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     ที่สงมาดวย 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         นายเชวง จริยะพิสุทธิ์                                                 อายุ   69   ป อยูบานเลขท่ี         117/1 หมู 5                           
Name Mr. Chaveng Chariyapisuthi, Independent Director, Age 69 years, residing at 117/1 Moo 5 
ถนน              -           ตําบล/แขวง                                       คลองถนน    อําเภอ/เขต            สายไหม             
Road                        Tambol/Khwaeng                               Klong ta-non                      Amphur/Khet        Saimai  
จังหวัด    กรุงเทพฯ  10240        หรือ 
Province  Bangkok   10240        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 2557  ในวันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ หองแกรนดบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซ.สุขุมวิท 31 
คลองเตยเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อืน่ดวย 

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 2014 on April 4, 2014 at 14.00 hrs, at the Ballroom 5th Floor, 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       พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2556 
Agenda 1        To Consider and certify the minutes of the 2013 Annual General Meeting of Shareholder held on April 25, 2013 
     
    เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย                    เสียง    งดออกเสียง            เสียง 
                         Approve  votes        Disapprove    votes     Abstain                                 votes                    

วาระที่   2 พิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ  และรายงานคณะกรรมการของบริษทัฯ สําหรับป 2556 
Agenda 2             To consider and approve the Company’s operating  results and the Board of Directors’ report for the year 2013 
   
    เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย       เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
          Approve  votes          Disapprove     votes      Abstain                votes                    

วาระที่  3 พิจารณาและอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําป 2556 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
Agenda 3      To consider and approve the company’s audited Balance Sheet and Profit and Loss statements for the year 2013 

ending December 31, 2013   
    เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย        เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
          Approve  votes        Disapprove       votes       Abstain              votes                    

วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรบัผลการดําเนินงานประจําป 2556 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
Agenda 4             To consider and approve the dividend payment from the Company’s operation for the financial year ending  
              December 31, 2013 

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

วาระที่  5 พิจารณาตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 
Agenda 5             To consider and approve the appointment of directors to replace those who completed the terms 

 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  : นายปกรณ บริมาสพร   
 Name of Director  : Mr. Pakorn  Borimasporn 
     เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย                 เสียง    งดออกเสียง      เสียง 
            Approve  votes        Disapprove   votes     Abstain                    votes 
 
   5.2 ชื่อกรรมการ  :  นายนิวัฒน แจงอริยวงศ 
 Name of Director  :  Mr. Nivat  Changariyavong 
     เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย                  เสียง    งดออกเสียง               เสียง 
            Approve  votes        Disapprove   votes       Abstain    votes 
    
   5.3 ชื่อกรรมการ  : นายพนา  จันทรวิโรจน 
 Name of Director  : Mr. Pana  Janviroj 
    เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย                  เสียง    งดออกเสียง               เสียง 
            Approve  votes        Disapprove   votes       Abstain    votes 
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วาระที่   6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2557 
Agenda 6       To consider and determine the remuneration of directors for the year 2014  
 
               เห็นดวย             เสียง    ไมเห็นดวย                         เสียง    งดออกเสียง                     เสียง 
      Approve                       votes         Disapprove              votes         Abstain                           votes 

วาระที่   7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2557 
Agenda 7      To consider and approve the appointment of the Company’s auditor and the determination of auditor’s  
 remuneration for the year 2014 
 
                เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย                        เสียง    งดออกเสียง            เสียง 
      Approve votes        Disapprove               votes          Abstain          votes 
 
วาระที ่ 8            พิจารณาใหสัตยาบันการประมูลและไดมาซึ่งใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่เพ่ือใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภท 

บริการทางธุรกิจระดับชาติ รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามเง่ือนไขกอนรบัใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่ดังกลาวและการ
ดําเนินการตาง ๆ ที่เก่ียวของของบริษัทยอยของบริษทัฯ ดังตอไปนี้ 

Agenda 8  To consider and ratify the participation in the auction for and subsequent acquisition of the licenses to use allocated 
frequencies for national commercial digital television services as well as the fulfillment of preconditions to be 
granted such license and performance of any relevant acts by  the subsidiaries of the Company as follows: 

8.1  การประมูลและไดมาซ่ึงใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี ่ในหมวดหมูทั่วไปแบบความคมชดัปกติ รวมตลอดถึงการการ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขกอนรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ดังกลาวและการดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของของบริษัท       
แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จํากัด  

8.1    the participation in the auction for and subsequent acquisition of the license to use allocated frequencies in Variety 
Category (Standard Definition) as well as the fulfillment of preconditions to be granted such license and 
performance of any relevant acts by Bangkok Business Broadcasting Company Limited 

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

8.2  การประมูลและไดมาซ่ึงใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี ่ในหมวดหมูขาวสารและสาระ รวมตลอดถึงการการปฏิบัติตาม
เง่ือนไขกอนรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ดังกลาวและการดาํเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของของบริษทั เอน็บีซี เน็กซ
วิชั่น จํากัด  

8.2    the participation in the auction for and subsequent acquisition of the license to use allocated frequencies in News 
Category as well as the fulfillment of preconditions to be granted such license and performance of any relevant acts 
by NBC Next Vision Company Limited 

 เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย                        เสียง    งดออกเสียง            เสียง 
      Approve votes        Disapprove               votes          Abstain          votes 
 
วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบรษิัทฯ ขอที่ 4 
Agenda 9 To consider and approve the amendment to Article 4 of the Company’s Articles of Association 
 
                 เห็นดวย                 เสียง    ไมเห็นดวย          เสียง    งดออกเสียง                  เสียง 
                 Approve  votes        Disapprove  votes       Abstain                votes 
 
วาระที ่ 10            พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
Agenda 10 To consider any other matters (if any) 
 
                 เห็นดวย                 เสียง    ไมเห็นดวย          เสียง    งดออกเสียง                  เสียง 
                 Approve  votes        Disapprove  votes       Abstain                votes 
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(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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


