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Attached Document No. 10 
(ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

(affix duty stamp 20 baht) 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 

Proxy Form A 
เขียนที่      
Written at 

 
                                    วันที่               เดือน                       พ.ศ._________ 
                                     Date              Month                    Year 

(1)   ขาพเจา. สัญชาติ   

I/We               nationality      

            อยูบานเลขท่ี      

Address  

 (2) เปนผูถือหุนของ บริษัท เนช่ัน มัลตมีิเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
being a shareholder of Nation Multimedia Group Public Company Limited  
โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม        หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                เสียง ดังน้ี 

 holding the total amount of        shares and have the rights to vote equal to                                              votes as follows: 
 หุนสามัญ          หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                         เสียง  

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

 หุนบุริมสิทธิ                          หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                   เสียง 

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

(3)  ขอมอบฉันทะให 

Hereby appoint 

 1.  ชื่อ                                                           อายุ     ป  อยูบานเลขท่ี                              

Name     Age    years, residing at      

ถนน                          ตําบล/แขวง                       อําเภอ/เขต                                  

Road                            Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet        

จังหวัด                    รหัสไปรษณีย                   หรือ 
Province                    Postal  Code                          or 

 2.  ชื่อ                                                           อายุ     ป  อยูบานเลขท่ี                              

Name     Age    years, residing at      

ถนน                          ตําบล/แขวง                       อําเภอ/เขต                                  

Road                            Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet        

จังหวัด                    รหัสไปรษณีย                    
Province                    Postal Code                           

    
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2562 ของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากดั (มหาชน) ในวนัที่ 26 เมษายน 2562  เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 
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ชั้น 9 หองประชุม B  อาคารอินเตอรลิงคทาวเวอร (อาคารเนช่ันทาวเวอรเดิม)  ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ื่นดวย 
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the General Meeting of Shareholders  
2019 of Nation Multimedia Group Public Company Limited on 26 April 2019 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. 
กิจการใดทีผู่รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชุมนัน้ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทาํเองทุกประการ 
Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by 
myself/ourselves. 

     
    ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูมอบฉนัทะ / Grantor 
             (......................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผูรับมอบฉันทะ / Proxy  
            (........................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผูรับมอบฉันทะ / Proxy  
             (…...................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผูรับมอบฉันทะ / Proxy  
             (…...................................................) 
 
หมายเหตุ / Remarks   
ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the 
number of shares to many proxies for splitting votes. 


