  Registration No. 4098 
    นางสาววรรณาพร   จงพีรเดชานนท ์
 
โดยนางสาวปัทมวรรณ  วฒันกุล   เป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงนาม
รับรองในงบการเงินของบริษทัฯ เป็นปีที่ 2 
 
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีสาํหรับบริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
และบริษทัร่วม รวม 10 บริษทั ไม่รวมกลุ่ม NBC และกลุ่ม/ 
NINE)  เป็นเงิน 3,560,000 บาท  (ค่าสอบบญัชีในส่วนของ
บริษทัฯ คิดเป็นจาํนวน 1,615,000 บาท) 
 
สาํหรับค่าบริการอ่ืน  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 
ไม่มีการรับบริการอ่ืนจากสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชี
สังกดั  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกั
งานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัในรอบปีท่ีผา่นมา 

1.  Ms. Patamavan     Vadhanakul Registration No. 9832 
     นางสาวปัทมวรรณ    วฒันกลุ   
2.  Mr.Veerachai   Ratanajaratkul Registration No. 4323 
     นายวรีะชยั    รัตนจรัสกลุ 
3.  Ms.Vannaporn   Jongperadechanon  Registration No. 4098 
     นางสาววรรณาพร    จงพีรเดชานนท ์
 
 
 
โดยนางสาวปัทมวรรณ วฒันกลุ   เป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงนาม 
รับรองในงบการเงินของบริษทัฯ เป็นปีที่ 3 
 
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีสาํหรับบริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
และบริษทัร่วม รวม 10 บริษทั (ไม่รวมกลุ่ม NBC และกลุ่ม/ 
NINE)  เป็นเงิน 3,560,000 บาท  (ค่าสอบบญัชีในส่วนของบริษทัฯ 
คิดเป็นจาํนวน 1,615,000 บาท) 
 
สาํหรับค่าบริการอ่ืน  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ไม่มี
การรับบริการอ่ืนจากสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั  
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบ
บญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัในรอบปีท่ีผา่นมา 
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 ลกัษณะความสัมพนัธ์  

ประเภทความสัมพนัธ์ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/ บริษทัยอ่ย -ไม่มี- 
การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะต่อไปน้ีกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม / 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในปัจจุบนัในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
1.  เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ
เงินเดือน ประจาํ 

 
-ไม่มี- 

2.  เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ  -ไม่มี- 
3.  มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่ง
อิสระ 

-ไม่มี- 

      
 จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี  2559 

จํานวนปีทีเ่คยดาํรงตาํแหน่งกรรมการ จํานวนคร้ังทีเ่ข้าประชุมในปี  2559 
ส้ินสุด ณ 31 ธ.ค. 2559 คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ สามัญผู้ถอืหุ้น วสิามัญผู้ถอืหุ้น 

1 เดือน                             
(ได้รับแต่งตั้งคร้ังแรกวนัที่  7 พ.ย. 2559 ) 3/3 1/1 N/A N/A 

 
 
 การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกจิการอืน่   

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ 
การดาํรงตาํแหน่งใน
กจิการทีไ่ม่ใช่บริษทัจด

ทะเบยีน 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการ 
ทีม่ีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

จํานวน ตาํแหน่ง/ช่ือบริษทั จํานวน จํานวน ตาํแหน่ง/ช่ือบริษทั 
- - 1 - - 

 
 ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง  :  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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 ลกัษณะความสัมพนัธ์  

ประเภทความสัมพนัธ์ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/ บริษทัยอ่ย -ไม่มี- 
การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะต่อไปน้ีกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม / 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในปัจจุบนัในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
1.  เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ
เงินเดือน ประจาํ 

 
-ไม่มี- 

2.  เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ  -ไม่มี- 
3.  มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่ง
อิสระ 

-ไม่มี- 

      
 จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี  2559 

จํานวนปีทีเ่คยดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการ จํานวนคร้ังทีเ่ข้าประชุมในปี  2559 

ส้ินสุด ณ 31 ธ.ค. 2559 คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ สามัญผู้ถอืหุ้น วสิามัญผู้ถอืหุ้น 
1 เดือน                          

(ได้รับแต่งตั้งคร้ังแรกวนัที่  7 พ.ย. 2559 ) 3/3 1/1 N/A N/A 

 
 
 การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกจิการอืน่   

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่
ไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการ 
ทีม่ีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

จาํนวน ตาํแหน่ง/ช่ือบริษทั จาํนวน จาํนวน ตาํแหน่ง/ช่ือบริษทั 

1 ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
บมจ. เวชธานี 

- - - 

 
 ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง  :  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 9 
 

ข้อบังคบั 
ของ 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
หมวดที ่6 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ขอ้ 29. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนบั  แต่วนั

ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากน้ีใหเ้รียกวา่การประชุมวิสามญั 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั เม่ือใดก็ไดต้ามท่ีเห็นสมควร ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบั

รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด   หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกว่า1 ใน 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู ้
ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าว
ดว้ยในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายใน   1 เดือนนบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 
ขอ้ 30. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงัต่อไปน้ี 

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

ขอ้ 31. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้  ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเร่ืองท่ีเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ี
ประชุมเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและจดัส่งให้
ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นใน
หนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนั และตอ้งก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัดว้ย 

ขอ้ 32. ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้แทนกนัก็
ได ้ โดยทาํเป็นหนงัสือตามแบบท่ีกฎหมายกาํหนดและใหผู้รั้บมอบฉนัทะยืน่ต่อประธานกรรมการ หรือ ผูท่ี้ประธาน
กรรมการกาํหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะจะเขา้ร่วมประชุม 

 

44



 

19 
 

 

 

ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และหรือผูรั้บมอบฉนัทะไม่นอ้ยกวา่ 25 คนหรือไม่นอ้ยกวา่ ก่ึงหน่ึง
ของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะ
เป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฎวา่ การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใดเม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมงจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้ หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอใหก้ารประชุม
เป็นอนัระงบัไป แต่ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส่้ง
หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ี  ไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 34. ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้   ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม   ถา้ไม่มีรอง
ประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ี
ประชุม 

ขอ้ 35. ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั
วา่ดว้ยการประชุม     และใหก้ารประชุมดาํเนินไปตามลาํดบัวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมี
มติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมใหเ้ปล่ียนลาํดบัระเบียบวาระ 

ขอ้ 36. เวน้แต่ในกรณีท่ีขอ้บงัคบัน้ีหรือกฎหมายกาํหนดบงัคบัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  การวินิจฉยัช้ีขาดหรือลงมติของท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนใหน้บั 1 หุน้
เป็น 1 เสียง  ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซ่ึงท่ีประชุมจะไดล้งมติ  ผูน้ั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนน
ดว้ยในขอ้นั้น  นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในการออกเสียงลงคะแนนถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธาน
ในท่ีประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงช้ีขาด  
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 10 
เงื่อนไข หลกัเกณฑ์ และวธีิปฏิบตั ิ

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 

 นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลจะตอ้งลงลายมือช่ือ พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ใน
หนงัสือมอบฉนัทะ และสาํเนาภาพถ่ายท่ีลงนามรับรอง หนงัสือเดินทาง ของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น 

 กรณีการใชพ้ิมพล์ายน้ิวมือแทนการลงลายมือช่ือใหพ้ิมพล์ายน้ิวหวัแม่มือซา้ยและเขียนขอ้ความกาํกบัไวว้า่ 
“ลายพิมพห์วัแม่มือซา้ยของ ...............” และตอ้งมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพน้ิ์วมืออนัแทจ้ริงของผูน้ั้น และ
ตอ้งพิมพล์ายน้ิวมือต่อหนา้พยาน ซ่ึงพยานตอ้งลงลายมือช่ือรับรองและตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ 
บตัรประจาํตวัขา้ราชการของพยานลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งแนบไปพร้อมกนัดว้ย 

 ในการประชุมผูถื้อหุ้น ถา้ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถื้อหุ้นอาจเลือกมอบฉนัทะใหบุ้คคลใด
บุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ เป็น
ผูอ้อกเสียงลงคะแนนแทนได ้

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

 
กรณกีารมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้นทีเ่ป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้นให้แสดงเอกสาร ดงันี:้ 

เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดยีน (Custodian) 
1) หนงัสือมอบฉนัทะ ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูมี้ อาํนาจกระทาํการแทนของคสั

โตเดียน (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 
 
4) กรณผู้ีถอืหุ้นถงึแก่กรรม : 
ใหผู้จ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทนโดยจะตอ้งมีเอกสารคาํสั่งศาลแต่งตั้งใหเ้ป็น
ผูจ้ดัการมรดก ซ่ึงลงนามรับรองโดยผูมี้อาํนาจ อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมมาแสดงเพิ่มเติมดว้ย 
 
5) กรณผู้ีถอืหุ้นเป็นผู้เยาว์ :  
ให้บิดา-มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้เขา้ร่วมประชุมแทน โดย
จะตอ้งนาํสาํเนาทะเบียนบา้นของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพิ่มเติมดว้ย 

6) กรณผู้ีถอืหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ :  
ใหผู้อ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสารคาํสั่ง
ศาลแต่งตั้งให้เป็นผูอ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษ ์ ซ่ึงลงนามรับรองโดยผูมี้อาํนาจ อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมมาแสดง
เพิ่มเติมดว้ย 

การลงทะเบยีน 
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุม 1 ชัว่โมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป 
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การออกเสียงลงคะแนน   
 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาํโดยเปิดเผย โดยใหน้บัหุน้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้นั้น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
- ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
- ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และหรือขอ้บงัคบับริษทัฯ กาํหนด ไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ  ก็ใหด้าํเนินการให้

เป็นไปตามท่ีกาํหนดนั้น โดยประธานในท่ีประชุมจะตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

- การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ หรือแต่งตั้งกรรมการ
เขา้ใหม่  บริษทักาํหนดใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนน ตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบุ
ไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 
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 จํานวนหุ้นทีถ่อืครอง ณ วนัที ่ 30 ธันวาคม 2559 

 :    -ไม่มี - 
 
 ลกัษณะความสัมพนัธ์   

ประเภทความสัมพนัธ์ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/ บริษทัยอ่ย -ไม่มี- 
การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะต่อไปน้ีกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม / หรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในปัจจุบนัในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
1.  เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ
เงินเดือนประจาํ 

 
-ไม่มี- 

2.  เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ  -ไม่มี- 
3.  มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ -ไม่มี- 

      
 การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกจิการอืน่  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่
ไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการ 
ทีม่ีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

จํานวน ตาํแหน่ง/ช่ือบริษทั จํานวน จํานวน ตาํแหน่ง/ช่ือบริษทั 

1 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป  โฮลด้ิงส์ 
- - - 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 13 
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

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

Proxy Form A 
       เขียนท่ี ....................................................................... 
       Written at 

วนัท่ี ............. เดือน ............................ พ.ศ. ...............
 Date               Month                             Year 

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

 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)         
                Being a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited 
โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม ........................................ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................................
เสียง ดงัน้ี  
Holding the total amount of                                 shares and having the right to vote equal to votes as follows: 
หุน้สามญั ..........................................................หุน้        ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ................................................เสียง 
Ordinary share                                      shares    and having the right to vote equal to                                      votes 
หุน้บุริมสิทธิ ................................................... หุน้        ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .................................................. เสียง 
Preferred share                                  shares     and having the right to vote equal to                                        votes 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้   
      Hereby appoint                                                                                                           
 (1) ...................................................................................................................................... อาย ุ..................... ปี 
                                                             age                years 
อยูบ่า้นเลขท่ี .................. ถนน ....................................... ตาํบล / แขวง .................................. อาํเภอ / เขต ........................... 
Residing at                       Road                                      Tambol / Khwaeng                       Amphur / Khet                                             
จงัหวดั...............................................................รหสัไปรษณีย ์........................................... หรือ 
Province                                                  Postal Code                                                or   
 (2) ..................................................................................................................................... อาย ุ..................... ปี 
                                                            age                 years 
อยูบ่า้นเลขท่ี .................. ถนน ......................................... ตาํบล / แขวง ................................... อาํเภอ / เขต .................... 
Residing at                      Road                                         Tambol / Khwaeng                          Amphur / Khet                                           
จงัหวดั...............................................................รหสัไปรษณีย.์................................................   
Province                                                 Postal Code                                                 
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2 
 

   
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ของบริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ในวนัท่ี 28 เมษายน 2560   เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้ น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขท่ี 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of 
Shareholders 2017 of Nation Multimedia Group Public Company Limited on 28 April 2017 at 14.00 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. 

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

     
    ลงช่ือ / Signed ...................................................... ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
             (......................................................) 
 
    ลงช่ือ / Signed ......................................................  ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy  
            (........................................................) 
 
    ลงช่ือ / Signed ......................................................  ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy  
             (…...................................................) 
 
    ลงช่ือ / Signed ......................................................  ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy  
             (…...................................................) 
 
หมายเหตุ / Remarks   
ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน     
ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 13 
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(affix duty stamp 20 baht) 
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 ุ  66   ปี อยูบ่า้นเลขท่ี         26/141  ซ.สุขมุวทิ 43  (ซอยแสงมุกดา)                  

Name Ms.Pichitra  Mahapon, Independent Director , Age 66 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         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 ในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560  ในวนัท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลยัเนชัน่ เลขท่ี 
1854  ก.ม.4.5 ถนน บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ี   
อ่ืนดว้ย 
Any one to be above shall be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of 
Shareholders on April 28, 2017 at 14.00 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. 
 

55



(4)  ขา้พเจา้ไดม้อบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี.- 
I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows: 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กประการตามท่ีเห็นสมควร 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       พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษทัฯ สาํหรับปี 2559 
Agenda 1        To consider and certify the Company’s operating results and the Board of Directors’ report for the year 2016 
     เห็นดว้ย   เสียง    ไม่เห็นดว้ย                    เสียง    งดออกเสียง            เสียง 
                         Approve  votes        Disapprove      votes     Abstain                                 votes                    
วาระที่   2  พจิารณาอนุมัติและรับรองงบการเงนิประจําปี 2559 ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
Agenda 2             To consider and approve the company’s financial statements for the year 2016 ended December 31, 2016 
   
    เห็นดว้ย   เสียง    ไม่เห็นดว้ย       เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
          Approve  votes          Disapprove       votes      Abstain                votes                    
วาระท่ี  3 พจิารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจําปี 2559 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
Agenda 3             To consider and approve the omission of the dividend payment for the operating results of the year ended December 31, 2016  
    เห็นดว้ย   เสียง    ไม่เห็นดว้ย        เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
          Approve  votes        Disapprove       votes       Abstain                 votes                  
   
วาระที่   4 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2560 
Agenda 4      To consider and approve the appointment of the Company’s auditors and the determination of audit fee for the year 2017  
                เห็นดว้ย   เสียง    ไม่เห็นดว้ย                        เสียง    งดออกเสียง            เสียง 
      Approve votes        Disapprove               votes          Abstain          votes 
วาระที่  5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
Agenda 5            To consider and approve the appointment of directors to replace those who completed the terms 

 เห็นดว้ยกบัการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด    เสียง 
 Approve the election of the entire Board of Directors, 
 เห็นดว้ยกบัการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ดงัน้ี 
 Approve the election of the individual directors as follows: 
 
  5.1 ช่ือกรรมการ  :  นางสาวนราวดี วนิชวฒันะ 
 Name of Director  :  Ms. Narawadee Vanichvatana  
     เห็นดว้ย          เสียง    ไม่เห็นดว้ย                 เสียง    งดออกเสียง                  เสียง 
        Approve       votes          Disapprove   votes  Abstain                                 votes 
    
  5.2 ช่ือกรรมการ  : นายศุภพงศ ์ สุขสภา 
 Name of Director  : Mr. Suphaphong Sushaspha  
    เห็นดว้ย          เสียง    ไม่เห็นดว้ย                 เสียง    งดออกเสียง               เสียง 
        Approve        votes          Disapprove                votes   Abstain                                 votes 
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วาระที่   6              พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษทัฯ ประจําปี 2560 
Agenda 6       To consider and determine the remuneration of directors for the year 2017   
               เห็นดว้ย             เสียง    ไม่เห็นดว้ย                         เสียง    งดออกเสียง                   เสียง 
      Approve                       votes         Disapprove              votes         Abstain                                votes  
วาระที ่ 7             พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 7           To consider any other matters (if any)  

                 เห็นดว้ย                 เสียง    ไม่เห็นดว้ย          เสียง    งดออกเสียง                  เสียง 
              Approve  votes        Disapprove  votes       Abstain                votes  
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่ การลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

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 หรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาเลือกลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีมีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

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  ไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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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