Attached Document No. 12
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)
เขียนที่
Written at
วันที่
Date
สัญชาติ
nationality

(1)

ข้าพเจ้า.
I/We
อยูบ่ า้ นเลขที่
Address

(2)

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
being a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited
โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้ นรวม
holding the total amount of
หุน้ สามัญ
ordinary share

หุน้ บุริมสิ ทธิ

preference share

(3)

เดือน
Month

หุน้
หุน้

และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
and have the rights to vote equal to
ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

หุน้

ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares
shares
shares

พ.ศ._________
Year

เสี ยง ดังนี้
เสี ยง

votes as follows:

and have the right to vote equal to

votes

เสี ยง

and have the right to vote equal to

votes

ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ก็ได้ 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

นางสาวเขมกร วชิรวราการ
อายุ 40 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
157/10 ครอกสี คราม
Name Ms. Keamakorn Vachiravarakarn, Independent Director, Age 40 years, residing at 157/10 Kroksikarm
ถนน
ตําบล/แขวง ถนนนครไชยศรี
อําเภอ/เขต
ดุสิต
Road
Tambol/Khwaeng Thanon Nakhon Chai Si
Amphur/Khet Dusit
จังหวัด กรุ งเทพฯ
รหัสไปรษณี ย ์ 10300
หรือ
Province Bangkok
Postal Code
or

2. ชื่อ

Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
Age
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, residing at
ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

อําเภอ/เขต
Amphur/Khet

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2559 ในวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรู ม ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขมุ วิท เลขที่ 545 ซ.สุ ขมุ วิท 31 แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Any one to be above shall be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2016 Annual General Meeting of Shareholders
on April 27, 2016 at 14.00 hrs, at Grand 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)

ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้.I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows:




(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกประการตามที่เห็นสมควร หรื อ
(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) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

วาระที่ 1
Agenda 1

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สํ าหรับปี 2558
To consider and certify the Company’s operating results and the Board of Directors’ report for the year 2015
 เห็นด้วย
Approve

วาระที่ 2
Agenda 2

เสี ยง
votes

เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
votes
Disapprove

เสี ยง  งดออกเสี ยง
votes
Abstain

เสี ยง
votes

พิจารณาอนุมัติจดั สรรกําไรและจ่ ายเงินปันผลสํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
To consider and approve the allocation profit and dividend payment from the Company’s operation for the financial year
ending December 31, 2015
 เห็นด้วย
Approve

วาระที่ 4
Agenda 4

เสี ยง  งดออกเสี ยง
votes
Abstain

พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําปี 2558 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
To consider and approve the company’s financial statements for the year 2015 ended December 31, 2015
 เห็นด้วย
Approve

วาระที่ 3
Agenda 3

เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสี ยง  งดออกเสี ยง
votes
Abstain

เสี ยง
votes

พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
To consider and approve the appointment of directors to replace those who completed the terms

 เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Approve the election of the entire Board of Directors,

เสี ยง

 เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ดังนี้
Approve the election of the individual directors as follows:

วาระที่ 5
Agenda 5

4.1 ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve

: นางสาวเขมกร วชิรวราการ
: Ms. Kaemakorn Vachiravarakarn
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสี ยง  งดออกเสี ยง
votes
Abstain

เสี ยง
votes

4.2 ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve

: นายอดิศกั ด์ ลิมปรุ่ งพัฒนกิจ
: Mr. Adisak Limprungpatanakij
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสี ยง  งดออกเสี ยง
votes
Abstain

เสี ยง
votes

4.3 ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve

: นางพิจิตรา มหาพล
: Mrs. Pichitra Mahaphon
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสี ยง  งดออกเสี ยง
votes
Abstain

เสี ยง
votes

พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ประจําปี 2559
To consider and determine the remuneration of directors for the year 2016
 เห็นด้วย
Approve

เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสี ยง  งดออกเสี ยง
votes Abstain

เสี ยง
votes

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2559
To consider and approve the appointment of the Company’s auditor and the determination of auditor’s
remuneration for the year 2016
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

 เห็นด้วย
Approve
วาระที่ 7
Agenda 7

เสี ยง  งดออกเสี ยง
votes
Abstain

เสี ยง
votes

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
Any other matters (if any)
 เห็นด้วย
Approve

เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสี ยง  งดออกเสี ยง
votes
Abstain

เสี ยง
votes

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
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) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาเลือกลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้
ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่มีผรู้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
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...................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(
)
Signed
Appointer
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(
)
Signed
Proxy
หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้
ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2. ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรื อจะมอบฉันทะเพียงบางส่ วนน้อยกว่าจํานวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
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.

