
 

 
 

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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