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1. เปิดรบัลงทะเบยีน เวลา 09.00 น. 

2. เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบยีน โปรดน าแบบฟอรม์การลงทะเบยีนมาในวนัประชุม 

3. บรษิทัฯขอแจง้  "งดแจกของช ารว่ย ในงานประชุมวสิามญัผูหุ้น้คร ัง้ที1่/2561 " 
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วนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561  
เรียน ท่านผูถื้อหุน้  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1 รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 
   2. สารสนเทศเก่ียวกบัรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยเ์พ่ือปรับโครงสร้างธุรกิจ 

3. รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์
4. ขอ้บงัคบัของบริษทั หมวดท่ี 6 การจดัประชุมผูถื้อหุน้ 
5. เง่ือนไข หลกัเกณฑ ์และ วิธีปฏิบติั ในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
6. ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 
7. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
8. หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. และ แบบ ข.) 
9. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 
 ดว้ยคณะกรรมการของบริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)   มีมติให้เรียก
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 ในวนัพุธท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 7  อาคาร
มหาวิทยาลยั  เนชัน่  เลขท่ี 1854  ก.ม. 4.5 ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา   เขตบางนา   กรุงเทพมหานคร 10260  
เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี  
 
วาระที่ 1  พจิารณารับทราบแนวทางการปรับโครงสร้างธุรกจิของกลุ่มเนช่ันและรายละเอยีดการจ าหน่าย

ทรัพย์สินของบริษทัฯ  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  บริษทัฯ มีแผนท่ีจะจ าหน่ายทรัพยสิ์นเพ่ือปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่ม

บริษทัฯ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือรับมือกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากภาวะปัจจุบนัของอุตสาหกรรมส่ือส่ิงพิมพ ์และ
ขณะเดียวกนัยงัเป็นการด าเนินการตามกลยทุธ์และนโยบายของบริษทัฯ ท่ีจะมุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจหลกัท่ีบริษทัฯ 
มีความเช่ียวชาญ กล่าวคือ ธุรกิจผลิตส่ือและเน้ือหาข่าวสาร (contents) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1.1 เงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั เนชัน่  ยู จ ากดั (“NU”) (บริษทัย่อยซ่ึงถือใบอนุญาตและประกอบ
ธุรกิจมหาวิทยาลยัเนชัน่) กล่าวคือ หุน้สามญัของ NU จ านวนทั้งส้ิน 30,599,999 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของ
จ านวนหุน้ทั้งหมดของ NU   

1.2 เงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จ ากดั (“BBB”) (บริษทัย่อยซ่ึงเป็น 
ผูถื้อใบอนุญาตและด าเนินธุรกิจช่องทีวีดิจิทลั NOW 26) กล่าวคือ หุ้นสามญัของ BBB จ านวนรวมทั้งส้ิน 
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149,999,999  หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ BBB (หุ้นของ BBB ดงักล่าวถือโดย
บริษทัฯ เป็นจ านวน 149,900,002 หุ้น และส่วนท่ีเหลือ ถือโดยบริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากดั (บริษทัย่อยของ
บริษทัฯ) อีกเป็นจ านวนจ านวน 99,997 หุน้)  

1.3 เงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั (“WPS”) (บริษทัย่อยซ่ึงประกอบ
ธุรกิจและบริการดา้นการพิมพ)์ กล่าวคือ หุน้สามญัของ WPS จ านวนทั้งส้ิน 42,250,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
84.5 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของ WPS 

1.4 เงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั เอน็เอม็แอล จ ากดั (“NML”) (บริษทัย่อยซ่ึงประกอบธุรกิจดา้นการ
บริการขนส่ง) กล่าวคือ หุน้สามญัของ NML จ านวนทั้งส้ิน 4,999,998 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจ านวน
หุน้ทั้งหมดของ NML 

1.5 ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างของบริษทัฯ ซ่ึงเดิมใชเ้ป็นท่ีตั้งส านกังานสาขาของบริษทัฯ และบางแปลง
เป็นท่ีดินวา่งเปล่า  รวม 5 แห่ง ดงัน้ี  

(1) ท่ีดินและอาคารบริเวณถนนบางนา-ตราด กม. 29.5 ซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดิน 2 แปลง เน้ือท่ี
ทั้งส้ิน 28 ไร่ 32 ตารางวา และอาคาร 1.5 ชั้น จ านวน 1 หลงั 

(2) ท่ีดินบริเวณถนนบาง-ตราด กม.5 ซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดิน 1 แปลง เน้ือท่ีทั้งส้ิน 5 ไร่ 1 งาน 
14 ตารางวา  

(3) ท่ีดินและอาคารบริเวณต าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดิน 3 
แปลง เน้ือท่ีทั้งส้ิน 2 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา และอาคาร 2 ชั้น จ านวน 1 หลงั พร้อมโกดงั 

(4) ท่ีดินและอาคารบริเวณต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดิน 2  
แปลง เน้ือท่ีทั้งส้ิน  3 งาน 9 ตารางวา และอาคาร 2 ชั้น จ านวน 1 หลงั พร้อมโกดงั 

(5) ท่ีดินและอาคารบริเวณอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดิน 2  แปลง เน้ือ
ท่ีทั้งส้ิน  1 งาน 1 ตารางวา และอาคาร 3 ชั้น จ านวน 1 หลงั พร้อมโกดงั 

ทั้งน้ี การจ าหน่ายเงินลงทุนใน NU, BBB, WPS และ NML ขา้งตน้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจต่อไปในภายหนา้ของกลุ่มบริษทัฯ เน่ืองจากธุรกิจของ NU,  WPS และ NML มิใช่ธุรกิจหลกัในดา้นการผลิต
ส่ือและเน้ือหาข่าวสาร (contents) ท่ีบริษทัฯ มุ่งเนน้ ในขณะท่ีการจ าหน่ายเงินลงทุนใน BBB เป็นไปเพ่ือลดภาระ
ดา้นเงินทุนและรายจ่ายของบริษทัฯ ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและมีความพร้อมส าหรับการด าเนินธุรกิจหลกัท่ีมี
ความแขง็แกร่งเพ่ือสร้างฐานการเติบโตในอนาคตต่อไป โดยภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย
ต่างๆ ขา้งตน้ไปแลว้ บริษทัฯ จะมุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจหลกัอนัประกอบดว้ยธุรกิจ ส่ือส่ิงพิมพ ์ (หนงัสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ เดอะเนชัน่ คมชดัลึก) การจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  การผลิตเน้ือหารายการ (contents)   ธุรกิจส่ือ
โทรทศัน์ (สถานีดิจิทลัทีวีช่องข่าว Nation 22) ของกลุ่ม NBC  และธุรกิจของกลุ่ม NINE  ซ่ึงลว้นแต่เป็นธุรกิจท่ี
บริษทัฯ มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญท่ีเป็นจุดแขง็ของกลุ่มเนชัน่อยา่งแทจ้ริง 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ การจ าหน่ายทรัพยสิ์นขา้งตน้จะด าเนินการโดยวิธีประกวด
ราคา (Bidding) ซ่ึงบริษทัฯ จะด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนหลงัจากท่ีไดรั้บอนุมติัท่ี
เก่ียวขอ้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยบริษทัฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบธุรกิจและบุคคลทัว่ไปท่ี
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สนใจยื่นเสนอราคาซ้ือทรัพยสิ์นแต่ละรายการตามกระบวนการและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ก าหนด และบริษทัฯ จะ
จ าหน่ายทรัพยสิ์นใหแ้ก่ผูท่ี้เสนอราคาสูงสุด โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขว่าราคาของทรัพยสิ์นแต่ละรายการท่ีบริษทัฯ จะ
จ าหน่ายไม่ว่ากรณีใดๆ จะตอ้งไม่ต ่ากว่า “ราคาพืน้ฐาน” ตามท่ีบริษทัฯ จะเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไว้
ล่วงหนา้ตามรายละเอียดในวาระท่ี 3  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่การปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มเนชัน่โดย
การจ าหน่ายทรัพยสิ์นตามแนวทางดงักล่าวจะก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดกบับริษทัฯ และเป็นไปตามกลยทุธ์ท่ีมุ่งเนน้
ด าเนินธุรกิจท่ีท่ีเป็นจุดแขง็ ลดภาระดา้นเงินทุนและค่าใชจ่้ายของบริษทั และช่วยสภาพคล่องและกระแสเงินสดของบริษทัฯ   
 
วาระที่ 2  พจิารณารับทราบความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกีย่วกบัรายการจ าหน่ายทรัพย์สินของ

บริษทัฯ  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  การจ าหน่ายทรัพยสิ์นเพ่ือปรับโครงสร้างธุรกิจขา้งตน้เขา้ข่ายเป็นการขาย

หรือโอนกิจการของบริษัทฯ  ทั้ งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอ่ืนตามมาตรา  107(2)(ก) แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และเป็นรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล
และการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (“ประกาศเร่ืองการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย”์) โดยหากใชร้าคาพ้ืนฐานตามท่ีคณะกรรมการก าหนดและน าเสนอเพ่ือขออนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในวาระท่ี 3 เป็นมลูค่ารายการจะค านวณขนาดรายการรวมไดเ้ท่ากบัร้อยละ185.54 ตามเกณฑ์
มลูค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ค านวณขนาดรายการไดสู้งสุดจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บ
การสอบทานจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 การจ าหน่ายทรัพยสิ์นขา้งตน้จึงจดัเป็น
รายการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นประเภทท่ี 1 กล่าวคือเป็นรายการท่ีมีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 50 บริษทัฯ จึงมีหนา้ท่ี
ปฏิบติัตามประกาศเร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยโ์ดยจะตอ้งแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้
ความเห็นต่อการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยใ์หแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

บริษทัไดจ้ดัให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกบัรายการไดม้าซ่ึง
สินทรัพย ์รวมทั้งจดัส่งความเห็นดงักล่าวต่อส านกังาน กลต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และผูถื้อหุน้  โดยบริษทัไดแ้ต่งตั้งง 
บริษทั แคปปิตอล ลิงค์ แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกบัรายการ
ขา้งตน้  โดยรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมน้ี 
(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3)  

ความเห็นคณะกรรมการ : เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บขอ้มลูท่ีมีความน่าเช่ือถือและครบถว้นเพียงพอต่อการ
ตัดสินใจ บริษัทจึงได้แต่งตั้ งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นการเข้าท ารายการในคร้ังน้ี  ซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระยอ่มมีความน่าเช่ือถือเป็นท่ียอมรับได ้ดงันั้น ผู ้
ถือหุน้ควรใหค้วามส าคญักบัความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมทั้งพิจารณาขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและ
น่าเช่ือถือประกอบการตดัสินใจ 
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วาระที่ 3  พจิารณาอนุมตักิารจ าหน่ายทรัพย์สินของบริษทัฯ  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  สืบเน่ืองจากวาระท่ี 1 และ 2 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 11/2560  

ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
พิจารณาไดมี้มติท่ีส าคญัเก่ียวกบัการจ าหน่ายทรัพยสิ์นเพ่ือปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะ
ด าเนินการประกวดราคาและจะจ าหน่ายทรัพยสิ์นใหแ้ก่ผูท่ี้เสนอราคาสูงสุดซ่ึงจะตอ้งเป็นราคาท่ีไม่ต ่ากวา่ราคาพ้ืนฐานของ
ทรัพยสิ์นแต่ละรายการ โดยการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแต่ละแห่งจะก าหนดราคาพ้ืนฐานเท่ากบัราคาท่ีมีส่วนลดไม่
เกินร้อยละ 10 ของราคาตามมูลค่าท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินและผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น และในส่วนของท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้างจะก าหนดราคาพ้ืนฐานในราคาเดียวกนักบัราคาประเมินตามความเห็นของผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น ซ่ึง
สรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 

ล าดบั รายการทรัพย์สิน มูลค่าคงเหลอืทางบญัชี  
(Book Value) ตามงบ

การเงนิรวม ณ 30 ก.ย. 60  

มูลค่าทีป่ระเมนิโดย 
ทีป่รึกษาทางการเงนิและ/หรือ 

ผู้ประเมนิราคา (บาท)* 

ราคาพืน้ฐานทีจ่ะใช้เป็น
เงือ่นไขในการประกวด

ราคา (บาท)  
(ปรับปรุง ณ ม.ค. 61) 

1 เงินลงทุนทั้งหมดใน NU  169,011,279 353,180,000 317,860,000 
2 เงินลงทุนทั้งหมดใน BBB -609,170,000**** 65,670,000** 59,100,000** 
3 เงินลงทุนทั้งหมดใน WPS 543,795,477 505,520,000 593,320,000*** 
4 เงินลงทุนทั้งหมดใน NML -31,875,373 44,150,000 39,740,000 
5 ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง    

(1) ท่ีดินและอาคารบริเวณ
ถนนบางนา-ตราด กม. 
29.5 

331,127,852 287,690,000 288,040,000 

(2) ท่ีดินบริเวณถนนบาง-
ตราด กม.5 

44,677,757 48,620,000 52,850,000 

(3) ท่ีดินและอาคารจงัหวดั
เชียงใหม่ 

20,462,525 46,160,000 51,590,000 

(4) ท่ีดินและอาคารจงัหวดั
ขอนแก่น 

2,503,625 10,815,000 14,840,000 

(5) ท่ีดินและอาคารจงัหวดั
สงขลา 

3,700,000 6,080,000 6,080,000 

รวมทั้งส้ิน 474,233,142 1,367,885,000 1,423,420,000 
หมายเหต ุ *มลูค่ากิจการของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ประเมินโดย บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด (รายการท่ี 1 -4) ท่ีแสดงไว้ในตารางข้างต้นเป็นมูลค่าท่ีค านวณตามสัดส่วน

การถือหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละกิจการเรียบร้อยแล้ว  
 มลูค่ารายการท่ี 5 เป็นราคาท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง ท่ีประเมินโดย บริษัท โปรสเปค แอฟเพรซัล จ ากัด 
 **จ านวนข้างต้นไม่รวมภาระหนี้ระหว่างกันซ่ึง BBB ค้างช าระอยู่แก่บริษัทฯ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 จ านวน 763 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทฯ จะก าหนดเป็นเง่ือนไขให้ผู้

ชนะการประกวดราคาต้องด าเนินการให้ BBB ช าระคืนภาระหนีร้ะหว่างกันดงักล่าวให้แก่บริษัทฯ เตม็จ านวนด้วย 
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 *** จ านวนข้างต้น ใช้ราคามลูค่าเฉล่ียฯ ของราคาประเมินทรัพย์สินโดยท่ีปรึกษาทางการเงิน (598.25) และราคาประเมินทรัพย์สินบริษัทจากผู้ประเมินราคา (720.25) 
ในส่วนลดร้อยละ 10 ((598.25+720.25)/2)*90/100) 

 **** มูลค่าคงเหลือทางบญัชี (Book Value) ของ BBB มีมูลค่าติดลบเน่ืองจากการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการ
โทรทัศน์ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษทัหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นผูก้  าหนดรายการทรัพยสิ์นและราคาเร่ิมตน้
ของทรัพยสิ์นท่ีจะน าไปจ าหน่ายโดยวิธีการประกวดราคาไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด เง่ือนไขการช าระราคาและการ
ส่งมอบทรัพยสิ์น ตลอดจนให้มีอ  านาจในการแกไ้ข เปล่ียนแปลงและ/หรือเพ่ิมเติมรายละเอียด เง่ือนไขและการ
ด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัการประกวดราคาและ/หรือการจ าหน่ายทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ในคร้ังน้ีได้
ซ่ึงจะตอ้งไม่เป็นการเปล่ียนแปลงรายละเอียดหรือเง่ือนไขท่ีเป็นสาระส าคญัตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  
รวมถึง ในกรณีท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การประกวดราคาแลว้ แต่ยงัคงมีทรัพยสิ์นบางรายการไม่สามารถจ าหน่ายไดไ้ม่
ว่าดว้ยเหตุใดๆ ให้คณะกรรมการบริษทัหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายดงักล่าวมีอ านาจพิจารณาจ าหน่ายทรัพยสิ์น
นั้นดว้ยวิธีการอ่ืนให้แก่บุคคลใดๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควรเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ  ภายใตเ้ง่ือนไขว่าผูซ้ื้อ
จะตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ และราคารวมถึงเง่ือนไขการจ าหน่ายทรัพยสิ์นในกรณีน้ี
จะตอ้งไม่ดอ้ยไปกวา่เง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ก าหนดในการประกวดราคา 

เน่ืองจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นขา้งตน้เขา้ข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือ
บางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืนตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และเป็น
รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ ตามประกาศเร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ ดงันั้น จึงตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัการเขา้ท ารายการขา้งตน้ 

อน่ึง รายการดงักล่าวไม่เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยบริษทัฯ จะไม่จ าหน่ายทรัพยสิ์นขา้งตน้
ใหแ้ก่ผูท่ี้เขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ  

 รายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยจ์ากการจ าหน่าย
ทรัพยสิ์นเพ่ือปรับโครงสร้างธุรกิจ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย) 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่าการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี มีความ
เหมาะสม เป็นไปตามนโยบายและกลยทุธ์ของบริษทัฯ ท่ีตอ้งการจะปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของทั้งกลุ่มบริษทัฯ ให้
มีความคล่องตวั เนน้การด าเนินธุรกิจตามความเช่ียวชาญในการประกอบธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และน าเงินท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายทรัพยสิ์นไปใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนส าหรับค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน การลงทุนในธุรกิจหลกัท่ีคงอยูห่ลงัท ารายการ 
รวมถึงเพ่ือลดภาระหน้ีสิน เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ  ดงันั้น จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ัง
ท่ี 1/2561  พิจารณาอนุมติัการจ าหน่ายทรัพยสิ์นของบริษทัฯ  โดยแยกการพิจารณาออกเสียงลงคะแนนเพ่ืออนุมติั
จ าหน่ายทรัพยสิ์นเป็นแต่ละรายการตามวาระยอ่ยดงัน้ี   
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3.1  การจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั เนชัน่ ย ูจ ากดั 
3.2  การจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จ ากดั 
3.3  การจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
3.4  การจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั เอน็เอม็แอล จ ากดั 
3.5  การจ าหน่ายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯ 

3.5.1  การจ าหน่ายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างถนนบางนา-ตราด กม. 29.5  
3.5.2  การจ าหน่ายท่ีดินถนนบางนา-ตราด กม. 5 
3.5.3  การจ าหน่ายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 

 3.5.4  การจ าหน่ายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีจงัหวดัขอนแก่น 
 3.5.5  การจ าหน่ายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีจงัหวดัสงขลา 

 
การลงมต ิ: มติในวาระยอ่ยต่างๆ ทุกวาระขา้งตน้จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 

3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้
ท่ีมีส่วนไดเ้สีย อยา่งไรกดี็ ตามขอ้มลู ณ ปัจจุบนั ไม่มีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ รายใดท่ีเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียซ่ึงไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระยอ่ยขา้งตน้  

วาระที่ 6  พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้โดยพร้อมเพรียง
กนั ผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์ท่ีจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี 
โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะตามแนบ และน ามามอบต่อประธานกรรมการหรือ
เลขานุการบริษทัฯ ก่อนเร่ิมการประชุม 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 

                                      
  นายมารุต   อรรถไกวลัวที 

  ประธานกรรมการ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
 

ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมวดที ่6 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ขอ้ 29. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบั  

แต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากน้ีใหเ้รียกวา่การประชุมวิสามญั 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั เม่ือใดก็ไดต้ามท่ีเห็นสมควร ผูถื้อหุ้นซ่ึงมี

หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด   หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 25 คน ซ่ึง
มีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียก
ประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ยในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายใน   1 
เดือนนบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 
ขอ้ 30. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัต่อไปน้ี 

(1) รับทราบรายการของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 
(2) อนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน 
(3) อนุมติัจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทั 
(6) กิจการอ่ืนๆ 

ขอ้ 31. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น  ให้คณะกรรมการจดัท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็น
เร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ
ในเร่ืองดงักล่าวและจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาค า
บอกกล่าวการนดัประชุมนั้นในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนั และตอ้งก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัดว้ย 

ขอ้ 32. ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้
แทนกนักไ็ด ้โดยท าเป็นหนงัสือตามแบบท่ีกฎหมายก าหนดและใหผู้รั้บมอบฉนัทะยื่นต่อประธานกรรมการ หรือ ผู ้
ท่ีประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะจะเขา้ร่วมประชุม 
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ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และหรือผูรั้บมอบฉนัทะไม่นอ้ยกวา่ 25 คนหรือไม่นอ้ยกวา่ 
ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฎวา่ การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใดเม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมงจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้ หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอให้
การประชุมเป็นอนัระงบัไป แต่ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอใหน้ดั
ประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ี  ไม่
บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 34. ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้   ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม   
ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึง
เป็นประธานในท่ีประชุม 

ขอ้ 35. ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของ
บริษทัวา่ดว้ยการประชุม     และใหก้ารประชุมด าเนินไปตามล าดบัวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ี
ประชุมจะมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมใหเ้ปล่ียนล าดบัระเบียบวาระ 

ขอ้ 36. เวน้แต่ในกรณีท่ีขอ้บงัคบัน้ีหรือกฎหมายก าหนดบงัคบัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  การวินิจฉยัช้ีขาดหรือลงมติ
ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การออกเสียง
ลงคะแนนใหน้บั 1 หุน้เป็น 1 เสียง  ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซ่ึงท่ีประชุมจะไดล้งมติ  ผูน้ั้น
ไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนดว้ยในขอ้นั้น  นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในการออกเสียง
ลงคะแนนถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงช้ีขาด  
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เงื่อนไข หลกัเกณฑ์ และวธีิปฏิบัติ 
ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 
1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

- ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจริง หรือ บตัรประจ าตวั
ขา้ราชการฉบบัจริงเพ่ือลงทะเบียน 

- ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติต่างดา้ว โปรดแสดงบตัรประจ าตวัคนต่างดา้ว หรือ หนงัสือเดินทาง หรือ
เอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินฉบบัจริงเพ่ือลงทะเบียน 

- กรณีมีการแกไ้ขช่ือ-ช่ือสกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
2. กรณีมอบฉันทะ 

- ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูรั้บมอบฉันทะ โดยเขา้ร่วม
ประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

- ผูม้อบฉนัทะอาจแสดงความประสงคท่ี์จะออกเสียงลงคะแนนแยกไดใ้นแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นดว้ย
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยก าหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเพ่ือใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนน
ตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 

- ให้ผูรั้บมอบฉันทะส่งหนงัสือมอบฉันทะไวต่้อประธานท่ีประชุมและ/หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากประธาน
ก่อนเวลาประชุม โดยกรอกขอ้มลูและลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบขอ้ความท่ีส าคญั ผู ้
มอบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวทุ้กแห่ง 

- หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ 

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย :  
ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ของผูม้อบฉันทะพร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว :  
ภาพถ่ายใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว หรือ หนงัสือเดินทางหรือเอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินทางของผูม้อบฉนัทะ
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
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กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิตบุิคคล : 

 นิตบุิคคลสัญชาตไิทย : ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย  ์หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจรับรองท่ี
ไดอ้อกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้นๆ และ
ส าเนาภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลท่ีไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ  ซ่ึงรับรองความ
ถกูตอ้งโดยกรรมการดงักล่าว 

 นิตบุิคคลสัญชาติต่างด้าว : ผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลจะตอ้งลงลายมือช่ือ พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 
ในหนงัสือมอบฉนัทะ และส าเนาภาพถ่ายท่ีลงนามรับรอง หนงัสือเดินทาง ของผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล
นั้น 

 กรณีการใชพิ้มพล์ายน้ิวมือแทนการลงลายมือช่ือใหพิ้มพล์ายน้ิวหวัแม่มือซา้ยและเขียนขอ้ความก ากบัไวว้า่ 
“ลายพิมพห์วัแม่มือซา้ยของ ...............” และตอ้งมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพน้ิ์วมืออนัแทจ้ริงของผูน้ั้น 
และตอ้งพิมพ์ลายน้ิวมือต่อหนา้พยาน ซ่ึงพยานตอ้งลงลายมือช่ือรับรองและตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน หรือ บตัรประจ าตวัขา้ราชการของพยานลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งแนบไปพร้อมกนัดว้ย 

 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ถา้ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถื้อหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้
บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ
ของบริษทัฯ เป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนนแทนได ้

 ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคใ์หก้รรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะท่ีไดจ้ดัท า
ข้ึน และลงนามครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์กล่าวขา้งตน้ไปยงัส านกัเลขานุการบริษทัฯ พร้อมเอกสารต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยส่งถึงบริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนการประชุมอยา่งนอ้ย 1 วนั 

 
กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้แสดงเอกสาร ดงันี:้ 

เอกสารหลกัฐานจากคัสโตเดยีน (Custodian) 
1) หนงัสือมอบฉนัทะ ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูมี้ อ  านาจกระท าการแทน

ของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 
2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
3) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้

อ  านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูมี้อ  านาจกระท าการแทน
ของคัสโตเดียน (Custodian) ซ่ึงลงนามในฐานะผูม้อบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนคัสโตเดียน 
(Custodian) 
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4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายุของผูมี้อ  านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือ
ช่ือรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

 
เอกสารหลกัฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ 
1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ
แทน 
2) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล  และ

มีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบอ านาจมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายขุองผูแ้ทนนิติบุคคล และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

เอกสารหลกัฐานจากผู้รับมอบฉันทะ 
ใหแ้สดงบตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจริง หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายขุองผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมรับรองส าเนาถกูตอ้ง 
 
4) กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : 
ให้ผูจ้ ัดการมรดกเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทนโดยจะตอ้งมีเอกสารค าสั่งศาล
แต่งตั้งใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดก ซ่ึงลงนามรับรองโดยผูมี้อ านาจ อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมมาแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 
 
5) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ :  
ใหบิ้ดา-มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้เขา้ร่วมประชุมแทน 
โดยจะตอ้งน าส าเนาทะเบียนบา้นของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

6) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมอืนไร้ความสามารถ :  
ให้ผูอ้นุบาลหรือผูพิ้ทกัษเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมี
เอกสารค าสั่งศาลแต่งตั้งใหเ้ป็นผูอ้นุบาลหรือผูพิ้ทกัษ ์ซ่ึงลงนามรับรองโดยผูมี้อ  านาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนั
ประชุมมาแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

การลงทะเบียน 
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุม 1 ชัว่โมง หรือตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นตน้ไป 
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การออกเสียงลงคะแนน   
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยใหน้บัหุน้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้นั้น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
- ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
- ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และหรือขอ้บงัคบับริษทัฯ ก าหนด ไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ  กใ็ห้

ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดนั้น โดยประธานในท่ีประชุมจะตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุม
รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

- การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ หรือแต่งตั้ง
กรรมการเขา้ใหม่  บริษทัก าหนดใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการหรือแต่งตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนน ตามท่ีผูม้อบฉนัทะ
ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 
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ทีส่่งมาด้วย 6 
ประวตัิของกรรมการอสิระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 

 นายอภิวุฒิ  ทองค า  
 ต าแหน่ง  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ   
 อายุ  56 ปี 
 ท่ีอยู ่  27  ซ.อินทามระ 37 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

   
 การศึกษา      

- ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- เนติบณัฑิตไทย  
- ปริญญาโท ทางกฏหมายระหวา่งประเทศ อเมริกนัยนิูเวอร์ซิต้ี สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท ทางกฏหมายเปรียบเทียบฮาเวิร์ดยนิูเวอร์ซิต้ี สหรัฐอเมริกา 
- ประกาศนียบตัรทางทรัพยสิ์นทางปัญญา องคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก สวิสเซอร์แลนด์ 
- ประกาศนียบตัรเก่ียวกบัแนวโนม้และปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ จากโรงเรียนกระบวนการ
ยติุธรรมทางอาญา มหาวิทยาลยัมิชิแกน  

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร นกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม” (นมธ.) รุ่นท่ี7 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร นกับริหารระดบัสูง “นกับริหารระดบัสูง กอลฟ์ ธรรมศาสตร์” รุ่นท่ี2 
- วฒิุบตัรหลกัสูตรบริหารจดัการดา้นความมัน่คงชั้นสูง รุ่นท่ี6 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนั
วิชาการป้องกนัประเทศ 

- วฒิุบตัรบตัรหลกัสูตร โครงการ Global Business Leaders กบัสถาบนั Lead Business Institute of Cornell 
University รุ่นท่ี1 (2559) 

- ปริญญาบตัรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ-ร่วมเอกชน รุ่นท่ี24 ประจ าปีการศึกษา 2554-2555  
- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ [วปอ.รุ่น54(ปรอ.รุ่นท่ี24)] 

 
 การอบรมปี 2560  

- ไม่มี -   
   

 ประวตักิารท างาน   
ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  - บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 

 ปัจจุบนั กรรมการอิสระ-บมจ.อีเทอเนิล เอนเนอยี 
 ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ-บมจ.เอคิว เอสเตท 
 
 จ านวนหุ้นที่ถือครอง ณ วนัที่  19 มกราคม 2561 

 :    1,000 หุน้ 
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 ลกัษณะความสัมพนัธ์   

ประเภทความสัมพนัธ์ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/ บริษทัยอ่ย -ไม่มี- 
การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะต่อไปน้ีกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม / หรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในปัจจุบนัในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
1.  เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ
เงินเดือนประจ า 

 
-ไม่มี- 

2.  เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ  -ไม่มี- 
3.  มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ -ไม่มี- 

      
 การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกจิการอืน่  

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

การด ารงต าแหน่งในกจิการ 
ที่มคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

จ านวน ต าแหน่ง/ช่ือบริษทั จ านวน จ านวน ต าแหน่ง/ช่ือบริษทั 

1 
กรรมการอิสระ 

บมจ.อีเทอเนิล เอนเนอยี - - - 

2 
รองประธานกรรมการ 
บมจ.เอคิว เอสเตท - - - 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8 / Attached Document No.8 

 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  / affix duty stamp 20 baht) 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 

Proxy Form A 

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

       Written at 

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

       Date             Month               Year 
 

 (1) ขา้พเจา้ .............................................................................................. สญัชาต.ิ.............................  
                 I / We                                                                                Nationality 
อยู่บา้นเลขที ่..................................... ถนน .................................................ต าบล / แขวง....................................... 
Residing at                                  Road                                        Tambol / Khwaeng 
อ าเภอ / เขต ..................................... จงัหวดั ............................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 
Amphur / Khet                             Province                                  Postal Code    

 (2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั เนชัน่  มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)         
                Being a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ................................ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...........................เสยีง ดงันี้  
Holding the total amount of                          shares and having the right to vote equal to votes as follows: 
หุน้สามญั ....................................... หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...................................  เสยีง 
Ordinary share                          shares   and having the right to vote equal to                      votes 
หุน้บุรมิสทิธ ิ.................................... หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...................................  เสยีง 
Preferred share                        shares  and having the right to vote equal to                      votes 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้   
      Hereby appoint                                                                                                           
 (1) ...................................................................................................... อาย ุ........... ........... ปี 
                               age                   years 
อยู่บา้นเลขที ่................ ถนน ........................... ต าบล / แขวง .......................... อ าเภอ / เขต ........................ 
Residing at                 Road                     Tambol / Khwaeng             Amphur / Khet                                             
จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย ์........................ หรอื 
Province                               Postal Code                      or   
 (2) ...................................................................................................... อาย ุ...................... ปี 
                               age                    years 
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อยู่บา้นเลขที ่................ ถนน ........................... ต าบล / แขวง .......................... อ าเภอ / เขต ........................ 
Residing at                 Road                     Tambol / Khwaeng             Amphur / Khet                                             
จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย.์.........................  หรอื 
Province                              Postal Code                         or  

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้า เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการ
ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้นครัง้ที่ 1/2561  ในวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 7 อาคาร
มหาวทิยาลยัเนชัน่ เลขที ่1854 ก.ม.4.5 ถนน    บางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 10260  
หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the Extraordinary General 
Meeting of Shareholders No.1/2018 on February 28, 2018 at 10.00 hrs, at the Conference Room, 7th Floor, 
Nation University Tower, 1854 K.M.4.5 Bangna-Trad Road, Bangna Sub-district, Bangna District, Bangkok 
10260, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 
 
 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท 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 ...................................................... ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
             (......................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy  
            (........................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy  
             (…...................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy  
             (…...................................................) 
 
หมายเหตุ / Remarks   
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
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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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8 / Attached Document No.8 

 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  / affix duty stamp 20 baht) 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.)  
 เขียนท่ี    
 Written at  

                                    วนัท่ี               เดือน                   พ.ศ.____ 
                                     Date              Month                  Year 

(1)   ขา้พเจา้.                          สญัชาติ                                                                                                                                                         
I/We                               nationality    
  

            อยูบ่า้นเลขท่ี                                                                                                                                                                                    
Address          

            
(2) เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษัท  เนช่ัน  มัลติมีเดยี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

being a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited  
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม        หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั           เสียง ดงัน้ี  holding the total amount of        shares and have the rights to vote equal to                                         votes as follows: 

 หุ้นสามญั                          หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                        เสียง  
      ordinary share          shares  and have the right to vote equal to                   votes 
 หุ้นบุริมสิทธิ                          หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                  เสียง 
      preference share                           shares  and have the right to vote equal to                   votes 

 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้ (ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัก็ได ้โดยมีประวติัตามเอกสารแนบ) 
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.  ช่ือ        นายอภิวฒิุ  ทองค า                               อาย ุ  56   ปี อยูบ่า้นเลขท่ี        27  ซ.อินทามระ 37   
                      

Name Mr.Apivut Thongkam, Independent Director, Age 56 years, residing at  27 Soi Inthamara 37  
ถนน             -           ต  าบล/แขวง     ดินแดง                                  อ  าเภอ/เขต            เขตดินแดง           
  
Road                       Tambol/Khwaeng    Din Daeng                      Amphur/Khet        Din Daeng 
 
จงัหวดั    กรุงเทพฯ           รหสัไปรษณีย ์ 10400   หรือ 
Province Bangkok    Postal Code         or 

2.  ช่ือ                                อาย ุ            ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี                                                                         
Name                                         Age             years, residing at               
ถนน                                                                      ต  าบล/แขวง                           อ  าเภอ/เขต                      
Road                                                               Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet   
จงัหวดั                             รหสัไปรษณีย ์             
Province                                                       Postal Code             
                                 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการ
ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561  ในวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวทิยาลยัเนชัน่ 
เลขท่ี 1854 ก.ม.4.5 ถนน    บางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 10260  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนดว้ย 
Any one to be above shall be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No.1/2018 on February 28, 2018 at 10.00 hrs, at the Conference Room, 7th Floor, Nation University Tower, 1854 
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K.M.4.5 Bangna-Trad Road, Bangna Sub-district, Bangna District, Bangkok 10260, Thailand or on other date, time and place as 
may be postponed or changed. 
(4)  ขา้พเจา้ไดม้อบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี.- 

I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows: 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กประการตามท่ีเห็นสมควร หรือ  

(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem app ropriate 
in all respects,  or 

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

 
วาระที่   1     พจิารณารับทราบแนวทางการปรับโครงสร้างธุรกจิของกลุ่มเนช่ันและรายละเอยีดการจ าหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ 
Agenda 1      To acknowledge the business restructuring plan of Nation group and details of asset divestment of the 

Company  
วาระที่   2 พจิารณารับทราบความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเกีย่วกบัรายการจ าหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ  
Agenda 2   To acknowledge the opinion of the independent financial advisory on the asset divestment transactions of the Company  
    
 วาระที่  3 พจิารณาอนุมัติการจ าหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ 
Agenda 3   To consider and approve the acknowledge the asset divestment of the Company   

3.1 การจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เนช่ัน ยู จ ากดั 
3.1 Sale of investments in Nation U Co., Ltd. 

    เห็นดว้ย          เสียง    ไม่เห็นดว้ย                 เสียง    งดออกเสียง               เสียง 
       Approve       votes          Disapprove  votes                 Abstain                          votes 
 3.2 การจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติง้ จ ากดั 

 3.2 Sale of investments in Bangkok Business Broadcasting Co., Ltd. 
    เห็นดว้ย          เสียง    ไม่เห็นดว้ย                 เสียง    งดออกเสียง               เสียง 
       Approve       votes          Disapprove  votes                 Abstain                       votes 

3.3 การจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
3.3 Sale of investments in WPS (Thailand) Co., Ltd. 

    เห็นดว้ย          เสียง    ไม่เห็นดว้ย                 เสียง    งดออกเสียง              เสียง 
       Approve       votes          Disapprove  votes                 Abstain                         votes 

3.4 การจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอน็เอม็แอล จ ากดั 
3.4 Sale of investments in NML Co., Ltd. 

    เห็นดว้ย          เสียง    ไม่เห็นดว้ย                 เสียง    งดออกเสียง               เสียง 
       Approve       votes          Disapprove  votes                  Abstain                         votes 

3.5 การจ าหน่ายท่ีดนิและส่ิงปลูกสร้างของบริษัทฯ 
3.5 Sale of land and structures of the Company 
  3.5.1 การจ าหน่ายท่ีดนิและส่ิงปลูกสร้างถนนบางนา-ตราด กม. 29.5 
  3.5.1 Sale of land and structures at Bangna-Trad Road, Km. 29.5 

     เห็นดว้ย             เสียง    ไม่เห็นดว้ย                     เสียง    งดออกเสียง          เสียง 
        Approve  votes          Disapprove  votes   Abstain                          votes 

  3.5.2 การจ าหน่ายที่ดนิถนนบางนา-ตราด กม. 5 
  3.5.2 Sale of land at Bangna-Trad Road, Km. 5 

     เห็นดว้ย             เสียง    ไม่เห็นดว้ย                    เสียง    งดออกเสียง                เสียง 
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        Approve  votes          Disapprove  votes   Abstain                          votes 
  3.5.3 การจ าหน่ายท่ีดนิและส่ิงปลูกสร้างท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
  3.5.3 Sale of land and structures at Chiang Mai Province 

     เห็นดว้ย             เสียง    ไม่เห็นดว้ย                    เสียง    งดออกเสียง                 เสียง 
        Approve  votes          Disapprove  votes   Abstain                          votes  3.5.4 
            3.5.4 การจ าหน่ายท่ีดนิและส่ิงปลูกสร้างท่ีจังหวัดขอนแก่น 

  3.5.4 Sale of land and structures at Khon Kaen Province 
     เห็นดว้ย             เสียง    ไม่เห็นดว้ย                    เสียง    งดออกเสียง                เสียง 
        Approve  votes          Disapprove  votes   Abstain                         votes 

  3.5.5 การจ าหน่ายท่ีดนิและส่ิงปลูกสร้างท่ีจังหวัดสงขลา 
  3.5.5 Sale of land and structures at Songkhla Province 

     เห็นดว้ย             เสียง    ไม่เห็นดว้ย                    เสียง    งดออกเสียง                เสียง 
        Approve  votes          Disapprove  votes   Abstain                        votes 
 
วาระที ่ 4             พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 4           To consider any other matters (if any)  

                 เห็นดว้ย                เสียง    ไม่เห็นดว้ย          เสียง    งดออกเสียง           เสียง 
              Approve votes        Disapprove   votes  Abstain             votes 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่ การลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาเลือกลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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 appro priate 
in all respects. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีมีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท 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.  

 
 

ลงช่ือ...................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
(                                                                     ) 

Signed          Appointer 
 
 
 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(                                                 ) 

      Signed                                                  Proxy 
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หมายเหตุ 
1.  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2.    ผูถื้อหุ้นจะมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) หรือจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนน้อยกวา่จ านวนท่ีระบุไวใ้นขอ้ (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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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 9 
 
 
 
 

 
 
 

ณ ห้องประชุม ช้ัน 7  อาคารมหาวทิยาลยัเนช่ัน  เลขที่ 1854  ก.ม.4.5  
ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 10260 
 

at the Conference Room, 7th Floor, Nation University  Tower, 
No.1854, Bangna-Trad  Road K.M.4.5, Bangna ubdistrict, 
Bangna District, Bangkok 10260. 
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