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ส่ิงที่สงมาดวย 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  
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         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                       อําเภอ/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 (อาคารเนช่ันทาวเวอร
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 ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 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 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2560 ณ วันท่ี 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 พิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจําป 2560 ส้ินสุด ณ วันท่ี 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: 
 



 

3 
 

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  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
Agenda 6 Any other matters (if any) 

 เห็นดวย     ไมเห็นดวย  งดออกเสียง        
Approve        Disapprove      Abstain     

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเปนไปตามที่ระบไุวในหนังสือมอบฉนัทะน้ีใหถอืวา 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
การพิจารณาเลือกลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน 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. กรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

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. 
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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  
 

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 3/2561 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 9B อาคารอินเตอรลิงค (อาคารเนช่ันทาวเวอร
เดิม)  ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน 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. 

----------------------------------------------------------------------- 
วาระท่ี   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 ดังน้ี 

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

Approve Disapprove Abstain 
วาระท่ี   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 ดังน้ี 

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

Approve Disapprove Abstain 
วาระท่ี   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 ดังน้ี 

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

Approve Disapprove Abstain 
วาระท่ี   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 ดังน้ี 

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

Approve Disapprove Abstain 


