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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) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท  เนช่ัน  มัลตมีิเดยี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

being a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited  
 
โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม        หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั           เสียง ดงัน้ี 
 holding the total amount of        shares and have the rights to vote equal to                                         votes as follows: 
  หุน้สามญั                          หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                             เสียง  
      ordinary share          shares  and have the right to vote equal to                             votes 

 หุน้บุริมสิทธิ                          หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                       เสียง 
      preference share                           shares  and have the right to vote equal to                                                votes 

 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทักไ็ด ้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         นางพิจิตรา  มหาพล                               อาย ุ  66   ปี อยูบ่า้นเลขท่ี         26/141  ซ.สุขมุวทิ 43  (ซอยแสงมุกดา)                  
Name Ms.Pichitra  Mahapon, Independent Director , Age 66 years, residing at   26/141 Sukhumvit Soi 43 (Soi Saengmookda) 
ถนน             -           ตาํบล/แขวง      คลองตนัเหนือ                                  อาํเภอ/เขต            วฒันา             
Road                       Tambol/Khwaeng    Klongton Nua                      Amphur/Khet        Wattana 
 
จงัหวดั    กรุงเทพฯ           รหสัไปรษณีย ์ 10110   หรือ 
Province Bangkok    Postal Code         or 

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

 
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560  ในวนัท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลยัเนชัน่ เลขท่ี 
1854  ก.ม.4.5 ถนน บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ี   
อ่ืนดว้ย 
Any one to be above shall be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of 
Shareholders on April 28, 2017 at 14.00 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, Thailand or on other date, time and place as may be postponed 
or changed. 
 



(4)  ขา้พเจา้ไดม้อบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี 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 appropriate 

in all respects,  or 

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

วาระที่   1       พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษทัฯ สาํหรับปี 2559 
Agenda 1        To consider and certify the Company’s operating results and the Board of Directors’ report for the year 

2016 
     เห็นดว้ย   เสียง    ไม่เห็นดว้ย                    เสียง    งดออกเสียง            เสียง 
                         Approve  votes        Disapprove      votes     Abstain                                 votes                    

วาระที่   2  พจิารณาอนุมัติและรับรองงบการเงนิประจําปี 2559 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
Agenda 2             To consider and approve the company’s financial statements for the year 2016 ended December 31, 2016 
   
    เห็นดว้ย   เสียง    ไม่เห็นดว้ย       เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
          Approve  votes          Disapprove       votes      Abstain                votes                    

วาระที่  3 พจิารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจําปี 2559 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
Agenda 3             To consider and approve the omission of the dividend payment for the operating results of the year ended 

December 31, 2016  

    เห็นดว้ย   เสียง    ไม่เห็นดว้ย        เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
          Approve  votes        Disapprove       votes       Abstain                 votes                  
   
วาระที่   4 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2560 
Agenda 4      To consider and approve the appointment of the Company’s auditors and the determination of audit fee 

for the year 2017 
 
                เห็นดว้ย   เสียง    ไม่เห็นดว้ย                        เสียง    งดออกเสียง            เสียง 
      Approve votes        Disapprove               votes          Abstain          votes 

วาระที่  5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
Agenda 5            To consider and approve the appointment of directors to replace those who completed the terms 

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

 เห็นดว้ยกบัการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ดงัน้ี 
 Approve the election of the individual directors as follows: 
 
  5.1 ช่ือกรรมการ  :  นางสาวนราวดี วนิชวฒันะ 
 Name of Director  :  Ms. Narawadee Vanichvatana  
     เห็นดว้ย          เสียง    ไม่เห็นดว้ย                 เสียง    งดออกเสียง                  เสียง 
        Approve       votes          Disapprove   votes  Abstain                                 votes 
    
  5.2 ช่ือกรรมการ  : นายศุภพงศ ์ สุขสภา 
 Name of Director  : Mr. Suphaphong Sushaspha  
    เห็นดว้ย          เสียง    ไม่เห็นดว้ย                 เสียง    งดออกเสียง               เสียง 
        Approve        votes          Disapprove                votes   Abstain                                 votes 
 
 



วาระที่   6              พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษทัฯ ประจําปี 2560 
Agenda 6       To consider and determine the remuneration of directors for the year 2017  
 
               เห็นดว้ย             เสียง    ไม่เห็นดว้ย                         เสียง    งดออกเสียง                   เสียง 
      Approve                       votes         Disapprove              votes         Abstain                                votes 
 
วาระที ่ 7             พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 7           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 รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีมีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

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 

หมายเหตุ 
1.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2.    ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) หรือจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จาํนวนท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) กไ็ด ้
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. 
 




