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         สิ่งท่ีสงมาดวย  14 
     (ปดอากรแสตมป 20 บาท)  

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

 
 เขียนที่     
 Written at 
 

                                    วันที่ _______เดือน______พ.ศ._________ 
                                     Date              Month          Year 

(1)   ขาพเจา.        สัญชาติ.                                         
I/We               nationality      

            อยูบานเลขที่.            
             Address          

              
(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท  เนช่ัน  มัลตมีิเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 

being a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited  
 
โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม__________________________หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                         เสียง ดังน้ี 
 holding the total amount of        shares and have the rights to vote equal to                                          votes as follows: 
  หุนสามัญ______________________________________หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                        เสียง  
      ordinary share          shares  and have the right to vote equal to                                         votes 

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

 
(3)  ขอมอบฉันทะให (ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทก็ได โดยมีประวัติตามเอกสารแนบ) 

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

1.  ชื่อ         นายปกรณ            บริมาสพร                       อายุ    66    ป อยูบานเลขท่ี          7/195 หมู 6                           
Name Mr. Pakorn Borimasporn, Independent Director, Age 66 years, residing at 7/195 Moo 6 
ถนน              -           ตําบล/แขวง     บานใหม    อําเภอ/เขต   ปากเกร็ด             
Road                        Tambol/Khwaeng                    Banmai                                      Amphur/Khet  Pakkred  
จังหวัด    นนทบุรี         11120   หรือ 
Province  Nonthaburi   11120        or 

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา   เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2556  ในวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หองบอลรูม 1 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซ.สุขุมวทิ 31 คลองเตยเหนือ 
วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ื่นดวย 

Any one to be above shall be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of 
Shareholders 2013 on April 25, 2013 at 14.00 hrs, at the Ballroom 1, S31  Sukhumvit Hotel, 545  Sukhumvit 31, Sukhumvit Road , 
Klongtoey-Nua, Wattana  District, Bangkok 10110, Thailand or on other date, time and place as may be postponed or changed. 
 
(4)  ขาพเจาไดมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังนี.้- 

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

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

respects,  or 

     (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
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วาระที่   1       รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2555 
Agenda 1        To Acknowledge the minutes of the 2012 Annual General Meeting of Shareholder held on April 26, 2012 
     
    เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย                    เสียง    งดออกเสียง            เสียง 
                         Approve  votes        Disapprove    votes     Abstain                                 votes                    

วาระที่   2 พิจารณาอนุมัติและรับรองผลการดําเนินงาน และรายงานคณะกรรมการของบรษิัทฯ สําหรับป 2555 
Agenda 2             To consider and approve the Company’s operating results and the Board of Directors’ report for  the year 2012 
   
    เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย       เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
          Approve  votes          Disapprove     votes      Abstain                votes                    

วาระที่  3 พิจารณาและอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําปส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
Agenda 3      To consider and approve the financial statements for the year ending December 31, 2012   
    เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย        เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
          Approve  votes        Disapprove       votes       Abstain              votes                    

วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลสาํหรับผลการดาํเนนิงานประจําปส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
Agenda 4             To consider and approve no dividend payment from the Company’s operation  for the financial year ending  
              December 31, 2012 

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

วาระที่  5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 
Agenda 5             To consider and approve the election of directors to replace those retiring by rotation. 

 เห็นดวยกับการแตงต้ังกรรมการทั้งชุด    เสียง 
 Approve the election of the entire Board of Directors, 

 เห็นดวยกับการแตงต้ังกรรมการรายบุคคล ดังนี ้
 Approve the election of the individual directors as follows: 
 
   5.1 ชื่อกรรมการ  : นายสุทธิชัย แซหยุน 
 Name of Director  : Mr.Suthichai Sae-yoon 
     เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย                 เสียง    งดออกเสียง      เสียง 
            Approve  votes        Disapprove   votes     Abstain                    votes 
 
   5.2 ชื่อกรรมการ  :  นายเสริมสิน สมะลาภา 
 Name of Director  :  Mr.Sermsin Samalapa 
     เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย                  เสียง    งดออกเสียง               เสียง 
            Approve  votes        Disapprove   votes       Abstain    votes 
    
   5.3 ชื่อกรรมการ  : นางสาวดวงกมล  โชตะนา 
 Name of Director  : Ms.Duangkamol  Chotana 
    เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย                  เสียง    งดออกเสียง               เสียง 
            Approve  votes        Disapprove   votes       Abstain    votes 
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   5.4 ชื่อกรรมการ  : นางคริสติน  ดีไบยเอช เบรนเดิล 
 Name of Director  : Mrs.Christine Debiais Brendle 
               เห็นดวย             เสียง    ไมเห็นดวย                         เสียง    งดออกเสียง                     เสียง 
      Approve                       votes         Disapprove              votes         Abstain                           votes 
 
วาระที่   6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจําป 2556 
Agenda 6       To consider and determine the directors' remuneration for the year 2013  
 
               เห็นดวย             เสียง    ไมเห็นดวย                         เสียง    งดออกเสียง                     เสียง 
      Approve                       votes         Disapprove              votes         Abstain                           votes 

วาระที่   7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2556 
Agenda 7      To consider and approve the appointment of Company’s auditors and the determination of auditor’s  
 remuneration  for the year 2013 
 
                เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย                        เสียง    งดออกเสียง            เสียง 
      Approve votes        Disapprove               votes          Abstain          votes 

วาระที ่ 8  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 จํานวนไมเกิน  
1,647,740,300 หนวย เพ่ือเสนอขายแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม
ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) 

Agenda 8 To consider and approve the issuance and offering of the warrants to purchase ordinary shares of the Company 
No.3 in the amount of not exceeding 1,647,740,300 units to the existing shareholders of the Company who 
subscribe for newly issued ordinary shares offered to existing shareholders in proportion to their shareholdings 
(Rights Offering) 

 
                 เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย          เสียง    งดออกเสียง             เสียง 
             Approve                    votes        Disapprove           votes          Abstain                votes 
 
วาระที ่ 9  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 จํานวนไมเกิน 82,387,015 

หนวย แกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรอื บริษัทยอย 
Agenda 9 To consider and approve the issuance and offering of the warrants to purchase ordinary shares of the Company 

No.2 in the amount of not exceeding 82,387,015 units to directors, executives, and/or employees of the Company 
and/or its subsidiaries   

 
                เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย           เสียง    งดออกเสียง             เสียง 
                 Approve  votes        Disapprove          votes       Abstain                votes 
 
วาระที ่ 10  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ จํานวน 1,790,269,835.95 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

873,302,359 บาท เปนทุนจดทะเบยีนใหมจํานวน 2,663,572,194.95 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 
3,377,867,615 หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.53 บาท และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพ่ือให
สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

Agenda 10 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital in the amount of Baht 1,790,269,835.95 
from the current registered capital of Baht 873,302,359 to the new registered capital of Baht 2,663,572,194.95 by 
issuing 3,377,867,615 newly issued ordinary shares at par value of Baht 0.53 per share, and to consider and 
approve the amendment to Article 4 of the Company’s Memorandum of Association to reflect the increase of the 
Company’s registered capital 

 
                 เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย                 เสียง    งดออกเสียง           เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes    Abstain                           votes 
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วาระที ่ 11  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบรษิัทฯ 
Agenda 11 To consider and approve an allocation of the newly issued shares of the Company 
 
                เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย                 เสียง    งดออกเสียง           เสียง 
                Approve  votes        Disapprove   votes    Abstain                           votes 
 
วาระที ่ 12  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกู ในวงเงินรวมไมเกิน 1,500,000 บาท 
Agenda 12 To consider and approve the Company’s issuance and offering of debentures in an amount not exceeding Baht 

1,500 million  
 
                เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย                 เสียง    งดออกเสียง           เสียง 
                Approve  votes        Disapprove   votes    Abstain                           votes 
 
วาระที ่ 13            พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
Agenda 13 To consider any other matters (if any) 
 
                 เห็นดวย                 เสียง    ไมเห็นดวย          เสียง    งดออกเสียง                  เสียง 
                 Approve  votes        Disapprove  votes       Abstain                votes 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉนัทะน้ีใหถอืวา การลงคะแนนเสียงนั้นไม
ถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถอืหุน 

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) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชดัเจน หรือในกรณทีี่ทีป่ระชุมมีการ
พิจารณาเลอืกลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเทจ็จริงประการใด ให
ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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. 

กิจการใดทีผู่รับมอบฉนัทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีทีมี่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

Any business carried on by he proxy holder in the said meeting, except where the proxy holder does not vote as I/we specify in the 
proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

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

Signed          Appointer 
 
ลงชื่อ...................................................................ผูรับมอบฉนัทะ 
       (....................................................................) 
Signed                                                                  Proxy 

 
หมายเหตุ 
1.  ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให

ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
2.    ผูถือหุนจะมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ระบุไวในขอ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนท่ีระบุไวในขอ (2) ก็ได 
3. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
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. 


