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วาระที่ 2   พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2560 
ขอเท็จจริงและเหตุผล :  รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ
สําหรับป 2560 ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2560  ตามส่ิงท่ีสงมาดวย 2 ท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอม
กับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 

ความเห็นคณะกรรมการ : งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ไดผาน
การตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลววาถูกตองตามท่ี
ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังปรากฏในรายงานประจําป 2560 ตามส่ิงท่ีสง
มาดวย 2 ท่ีสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 

หมายเหตุ: วาระนี้เปนวาระเพื่อรับทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียง 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ขอเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ไดผาน
การตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลววาถูกตองตามท่ี
ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังปรากฏในรายงานประจําป 2560 ตามส่ิงท่ีสง
มาดวย 2 ท่ีสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุม
วิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 3/2561พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่ง
ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต และผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560  
ขอเท็จจริงและเหตุผล  : ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอท่ี 42 กําหนดไววา “บริษัทหามจายเงินปนผลจาก
เงิน ประเภทอ่ืน นอกจากเงินกําไร เงินกําไรสวนท่ีเหลือจากการจายเงินปนผล ใหจัดสรรเปนเงินสํารอง
ตาง ๆ ไดตามแตคณะกรรมการจะเห็นสมควร คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือ
หุนไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทมีกําไรสมควรพอท่ีจะทําเชนนั้น และเมื่อไดจายเงินปนผลแลวให
รายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป การจายเงินปนผลใหกระทําภายใน 1 เดือน 
นับแตวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการลงมติ โดยใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุนและให
โฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลในหนังสือพิมพดวย”  

สําหรับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ คือจายไมเกินรอยละ 65 ของกําไรสุทธิของบริษัทฯ ท้ังนี้
ข้ึนอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปน และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ภายใตเงื่อนไขท่ีการ
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ดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน และจากผลการดําเนินงานในป 2560 
บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิเปนจํานวน -2,378.35 ลานบาท พิจารณาจากงบการเงินรวม 
ประจําป 2560 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และเปนจํานวน -1,317.66 ลานบาท   พิจารณาจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งตามขอบังคับของบริษัทฯ ดังกลาวขางตน บริษัทฯ จึงไมสามารถจายปนผล
ใหแกผูถือหุนได 

ตารางขอมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจายเงินปนผล ดังนี้ 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2560 ป 2559 
(ปรับปรุงใหม) 

1. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (2,378.52) (1,317.66) 
2. หักสํารองตามกฎหมาย - - 
3. จํานวนหุน (ลานหุน) 4,067.85 4,067.64 
4. กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (0.53) (0.29) 
5. รวมเงินปนผลจายตอหุน (บาท:หุน) - - 
6. รวมเปนเงินปนผลจายท้ังส้ิน  - - 
7. อัตราการจายเงินปนผลตอกาํไรสุทธิ 
 หลังหักสํารองตามกฎหมาย (รอยละ)   

- - 

 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2560 ต้ังแต 1 มกราคม 2560 ถึง 31 
ธันวาคม 2560 เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลขาดทุนท้ังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ   

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจํานวนกรรมการบริษัทฯ จาก 8 คนเปน 10 คนและการแตงต้ังกรรมการเขาใหม
เพ่ิมเติมจํานวน 2 คน  

5.1 พิจารณาอนุมัติ เพิ่มจํานวนกรรมการบริษัทฯ จาก 8 คน เปน 10 คน   

5.2 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการเขาใหมจํานวน 2 คน ไดแก  

1)  นายธนะชัย สันติชัยกูล  ตําแหนง  กรรมการอิสระ 

2)  Mr. Ka Ming Jacky Lam ตําแหนง  กรรมการ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  : คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นควรวา ควรเพิ่มจํานวนกรรมการ
บริษัทฯ จากเดิม 8 คน เปน 10 คน  เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ  
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ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และ
โครงสรางกรรมการเปนไปอยางเหมาะสม จึงเห็นสมควรใหท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 3/2561 
พิจารณาอนุมัติเพิ่มจํานวนกรรมการบริษัทฯ จาก 8 คน เปน 10 คน ในวาระท่ี 5.1 และพิจารณาอนุมัติ
แตงต้ังกรรมการเขาใหมจํานวน 2 คน ไดแก  

1)  นายธนะชัย สันติชัยกูล  ตําแหนง  กรรมการอิสระ 

2)  Mr. Ka Ming Jacky Lam ตําแหนง  กรรมการ 

โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 เปนตนไป 

ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา บุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเขาดํารงตําแหนง
กรรมการเขาใหมท้ัง 2 คน ขางตน ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายและมีคุณสมบัติในการดํารง
ตําแหนงเปนกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ (แลวแตกรณี) ตามขอบังคับของบริษัทฯ 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่แกไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท่ีแกไขเพ่ิมเติม) และกฎเกณฑของหนวยงานกํากับดูแลท่ีเกี่ยวของ
ครบถวนทุกประการ  

(ขอมูลบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการเขาใหมจํานวน 2 คน ปรากฏตามส่ิงท่ีสงมา
ดวย 3)  

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

บริษัทฯ ไดกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 3/2561 (Record Date) 
ในวันศุกรท่ี 28 กันยายน 2561 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตน รายละเอียดแผนที่ของ
สถานท่ีประชุม ปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 9 โดยบริษัทฯ จะเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมไดต้ังแต
เวลา 13.00 น. เปนตนไป และเพื่อเปนการรักษาสิทธิ และผลประโยชนของผูถือหุนกรณีไมสามารถเขารวมประชุมไดดวย
ตนเอง หากทานผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองและประสงคจะแตงต้ังบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ซึ่งประวัติโดยสังเขปปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 7 เขารวมประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกขอความและ
ลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะตามส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 8 หรือสามารถดาวนโหลดไดจาก www.nationgroup.com  

 

 

5



 

5 
 

 

พรอมแนบหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 4  และเพื่อใหการลงทะเบียนเขารวมประชุมเปนไปดวยความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน โปรดสงกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 

อนึ่ง บริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน พรอมเอกสารประกอบการประชุมไวบนเว็บไซตของ
บริษัทฯ www.nationgroup.com  ดวยแลว 

 
 

 
ขอแสดงความนับถือ 

          บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
. 
 
 

นายมารุต   อรรถไกวลัวที 
  ประธานกรรมการ 
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 ชื่อ  
 อาย ุ
 การศึ

- ปริ
- ปริ
- ปร
 การอ

สมาค
- ห

หลักสู
- ห
- ห

 ส
- ห

ตล
 ประวั

2555–
2555–

2556–
2556–
2559–
2559–
พ.ค. 2
มิ.ย. 2
2559 
2559 
 

 :   นายธนะชัย
:   64   ป 
กษา  :  
ริญญาโท MB
ริญญาตรี บัญชี
ระกาศนียบัตร
อบรม : 
คมสงเสริมสถา
ลักสูตร Direc

สูตรอบรมอื่น 
ลักสูตร AC H
ลักสูตรการเมื
สถาบันพระปก
ลักสูตรผูบริห
ลาดหลักทรัพย
วัติการทํางาน :
–ปจจุบัน    
–ปจจุบัน      

–ปจจุบัน      
–ปจจุบัน     
–ปจจุบัน       
–ปจจุบัน        
2561–ปจจุบัน
2561–ปจจุบัน 
– ก.ค. 2561   
– เม.ย. 2561  

ประวัติขอ

ย สันติชัยกูล   

BA คณะพาณิช
ชีบัณฑิต (ตนท
รช้ันสูงดานสอ

าบันกรรมการ
tor Certificati

 
HOT UPDATE
องการปกครอ
กเกลา 
ารระดับสูงวิท
ยแหงประเทศ
: 
    กรรมการ
 กรรมการ

    กรรมการ
  กรรมการ
    ประธานก
       ประธานก

น     กรรมการ
 กรรมกา

        กรรมการ
        กรรมการ

องบคุคลท่ีไดรั

                     

ชยศาสตรและก
ทุน) คณะพาณิ
อบบัญชี คณะพ

บริษัทไทย 
on Program (D

E เตรียมรับ CG
องในระบอบป

ทยาการตลาดทุ
ไทย 

รตรวจสอบ
รบรหิาร

รอิสระและกร
รอิสระและปร
กรรมการ 
กรรมการ  
รบรหิาร  
รผูจัดการ
ร   
ร   

รับการเสนอแ

                      

การบัญชีมหาวิ
ณิชยศาสตรแล
พาณิชยศาสตร

DCP) รุนท่ี 18

G ยุคใหมกาวไ
ประชาธิปไตยส

ทุน (วตท.รุนท่ี

รมการตรวจส
ระธานกรรมกา

แตงตั้งเปนกร

                      

วิทยาลัยธรรมศ
ะการบัญชี จุฬ
รและการบัญชี

8/2002 

ไกลสูความยั่ง ื
สําหรับผูบริหา

ท่ี 1) ป สถาบัน

 

สอบ     
ารตรวจสอบ   
 
 
 
 
 
 

รมการใหม  

               

ศาสตร 
ฬาลงกรณมหา ิ
ชี จุฬาลงกรณม

ยนื สภาวิชาชีพ
ารระดับสูง (ป

วิทยาการตลาด

จุฬาลงกร
ศูนยหนัง
มหาวิทย
บมจ. อีส

 บมจ. เอ็ม
บจก. สย
บจก. เอไ
บมจ. สา ี
บมจ. สา ี
บจก. สป
บจก. นิว

สิ่งท่ีสง

วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 

พบัญชี 
ปร.รุนท่ี 11) 

ดทุน  

รณมหาวิทยาล
ังสือ จฬุาลงกร
ยาลัย  
สเทิรน โพลีเมอ
ม พิคเจอรส เอ็
ยามซินดิเคท เท
ไอเอ็ม รีท แมน
ลี่ พริ้นต้ิง  
ลี่ พริ้นต้ิง  
ปริงนิวส  คอรป
วส เน็ตเวิรค มั

 

 

มาดวย  3 

ลัย  
รณ

อร กรุป  
อ็นเตอรเทนเม
ทคโนโลยี  
นนจมนท  

ปอเรช่ัน  
ัลติมีเดีย  

นท  
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 จํานวนหุนที่ถือครอง ณ วันที่  28 พฤษภาคม 2561 

 :    -ไมมี - 
 
 ลักษณะความสมัพันธ   

ประเภทความสัมพันธ ลักษณะความสมัพันธ 
การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญของบริษัท/ บริษัทยอย -ไมมี- 
การมีความสัมพันธในลักษณะตอไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / หรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ในปจจุบันในชวง 2 ปท่ีผานมา 
1.  เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับ
เงินเดือนประจาํ 

 
-ไมมี- 

2.  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ  -ไมมี- 
3.  มีความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางอสิระ -ไมมี- 

      
 การดํารงตําแหนง กรรมการ/ ผูบริหาร ในกิจการอื่น  

การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
การดํารงตําแหนงในกิจการที่ไมใช

บริษัทจดทะเบียน 
การดํารงตําแหนงในกิจการ 

ที่มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 

จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท 
3 - กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ  บมจ. อีสเทิรน   
โพลีเมอร กรุป 

-  กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ  บมจ. เอ็ม 
พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท 
กรรมการผูจัดการ และ
กรรมการบรหิาร บมจ.สาลี่ 
พริ้นต้ิง 

 

    2      - ประธานกรรมการ 
 บจก. สยามซินดิเคท 
เทคโนโลยี  

- ประธานกรรมการ 
บจก. เอไอเอ็ม รีท แมน
เนจเมนท 

- - 
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 ชื่อ  
 อาย ุ

- การศึก
 การอ
 ประวั

ปจจบุ

2547 
2533 

 จํานว
 ลักษณ

 ปร
การเปนญาติ
การมีความส
นิติบุคคลท่ีอ
1.  เปนกรรม
เงินเดือนป

2.  เปนผูให
3.  มีความสั

      
 การดํ

การดํารงต

จํานวน 
1 ก

บ
เ

 :     Mr. Ka M
:   58   ป 

กษา  : SKH
อบรม :  -ไมมี
วัติการทํางาน :
บัน  

– ปจจุบัน 
– 2546  

วนหุนที่ถือครอ
ณะความสัมพัน

ระเภทความสัม
ติสนิทกับผูบริ
สัมพันธในลักษ
อาจมีความขัด
มการท่ีมีสวนร
ประจาํ 
บริการทางวิช
สัมพันธทางธุร

ารงตําแหนง ก

ตําแหนงในบริ

ตําแหน
กรรมการ  
บมจ.เนช่ัน อิน
เอ็ดดูเทนเมนท

ประวัติขอ
Ming Jacky 

H Kai Hau Sec
- 
: 

กรรมกา

Marketin
Owner 

อง ณ วันที่  28
นธ 

มพันธ 
หาร / ผูถือหุน
ษณะตอไปนี้กั
แยง ในปจจุบั
รวมในการบริ

ชาชีพ  
กิจท่ีมีนัยสําคัญ

กรรมการ/ ผูบ ิ

ริษัทจดทะเบีย

นง/ชื่อบริษัท 

นเตอรเนช่ันแน
ท 

องบคุคลท่ีไดรั
Lam             

condary Schoo

ร 

ng Director
 

8 พฤษภาคม 2

นรายใหญของบ
กับบริษัท / บริ
ันในชวง 2 ปที
หารงาน พนัก

ญอันอาจมีผลท

ริหาร ในกิจกา

นอื่น 
ก

จําน

นล 
1

รับการเสนอแ
                    

ol in Hong Ko

บมจ. เน

JJ Golf C
Sunflow

2561 –ไมมี – 

บริษัท/ บริษัท
ษัทใหญ / บริษ
ท่ีผานมา 
กงาน ลูกจาง ห

ทําใหไมสามา

ารอื่น  

ารดํารงตําแหน
บริษัทจ

วน ตํา
 Mark

JJ G
 

แตงตั้งเปนกร
                    

ong    

ชั่น อินเตอรเ

Co.,Ltd. Bang
wer Restauran

ทยอย 
ษัทยอย / บริษั

หรือท่ีปรึกษาท่ี

ารถทําหนาท่ีไ

นงในกิจการที่
จดทะเบียน 

าแหนง/ชื่อบริษ
keting Directo
olf Co.,Ltd. B

รมการใหม  
                    

นชั่นแนล เอ็ด

gkok 
nt Bangkok 

ัทรวม / หรือ

ไดรับ

ดอยางอสิระ 

ไมใช

ษัท จํา
or   
Bangkok 

สิ่งท่ีสง

     

ดดูเทนเมนท 

ลักษณะคว
-ไ

-ไ

-ไ
-ไ

การดํารงตําแห
ที่มีความขั

ผลประ
านวน ตําแ

- 

 

 

มาดวย  3 

 

วามสมัพันธ 
มมี- 

 
มมี- 

มมี- 
มมี- 

หนงในกิจการ
ขัดแยงทาง
ะโยชน 
แหนง/ชื่อบริษั

- 

 

ษัท 
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ส่ิงท่ีสงมาดวย 4 

เงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีปฏิบตั ิ

ในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

1. กรณีเขารวมประชุมดวยตนเอง 
- ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง หรือ บัตร

ประจําตัวขาราชการฉบับจริง หรือใบขับข่ีฉบับจริง ท่ียังไมหมดอายุ  
- ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติตางประเทศ โปรดแสดงบัตรประจําตัวคนตางประเทศ หรือ 

หนังสือเดินทาง หรือเอกสารท่ีใชแทนหนังสือเดินฉบับจริงเพ่ือลงทะเบียน 
- กรณีมีการแกไขช่ือ-ช่ือสกุล ตองแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

2. กรณีมอบฉันทะ 
- ผูถือหุนตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม และ

ออกเสียงลงคะแนนโดยไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการ
ลงคะแนนเสียงได ท้ังนี้ แบบหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 8  

- ผูถือหุนสามารถเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค หรือมอบฉันทะให
กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 7 

- ผูมอบฉันทะอาจแสดงความประสงคท่ีจะออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระของการประชุมวา เห็น
ดวยไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง โดยกําหนดไวในหนังสือมอบฉันทะเพื่อใหผูรับมอบฉันทะออก
เสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูมอบฉันทะ 

- เพ่ือความสะดวกในการตรวจเอกสาร ขอความรวมมือโปรดสงหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสาร
ประกอบการมอบฉันทะใหถึงบริษัทฯ ภายในวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 

- ใหผูรับมอบฉันทะสงหนังสือมอบฉันทะไว ณ สถานท่ีลงทะเบียนสําหรับผูรับมอบฉันทะในวัน
ประชุม (กอนเวลาประชุม) โดยกรอกขอมูลและลงลายมือช่ือใหครบถวน หากมีการแกไข หรือขีด
ลบขอความท่ีสําคัญ ผูมอบฉันทะตองลงนามกํากับไวทุกแหง 

- หนังสือมอบฉันทะตองติดอากรแสตมป 20 บาท 

เอกสารที่ตองใชในการมอบฉนัทะ 

 หนังสือมอบฉันทะท่ีกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือช่ือของผูถือหุน (ผูมอบ
ฉันทะ) ผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

 กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา 
- กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย :  

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับข่ีท่ียังไม
หมดอายุ ของผูมอบฉันทะพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ 
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- กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติตางประเทศ :  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางท่ียังไมหมดอายุของผูมอบฉันทะ
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ 

 กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคล 

- กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลสัญชาติไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซ่ึงเปนผู
ถือหุนของกระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจรับรองท่ีไดออกใหไมเกิน 6 
เดือนกอนวันประชุม ซึ่งรับรองความถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล พรอม
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)  และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตร
ประจําตัวขาราชการของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลท่ีไดลงนาม ซึ่งรับรองความ
ถูกตองโดยผูมีอํานาจดังกลาว 

- กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลตางประเทศ สําเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดต้ังนิติ
บุคคล และ/หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจของ
ประเทศที่นิติบุคคลน้ันจดทะเบียนจัดต้ังซ่ึงออกไมเกิน 1 ปกอนวันประชุม ซึ่งรับรอง
ความถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล 
(ถามี)  รวมท้ังมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ 
หนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลน้ันพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอํานาจดังกลาว 

กรณีการใชพิมพลายนิ้วมือแทนการลงลายมือช่ือใหพิมพลายนิ้วหัวแมมือซายและเขียนขอความกํากับไววา 
“ลายพิมพหัวแมมือซายของ ...............” และตองมีพยาน 2 คน รับรองวาเปนลายพิมพนิ้วมืออันแทจริงของผูนั้น 
และตองพิมพลายนิ้วมือตอหนาพยานซึ่งพยานตองลงลายมือช่ือรับรองและตองแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือ บัตรประจําตัวขาราชการของพยานลงนามรับรองสําเนาถูกตองแนบไปพรอมกันดวย 

 
กรณีการมอบฉันทะของผูถือหุนที่เปนชาวตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปน
ผูรับฝากและดูแลหุนใหแสดงเอกสาร ดังนี้: 

- เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) 

1) หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือช่ือ
ของผูมี อํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเปนผูมอบ
ฉันทะ และผูรับมอบฉันนทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 
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2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตประกอบ
ธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่ง
ออกไมเกิน 1 ปกอนวันประชุมและรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจกระทํา
การแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูมีอํานาจ
กระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผูมอบฉันทะมี
อํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian) 

4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับข่ี 
หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ท่ียังไมหมดอายุของผูมี
อํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือรับรอง
สําเนาถูกตอง 

- เอกสารหลักฐานจากผูถือหุนที่เปนนิติบุคคลตางประเทศ 

1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลง
นามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

2) สําเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคล และ/หรือหนังสือรับรองนิติ
บุคคลท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจของประเทศท่ีนิติบุคคลน้ันจด
ทะเบียนจัดต้ังซึ่งออกไมเกิน 1 ปกอนวันประชุม ซึ่งรับรองความถูกตองโดยผู
มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)  
รวมท้ังมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบ
อํานาจมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 

3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ท่ียังไมหมดอายุของ
ผูแทนนิติบุคคล และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

โดยเอกสารดังกลาวขางตน ตองมีการรับรองเอกสารโดย Notary Public และมีอายุการ
รับรองเอกสารไมเกิน 1 ปกอนวันประชุม ท้ังนี้ เอกสารใดท่ีมิไดมีตนฉบับเปน
ภาษาอังกฤษ จะตองจัดทําคําแปลเปนภาษาอังกฤษแนบมาพรอมกันดวย และใหผูมีมี
อํานาจลงนามแทนนิติบุคคลน้ันลงนามรับรองความถูกตองของคําแปล พรอม
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 
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เอกสารหลักฐานจากผูรับมอบฉันทะ 

ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรประจําตัวขาราชการฉบับจริง หรือใบขับข่ีฉบับจริง 
หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ท่ียังไมหมดอายุของผูรับมอบฉันทะ  

 

3. กรณีผูถือหุนถึงแกกรรม : 

ใหผูจัดการมรดกเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทนโดยจะตองมี
เอกสารคําสั่งศาลแตงต้ังใหเปนผูจัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจ อายุไมเกิน 6 เดือน กอนวัน
ประชุมมาแสดงเพ่ิมเติมดวย 

4. กรณีผูถือหุนเปนผูเยาว :  

ใหบิดา/มารดา หรือผูปกครองตามกฎหมายเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวม
ประชุมแทน โดยจะตองนําสําเนาทะเบียนบานหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ถามี) ของผูถือหุนท่ี
เปนผูเยาวมาแสดงเพิ่มเติมดวย 

5. กรณีผูถือหุนเปนผูไรความสามารถหรือผูเสมือนไรความสามารถ :  

ใหผูอนุบาลหรือผูพิทักษเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน โดย
จะตองมีเอกสารคําสั่งศาลแตงต้ังใหเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษ ซึ่งลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจอายุไมเกิน 
6 เดือน กอนวันประชุมมาแสดงเพ่ิมเติมดวย 

การลงทะเบียน 

เจาหนาท่ีของบริษัทฯ จะเปดรับลงทะเบียนกอนเริ่มการประชุม 1 ช่ัวโมง หรือต้ังแตเวลา 13.00 น. เปนตน
ไป 
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ส่ิงท่ีสงมาดวย 5 

ขอบังคับ 

ของ 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมวดท่ี 6 การประชุมผูถือหุน 

ขอ 29.  คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับ  
แตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากนี้ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ไดตามท่ีเห็นสมควร ผูถือหุนคน
หนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จะเขาช่ือกันทํา
หนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเรื่องและเหตุผลใน
การท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผู
ถือหุนภายใน 45 วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถือหุนท้ังหลายซ่ึง
เขาช่ือกันหรือผูถือหุนคนอื่นๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามท่ีบังคับไวนั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภายใน 45 วันนับแต
วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม 
โดยบริษัทตองรับผิดชอบคาใชจายอันจําเปนท่ีเกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนท่ีเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสามคร้ังใดจํานวนผู
ถือหุนซึ่งมารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไวในขอ 33. ของขอบังคับนี้ ผูถือหุนตามวรรคสาม
ตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายท่ีเกิดจากการจัดใหมีการประชุมในครั้งนั้นใหแกบริษัท 

ขอ 30. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังตอไปนี้ 

(1) รับทราบรายการของคณะกรรมการแสดงถึงกจิการของบริษัทในรอบ 1 ปท่ีผานมา 

(2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน 

(3) อนุมัติจัดสรรเงนิกําไร 

(4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

(5) แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท 

(6) กิจการอื่นๆ 
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ขอ 31. ในการเรียกประชุมผูถือหุน  ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องท่ีเสนอตอท่ีประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปน
เรื่องท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมเพื่อทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ
ในเรื่องดังกลาวและจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม และใหโฆษณาคํา
บอกกลาวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน และตองกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วันดวย 

ขอ 32. ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุน
แทนกันก็ได โดยทําเปนหนังสือตามแบบท่ีกฎหมายกําหนดและใหผูรับมอบฉันทะยื่นตอประธานกรรมการ หรอื ผู
ท่ีประธานกรรมการกําหนด ณ สถานท่ีประชุมกอนผูรับมอบฉันทะจะเขารวมประชุม 

ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและหรอืผูรับมอบฉันทะไมนอยกวา 25 คนหรือไมนอยกวา 
กึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองมีหุนนับรวมกนัไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลว
ท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวา การประชุมผูถือหุนครัง้ใดเมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ช่ัวโมงจํานวนผูถือหุนซึง่มาเขา
รวมประชุมไมครบองคประชุมตามท่ีกําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนดัเพราะผูถือหุนรองขอให
การประชุมเปนอันระงับไป แตถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัด
ประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวนัประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้  ไม
บังคับวาจะตองครบองคประชุม 

ขอ 34. ประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ี
ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได   ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในท่ี
ประชุม   ถาไมมีรองประธานกรรมการ  หรอืมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถอืหุน
คนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม 

ขอ 35. ประธานในท่ีประชุมผูถือหุนมหีนาท่ีควบคุมการประชุมใหเปนไปตามกฎหมาย และขอบังคับ
ของบริษัทวาดวยการประชุม     และใหการประชุมดําเนินไปตามลําดับวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวน
แตท่ีประชุมจะมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมใหเปลี่ยนลําดับระเบียบ
วาระ 

ขอ 36. เวนแตในกรณีท่ีขอบังคับนี้หรือกฎหมายกําหนดบังคับไวเปนอยางอื่น  การวินิจฉัยช้ีขาดหรือลง
มติของท่ีประชุมผูถือหุน ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การออกเสยีง
ลงคะแนนใหนับ 1 หุนเปน 1 เสียง  ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดซึ่งท่ีประชุมจะไดลงมติ  ผูนั้น
ไมมีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนดวยในขอนั้น  นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการในการออกเสียง
ลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียงเปนเสียงช้ีขาด  
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ส่ิงท่ีสงมาดวย 6 

นิยามกรรมการอิสระ 
 

กรรมการอิสระ  คือ  กรรมการท่ีไมไดบริหารจัดการกิจการของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม มีความเปน
อิสระจากผูถือหุนใหญ และ ผูบริหารของบริษัท ไมมีความสัมพันธอันอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยาง
อิสระของตน 

ท้ังนี้นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเทากับขอกําหนดข้ันตํ่าของสํานักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย ฯ 
  
คุณสมบัติกรรมการอิสระ 
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท

รวม บริษัทท่ีเกี่ยวของ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังนี้ใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเกี่ยวของ
ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง ท่ีปรึกษาดานอื่นใดท่ี
ไดรับผลตอบแทนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับ
เดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันท่ีไดรับการแตงต้ัง ท้ังนี้  ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึง
กรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือท่ีปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท 

3. กรรมการอิสระจะตองไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางการคา ทางธุรกิจ สวนไดเสียทางการเงินหรือ
ผลประโยชนอื่นๆ ในการบริหารจัดการ ท้ังในทางตรงหรือทางออมกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผู
ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระ
ของตน หรือไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท 
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทเวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันท่ีไดรับการแตงต้ัง 

4. กรรมการอิสระจะตองไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายใน
ลักษณะท่ีเปนบิดา มารดา คูสมรส พี่ นองและบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร กับผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญ   ผูมี
อํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย  

5. กรรมการอิสระจะตองไมทําการเปนตัวแทนอยางเปดเผยหรืออยางไมเปดเผยของกรรมการบริษัท   ผู
ถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนใดซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญคนใดหรือกลุมผูถือหุนใดของบริษัท 

6. กรรมการอิสระจะตองทําหนาท่ีและใชวิจารณญาณของตน โดยไมไดรับอิทธิพลจากกรรมการ 
ผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ รวมท้ังบุคคลท่ีเกี่ยวของหรือญาติ 
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7.   กรรมการอิสระจะตองไมเปนหรือเคยเปน ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม   
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวน
ผูจัดการของนิติบุคคลท่ีเปนสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม    ผู
ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวา 2 ปกอนวันท่ีไดรับการแตงต้ัง 

8.  กรรมการอิสระจะตองไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ  ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ี
ปรึกษา กฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือผูประเมินราคาทรัพยสิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจาก
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังนี้ในกรณีท่ีผู
ใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนผูจัดการของผู
ใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันท่ีไดรับการ
แตงต้ัง 

9. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ยอย  หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลุกจาง พนักงาน ท่ี
ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

10.  กรรมการอิสระจะตองไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของบริษัท 
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 ประวัติการทํางาน 
 - ปจจุบัน         กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

                      บมจ. เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป   
- ปจจุบัน กรรมการอิสระ 

                       บมจ.อีเทอเนิล เอนเนอย ี
 

 จํานวนหุนที่ถือครอง ณ วันที่  28 พฤษภาคม 2561 
 - 1,000 หุน 

 ลักษณะความสมัพันธ   

ประเภทความสัมพันธ ลักษณะความสมัพันธ

การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญของบริษัท/ บริษัทยอย -ไมมี- 

การมีความสัมพันธในลักษณะตอไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / 
บริษัทรวม / หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ในปจจุบันในชวง 2 ปท่ีผานมา 

 

 

1.   เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือท่ี
ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา 

-ไมมี- 

2.   เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ  -ไมมี- 

3.   มีความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทํา
หนาท่ีไดอยางอิสระ -ไมมี- 

      

 การดํารงตําแหนง กรรมการ/ ผูบริหาร ในกิจการอื่น  

การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
การดํารงตําแหนงใน
กิจการที่ไมใชบริษัทจด

ทะเบียน 

การดํารงตําแหนงในกิจการ 
ที่มีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท จํานวน จํานวน ตําแหนง/ชื่อ
บริษัท 

1 กรรมการอิสระ 
บมจ.อีเทอเนิล เอนเนอย ี

- - - 
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ส่ิงท่ีสงมาดวย 8 
Attached Document No. 8 

(ปดอากรแสตมป 20 บาท) 
(affix duty stamp 20 baht) 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
Proxy Form A 

เขียนที่      
Written at  

                                    วันที่               เดือน                       พ.ศ._________ 
                                     Date              Month                    Year 

(1)   ขาพเจา. สัญชาติ   
I/We               nationality      

            อยูบานเลขท่ี      
Address  

 (2) เปนผูถือหุนของ บริษัท เนช่ัน มัลตมีิเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
being a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited  
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม        หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                เสียง ดังนี ้
 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 
Hereby appoint 
 1.  ชื่อ                                                           อายุ     ป  อยูบานเลขท่ี                              

Name     Age    years, residing at      
ถนน                          ตําบล/แขวง                       อาํเภอ/เขต                                  
Road                            Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet        
จังหวัด                    รหัสไปรษณีย                   หรือ 
Province                    Postal  Code                          or 

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

    
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผู
ถือหุนคร้ังที่ 3/2561 ของบริษทั เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากดั (มหาชน) ในวันที ่31 ตุลาคม 2561  เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 
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ชั้น 9B อาคารอนิเตอรลิงค (อาคารเนชั่นทาวเวอรเดิม)  ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อืน่ดวย 
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders  No. 3/2018 of Nation Multimedia Group Public Company Limited on 31 October 2018 at 2.00 p.m. at 
the Conference Room, 9B Floor, Interlink Tower (the Company’s bulding), Bangna-Trad Road , Bangna Subdistrict, 
Bangna District, Bangkok 10260 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 
กิจการใดทีผู่รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชุมนัน้ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทาํเองทุกประการ 
Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by 
myself/ourselves. 

     
    ลงช่ือ / Signed ...................................................... ผูมอบฉนัทะ / Grantor 
             (......................................................) 
 
    ลงช่ือ / Signed ......................................................  ผูรับมอบฉันทะ / Proxy  
            (........................................................) 
 
    ลงช่ือ / Signed ......................................................  ผูรับมอบฉันทะ / Proxy  
             (.......................................................) 
 
    ลงช่ือ / Signed ......................................................  ผูรับมอบฉันทะ / Proxy  
             (.......................................................) 
 
หมายเหตุ / Remarks   
ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
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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ส่ิงท่ีสงมาดวย 8 
Attached Document No. 8 

(ปดอากรแสตมป 20 บาท) 
(affix duty stamp 20 baht) 

 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.)  
เขียนที่      
Written at 

 
                                    วันที่               เดือน                       พ.ศ._________ 
                                     Date              Month                    Year 

(1)   ขาพเจา. สัญชาติ   
I/We               nationality      

            อยูบานเลขท่ี      
Address  

 (2) เปนผูถือหุนของ บริษัท  เนช่ัน  มัลตมีิเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
being a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited  
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม        หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                เสียง ดังนี ้
 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         นายอภวิุฒิ  ทองคํา                                                อายุ            56  ป  อยูบานเลขท่ี         27 ซ.อินทามระ  37                     
Name       Mr. Apivut  Thongkam  , Independent Director,    Age    56 years, residing at    27 Soi  Inthamara 37   
ถนน          -                ตําบล/แขวง              ดินแดง         อําเภอ/เขต            ดินแดง                      
Road                            Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet        
จังหวัด     กรุงเทพฯ                             รหัสไปรษณีย         10400          หรือ 
Province                    Postal  Code                          or 

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา   เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนคร้ังที ่3/2561 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561  เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม ชัน้ 9B อาคารอนิเตอรลิงค (อาคารเนชัน่ทาวเวอร
เดิม)  ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ื่นดวย 
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Anyone to be above shall be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No.3/2018 on 31 October 2018 at 2.00 p.m. at the Conference Room, 9B Floor, Interlink Tower (the Company’s 
bulding), Bangna-Trad Road , Bangna Subdistrict, Bangna District, Bangkok 10260 or such other date, time and place as the 
Meeting may be adjourned. 

(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: 
 วาระที่   1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2561 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 19 มิถุนายน 2561 

Agenda 1 To consider and endorse the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2018 
which was held on 19 June 2018. 
 เห็นดวย     ไมเห็นดวย  งดออกเสียง        

Approve        Disapprove   Abstain      

วาระที่   2  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2560 
Agenda 2      To consider and acknowledge the minutes of the Board of Directors and the 2017 operating result of the 

Company.  
(ไมมีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 

วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจําป 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the year 2017 on 31 December 2017 

 เห็นดวย     ไมเห็นดวย  งดออกเสียง        
Approve          Disapprove       Abstain     

วาระที่   4 พิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํป 2560 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
Agenda 4      To consider and approve the suspension of payment of dividend for the 2017 operating result of the year 

ending 31 December 2017. 
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 

Approve        Disapprove        Abstain   
วาระที่  5 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมจํานวนกรรมการบริษัทฯ จาก 8 คนเปน 10 คนและการแตงตั้งกรรมการเขาใหมเพ่ิมเติม

จํานวน 2 คน 
Agenda 5 To consider and approve the increase of the number of directors from 8 persons to 10 persons and to 

consider and approve the appointment of the two additional directors. 
 5.1 พิจารณาอนุมัติ เพ่ิมจํานวนกรรมการบริษัทฯ จาก 8 คน เปน 10 คน   
5.1 To consider and approve the increase of the number of directors from  8 persons to 10 persons 
 เห็นดวย     ไมเห็นดวย  งดออกเสียง        

Approve          Disapprove      Abstain     
5.2 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการเขาใหมจํานวน 2 คน ดังนี้  
5.2 To consider and approve the appointment of the two additional directors as follows: 
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5.2.1 นายธนะชัย สันติชัยกูล   (Mr. Thanachai  Santichaikul)  
 เห็นดวย     ไมเห็นดวย  งดออกเสียง        

   Approve           Disapprove     Abstain   
5.2.2 Mr. Ka Ming Jacky Lam 

   เห็นดวย     ไมเห็นดวย  งดออกเสียง        
     Approve            Disapprove      Abstain      

วาระที ่6  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
Agenda 6 Any other matters (if any) 

 เห็นดวย     ไมเห็นดวย  งดออกเสียง        
Approve        Disapprove      Abstain     

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉนัทะนี้ใหถอืวา การลงคะแนนเสียง

นั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถอืหุน 
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) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาเลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริง
ประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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 เวนแตกรณีทีมี่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือ
มอบฉนัทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทาํเองทุกประการ 
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...................................................................ผูมอบฉันทะ 

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

(..................................................................) 
Signed                                 Proxy 
 

หมายเหตุ 
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไมสามารถแบงแยกจํานวน

หุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
2. กรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

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. For agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed. 

50



 

4 
 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท เนชั่น  มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited  

 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 3/2561 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 9B อาคารอินเตอรลิงค (อาคารเนชั่นทาวเวอร
เดิม)  ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.3/2018 on October 31, 2018 at 2.00 pm., at the Conference Room, 9 Floor, Interlink 
Tower (the Company’s bulding), Bangna-Trad Road , Bangna Subdistrict, Bangna District, Bangkok 10260, or such other date, time and 
place as the meeting may be held. 

----------------------------------------------------------------------- 
วาระที่   เรื่อง   

Agenda item no. Re : 
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
วาระที่   เรื่อง   

Agenda item no. Re : 
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
วาระที่   เรื่อง   

Agenda item no. Re : 
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
วาระที่   เรื่อง   

Agenda item no. Re : 
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
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ส่ิงท่ีสงมาดวย 8 
Attached Document No. 8 

(ปดอากรแสตมป 20 บาท) 
(affix duty stamp 20 baht) 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(ใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทาน้ัน) 

 (For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in 
Thailand to be a share depository and keeper) 

 
เลขทะเบียนผูถือหุน                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at               
 วันที ่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
(1) ขาพเจา    สัญชาติ                  อยูเลขที่                           ซอย    
 I/We    Nationality                              Residing/located at no.       Soi 
 ถนน  ตําบล/แขวง           อําเภอ/เขต                 จังหวัด      
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                  Province 
 รหัสไปรษณีย    
 Postal Code 

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ      
As the custodian of  

 ซ่ึงเปนผูถือหุนของบริษัท เนช่ัน  มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม      หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากบั                เสียง ดังนี้ 
 holding the total amount of    shares and have the rights to vote equal to                                 votes as follows: 
 หุนสามัญ          หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากบั                         เสียง  

 ordinary share      shares    and have the right to vote equal to                                  votes 
 หุนบุริมสิทธิ         หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากบั                   เสียง 

preference share     shares   and have the right to vote equal to                                 votes 
 (2) ขอมอบฉันทะให (กรุณาเลอืกขอใดขอหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 1.  ชื่อ                                                           อายุ     ป  อยูบานเลขท่ี                              

Name     Age    years, residing at      
ถนน                          ตําบล/แขวง                       อาํเภอ/เขต                                  
Road                            Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet        
จังหวัด                    รหัสไปรษณีย                    
Province                    Postal  Code                           
หรือ /or 
ชื่อ                                                           อายุ     ป  อยูบานเลขท่ี                              
Name     Age    years, residing at      
ถนน                          ตําบล/แขวง                       อาํเภอ/เขต                                  
Road                            Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet        
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จังหวัด                    รหัสไปรษณีย                    
Province                                                                 Postal Code 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

  2. มอบฉันทะใหกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 
นายอภวิุฒิ ทองคํา Mr. Apivut Thongkam 
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงทีส่งมาดวย 7. ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถอืหุนคร้ังที่ 3/2561) 
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 7. of the Notice of the 
Extraordinary General Meeting of Shareholders No.3/2018) 

 
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผูรับมอบฉันทะคนใดคนหน่ึง ไมสามารถเขาประชุมได ใหกรรมการอิสระที่เหลือเปนผูรับมอบฉันทะ
แทนกรรมการอิสระที่ไมสามารถเขาประชุม 
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other 
members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is 
unable to attend the meeting. 
เปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 3/2561 ในวันที่ 31 
ตุลาคม  2561 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม ประชุม ชั้น 9B อาคารอินเตอรลิงค (อาคารเนช่ันทาวเวอรเดิม)  ถนนบางนา-ตราด แขวง
บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.3/2018 on 
October 31, 2018 at 2.00 p.m., at Conference Room, 9 Floor, Interlink Tower (the Company’s bulding), Bangna-Trad Road , Bangna 
Subdistrict, Bangna District, Bangkok 10260, or such other date, time and place as the meeting may be held.  

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังนี้ 
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 
 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
 Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold 
 มอบฉันทะบางสวน คือ 
 Grant certain of my/our proxy as follows:  
  หุนสามัญ      หุน          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได   เสียง 
        ordinary share   shares     and have the rights to vote equal to                    votes  
  หุนบุริมสิทธิ                หุน          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได    เสียง 
        preference share  shares     and have the rights to vote equal to                                    votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง 
 Total voting right votes 

(4) ขาพเจาขอมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ดังนี้ 
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 
วาระที่   1       พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2561 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
Agenda 1 To consider and endorse the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2018 which was 

held on 19 June 2018. 
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 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย  เสียง  ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่   2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2560 
Agenda 2      To acknowledge the report of the Board of Directors and operating results of the Company’s for the year 2017 

(ไมมีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda) 

วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจําป 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the year 2017 on 31 December 2017 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย  เสียง  ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่   4 พิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํป 2560 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
Agenda 4      To consider and approve the suspension of payment of dividend for the 2017 operating result of the year ending 31 

December 2017. 
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย  เสียง  ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่  5        พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมจํานวนกรรมการบรษิัทฯ จาก 8 คนเปน 10 คนและการแตงตั้งกรรมการเขาใหมเพ่ิมเติมจํานวน 2 
คน  

Agenda 5.  To consider and approve the increase of the number of directors from 8 persons to 10 persons and to consider and 
approve the appointment of the two additional directors. 
5.1 พิจารณาอนุมัติ เพ่ิมจํานวนกรรมการบริษัทฯ จาก 8 คน เปน 10 คน   
5.1 To consider and approve the increase of the number of directors from  8 persons to 10 persons 
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย  เสียง  ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
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5.2 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการเขาใหมจํานวน 2 คน ดังนี้  
5.2 To consider and approve the appointment of the two additional directors as follows: 
5.2.1 นายธนะชัย สันติชัยกูล   (Mr. Thanachai  Santichaikul)  
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย  เสียง  ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes   

5.2.2 Mr. Ka Ming Jacky Lam 
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย  เสียง  ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
Approve Votes Disapprove     Votes     Abstain    Votes  

วาระที ่6   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
Agenda 6   Any other matters (if any) 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย  เสียง  ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตอง
และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made 
on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any 
fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวา
ขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as 
specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

55



 

5 
 

                                                       
 

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูมอบฉันทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

 
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
 
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
 
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
หมายเหตุ/Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in 
Thailand to be a share depository and keeper. 

2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

 Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business 
3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให

ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her 
votes to different proxies to vote separately. 

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือ 
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided. 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถอืหุนของบริษัท  เนชั่น  มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited 

 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 3/2561 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 9B  อาคารอินเตอรลิงค (อาคารเนช่ันทาวเวอร
เดิม)  ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.3/2018 on October 31, 2018 at 2.00 p.m., at the Conference Room, 9 Floor, Interlink 
Tower (the Company’s bulding), Bangna-Trad Road , Bangna Subdistrict, Bangna District, Bangkok 10260, or such other date, time and 
place as the meeting may be held. 

----------------------------------------------------------------------- 

วาระที่   เรื่อง   
Agenda item no. Re : 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย  เสียง  ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่   เรื่อง   
Agenda item no. Re : 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย  เสียง  ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่   เรื่อง   
Agenda item no. Re : 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย  เสียง  ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่   เรื่อง   
Agenda item no. Re : 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย  เสียง  ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
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