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เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุชัน้ 9B  

 อาคารอนิเตอรล์งิค ์(อาคารเนชัน่ทาวเวอรเ์ดมิ) ถนนเทพรัตน   
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หมายเหต ุ:   

1. เปิดรับลงทะเบยีน เวลา 13.00 น. 

2. เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบยีน โปรดน าแบบฟอรม์การลงทะเบยีน มาในวันประชมุ 

3. บรษัิทฯขอแจง้ "งดแจกของช ารว่ย ในงานประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563" 

 

 

 



 
 

วันที่ 20 สิงหาคม  2563 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ส าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2562 
2. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ 
3.    บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
4.   นิยามกรรมการอิสระ  
5.    ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
6.    ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนด  

ออกตามวาระ 
7.    รายละเอียดเก่ียวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 
8.    ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดท่ี 6 การประชุมผู้ถือหุ้น 
9.    เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

10.     แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  และรายงานประจ าปี 2562  ในรูปแบบ QR Code 
11.  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 
12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
13. แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้น 
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 7/2563 เม่ือวันที่ 25 

มิถุนายน 2563 ได้มีมติให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 
14.00 น. ณ ห้องประชุม B ชั้น 9 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
จากเดิมที่ก าหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563 เม่ือวันที่ 24 มีนาคม 2563 ซึ่งถูกยกเลิกโดยประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2563 เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ขณะน้ี บริษัทฯ มีความห่วงใย
ต่อสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงจะจัดประชุมให้มีระยะห่างตามแนวปฏิบัติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (ศบค.) และมาตรการอื่นตามที่ราชการก าหนดเก่ียวกับการจัดประชุมภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ในการน้ี จะส่งผลให้จ านวนที่น่ัง ณ 
สถานที่ประชุมมีจ านวนจ ากัด ดังน้ัน บริษัทฯ จึงขอแนะน าให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ที่ไม่
มีส่วนได้เสียใด ๆ กับทุกวาระการประชุมในครั้งน้ี เข้าประชุมและออกเสียงแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยข้อมูล
ของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หรือในกรณีที่ท่านหรือผู้รับมอบฉันทะ

Nation Multimedia Group Public Co., Ltd. 
1854    9-11st Floor, Debaratna Road,  
Bangna-Tai Sub-District, Bangna District, Bangkok 10260 
Tel: 0-2-338-3333 Call Center: 0-2338-3000  
www.nationgroup.com 
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ของท่านประสงค์เข้าร่วมประชุม ขอให้ท่านหรือผู้รับมอบฉันทะของท่านศึกษาและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 13 เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือเวียนส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลต. จท-1. (ว) 
9/2563 เรื่อง การจัดประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 

ในการน้ี บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 8 กันยายน 2563 หรือเข้า
ประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ครบเป็นองค์ประชุม เพื่อ
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปน้ี 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ได้จัดขึ้นในวันที่ 27 กันยายน 2562 ทั้งน้ีบริษัทฯ ได้

จัดท ารายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้
เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.nationgroup.com ด้วยเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ได้รับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม 
ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ทั้งน้ี ส าเนารายงานการประชุมดังกล่าว
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตาม
ความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

หมายเหตุ: มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น  ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 
2562 ไว้ในรายงานประจ าปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code แล้ว 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2563 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 
2562 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น 

หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

http://www.nationgroup.com/
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2562 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ซึ่งก าหนดให้ 
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ
บริษัท เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2562 ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดปรากฎอยู่ในรายงานประจ าปี 
2562 ในรูปแบบ QR Code แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ซึ่งงบการเงินรวมดังกล่าว ได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วว่า ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2563 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมประจ าปี 2562 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว 

หมายเหตุ : มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น  ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2562 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ซึ่ง
ก าหนดให้ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงิน ประเภทอื่น นอกจากเงินก าไร รวมถึงมาตรา 116 แห่ง
พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งก าหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไร
สุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของ
ทุนจดทะเบียน 

โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 65 ของก าไรสุทธิของงบเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ใน
อนาคต ภายใต้เง่ือนไขที่การด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 
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จากผลการด าเนินงานในปี 2562 งบการเงินบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจากงบการเงินรวม 
จ านวน 3,224.10 ล้านบาท และจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 3,509.30 ล้านบาท 
ประกอบกับมีขาดทุนสุทธิจ านวน 375.30 ล้านบาท จากผลการด าเนินงานในงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังน้ัน  
บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปัน
ผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ได ้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2563 พิจารณาอนุมัตงิดการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปัน
ผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 เน่ืองจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
ขาดทุนสุทธิ และมีผลขาดทุนสะสม 

หมายเหตุ: มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ซึ่ง
ก าหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมดขณะนั้นพ้นจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็
ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับ
เลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9  ราย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 มี
กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ราย ดังน้ี 

1. นายมารุต อรรถไกวัลวที ประธานกรรมการ 

2. นายอภิวุฒิ ทองค า กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ / 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้กลั่นกรองและพิจารณา
อย่างรอบคอบ ระมัดระวังถึงคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ทั้ง 3 ท่านตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาแล้ว 
และเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านน้ี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบ
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ธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
ตลอดจนประกาศที่เก่ียวข้อง นอกจากน้ี บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัทฯ 
ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระ
ครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 
ราย ข้างต้น ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง 

ทั้งน้ี ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ
ก าหนดออกตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
กรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้าแล้วในระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 21 มกราคม 
2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเพื่อเข้า
รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม ดังน้ัน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติการแต่งต้ังให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีก
วาระหน่ึง 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ราย ดังมีรายชื่อดังต่อไปน้ี ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทฯ อีกวาระหน่ึง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น 

1. นายมารุต อรรถไกวัลวที ประธานกรรมการ 
2. นายอภิวุฒิ ทองค า กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ / 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

หมายเหตุ: มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล) 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ซึ่ง
ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจก าหนดเป็น
จ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้  

เน่ืองจาก คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า  การสรรหากรรมการและการพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับกิจการสื่อเป็นเรื่องส าคัญ บริษัทฯ จึงมีนโยบายให้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ เป็นผู้ท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการสรรหา
กรรมการและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ พิจารณาจากผล
การด าเนินงานของบริษัท และขนาดธุรกิจของบริษัท โดยค านึงถึงความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของ
บริษัทโดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาด
ธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณา
อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 
เป็นจ านวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,400,000 บาท ดังน้ี 

ต าแหน่ง 
อัตราค่าตอบแทน   

หน่วย ปี 2563  
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2562  

  ประธานกรรมการ  400,000 400,000 (บาท/ท่าน/ปี) 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ  400,000 400,000 (บาท/ท่าน/ปี) 
  กรรมการตรวจสอบ  300,000 300,000 (บาท/ท่าน/ปี) 
  กรรมการอิสระ  200,000 200,000 (บาท/ท่าน/ปี) 
  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  200,000 200,000 (บาท/ท่าน/ปี) 
  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร   200,000 200,000 (บาท/ท่าน/ปี) 
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน*   20,000 20,000 (บาท/ท่าน/ครั้ง) 
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน*  10,000 10,000 (บาท/ท่าน/ครั้ง) 

 หมายเหตุ :  1) ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบจ่ายเป็นรายไตรมาส  
   2) *ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก าหนดจ่ายแบบเบี้ยประชุม ต่อครั้ง 
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อน่ึง คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติ
การมอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจ านวน
ดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น 

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม  

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ซึ่ง
ก าหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบ
บัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี
แล้ว พร้อมทั้งได้คัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จ ากัด ซึ่งเป็นส านักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี  
ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึง
ดังต่อไปน้ี เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังน้ี 

1. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802 (เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ มาแล้ว จ านวน 2 ปี และเคยเป็นผู้ลง
ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว จ านวน 
2 ปี) และ/หรือ 

2. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 (เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ มาแล้ว จ านวน 2 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลง
ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน) และ/
หรือ  
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3. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5565 (ไม่เคยเป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาก่อน)  

รายละเอียดเก่ียวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 7 

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบัญชี จ ากัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ เข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ไม่มีผู้สอบ
บัญชีรายใดข้างต้นที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกิน 7 ปี 

นอกจากน้ี ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ 
บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ 

อน่ึง ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเป็นผู้สอบบัญชีจากส านักงานบัญชีเดียวกับ
บริษัทฯ 

นอกจากน้ี เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติการ
ก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2563 จ านวนรวมไม่
เกิน 4,540,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสมตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
อัตราดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 60,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 1.34 
เน่ืองจากบริษัทฯ มีจ านวนรวมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1 บริษัท โดยตาราง
เปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เป็นดังน้ี 

 ปี 2563 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2562 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ไม่เกิน 4,540,000 บาท  
(ส าหรับบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยอีก 5 บริษัท) 

4,480,000 บาท 
(ส าหรับบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยอีก 4 บริษัท) 
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ส าหรับค่าบริการอื่น บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากส านักงานสอบบัญชีที่
ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบ
บัญชีสังกัดในรอบปีทีผ่านมา 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  ได้
พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี ตาม
รายชื่อดังต่อไปน้ี และการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ประจ าปี 2563 จ านวนรวมไม่เกิน 4,540,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น 
1. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802 (เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯ มาแล้ว จ านวน 2 ปี และเคยเป็นผู้ลง

ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว จ านวน 

2 ปี) และ/หรือ 

2. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 (เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯ มาแล้ว จ านวน 2 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลง

ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน) และ/

หรือ  

3. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5565 (ไม่เคยเป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาก่อน)  

หมายเหตุ : มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23. เรื่องการประชุมคณะกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23. เรื่องการประชุมคณะกรรมการ 
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ 2563 (“พระ
ราชก าหนดฯ”) ซึ่งได้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โดยมาตรา 4 แห่งพระราชก าหนดฯ ได้
ก าหนดให้ “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้
ต้องมีการประชุมที่ได้กระท าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ร่วมประชุมมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน
และสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” 
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และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยการแก้ไขเพิ่มเติมมี
รายละเอียดดังน้ี 

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข 

ข้อ 23. 

คณะกรรมการจะต้องจัดประชุมกันอย่างน้อย 3 
เดือนต่อครั้ง ณ ที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท 
หรือ ณ ท้องที่อ่ืนใดก็ได้ 

ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร เ ป็ น ผู้ เ รี ย ก ป ร ะ ชุ ม
คณะกร รมก า ร  แ ล ะ ในก า ร เ รี ย กปร ะชุ ม
คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่
ในกรณีจ า เป็นเร่ งด่ วน  เพื่ อรักษาสิท ธิหรือ
ประโยชน์ของบริษัท บริษัทจะแจ้งการนัดประชุม
โดยวิธีอื่น และก าหนดวันประชุมเร็วกว่าน้ันก็ได้ 
กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้เรียก
ประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีน้ีให้ประธาน
กรรมการก าหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วัน 
นับแต่วันที่ร้องขอ 

ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
จะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุม ต้องอยู่
ในที่ประชุมแห่ง เดียว กัน ทั้ ง น้ี  การประชุม
คณะกรรมการผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์จะต้อง
กระท าผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่ มี
กระบวนการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียง
และภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม 
รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการ

ข้อ 23. 

คณะกรรมการจะต้องจัดประชุมกันอย่างน้อย 3 
เดือนต่อครั้ง ณ ที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท 
หรือ ณ ท้องที่อ่ืนใดก็ได้ 

ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร เ ป็ น ผู้ เ รี ย ก ป ร ะ ชุ ม
คณะ กร รมก า ร  แ ล ะ ในก า ร เ รี ย กปร ะชุ ม
คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่
ในกรณีจ า เป็น เร่ งด่ วน เพื่ อรักษาสิท ธิหรื อ
ประโยชน์ของบริษัท บริษัทจะแจ้งการนัดประชุม
โดยวิธีอื่น และก าหนดวันประชุมเร็วกว่าน้ันก็ได้ 
กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้เรียก
ประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีน้ีให้ประธาน
กรรมการก าหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วัน 
นับแต่วันที่ร้องขอ 

ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิ เล็กทรอนิกส์  ให้ด า เนินการตามหลักเกณฑ์ 
วิ ธีการ เ ง่ือนไขและมาตรฐาน ตามกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือค าสั่งใด ๆ ที่เก่ียวข้อง
ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันประชุมคณะกรรมการครั้ง
น้ัน 
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ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข 

บันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้อง
มีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ
การประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2557 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

นอกจากน้ี เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติการมอบ
อ านาจให้บุคคลฯ ที่บริษัทฯ ได้มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยค า เพื่อให้เป็นไป
ตามค าสั่งของนายทะเบียน รวมทั้งมีอ านาจด า เนินการตามค าสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจด
ทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2563 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23. เรื่องการประชุม
คณะกรรมการ รวมถึงการมอบอ านาจท่ีเก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น 

หมายเหตุ : มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุม 

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของ  
บริษัทฯ ที่ www.nationgroup.com ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของ
บริษัทฯ ในพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม B ชั้น 9 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็น
ต้นไป ทั้งน้ี แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม
และออกเสียงแทนตน โปรดใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
11 แบบใดแบบหน่ึง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. 
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ทั้งน้ี เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมี
ความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 
เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข พร้อมเอกสารประกอบตาม
รายละเอียดที่ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 มายัง บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ส่วนงานเลขานุการบริษัท 
เลขที่ 1854  ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์: (662)338-3333 อีเมล์: 
investor@nationgroup.com  และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึง
บริษัทฯ ภายในวันที่ 8 กันยายน 2563  

ทั้งน้ี ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
ที่ www.nationgroup.com นอกจากน้ี ขอให้ท่านกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 
20 บาท พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามรายการ เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน (บุคคลที่ประธานกรรมการก าหนด) 
ในวันประชุมด้วย 

ทั้งน้ี บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษา เง่ือนไข หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 รวมถึงแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในที่
ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่
ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามเง่ือนไข และจะด าเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และพ.ร.บ.บริษัทมหาชน 

อน่ึง บริษัทฯ ได้ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  
(Record Date) ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 

ขอแสดงความนับถือ 
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 

นายมารุต   อรรถไกวัลวที 
ประธานกรรมการ 

mailto:investor@nationgroup.com
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หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ 
 

การสรรหากรรมการ 
  
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับกิจการ
สื่อเป็นเรื่องส าคัญ บริษัท มีนโยบายก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ 
(“คณะกรรมการสรรหาฯ”)  เป็นผู้ท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการสรรหากรรมการและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชุดย่อย ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ท าหน้าที่ สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบวาระ โดยใช้เกณฑ์ความเหมาะสมของจ านวนโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
รวมทั้ง ความเหมาะสมของขนาด ประเภทและความซับซ้อนของธุรกิจ ในการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม  มี
ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระของบริษัท และกรรมการชุดย่อย 
รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท  โดยใช้เกณฑ์การเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจท่ีใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการ
เติบโตทางผลก าไรของบริษัทประกอบการพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นต่อไป  
 
 ในปี 2563  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการได้ โดยเสนอชื่อ
ผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนวันประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น  ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 21 มกราคม 
2563  พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้
ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
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บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีความรับผิดชอบดังนี้ 
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจ าปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องของบริษัท

อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย    
เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน รวมถึงให้
ความเห็นชอบในการว่าจ้างนิติบุคคลภายนอกมาเป็นผู้ตรวจสอบภายใน ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัต ิ

3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งก าหนดค่าตอบแทน 

ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเก่ียวกับวัตถุประสงค์ในการด าเนินการตรวจสอบ  ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหา ที่
พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระส าคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 

6. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน  ให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าท ารายการดังกล่าวอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน ทั้งน้ีเพื่อให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

7. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของกิจการตาม
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

8. จัดท ารายงานผลการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท  ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปน้ี 

 ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท      
 ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
 ความเห็นเก่ียวกับระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท     
 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
 ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
 ความเห็นเก่ียวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พบจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 
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 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

9. ปฏิบัตหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบใน การ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรงและ
คณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 
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นิยามกรรมการอิสระ 
 

กรรมการอิสระ  คือ  กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีความเป็นอิสระ
จากผู้ถือหุ้นใหญ่ และ ผู้บริหารของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 

 
ทั้งน้ีนิยามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อก าหนดขั้นต่ าของส านักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์ ฯ 
  
คุณสมบัติกรรมการอิสระ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บริษัทที่เก่ียวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ีให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ ที่เก่ียวข้องตามมาตรา 
258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาด้านอื่นใดที่ได้รับ
ผลตอบแทนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งน้ี  ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทางการเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริหารจัดการ ทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน หรือไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งต้ัง 

4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลักษณะที่เป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่ น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่   ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคล
ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ท าการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรืออย่างไม่เปิดเผยของกรรมการบริษัท   ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นใดซึ่งเป็นผู้เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใดของบริษัท 

6. กรรมการอิสระจะต้องท าหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวข้องหรือญาติ 

7.   กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม   ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคล 
ที่เป็นส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งต้ัง 
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8.  กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ  ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา 
กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ีในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็น
นิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งต้ัง 

9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลุกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

10. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการ

ด าเนินงานของบริษัท 
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ประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 

 
 ชื่อ  นายธนะชัย  สันติชัยกูล  
 ต าแหน่ง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   
 อายุ  66 ปี 
 ที่อยู ่  46 ถนนพัฒนาการ 65 แยก 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250    
 การศึกษา 

ปริญญาโท :         - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร ์
                                และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี  :       - บัญชีบัณฑิต (ต้นทุน) คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี 
                              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                            - ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านสอบบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 การอบรม  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 18/2545 
 สถาบันพระปกเกล้า 

- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.รุ่นท่ี 11/2550) 
สถาบันวทิยาการตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นท่ี 1/2548)  
บจก.เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบัญชี 

-    การประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 
-    กฏหมายก าหนดราคาโอน  

 ประวัติการท างาน          
 ปัจจุบัน :  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป 

   ปัจจุบัน              กรรมการผู้จัดการ   
   บมจ. สาลี่ พริ้นต้ิง 

ปัจจุบัน    กรรมการบริหาร 
บมจ. สาลี่ พริ้นต้ิง  

ปัจจบุัน   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
   บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป 

 ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
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 ปัจจุบัน                  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
                 บจก. เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท  แมนเนจเม้นท ์         

 ปัจจุบัน                  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  
                 บจก. เอไอเอ็ม รีท  แมนเนจเม้นท์ 

  ปัจจุบัน             ประธานกรรมการ 
 บจก.  สยามซินดิเคท เทคโนโลยี             

 จ านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่  14 กรกฎาคม 2563 

 :    ไม่มี- 
  ลักษณะความสัมพันธ์   

ประเภทความสัมพันธ์ ลักษณะความสัมพันธ์ 
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย -ไม่มี- 
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปน้ีกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรอื
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
1.  เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า 

 
-ไม่มี- 

2.  เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ  -ไม่มี- 
3.  มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี- 
      
 การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม 
           :    ไม่มี- 
 การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่น  

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่

บริษัทจดทะเบียน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการ 
ที่มีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

จ านวน ต าแหน่ง/ชื่อบริษัท จ านวน 
ต าแหน่ง/ชื่อบริษัท 

จ านวน 
ต าแหน่ง/ชื่อ

บริษัท 

3 

- กรรมการผู้จัดการ  

บมจ. สาลี ่พร้ินติง้ 

- กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
บมจ. อสีเทิร์น โพลเีมอร์ กรุ๊ป 
 

3 

- ประธานกรรมการและ 
กรรมการอิสระ 
บจก. เอไอเอม็ เรียล
เอสเตท  แมนเนจ
เม้นท์          
 
 

- - 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 
  

 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่

บริษัทจดทะเบียน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการ 
ที่มีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 
- กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
บมจ.เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เท

นเม้นท์ 

 

- ประธานกรรมการและ
กรรมการอิสระ  
 บจก. เอไอเอม็ รีท        

แมนเนจเม้นท์ 

- ประธานกรรมการ 

บจก.สยามซินดเิคท 

เทคโนโลยี 
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ประวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 ชื่อ  :   นายมารุต  อรรถไกวัลวที                                                                                                                      

 ต าแหน่ง : ประธานกรรมการ                                                                                        

 อายุ :   66  ปี  

 ที่อยู ่ : 60/12 ซอยโชคชยัร่วมมิตร แขวงจอมพล เขตจัตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900                                                                                   

 การศึกษา    

ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี  นิเทศศาสตร์บัณฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 การอบรม :    

กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ และ MFEC 
- Digital Transformation for CEO ครั้งที่ 1 ปี 2562 

 ประวัติการท างาน  : 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

28 ก.ย. 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร   
 บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป 
2559 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 

   บมจ. วีจีไอ  
2558 – ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาล 

   บมจ. วีจีไอ 
2555 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

   บมจ. วีจีไอ 
2550 – ปัจจุบัน กรรมการ 

   บมจ. วีจีไอ 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บจก.แอดซ์ เจ้าพระยา 

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บจก.ซูพรีโม มีเดีย 
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2560  – ปัจจุบัน   กรรมการ 
    วี  จี  ไอ  โกลบอล มีเดีย  (Malaysia) SDN BHD 

2560  – ปัจจุบัน  กรรมการ 
   บจก.  ดิ ไอคอน วี จี ไอ  

2559  – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ 
   บจก. แอโร  มีเดีย กรุ๊ป  

2552  – ปัจจุบัน  กรรมการ 
   บจก. พอยท์ ออฟ  วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป  

2550 – ปัจจุบัน  กรรมการ 
 บจก. วี จี ไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง  มีเดีย 

 จ านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่  14 กรกฎาคม 2563 
 : -ไม่มี-  
 ลักษณะความสัมพันธ์  

ประเภทความสัมพนัธ ์ ลักษณะความสัมพนัธ ์

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย -ไม่มี- 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปน้ีกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรอื
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1.  เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า 

ไมี 

2.  เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ  -ไม่มี- 
3.  มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี- 

 
 การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม 
           :    ไม่มี- 

 จ านวนปีที่เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี  2562 

จ านวนปีที่เคยด ารงต าแหน่งกรรมการ จ านวนครั้งที่เข้าประชุมในปี  2562 

ส้ินสุด ณ 31 ธ.ค. 2562 คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ สามัญผู้ถือหุ้น วิสามัญผู้ถือหุ้น 

2 ปี 3 เดือน                                        
(ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 
วันที่ 28 ก.ย. 2560) 

11/12 N/A 1/1 1/1 
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การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่น   

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่

บริษัทจดทะเบียน 
การด ารงต าแหน่งในกิจการ 

ที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

จ านวน ต าแหน่ง/ชื่อบริษัท จ านวน ต าแหน่ง/ชื่อบริษัท จ านวน 
ต าแหน่ง/ชื่อ

บริษัท 
1 - รองประธานกรรมการ 

 - กรรมการบรรษัทภิบาล 
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

- กรรมการ 

บมจ. วีจีไอ 

7 - กรรมการ 
 บจก.แอดซ์ เจ้าพระยา 

- กรรมการ 

  บจก.ซูพรีโม มีเดีย 

- กรรมการ  

  วี  จี  ไอ  โกลบอล มเีดีย   

(Malaysia) SDN BHD 

- กรรมการ 

   บจก.  ดิ ไอคอน วี จี ไอ 

- ประธานกรรมการบริหาร

และกรรมการ 

บจก. แอโร  มีเดีย กรุ๊ป 

- กรรมการ 

บจก. พอยท์ ออฟ  วิว    

(พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป 

- กรรมการ 

บจก. วี จี ไอ แอดเวอร์ไท

ซิ่ง มีเดีย  

- - 

 
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  :  ประธานกรรมการ  
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ประวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

 
 ชื่อ  :   นายอภิวุฒิ  ทองค า  

 ต าแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 อายุ :   58  ปี  

 ที่อยู ่ :    27 ซอยอินทามระ 37 แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง  

        กรุงเทพมหานคร 10400 

 การศึกษา    

ปริญญาโท :     -  กฏหมายระหว่างประเทศ    มหาวิทยาลัยอเมริกัน สหรัฐอเมริกา  
  -  กฏหมายเปรียบเทียบ   มหาวิทยาลัยฮาเวิร์ด สหรัฐอเมริกา  

เนติบัณฑิตไทย   ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา  

ปริญญาตรี  :       นิติศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

 

 การอบรม :    

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตรDirector Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89 ปี 2550 
- Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 1 ปี 2550 และ รุ่น 3 ปี 2551 
กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ และ MFEC 
- Digital Transformation for CEO ครั้งที่ 1 ปี 2562 
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก  สวิตเซอร์แลนด์ 
- ประกาศนียบัตรทางทรัพย์สินทางปัญญา 
จากโรงเรียนกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มหาวิทยาลัยมิชิแกน 

- ประกาศนียบัตรเก่ียวกับแนวโน้มและปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 7 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบริหารระดับสูง “นักบริหารระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศาสตร์” รุ่นท่ี 2 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
- วุฒิบัตรหลักสูตรบริหารจัดการด้านความม่ันคงชั้นสูง "รุ่นท่ี 6" 
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ-ร่วมเอกชนรุ่นท่ี 24 ประจ าปีการศึกษา 2554-2555  
(วปอ. รุ่น 54 (ปรอ.รุ่นที่ 24)) 
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กระทรวงยุติธรรม 
- อบรมเทคนิคการเจรจาต่อรองระงับข้อพิพาทและแก้ไขวิกฤตการณ์ รุ่นที่ 1 
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ ากัด 
- การสัมมนาบัญชีภาษีอากรชั้นสูงส าหรับนักกฎหมายและนักธุรกิจ รุ่นที่ 1 ศาลภาษีอากรกลาง 
กรุงเดนปาซ่า ประเทศอินโดนีเซีย 
- ประกาศนียบัตรการอบรมเก่ียวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธ์ิ  
Lead Business Institute of Cornell University 
- วุฒิบัตรหลักสูตร โครงการ Global Business Leaders รุ่นท่ี 1 (2559) 
 ประวัติการท างาน  : 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
3  ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน             กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

  บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป 
ปัจจุบัน              กรรมการอิสระ 

   บมจ.อีเทอเนิล เอนเนอยี 
15 ก.พ. 2561 - 29 ส.ค. 2561    รองประธานกรรมการ 
14 ก.ย.2559 -  29 ส.ค. 2561           กรรมการบริหาร  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 บมจ.เอคิว เอสเตท 

2558 – 2560 รองประธานกรรมการ 
 บมจ.นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอรป์อเรชั่น 

2557 กรรมการตรวจสอบ 
 บมจ.มิลล์คอน สตีล 

2556 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บมจ.กฤษดามหานคร 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
2554 - 2557           คณะกรรมการอุทธรณ์ 

                     ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 
 

2554 - 2556            ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการพลังงาน 
   สภาผู้แทนราษฎร 

 จ านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
 : 1,000 หุ้น 
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 ลักษณะความสัมพันธ์  

ประเภทความสัมพนัธ ์ ลักษณะความสัมพนัธ ์

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท/ บริษัทย่อย 

-ไม่มี- 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปน้ีกับบริษัท / 
บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษทัร่วม / หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1.  เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

ไม่มี 

2.  เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ  -ไม่มี- 
3.  มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคัญอันอาจมีผล
ท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ 

-ไม่มี- 

 จ านวนปีที่เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี  2562 

จ านวนปีที่เคยด ารงต าแหน่งกรรมการ จ านวนครั้งที่เข้าประชุมในปี  2562 

ส้ินสุด ณ 31 ธ.ค. 2562 คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ สามัญผู้ถือหุ้น วิสามัญผู้ถือหุ้น 

2  ปี  
(ได้รับแต่งตัง้ครั้งแรกวันที่  3 ม.ค. 2561) 10/12 5/5 1/1 1/1 

 การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม 
           :    ไม่มี- 

 การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่น   

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่

บริษัทจดทะเบียน 
การด ารงต าแหน่งในกิจการ 

ที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

จ านวน ต าแหน่ง/ชื่อบริษัท จ านวน ต าแหน่ง/ชื่อบริษัท จ านวน 
ต าแหน่ง/ชื่อ

บริษัท 
1 - กรรมการอิสระ 

   บมจ.อีเทอเนิล เอนเนอยี   
 

- - 
 

- - 

 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  :  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
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ประวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

 
 ชื่อ  :   นายฉาย บุนนาค 

 ต าแหน่ง : รองประธานกรรมการบริษัท 

 อายุ :   39  ปี  

 ที่อยู ่ : 88/88 ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา  

                 กรุงเทพมหานคร 10110 

 การศึกษา    

ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี  :  The London School of Economics and Political Science (LSE) 
 การอบรม :    

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2552 

 

 ประวัติการท างาน  : 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

1 เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน             ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
                                               บมจ.เนช่ัน มลัตมิเีดยี กรุ๊ป 

11 ม.ค. 2562 – ปัจจุบัน             กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
                                               บมจ.เนช่ัน มลัตมิเีดยี กรุ๊ป 

14 พ.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 บมจ.อควา คอร์ปอเรช่ัน  

1 ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร 
  บมจ. เนช่ัน บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรช่ัน 

26 ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน              กรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการ 
 บมจ. เนช่ัน บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรช่ัน 

26 ก.พ. 2562 - 1 ต.ค. 2562          กรรมการบริหาร  
 บมจ. เนช่ัน บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรช่ัน 
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การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
27 ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
 บจก. สเวน คอร์ปอเรช่ัน 

6 ก.ค. 2560 – 17 ธ.ค. 2561 กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 บจก. ฐานเศรษฐกิจ มลัตมิเีดยี 

22 มิ.ย. 2560 – 17 ธ.ค. 2561 กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
    บจก. นิวส์ เน็ตเวร์ิค มลัตมิเีดยี 

5 มิ.ย. 2560 – 17 ธ.ค. 2561 กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
   บจก. สปริงนิวส์ คอร์ปอเรช่ัน 

 จ านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
 : - ไม่มี – 

 ลักษณะความสัมพันธ์  
ประเภทความสัมพนัธ ์ ลักษณะ

ความสัมพันธ ์

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย -ไม่มี- 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปน้ีกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรอืนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1.  เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

มี 

2.  เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ  -ไม่มี- 
3.  มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี- 

 
 การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม 
           :    ไม่มี- 

 จ านวนปีที่เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี  2562 

จ านวนปีที่เคยด ารงต าแหน่งกรรมการ จ านวนครั้งที่เข้าประชุมในปี  2562 

ส้ินสุด ณ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ สามัญผู้ถือหุ้น วิสามัญผู้ถือหุ้น 

1 ปี                                      
(ได้รับแต่งตั้งครั้งแรกวันที่  11 ม.ค. 2562) 11/12 N/A 1/1 1/1 
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 การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่น   

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท

จดทะเบียน 
การด ารงต าแหน่งในกิจการ 

ที่มคีวามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

จ านวน ต าแหน่ง/ชื่อบริษัท จ านวน ต าแหน่ง/ชื่อบริษัท จ านวน ต าแหน่ง/ชื่อบริษัท 
2 - กรรมการบริษัท  

      กรรมการบริหารรักษาการ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่  
บมจ.อควา คอร์ปอเรช่ัน 

-    ประธานกรรมการบริหาร 
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์
ปอเรชั่น 

1 -    กรรมการบริษัท 
 

- - 

 
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  :  รองประธานกรรมการบริษัท 
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 

ประจ าปี 2562 ประจ าปี 2563 ( ปีท่ีเสนอ ) 

KPMG PHOOMCHAI AUDIT LTD. 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 

KPMG PHOOMCHAI AUDIT LTD. 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 

1.  Ms.Sasithorn Pongadisak Registration No.8802 
     นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์  
2.  Ms.Marisa Tharathornbunpakul  Registration No.5752            
    นางสาวมาริษา  ธราธรบรรพกุล 
3.  Mr Thanit  Osathalert.                      Registration No. 5155 
     นายธนิต โอสถาเลิศ 
      
 
โดยนางศศิธร พงศ์อดศิักดิ์   เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองในงบ
การเงินของบรษิัทฯ เป็นปีที ่2 
 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับบรษิัทฯ บริษทัย่อย 
และบริษทัร่วม รวม 5 บริษทั (ไมร่วมกลุ่ม NBC และกลุ่ม NINE)  
เป็นเงิน 4,480,000 บาท  (ค่าสอบบัญชีในส่วนของบรษิัทฯ คิดเป็น
จ านวน 2,700,000 บาท) 
 
ส าหรับค่าบริการอื่น  บริษัทฯ และบริษัทย่อย  ไม่มีการรับบริการ
อื่นจากส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด  บุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี
สังกัดในรอบปีที่ผ่านมา 
 

1.  Ms. Sasithorn Pongadisak Registration No.8802 
     นางศศิธร  พงศ์อดศิักดิ์  
2.  Ms.Marisa Tharathornbunpakul  Registration No.5752            
    นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล 
3.  Ms. Pronthip Rimdusit.                   Registration No. 5565 
     นางสาวพรทิพย์   ริมดุสิต 
      
 
โดยนางศศิธร พงศ์อดศิักดิ์   เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรอง
ในงบการเงินของบรษิทัฯ เป็นปทีี ่3 
 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับบรษิัทฯ บริษทัย่อย 
รวม 6 บริษัท (ไม่รวมกลุ่ม NBC )  เป็นเงิน 4,540,000 บาท   
(ค่าสอบบัญชีในส่วนของบรษิัทฯ คิดเป็นจ านวน 2,700,000 
บาท) 
 
ส าหรับค่าบริการอื่น  บริษัทฯ และบริษัทย่อย  ไม่มีการรับ
บริการอื่นจากส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด  บุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชี
ที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา 
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 

 

ข้อมูลทั่วไป  
 ชื่อ – นามสกุล :   นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์  
 สัญชาติ :   ไทย  
สถานที่ท างาน :   บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด   
ระยะเวลาที่ท างานกับบริษัท : 19  ปี  
ต าแหน่งหน้าที่ในบริษัท :  กรรมการบริหาร, ตรวจสอบบัญชี  
  
การศึกษา  
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
  
สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ  
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี  
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
  
ประสบการณ์ในการท างาน  
- กรรมการบริหาร, ตรวจสอบบัญชี – บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด  
- ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2544  
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ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
หมวดท่ี 6 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ 29 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุด

ของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากน้ีให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือ

หลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับ
แต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อ
กันหรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้น้ันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่ คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจ านวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 33. ของข้อบังคับน้ี ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท 

 
ข้อ 30. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังต่อไปน้ี 

(1) รับทราบรายการของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา 
(2) อนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน 
(3) อนุมัติจัดสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท 
(6) กิจการอื่นๆ 

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอต่อที่
ประชุมเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ 
ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการนัดประชุมน้ันใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย 
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ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันก็
ได้ โดยท าเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายก าหนดและให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการ หรือ ผู้ที่ประธาน
กรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม 

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า  25 คนหรือไม่น้อยกว่า ก่ึงหน่ึง
ของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะ
เป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฎว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุม
เป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุน้ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ี  ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 34. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม   ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในที่
ประชุม 

ข้อ 35. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
ว่าด้วยการประชุม และให้การประชุมด าเนินไปตามล าดับวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปล่ียนล าดับระเบียบวาระ 

ข้อ 36. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับน้ีหรือกฎหมายก าหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น  การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้น
เป็น 1 เสียง  ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ  ผู้น้ันไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนน
ด้วยในข้อน้ัน  นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในการออกเสียงลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด  
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เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ 
ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 
1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง หรือ บัตรประจ าตัว

ข้าราชการฉบับจริงเพื่อลงทะเบียน 

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงบัตรประจ าตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือ

เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินฉบับจริงเพื่อลงทะเบียน 

- กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

2. กรณีมอบฉันทะ 

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุม 

และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมน้ี 

- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วยไม่

เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยก าหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม

ความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ 

- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อน

เวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความท่ีส าคัญ ผู้มอบ

ฉันทะต้องลงนามก ากับไว้ทุกแห่ง 

- หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป ์20 บาท 

เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ 

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย :  
ภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวข้าราชการ ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้
มอบฉันทะ 

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว :  
ภาพถ่ายใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 
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กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล : 

 นิติบุคคลสัญชาติไทย : ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอ านาจรับรองที่ได้ออก
ให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลน้ันๆ และส าเนาภาพถ่ายบัตร 
ประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามแทนนิติบุคคลท่ีได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว 

 นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ใน
หนังสือมอบฉันทะ และส าเนาภาพถ่ายที่ลงนามรับรอง หนังสือเดินทาง ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลน้ัน 

 กรณีการใช้พิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อให้พิมพ์ลายน้ิวหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความก ากับไว้ว่า 
“ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ ...............” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์น้ิวมืออันแท้จริงของผู้น้ัน และ

ต้องพิมพ์ลายน้ิวมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ 

บัตรประจ าตัวข้าราชการของพยานลงนามรับรองส าเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง  ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใด
บุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็น
ผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ 

 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดท าขึ้น และ
ลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีกล่าวข้างต้นไปยังส านักเลขานุการบริษัทฯ พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยส่งถึง
บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน 

 
กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้นให้แสดงเอกสาร ดังน้ี: 

เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) 
1) หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มี อ านาจกระท าการแทน

ของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันนทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
3) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน  (Custodian) ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มี

อ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอ านาจกระท าการแทน
ของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนคัสโตเดียน (Custodian) 

4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนาถูกต้อง 
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เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ 
1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล และมี

ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอ านาจมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้น 

3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ 
ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 
3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : 

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะใหผู้้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนโดยจะต้องมีเอกสารค าส่ังศาลแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้จัดการมรดก ซ่ึงลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย 

 
4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ :  

ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่เข้าร่วมประชุมแทน  
โดยจะต้องน าส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย 

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ :  

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสาร
ค าสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมา
แสดงเพิ่มเติมด้วย 

การลงทะเบียน 
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
 
การออกเสียงลงคะแนน   
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นน้ัน ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 
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- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ ก าหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ  ก็ให้ด าเนินการให้
เป็นไปตามที่ก าหนดน้ัน โดยประธานในที่ประชุมจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว 

- การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ หรือแต่งตั้งกรรมการเข้า
ใหม่  บริษัทก าหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้
ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น 
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Attached Document No. 11 

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

หนังสือมอบฉนัทะ (แบบ ก) 
Proxy Form A 

เขียนท่ี      
Written at 

 
                                    วันที่               เดือน                       พ.ศ._________ 
                                     Date              Month                    Year 

(1)   ข้าพเจ้า. สัญชาติ   

I/We               nationality      

            อยู่บ้านเลขที่      

Address  

 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
being a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited  

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม        หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                เสียง ดงันี ้

 holding the total amount of        shares and have the rights to vote equal to                                              votes as follows: 
 หุ้นสามัญ          หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                         เสียง  

 ordinary share          shares  and have the right to vote equal to                                     votes 

 หุ้นบุริมสิทธ ิ                          หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                   เสียง 

      preference share                           shares  and have the right to vote equal to                                    votes 

(3)  ขอมอบฉันทะให้ 

Hereby appoint 

 1.  ชื่อ                                                           อายุ     ปี  อยู่บ้านเลขที่                              

Name     Age    years, residing at      

ถนน                          ต าบล/แขวง                       อ าเภอ/เขต                                  

Road                            Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet        

จังหวัด                    รหัสไปรษณีย ์                  หรือ 

Province                    Postal  Code                          or 

 2.  ชื่อ                                                           อายุ     ปี  อยู่บ้านเลขที่                              

Name     Age    years, residing at      

ถนน                          ต าบล/แขวง                       อ าเภอ/เขต                                  

Road                            Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet        

จังหวัด                    รหัสไปรษณีย ์                   

Province                    Postal Code                           
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ในวันที่ 9 กันยายน 2563  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ห้องประชุม 
B  อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ (อาคารเนชั่นทาวเวอร์เดิม)  ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the General Meeting of Shareholders  2020 of Nation 
Multimedia Group Public Company Limited on 9 September 2020 at 2.00 p.m. at the Conference Room, 9B Floor, Interlink Tower (the 
Company’s bulding), Debaratna Road , Bangna-Tai Subdistrict, Bangna District, Bangkok 10260 or such other date, time and place as the 
Meeting may be adjourned. 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถ้ือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves. 

     
    ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผู้มอบฉันทะ / Grantor 

             (......................................................) 
 

    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
            (........................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
             (…...................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
             (…...................................................) 
 
 
หมายเหตุ / Remarks   

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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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สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 
Attached Document No. 11 

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

หนังสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.) 

 
เขียนท่ี      
Written at 

 
                                    วันที่               เดือน                       พ.ศ._________ 
                                     Date              Month                    Year 

(1)   ข้าพเจ้า. สัญชาติ   
I/We               nationality      

            อยู่บ้านเลขที่      
Address  

 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท  เนชั่น  มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
being a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited  
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม        หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                เสียง ดงันี ้
 holding the total amount of        shares and have the rights to vote equal to                                              votes as follows: 
 หุ้นสามัญ          หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                         เสียง  

 ordinary share          shares  and have the right to vote equal to                                     votes 

 หุ้นบุริมสิทธ ิ                          หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                   เสียง 
      preference share                           shares  and have the right to vote equal to                                    votes 

(3)  ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทก็ได้ 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         นายธนะชัย  สันติชัยกูล                                  อายุ            66  ปี  อยู่บ้านเลขที่         46                     
 Name       Mr. Thanachai Santichaikul  , Independent Director,   Age  66 years, residing at           46 
ถนน        พัฒนาการ 65 แยก  1                              ต าบล/แขวง              ประเวศ         อ าเภอ/เขต            ประเวศ                    
Road    Phatthanakan 65, Intersection 1 Road  Tambol/Khwaeng    Prawet                   Amphur/Khet            Prawet  
จังหวัด     กรุงเทพฯ                             รหัสไปรษณีย ์        10250          หรือ 
Province                      Bangkok                  Postal  Code             10250            or 

 2.  ชื่อ                                                           อายุ     ปี  อยู่บ้านเลขที่                              
Name     Age    years, residing at      
ถนน                          ต าบล/แขวง                       อ าเภอ/เขต                                  
Road                            Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet        
จังหวัด                    รหัสไปรษณีย ์                   
Province                      Postal  Code                           

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า   เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ในวันที่ 9 กันยายน 2563  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ห้องประชุม B  อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ (อาคารเนชั่นทาว
เวอร์เดิม)  ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
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Anyone to be above shall be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the General Meeting of Shareholders  on 
9  September  2020 at 2.00 p.m. at the Conference Room, 9B Floor, Interlink Tower (the Company’s bulding), Debaratna Road , 
Bangna-Tai Sub-District, Bangna District, Bangkok 10260 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 

 
(4)  ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้.- 

I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows: 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกประการตามที่เห็นสมควร 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)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
 

วาระที่   1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27  กันยายน 2562 

Agenda 1  To consider and certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019,  
held on September 27, 2019 

 เห็นด้วย  เสียง     ไม่เห็นด้วย             เสียง     งดออกเสียง            เสียง 
Approve  votes         Disapprove    votes      Abstain votes     

วาระที่   2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2562 

Agenda 2  To acknowledge the operating results of the Company for the year 2019 

 (ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda) 

วาระที่  3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2562 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
Agenda 3  To consider and approve the Company’s financial statements for fiscal the year ended December 31, 

2019. 
 เห็นด้วย  เสียง     ไม่เห็นด้วย             เสียง     งดออกเสียง            เสียง 

   Approve    votes                 Disapprove                votes         Abstain           votes   

วาระที่   4 อนุมัตกิารงดจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 
2562 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

Agenda 4  To consider and approve the omission of allocation of net profit as legal reserve and the omission of dividend 
payment for the operating results for the year 2019 ended December 31, 2019. 
 เห็นด้วย  เสียง     ไม่เห็นด้วย             เสียง     งดออกเสียง            เสียง 

Approve  votes         Disapprove    votes      Abstain votes     
 

วาระที่  5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
Agenda 5    To consider and approve the appointment of directors to replace those who retired by rotation.  

 เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด    เสียง 
 Approve the election of the entire Board of Directors, 
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 เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ดังนี้ 
 Approve the election of the individual directors as follows: 
 
 5.1 ชื่อกรรมการ  :  นายมารุต  อรรถไกวัลวที  
 Name of Director  :  Mr. Marut Arthakaivatee 
     เห็นด้วย          เสียง    ไม่เห็นด้วย                 เสียง    งดออกเสียง                  เสียง 
       Approve       votes          Disapprove   votes  Abstain                                 votes 
    

  5.2 ชื่อกรรมการ  : นายอภิวุฒิ  ทองค า 
 Name of Director  : Mr. Apivut  Thongkam 
    เห็นด้วย          เสียง    ไม่เห็นด้วย                 เสียง    งดออกเสียง               เสียง 
        Approve        votes          Disapprove                votes   Abstain                                 votes 
   
  5.3 ชื่อกรรมการ  : นายฉาย บุนนาค 
 Name of Director  : Mr. Shine  Bunnag 
    เห็นด้วย          เสียง    ไม่เห็นด้วย                 เสียง    งดออกเสียง               เสียง 
        Approve        votes          Disapprove                votes   Abstain                                 votes 

 
  วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

Agenda 6 To consider and approve the determination of the directors’ and sub-committees’ remuneration for the  
year  2020 

  เห็นด้วย        เสียง    ไม่เห็นด้วย                 เสียง    งดออกเสียง               เสียง 
        Approve        votes          Disapprove                votes   Abstain                                votes 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of audit fee for the 
year 2020. 
 เห็นด้วย  เสียง    ไม่เห็นด้วย             เสียง    งดออกเสียง            เสียง 

Approve                     votes          Disapprove    votes      Abstain votes     

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23. เรือ่งการประชุมคณะกรรมการ 

 Agenda 8 To consider and approve the amendment to Article 23 of the Articles of Association with respect to the 
Board of Directors’ meeting 

 เห็นด้วย  เสียง    ไม่เห็นด้วย             เสียง    งดออกเสียง            เสียง 
Approve                     votes          Disapprove     votes      Abstain votes   
   

วาระที ่9  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 9 Consider other matters (if any) 

 เห็นด้วย  เสียง    ไม่เห็นด้วย             เสียง    งดออกเสียง            เสียง 
Approve                     votes          Disapprove                         votes      Abstain                           votes     

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น

ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
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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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาเลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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. 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
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...................................................................ผู้มอบฉันทะ 
(..................................................................) 

Signed         Appointer 
 
ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

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

หมายเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได ้
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

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. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบรษิัท เนชั่น  มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited  

 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันที่ 9 กันยายน 2563  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ห้องประชุม B  อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ 
(อาคารเนชั่นทาวเวอร์เดิม)  ถนนเทพรัตน แขวงบางนา-ใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
At the General Meeting of Shareholders on  9 September 2020 at 2.00 pm., at the Conference Room, 9B Floor, Interlink Tower (the Company’s 
bulding), Debaratna Road , Bangna-Tai Sub-District, Bangna District, Bangkok 10260, or such other date, time and place as the meeting may be 
held. 

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

 
วาระที่   เรื่อง   

Agenda item no. Re : 
 

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

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที่   เรื่อง   
Agenda item no. Re : 
 

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

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที่   เรื่อง   
Agenda item no. Re : 
 

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

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 
Attached Document No. 11 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.                             (affix duty stamp 20 baht) 

Proxy Form C. 
(ใช้เฉพาะกรณีทีผู้่ถือหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปน็ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดแูลหุน้ให้เท่านั้น) 
 (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) 
 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at               
 วันที่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
(1) ข้าพเจ้า    สัญชาต ิ                 อยู่เลขที่                           ซอย    
 I/We    Nationality                              Residing/located at no.       Soi 
 ถนน  ต าบล/แขวง           อ าเภอ/เขต                 จังหวดั      
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                  Province 
 รหัสไปรษณีย์    
 Postal Code 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ      
As the custodian of  

 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เนชั่น  มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม      หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                เสียง ดังนี้ 
 holding the total amount of    shares and have the rights to vote equal to                                 votes as follows: 
 หุ้นสามัญ          หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                         เสียง  

 ordinary share      shares    and have the right to vote equal to                                  votes 
 หุ้นบุริมสิทธิ         หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                   เสียง 

preference share     shares   and have the right to vote equal to                                 votes 

 (2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 1.  ชื่อ                                                           อายุ     ปี  อยู่บ้านเลขที่                              
Name     Age    years, residing at      
ถนน                          ต าบล/แขวง                       อ าเภอ/เขต                                  
Road                            Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet        
จังหวัด                    รหัสไปรษณีย ์                   
Province                                                  Postal  Code                           
หรือ /or 
ชื่อ                                                           อายุ     ปี  อยู่บ้านเลขที่                              
Name     Age    years, residing at      
ถนน                          ต าบล/แขวง                       อ าเภอ/เขต                                  
Road                            Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet        
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จังหวัด                    รหัสไปรษณีย ์                   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

  2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 
นายอภิวุฒิ ทองค า Mr. Thanachai Santichaikul  
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9. ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2563) 
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 9. of the Notice of the  
General Meeting of Shareholders 2020) 

 
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม 
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. 
เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันที่ 9 
กันยายน  2563  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ประชุม ชั้น 9 ห้องประชุม B  อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ (อาคารเนชั่นทาวเวอร์เดิม)  
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on September 9, 
2020 at 14.00 hrs, at Conference Room, 9B Floor, Interlink Tower (the Company’s bulding), Debaratna Road , Bangna-Tai Sub-
District, Bangna District, Bangkok 10260, or such other date, time and place as the meeting may be held.  

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 
 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold 
 มอบฉันทะบางส่วน คือ 
 Grant certain of my/our proxy as follows:  
  หุ้นสามัญ      หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้   เสียง 
        ordinary share   shares     and have the rights to vote equal to                    votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น          และมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได้    เสียง 
        preference share  shares     and have the rights to vote equal to                                    votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง 
 Total voting right votes 
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้ 

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 
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วาระที่   1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27  กันยายน 2562 

Agenda 1  To consider and certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019,  
held on September 27, 2019 

 เห็นด้วย  เสียง     ไม่เห็นด้วย             เสียง     งดออกเสียง            เสียง 
Approve  votes         Disapprove    votes      Abstain votes     

 

วาระที่   2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2562 

Agenda 2  To acknowledge the operating results of the Company for the year 2019 

 (ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda) 
 

วาระที่  3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2562 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
Agenda 3  To consider and approve the Company’s financial statements for fiscal the year ended December 31, 

2019. 
 เห็นด้วย  เสียง     ไม่เห็นด้วย             เสียง     งดออกเสียง            เสียง 

   Approve    votes                 Disapprove                votes         Abstain           votes   

วาระที่   4 อนุมัตกิารงดจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 
2562 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

Agenda 4  To consider and approve the omission of allocation of net profit as legal reserve and the omission of dividend 
payment for the operating results for the year 2019 ended December 31, 2019. 
 เห็นด้วย  เสียง     ไม่เห็นด้วย             เสียง     งดออกเสียง            เสียง 

Approve  votes         Disapprove    votes      Abstain votes     
 

วาระที่  5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
Agenda 5    To consider and approve the appointment of directors to replace those who retired by rotation.  

 เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด    เสียง 
 Approve the election of the entire Board of Directors, 
 

 เห็นด้วยกับการแต่งต้ังกรรมการรายบุคคล ดังนี้ 
 Approve the election of the individual directors as follows: 
 
 5.1 ชื่อกรรมการ  :  นายมารุต  อรรถไกวัลวที  
 Name of Director  :  Mr. Marut Arthakaivatee 
     เห็นด้วย          เสียง    ไม่เห็นด้วย                 เสียง    งดออกเสียง                  เสียง 
       Approve       votes          Disapprove   votes  Abstain                                 votes 
    

  5.2 ชื่อกรรมการ  : นายอภิวุฒ ิ ทองค า 
 Name of Director  : Mr. Apivut  Thongkam 
    เห็นด้วย          เสียง    ไม่เห็นด้วย                 เสียง    งดออกเสียง               เสียง 
        Approve        votes          Disapprove                votes   Abstain                                 votes 
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  5.3 ชื่อกรรมการ  : นายฉาย บุนนาค 
 Name of Director  : Mr. Shine  Bunnag 
    เห็นด้วย          เสียง    ไม่เห็นด้วย                 เสียง    งดออกเสียง               เสียง 
        Approve        votes          Disapprove                votes   Abstain                                 votes 

 
  วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

Agenda 6 To consider and approve the determination of the directors’ and sub-committees’ remuneration for the 
year  2020 

  เห็นด้วย        เสียง    ไม่เห็นด้วย                 เสียง    งดออกเสียง               เสียง 
        Approve        votes          Disapprove                votes   Abstain                                votes 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of audit fee for the 
year 2020. 
 เห็นด้วย  เสียง    ไม่เห็นด้วย             เสียง    งดออกเสียง            เสียง 

Approve                     votes          Disapprove    votes      Abstain votes     

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23. เรือ่งการประชุมคณะกรรมการ 

 Agenda 8 To consider and approve the amendment to Article 23 of the Articles of Association with respect to the 
Board of Directors’ meeting 

 เห็นด้วย  เสียง    ไม่เห็นด้วย             เสียง    งดออกเสียง            เสียง 
Approve                     votes          Disapprove     votes      Abstain votes   
   

วาระที ่9  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 9 Consider other matters (if any) 

 เห็นด้วย  เสียง    ไม่เห็นด้วย             เสียง    งดออกเสียง            เสียง 
Approve                     votes          Disapprove                         votes      Abstain                           votes     

 
 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา

หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผู้รับมอบ

ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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. 
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า

ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

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. 

                                                       

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 
 

ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
 

ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
 

ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

หมายเหตุ/Remarks 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 

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. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

The documents needed to be attached to this Proxy form are: 

(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

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

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้

ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น  ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ 

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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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  เนช่ัน  มัลตมิีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited 

 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันที่ 9 กันยายน  2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ห้องประชุม B  อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ 
(อาคารเนชั่นทาวเวอร์เดิม)  ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on September 9, 2020 at 2.00 pm., at the Conference Room, 9th floor, B Floor, Interlink 
Tower (the Company’s bulding), Debaratna Road, Bangna-Tai Sub-District, Bangna District, Bangkok 10260, or such other date, time and 
place as the meeting may be held. 

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

วาระที่   เรื่อง   
Agenda item no. Re : 

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

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

วาระที่   เรื่อง   
Agenda item no. Re : 

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

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

วาระที่   เรื่อง   
Agenda item no. Re : 

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

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

วาระที่   เรื่อง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 12 

 
 

แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2563 ของ 
บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 13 

 
 

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน และบริษัทฯ 
ยังคงต้องด าเนินการประชุมสามัญผู้ประจ าปีของบริษัทฯ (“การประชุม” หรือ “ที่ประชุม”) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เก่ียวข้องภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว และด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านและเพื่อให้เป็นค าแนะน าการ
ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน ที่ก าหนดโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และแนวทางด าเนินการในการจัดประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทจดทะเบียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

บริษัทฯ จึงขอแจ้งท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเก่ียวกับแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังน้ี   

เน่ืองจากการจัดการประชุมจะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังน้ัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้น
พิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง  ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามเก่ียวกับวาระการประชุมหรือเรื่องอื่น ๆ  มายังบริษัทฯ โดยการส่งค าถามมาพร้อมกับหนังสือมอบ
ฉันทะ ภายในวันที ่8 กันยายน 2563 

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง  บริษัทฯ ขอแจ้งวิธีการปฏิบัติของ 
บริษัทฯ และการเตรียมตัวของท่านผู้ถือหุ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
ที่ประชุมของบริษัทฯ ดังน้ี 

1) เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้า
ร่วมในการประชุม จะถูกจัดให้น่ังโดยมีระยะห่างระหว่างกันโดยรอบอย่างน้อย 1 เมตร  

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาถึงสถานที่ประชุมก่อนจะมีสิทธิในการเข้าร่วมในที่ประชุมก่อน ใน
กรณีที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเต็มจ านวนที่น่ังที่บริษัทฯ จัดไว้แล้ว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิในการบริหารจัดการตามความเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด ณ สถานที่ประชุม และให้
เป็นไปตามข้อก าหนดของทางราชการ รวมถึงมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก าหนด และแนว
ปฏิบัติในการจัดประชุมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. ในการน้ีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาในภายหลังจะไม่สามารถเข้าร่วมในที่ประชุมเพิ่มเติมได้ 
อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นยังสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนตนหรือส่งค าถามได้ 
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2) บริษัทฯ จะมีจุดการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้ท่ีเข้าร่วมการประชุมทุกท่านก่อนเข้าห้องประชุมผู้ถือ
หุ้น ในการน้ี บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นกรณีหากปรากฏว่ามีท่านผู้ ถือหุ้นที่มีอาการ
ดังต่อไปน้ี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแยกท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมในบริเวณที่บริษัทฯ จัดไว้
โดยเฉพาะส าหรับท่านผู้ถือหุ้นที่อาจมีอาการต้องสงสัย โดยอาการอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ีจะถือว่า
อาจเป็นอาการต้องสงสัย1  

2.1) มีไข้ (มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป)  

2.2) ไอ เจ็บคอ หอบเหน่ือย หรือ มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ  

2.3) ผู้ที่เดินทางไปยังหรือแวะผ่าน (transit) ประเทศกลุ่มเสี่ยง2 และกลับถึงประเทศไทยยังไม่พ้น
ก าหนดเวลา 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   

3) เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมส าหรับ
สอบถามในที่ประชุม แต่จะจัดเตรียมกระดาษให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม โดยขอให้ส่งค าถามมาทาง
ช่องทางดังต่อไปน้ี 

3.1) ส่งล่วงหน้ามายัง บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

ส่วนงานเลขานุการบริษัท เลขที่ 1854 ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้  เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์: (662)338-3333 และ/หรือ 

3.2) ส่งล่วงหน้ามายัง อีเมล์: investor@nationgroup.com 

3.3) ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจัดส่งค าถามให้แก่ประธานกรรมการต่อไป 

4) บริษัทฯ ของดบริการอาหาร และงดเสิร์ฟ ชา กาแฟ และขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่
เข้าร่วมในประชุมงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่ประชุม เพื่อลดการสัมผัสและลด
ความเสี่ยงของการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

5) บริษัทฯ จะจัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์ หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอส าหรับท่านผู้
ถือหุ้น และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นล้างมือด้วยน้ าสบู่ เจลแอลกอฮอล์ หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค ก่อนและหลังการ
เข้าร่วมการประชุม 

6) ตลอดระยะเวลาการประชุม บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นทั้งในส่วนท่านผู้ถือหุ้นที่ได้รับ
การคัดแยกหรือท่านผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรองปฏิบัติตามค าแนะน า ดังต่อไปน้ี 

                                                           
1 อา้งองิจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ง ชือ่และอาการส าคญัของโรคตดิต่ออนัตราย (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2563 
2 ประเทศกลุ่มเสีย่ง หมายถงึ ประเทศหรอืเขตการปกครองทีเ่สีย่งต่อการตดิเชื้อ COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ง ทอ้งทีน่อก
ราชอาณาจกัรทีเ่ป็นเขตโรคตดิต่ออนัตราย กรณีโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) พ.ศ. 
2 ประเทศกลุ่มเสีย่ง หมายถงึ ประเทศหรอืเขตการปกครองทีเ่สีย่งต่อการตดิเชื้อ COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ง ทอ้งทีน่อก
ราชอาณาจกัรทีเ่ป็นเขตโรคตดิต่ออนัตราย กรณีโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) พ.ศ. 
2563 ลงวนัที ่3 มนีาคม 2563 และประกาศอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มผีลบงัคบัใชก้่อนหรอื ณ วนัประชุม  
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 กรุณาสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 

 รักษาระยะห่างทางสังคมกับบุคคลอ่ืน ๆ อย่างน้อย 1 เมตร 

 กรุณาล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์ หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 

 หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้าง  

 หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น  

 หากมีไข้ ไอ น้ ามูกไหล เจ็บคอ หายใจเหน่ือยหอบ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุมผู้ถือ
หุ้นหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งท่านผู้
ถือหุ้นกลับไปรักษาตัวท่ีบ้าน ที่พัก หรือโรงพยาบาล ตามแต่กรณี   

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี เ พื่อ
สุขภาพอนามัยที่ดีของท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน  
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บรษิทั เนช ัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
 

1854 ชัน้ 9-11 ถนนบางเทพรัตน  แขวงบางนาใต ้ เขตบางนา  
กรงุเทพมหานคร 10260 

 

โทร 0-2338-3333 : www.nationgroup.com   

 

http://www.nationgroup.com/



