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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 

Proxy Form A 

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

       Written at 

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

       Date             Month               Year 
 

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

 

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

 

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

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

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

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

     
    ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
             (......................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy  
            (........................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy  
             (…...................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy  
             (…...................................................) 
 
 
หมายเหตุ / Remarks   
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ไมส่ามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and 
may not split the number of shares to many proxies for splitting votes. 


