หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น

ประจาปี 2563

บริษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม ชัน้ 9 ห้อง B อาคารอินเตอร์ลงิ ค์ ทาวเวอร์
ถนนเทพรัตน (ก.ม.4.5) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

หมายเหตุ :
1. เปิ ดรับลงทะเบียน เวลา 9.00 น.
2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนาแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาในวันประชุม
3. บริษทั ฯ ขอแจ้ง "งดแจกของชาร่วย ในงานประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2563"

มาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สานักงาน ก.ล.ต.และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสนับสนุนให้ท่านผูถ้ อื หุน้ มอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง (รายละเอียดกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะปรากฎในหนังสือเชิญประ ชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ฉบับนี้)
บริษทั ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดงั กล่าว จึงจะจัดให้มมี าตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ร่วมทัง้ การตรวจวัดอุณหภูมริ ่างกายของผูเ้ ข้าร่วม
ประชุม และขอความร่วมมือท่านโปรดสวมหน้าหน้ากากอนามัยในการเข้าประชุม
ทัง้ นี้ บริษทั ขอสงวนสิทธิการเข้าร่วมประชุม หากท่านหรือผูร้ บั มอบฉันทะมีอุณหภูมริ ่างกายตัง้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึน้ ไป ตามคาแนะนาของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 23 มีนาคม 2563
เรือ่ ง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2562
นิยามกรรมการอิสระ
บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหากรรมการ
ประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระ
รายละเอียดเกีย่ วกับผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชือ่ เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563
ข้อบังคับของบริษทั หมวดที่ 4 การจัดประชุมผูถ้ อื หุน้
เงือ่ นไข หลักเกณฑ์ และ วิธปี ฏิบตั ิ ในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
ประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
และรายงานประจาปี 2562 ในรูปแบบ QR Code
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) (แบบ ข) และ (แบบ ค)
แผนทีแ่ สดงสถานทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้

ด้วยคณะกรรมการของบริษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) มีมติให้เรียก
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ในวันพฤหัสบดีท่ี 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุม ชัน้ 9 ห้อง B
อาคารอินเตอร์ลิงค์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 : พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิ กายน
2562
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : การประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2562 ได้จดั ขึน้ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
บริษทั ฯ ได้จดั ส่ง รายงานการประชุมดังกล่าว ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
และบริษทั ฯ ได้เผยแพร่รายงานฉบับเดียวกันนี้ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.nbc.co.th เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้
รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาทีเ่ หมาะสม ซึง่ ไม่ปรากฏว่าผูใ้ ด
คัดค้านหรือมีขอ้ แก้ไขแต่อย่างใด ทัง้ นี้สาเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตาม สิง่ ทีแ่ นบมาด้วย 1
ความคิ ดเห็นกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บนั ทึก
ถูกต้องตามความเป็ นจริงครบถ้วน จึงสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 พิจารณาอนุ มตั ิ
การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2 พิ จารณารับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั สาหรับปี 2562
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : เพื่อรายงานสรุปผลการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ และรายงานคณะกรรมการของ
บริษทั ฯ สาหรับปี 2562 ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้ว เห็นควรเสนอรายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ สาหรับปี 2562 ให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 รับทราบ
หมายเหตุ : วาระนี้เป็ นวาระเพือ่ รับทราบ จึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจาปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : งบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังปรากฏในรายงานประจาปี 2562 ตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 10
ทีส่ ง่ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทั ได้พจิ ารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 พิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ งดการจัดสรรกาไรสุทธิ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงิ นปันผลจากผลการ
ดาเนิ นงานประจาปี 2562
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 47 กาหนดว่า ให้บริษทั ฯ จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
ส่วนหนึ่ง ไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสารองดังกล่าว
คณะกรรมการอาจเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้จดั สรรเงินทุนสารองอื่นตามทีเ่ ห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ใน
การดาเนินกิจการของบริษทั ด้วยก็ได้ เมื่อบริษทั ได้รบั อนุ มตั ิจากทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้นแล้ว บริษทั อาจโอนทุน
สารองอืน่ ตามกฎหมายและทุนสารองส่วนล้ามูลค่าหุน้ ตามลาดับ เพือ่ ชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั ได้
และตามข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 45 กาหนดว่า บริษทั ห้ามจ่ายเงินปนั ผลจากเงินประเภทอื่น นอกจาก
เงินกาไร สาหรับนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั คือ จ่ายไม่เกินร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิของบริษทั
ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั แผนการลงทุน ความจาเป็ นและความเหมาะสมอืน่ ๆ ในอนาคต
จากผลการดาเนินงานในปี 2562 งบการเงินบริษัท ฯ มีผลขาดทุนสะสมจากงบการเงินรวม จานวน
952.08 ล้า นบาท และจากงบการเงิน เฉพาะกิจ การ จ านวน 1,215.33 ล้า นบาท ประกอบกับ มีผ ลการ
ดาเนินงานในงบการเงินเฉพาะกิจ การของบริษทั ประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ขาดทุนสุทธิ
9.69 ล้านบาท ดังนัน้ ตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้นทาให้บริษทั ฯ ไม่สามารถจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารอง
ตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปนั ผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2562 ได้
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ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทั ได้พจิ ารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณา
อนุ มตั ิงดการจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
ขาดทุนสุทธิ และงดการจ่ายเงินปนั ผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562 เนื่องจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั ฯ มีผลขาดทุนสะสม
หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิ จารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ครบวาระ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อที่ 15 กาหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ าปี ทุกครัง้ ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้ หมดขณะนัน้ พ้น จากตาแหน่ ง ถ้า จ านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจานวนทีใ่ กล้เคียงทีส่ ดุ กับส่วน 1 ใน 3 ปจั จุบนั บริษทั ฯ
มีกรรมการทัง้ สิน้ 10 ราย โดยในปี 2563 มีกรรมการทีค่ รบวาระ จานวน 4 ราย ดังนี้
1) นายสุธี ผ่องไพบูลย์

ตาแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2) นายเมธา สุนทรจิตร์
ตาแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3) นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย ตาแหน่ง กรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การ
4) ผ.ศ.วีรวรรณ วรรุตม์
ตาแหน่ง กรรมการอิสระ
นอกจากนี้ บ ริษัท ฯ ได้เ ปิ ด โอกาสให้ผู้ถือหุ้น ส่ ว นน้ อยสามารถเสนอชื่อ บุ ค คลที่เ ห็น ว่ า มีคุ ณ สมบัติ
เหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 21 มกราคม
2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ผลปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ ดารงตาแหน่งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้ว โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ได้พจิ ารณาถึงคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมของกรรมการ 3 รายทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระ
ข้างต้น กลับเข้าดารงตาแหน่ งต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ
(ข้อมูลรายละเอียดของกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้ ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 5) ดังนี้
1) นายสุธี ผ่องไพบูลย์

ตาแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2) นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย ตาแหน่ง กรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การ
3) ผ.ศ.วีรวรรณ วรรุตม์
ตาแหน่ง กรรมการอิสระ
และเห็นชอบให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 พิจารณาแต่งตัง้ นายศุทธิชยั บุนนาค เข้าดารง
ตาแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนนายเมธา สุนทรจิตร์ ทีค่ รบวาระ (ข้อมูลรายละเอียดของ
กรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้ ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 5)
หมายเหตุ : มติใ นวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ิ ด้วยคะแนนเสียงข้า งมาก ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 6 พิ จารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563
หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความเห็นว่ าการ
สรรหากรรมการและการพิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการสาหรับกิจการสื่อเป็ นเรื่องสาคัญ บริษทั ฯ มีนโยบาย
กาหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ของบริษทั ฯ เป็ นผูท้ า
หน้าทีพ่ จิ ารณากลันกรองการสรรหากรรมการและพิ
่
จารณาค่ าตอบแทนกรรมการ ซึง่ คณะกรรมการสรรหาได้
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยมีเกณฑ์การพิจารณากลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการ
ต่างๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจทีใ่ กล้เคียง
กัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกาไรของบริษทั ฯ ประกอบการพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทั ฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2563 พิจารณาอนุ มตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563 ประมาณ 2,600,000 บาท โดย
กาหนดจ่ายเป็ นรายไตรมาส (ไม่รวมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทีก่ าหนด
เป็ นรายครัง้ ) ดังนี้
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน*
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน*

อัตราค่าตอบแทน
หน่ วย
ปี 2563 ปี 2562
(ปี ทเ่ี สนอ)
400,000 400,000 (บาท/ท่าน/ปี )
400,000 400,000 (บาท/ท่าน/ปี )
300,000 300,000 (บาท/ท่าน/ปี )
200,000 200,000 (บาท/ท่าน/ปี )
200,000 200,000 (บาท/ท่าน/ปี )
200,000 200,000 (บาท/ท่าน/ปี )
20,000 20,000 (บาท/ท่าน/ครัง้ )
10,000 10,000 (บาท/ท่าน/ครัง้ )

หมายเหตุ : * กาหนดจ่ายแบบเบี้ยประชุม ต่อครัง้

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิ จารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2563
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : คณะกรรมการบริษทั ฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจาปี 2563 พิจารณาอนุ มตั ใิ ห้แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 ของบริษทั ฯ ดังนี้
(1) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสติ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่

5565 และ/หรือ

(2) นางศศิธร พงศ์อดิศกั ดิ ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
(3) นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่

8802 และ/หรือ
5752
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โดย นางสาวพรทิพย์ ริมดุสติ เป็ นผูส้ อบบัญชีทล่ี งลายมือชือ่ รับรองในงบการเงินของบริษทั ฯ ในปี
2563 เป็ นปี ท่ี 1 (ข้อมูลและประวัตโิ ดยสังเขปของผูส้ อบบัญชีขา้ งต้นปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 6)
ทัง้ นี้ผสู้ อบบัญชี ทัง้ 3 ท่านไม่มคี วามสัมพันธ์และไม่มสี ่วนได้เสียกับบริษทั ฯ/ บริษทั ย่อย/ ผูบ้ ริหาร/
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ และมีผลการปฏิบตั งิ านทีด่ เี ป็ นทีน่ ่ าพอใจ รวมถึงมีคุณสมบัตไิ ม่
ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจ ารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2563 พิจารณาอนุ มตั คิ ่าสอบบัญชีประจาปี 2563 ของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยรวม 4 บริษทั เป็ นเงินรวม 2,850,000 บาท
ข้อเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
รายละเอียด
จานวนบริษทั ทีต่ รวจสอบ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี

ปี 2563 (ปี ที่ เสนอ)
4 บริ ษทั
2,850,000 บาท

ปี 2562 (ปี กอ่ น)
2 บริษทั
1,850,000 บาท

เพิ่ มขึน้
(ลดลง)
+ 2 บริษทั
+ 1,000,000 บาท

สาหรับค่าบริการอื่น บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไม่มกี ารรับบริการอื่นจากสานักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบ
บัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีทผ่ี ู้ สอบบัญชีสงั กัดในรอบปี ท่ี
ผ่านมา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทั ฯและคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณากลันกรองการ
่
เลือกผูส้ อบบัญชี ตลอดจนกาหนดค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2563 แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2563 ตามทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น
หมายเหตุ : มติใ นวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ิ ด้วยคะแนนเสียงข้า งมาก ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิ จารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถอื หุน้ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ ังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน
ผูถ้ ือหุ้นท่านใดประสงค์ท่จี ะแต่งตัง้ บุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี้โปรดกรอก
ข้อความและลงลายมือชือ่ ในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ และนามามอบต่อประธานกรรมการหรือเลขานุ การบริษทั ก่อน
เริม่ การประชุม
ขอแสดงความนับถือ

.....................................................
นายสนธิญาณ ชืน่ ฤทัยในธรรม
ประธานกรรมการบริ ษทั
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สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 2

นิ ยามกรรมการอิ สระ
กรรมการอิสระ คือ กรรมการทีไ่ ม่ได้บริหารจัดการกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม มีความเป็ น
อิสระจากผู้ถอื หุน้ ใหญ่ และ ผูบ้ ริหารของบริษัทฯ ไม่มคี วามสัมพันธ์อนั อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่าง
อิสระของตน
ทัง้ นี้ คณะกรรมการอิสระต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้ อ ยหนึ่งในสามของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่าสามคน และให้คณ
ุ สมบัตขิ องกรรมการอิสระของบริษทั ฯนัน้ เป็ นไปตามข้อกาหนด
ขัน้ ต่าของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ฯ
คุณสมบัติกรรมการอิ สระ
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ ของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้ นี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ท่ี
เกีย่ วข้องตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ
ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ทีป่ รึกษาด้านอื่นใดทีไ่ ด้รบั
ผลตอบแทนประจา หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับ
เดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ว ไม่น้ อ ยกว่ า 2 ปี ก่ อ นวัน ที่ได้ร ับ การแต่ งตัง้ ทัง้ นี้ ลักษณะต้อ งห้า มดัง กล่ า วไม่ ร วมถึงกรณี ท่ี
กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ
3. กรรมการอิส ระจะต้องไม่ม ีห รือเคยมีความสัม พัน ธ์ทางการค้า ทางธุ ร กิจ ส่ว นได้เ สีย ทางการเงิน หรือ

ผลประโยชน์ อ่นื ๆ ในการบริหารจัดการ ทัง้ ในทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษทั ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะที่ อาจเป็ นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน หรือไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มนี ัย หรือผู้มอี านาจควบคุมของผูท้ ่มี ี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั การ
แต่งตัง้
4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลักษณะที่

เป็ นบิดา มารดา คูส่ มรส พี่ น้องและบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร กับผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจ
ควบคุม หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย

5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ทาการเป็ นตัวแทนอย่างเปิ ดเผยหรืออย่างไม่เปิ ดเผยของกรรมการบริษทั ฯ ผูถ้ อื

หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ใดซึง่ เป็ นผูเ้ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใดของบริษทั ฯ
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6. กรรมการอิสระจะต้องทาหน้าทีแ่ ละใช้วจิ ารณญาณของตน โดยไม่ได้รบั อิทธิพลจากกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือ

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ รวมทัง้ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องหรือญาติ
7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็ นหรือเคยเป็ น ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื

หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วน
ผู้จดั การของนิติบุคคลที่เป็ นส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้ส อบบัญชีข องบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี กอ่ นวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
8. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษา

กฎหมาย ทีป่ รึกษาทางการเงิน หรือผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี
จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้
ในกรณีท่ผี ใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ อื หุ้นทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือ
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี กอ่ นวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
9. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการเข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย

หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั
อื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั ฯหรือบริษทั
ย่อย
10. กรรมการอิส ระจะต้องไม่ม ีล ักษณะอื่น ใดที่ทาให้ไม่ส ามารถให้ความเห็น อย่า งเป็ น อิส ระเกี่ย วกับ การ

ดาเนินงานของบริษทั ฯ
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3

บทบาทและหน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. สอบทานให้บริษทั ฯมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจาปี ) ทีถ่ ูกต้องโดยการประสานงานกับ
ผูส้ อบบัญชีและผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทารายงานทางการเงิน และเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องของ
บริษทั ฯอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้
ผู้ส อบบัญ ชีส อบทานหรือ ตรวจสอบรายการใดๆ ที่เ ห็น ว่ า จ าเป็ น และเป็ น เรื่อ งส าคัญ ในระหว่ า งการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษทั ฯก็ได้
2. สอบทานให้บ ริษัท ฯมีร ะบบควบคุ ม ภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เ หมาะสม เพีย งพอ และมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจ ารณาแต่งตัง้ โยกย้า ย เลิ ก จ้า ง หัว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน หน่ ว ยงานอื่น ใด หรือ
หน่วยงานภายนอก (Outsource) ทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บ ริษัทฯมีร ะบบการประเมิน ความเสี่ย ง การบริหารความเสี่ย งที่เ หมาะสมเพีย งพอและมี
ประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และ
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประสานงานกับผูส้ อบบัญชีเกีย่ วกับวัตถุประสงค์ใน
การดาเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปญั หาทีพ่ บระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่
ผูส้ อบบัญชีเห็นว่าเป็ นสาระสาคัญ รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
6. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มคี วามถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลในการเข้าทา
รายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทัง้ นี้เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่ าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั ฯ
7. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน
ของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
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8. จัดทารายงานผลการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของ
บริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ
- ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ
- ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
- ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
- ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ทา่ น
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
- รายการอื่นทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
9. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ในการปฏิบตั งิ านตามขอบเขตหน้ าที่ดงั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเรียก สังการให้
่
ฝ่าย
จัดการ หัวหน้าหน่ วยงานหรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง มาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามทีเ่ ห็นว่า
เกีย่ วข้องจาเป็ น รวมทัง้ แสวงหาความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระจากทีป่ รึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่ าจาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของ
บริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีส่ อดส่องดูแล ฝ่ายจัดการมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบต่อการจัดเตรียมงบการเงินของ
บริษั ท และผู้ ส อบบัญ ชีภ ายนอกมีห น้ า ที่ต รวจสอบงบการเงิน ดั ง กล่ า ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะ
กรรมการบริษัทรับทราบร่วมกันว่ า ฝ่า ยจัดการ ผู้ต รวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภ ายนอกมีทรัพยากรและเวลา
ตลอดจนข้อมูลความรูเ้ รือ่ งบัญชี การตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดทารายงานทางการเงินของ
บริษทั มากกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ฉะนัน้ บทบาทการสอดส่องดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ให้ป ระกัน
เป็ นพิเศษในงบการเงินและข้อมูลการเงินทีบ่ ริษทั นาเสนอให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และบุคคลอืน่ ๆ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิงานภายในขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบตามคาสังของคณะกรรมการ
่
บริษัท คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบการดาเนินงานของบริษทั โดยตรงต่อผูถ้ ือหุ้น ผู้มสี ่ วนได้เสีย และบุคคล
ทัวไป
่
คณะกรรมการบริษทั มีอานาจในการแก้ไข เปลีย่ นแปลง นิยามและคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ และคุณสมบัติ
ขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสานักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ บทบัญญัตขิ องกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4

หลักเกณฑ์และวิ ธีการสรรหากรรมการ
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความเห็นว่ าการสรรหากรรมการและการพิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการ สาหรับ
กิจการสื่อเป็ นเรื่องสาคัญ บริษัทฯ มีนโยบายกาหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทนของบริษัทฯ
(“คณะกรรมการสรรหาฯ”) เป็ นผูท้ าหน้าทีพ่ จิ ารณากลันกรองการสรรหากรรมการและก
่
าหนดค่ าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ทาหน้ าทีส่ รรหาบุคคลทีม่ คี วามเหมาะสมเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบวาระ โดยใช้เกณฑ์ความเหมาะสมของจานวนโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
รวมทัง้ ความเหมาะสมของขนาด ประเภทและความซับซ้อนของธุรกิจ ในการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลทีเ่ หมาะสม มี
ความรูป้ ระสบการณ์และความเชีย่ วชาญ เพือ่ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการกรรมการอิสระของบริษทั และกรรมการชุดย่อย
รวมถึง การพิจ ารณาค่ า ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ ด ย่ อ ยของบริษัท โดยใช้เ กณฑ์ ก ารเปรีย บเทีย บจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนถัวเฉลีย่ ตามขนาดธุรกิจทีใ่ กล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัว
ทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกาไรของบริษทั ฯ ประกอบการพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
ขออนุมตั ติ ่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ต่อไป
ในปี 2563 บริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อย เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการได้ โดยเสนอชื่อ
ผ่านคณะกรรมการบริษทั ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี ผถู้ อื หุน้ คือตัง้ แต่วนั ที่ 21 พฤศจิกายน 2562
ถึงวันที่ 21 มกราคม 2563 พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา ด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รบั การ
เสนอชือ่ ผลปรากฎว่า ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ ดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 5
ประกอบการพิ จารณาในวาระที่ 5 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกตามวาระ
ชื่อ
อายุ
การศึกษา

: นายสุธี ผ่องไพบูลย์
: 56 ปี
: - นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพว่าความ (อบรมรุ่น 2)
สภาทนายความแห่งประเทศไทย
- วิสามัญสมาชิกแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา พ.ศ.2531

ประเภทกรรมการที่เสนอ

: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตาแหน่ งปัจจุบนั

: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รบั แต่งตัง้

: 9 เมษายน 2561

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai-IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 54 ปี 2549

จานวนหุ้นที่ถือครอง (ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562)
: -ไม่ม-ี
การดารงตาแหน่ งปัจจุบนั ในบริษทั จดทะเบียนอื่น (1 บริษทั )
ธ.ค.2561 – ปจั จุบนั : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. อควา คอร์เปอเรชัน่
การดารงตาแหน่ งปัจจุบนั ในกิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน ( 1 แห่ง)
2542 – ปจั จุบนั : กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก.สานักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบูลย์
การเป็ นญาติ สนิ ทกับผูบ้ ริหาร / ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั / บริษทั ย่อย
: -ไม่ม-ี
การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
: -ไม่ม-ี
การส่วนได้เสียพิ เศษในวาระการประชุม
: -ไม่ม-ี
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จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2562
จานวนปี ที่เคยดารง
ตาแหน่ งกรรมการ
ถึงสิ้ น 31 ธันวาคม 2562
2 ปี
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561)

จานวนครังที
้ ่เข้าประชุมในปี 2562
คณะกรรมการสรร คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สามัญ
หาและพิจารณา
ตรวจสอบ
บริษทั
ผูถ้ ือหุ้น
ค่าตอบแทน
2/2

4/5
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5/8

1/1

วิ สามัญ
ผูถ้ ือหุ้น

2/2

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 5
ประกอบการพิ จารณาในวาระที่ 5 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกตามวาระ
ชื่อ
อายุ
การศึกษา

: นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย
: 43 ปี
: นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประเภทกรรมการที่เสนอ

: กรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การ

ตาแหน่ งปัจจุบนั

: กรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การ

วันที่ได้รบั แต่งตัง้

: 10 มีนาคม 2561

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai-IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 161 ปี 2562

จานวนหุ้นที่ถือครอง (ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562)
: -ไม่ม-ี
การดารงตาแหน่ งปัจจุบนั ในบริษทั จดทะเบียนอื่น
: -ไม่ม-ี
การดารงตาแหน่ งปัจจุบนั ในกิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน ( 8 แห่ง)
15 ม.ค. 2563 – ปจั จุบนั : ประธานกรรมการบริษทั
บจก. แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วสิ
6 ม.ค. 2563 – ปจั จุบนั : กรรมการบริษทั
บจก. แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วสิ
10 ก.ย.2562 – ปจั จุบนั : กรรมการบริษทั
บจก. สปริงนิวส์
ั
26 ส.ค.2562 – ปจจุบนั : กรรมการบริษทั
บจก. เนชัน่ ดิจทิ ลั คอนเทน
25 พ.ค.2561 – ปจั จุบนั : กรรมการบริษทั
บจก. เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชนั ่
2560 – ปจั จุบนั : กรรมการบริษทั
บจก. เอชเอ็นซี เพาเวอร์
2558 – ปจั จุบนั : อุปนายก
สถาบันทิศทางไท สานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์
ั
2554 – ปจจุบนั : เลขาธิการ
เครือข่ายเฝ้าระวังและพิทกั ษ์ปกป้องสถาบันฯ
ั
2552 – ปจจุบนั : นายกสมาคม
สมาคมวิทยุชุมชนเพื่อความเข้มแข็ง
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การเป็ นญาติ สนิ ทกับผูบ้ ริหาร / ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั / บริษทั ย่อย
: -ไม่ม-ี
การส่วนได้เสียพิ เศษในวาระการประชุม
: -ไม่ม-ี
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2562
จานวนปี ที่เคยดารงตาแหน่ ง
กรรมการ ถึงสิ้ น 31 ธันวาคม 2562
2 ปี
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561)

จานวนครังที
้ ่เข้าประชุมในปี 2562
คณะกรรมการบริษทั
สามัญผูถ้ ือหุ้น
วิ สามัญผูถ้ ือหุ้น

8/8

0/1
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 5
ประกอบการพิ จารณาในวาระที่ 5 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกตามวาระ
ชื่อ
อายุ
การศึกษา

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วีรวรรณ วรรุตม์
: 70 ปี
: ปริญญาโท, Instructional Media Technology,
Central Missouri State , U.S.A.
ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทกรรมการที่เสนอ

: กรรมการอิสระ

ตาแหน่ งปัจจุบนั

: กรรมการอิสระ

วันที่ได้รบั แต่งตัง้

: 23 ธันวาคม 2559

การอบรม

: สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ.)
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงของ ก.พ. (นบส รุ่น 60)
หลักสูตร Kaset Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูงกระบวนการยุตธิ รรม (บยส.รุ่น 1)
กระทรวงยุตธิ รรม

จานวนหุ้นที่ถือครอง (ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562)
-ไม่ม-ี
การดารงตาแหน่ งปัจจุบนั ในบริษทั จดทะเบียนอื่น
-ไม่ม-ี
การดารงตาแหน่ งปัจจุบนั ในกิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน ( 1 แห่ง)
2562 – ปจั จุบนั : คณบดีกติ ติมศักดิ ์ คณะนิเทศศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด
มิ.ย. 2558 - 2562 : คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด
2555 – 2560 : คณบดีคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด
การเป็ นญาติ สนิ ทกับผูบ้ ริหาร / ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั / บริษทั ย่อย

: -ไม่ม-ี
การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
: -ไม่ม-ี
การส่วนได้เสียพิ เศษในวาระการประชุม
: -ไม่ม-ี
26

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2562
จานวนปี ที่เคยดารงตาแหน่ ง
กรรมการ ถึงสิ้ น 31 ธันวาคม 2562
3 ปี 4 เดือน
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 )

จานวนครังที
้ ่เข้าประชุมในปี 2562
คณะกรรมการบริษทั
สามัญผูถ้ ือหุ้น
วิ สามัญผูถ้ ือหุ้น
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 5
ประกอบการพิ จารณาในวาระที่ 5 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกตามวาระ
ชื่อ
อายุ
การศึกษา

: นายศุทธิ ชยั บุนนาค
: 71 ปี
: - วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารสือ่ สารมวลชน
คณะวารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วารสารศาสตร์บณ
ั ฑิต คณะวารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรมินิเอ็มบีเอ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตรการผลิตรายการโทรทัศน์
- โรงเรียนการภาพยนตร์และโทรทัศน์ ประเทศออสเตรเลีย

ประเภทกรรมการที่เสนอ

: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รบั เสนอชื่อ

: 25 กุมภาพันธ์ 2563

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai-IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 82 ปี 2553

จานวนหุ้นที่ถือครอง (ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562)
: -ไม่ม-ี
การดารงตาแหน่ งปัจจุบนั ในบริษทั จดทะเบียนอื่น
: -ไม่ม-ี
การดารงตาแหน่ งปัจจุบนั ในกิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
: -ไม่ม-ี
การเป็ นญาติ สนิ ทกับผูบ้ ริหาร / ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั / บริษทั ย่อย
: -ไม่ม-ี

การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
: -ไม่ม-ี
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เอกสารแนบวาระที่ 7
รายละเอียดผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2563
ประจาปี 2562

ประจาปี 2563 ( ปี ที่เสนอ )

บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด

บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด

1)
1) นางศศิธร พงศ์อดิศกั ดิ ์
ผูส้ อบบัญชีรอั นุญาตเลขที่ 8802 หรือ
2) นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผูส้ อบบัญชีรอั นุญาตเลขที่ 5752 หรือ
3) นายธนิต โอสถาเลิศ
ผูส้ อบบัญชีรอั นุญาตเลขที่ 5155

1) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสติ
ผูส้ อบบัญชีรอั นุญาตเลขที่ 5565 หรือ
2) นางศศิธร พงศ์อดิศกั ดิ ์
ผูส้ อบบัญชีรอั นุญาตเลขที่ 8802 หรือ
3) นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผูส้ อบบัญชีรอั นุญาตเลขที่ 5752

โดย นางศศิ ธร พงศ์อดิ ศกั ดิ์ เป็นผูส้ อบบัญชีทล่ี งนามรับรองใน
งบการเงินของบริษทั ฯ เป็ นปี ที่ 2

โดย นางสาวพรทิ พย์ ริ มดุสิต เป็นผูส้ อบบัญชีทล่ี งนามรับรองใน
งบการเงินของบริษทั ฯ เป็ นปี ที่ 1

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีสาหรับบริษทั ฯและบริษทั ย่อย รวม 2 บริษทั
เป็นเงิน 1,850,000 บาท

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีสาหรับบริษทั ฯและบริษทั ย่อย รวม 4 บริษทั
เป็นเงิน 2,850,000 บาท

บริษทั ฯ ไม่มกี ารรับบริการอื่นจากสานักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัด
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีท่ี
ผูส้ อบบัญชีสงั กัดในรอบปีทผ่ี ่านมา

บริษทั ฯ ไม่มกี ารรับบริการอื่นจากสานักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัด
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบ
บัญชีสงั กัดในรอบปีทผ่ี ่านมา
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เอกสารแนบวาระที่ 7
รายละเอียดผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2563
ข้อมูลทัวไป
่
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวพรทิ พย์ ริมดุสิต
สัญชาติ : ไทย
สถานที่ทางาน : บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ตาแหน่ งหน้ าที่ในบริษทั : กรรมการบริหาร, ผูต้ รวจสอบบัญชี
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บธ.บ.)
- ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บช.บ.)
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณสมบัติ
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จานวนปี ที่ลงนามรับรองในงบการเงิ นของบริษทั : ประสบการณ์ในการทางาน
ประกอบวิชาชีพตัง้ แต่ปี 2539 และทางานร่วมกับบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด มากกว่า 20 ปี มีความรับผิดชอบ
ดังนี้
-

ให้บริการการสอบบัญชีทงั ้ บริษทั ข้ามชาติและบริษทั ในประเทศ ภายใต้มาตรฐานการบัญชีไทยและสากล (IFRS) ซึง่
ครอบคลุมหลายธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ โรงงานอุตสาหกรรม ค้าปลีกและอุปโภค บริโภค

- ประสบการณ์ ในการทางานกับบริษทั จดทะเบียนหลายแห่ง รวมถึงการนาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
การมีส่วนได้เสียอื่น นอกเหนื อจากการให้บริการด้านการสอบบัญชีกบั บริษทั บริษทั ย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้
ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว หรือนิ ติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทาให้ไม่ สามารถปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ได้อย่าง
อิ สระ
-

ไม่ม ี
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ข้อบังคับของบริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ ง คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน)
หมวด 4
การประชุมผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 29 การประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ให้จดั ขึน้ ณ ท้องทีอ่ นั เป็ นทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ของบริษทั หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ

ณ ทีอ่ น่ื ใดตามทีค่ ณะกรรมการจะกาหนด
ข้อ 30 ให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างน้อยปี ละหนึ่ง (1) ครัง้ การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” ซึง่ จะต้อง

จัดให้มขี น้ึ ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นให้เรียกว่า “การ
ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
ข้อ 31 ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด จะ

เข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้กรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ตอ้ งระบุเรื่องและ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่า วด้วยในกรณีเ ช่นนี้ให้ กรรมการจัดให้มกี าร
ประชุมภายใน 45 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณี ทีค่ ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุมภายในระยะเวลา ตามวรรคหนึ่งตามวรรคหนึ่งผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หลาย
ซึง่ เข้าชื่อการหรือผูถ้ อื หุน้ คนอื่นๆรวมกันได้จานวนหุน้ ตามทีบ่ งั คับไว้นนั ้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน
นับแต่วนั ทีค่ รบกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณี เช่นนี้ให้ถอื ว่าเป็ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีค่ ณะกรรมการ
เรียกประชุมโดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดให้มกี ารประชุมและอานวยความ
สะดวกตามสมควร
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสองครัง้ ใดจานวนผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 34 ของข้อบังคับนี้ผถู้ อื หุน้ ตามวรรคสองต้องร่วมกัน
รับผิดชอบ ชดใช้คา่ ใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั
ข้อ 32 ในการบอกกล่ า วเรีย กประชุม ผู้ถือหุ้น นัน้ ให้คณะกรรมการจัด ทาหนังสือนัด ประชุม ระบุ ส ถานที่ วัน เวลา

ระเบียบวาระการประชุม และเรือ่ งทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่า
เป็ นเรื่องทีเ่ สนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว
และจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ และนายทะเบียนบริษทั มหาชนจากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
และให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันและต้องไม่น้อยกว่าสาม
(3) วันก่อนวันประชุมด้วย
ข้อ 33 ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ ทัง้ นี้

การมอบฉันทะจะต้องทาเป็ นหนังสือและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่ง
ได้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผูร้ บั มอบฉันทะจะเข้าประชุม
31

หนังสือมอบฉันทะต้องเป็ นไปตามแบบทีน่ ายทะเบียนบริษทั มหาชนจากัดกาหนดไว้ซง่ึ อย่างน้อยต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี้
(ก) จานวนหุน้ ทีผ่ มู้ อบฉันทะถืออยู่
(ข) ชือ่ ผูร้ บั มอบฉันทะ และ
(ค) ครัง้ ทีข่ องการประชุมทีม่ อบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในการออกเสียงลงคะแนน ผูร้ บั มอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนคะแนนเสียงทีผ่ ถู้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูม้ อบ
ฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผรู้ บั มอบฉันทะจะแถลงต่อทีป่ ระชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผูม้ อบฉันทะ
เพียงบางคน โดยระบุชอ่ื ผูม้ อบฉันทะ และจานวนหุน้ ทีผ่ มู้ อบฉันทะถืออยูด่ ว้ ย
ข้อ 34 ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีจานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า

ยีส่ บิ ห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง (1/2) ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด ซึง่ ถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมือ่ ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัวโมง
่
จานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการเรียก
เพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื
หุน้ ร้องขอ ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่จาเป็ นต้องมีผถู้ อื หุน้ ตามจานวนทีจ่ ะกาหนดข้างต้นจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 35 ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยูห่ รือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่

ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานทีป่ ระชุม ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่
ได้ ให้ผถู้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมเลือกผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานทีป่ ระชุม
ข้อ 36 ให้ประธานที่ประชุมหรือบุ คคลซึ่งประธานที่ประชุมมอบหมายเป็ น ผู้ดาเนินการประชุมให้เป็ นไปตามลาดับ

ระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ทป่ี ระชุมจะมีมติให้เปลีย่ นลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เข้าร่วมประชุม
เมื่อทีป่ ระชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ถือ
หุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด อาจขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรื่อง
อืน่ นอกจากทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
ในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้
เสนอเพิม่ เติมตามวรรคสองไม่เสร็จแล้วแต่กรณี และจาเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณาออกไป ให้ทป่ี ระชุมกาหนด
สถานที่ วัน และเวลาทีจ่ ะประชุมในคราวต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา
และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทัง้ นี้ให้โฆษณาคาบอกกล่าว
นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันไม่น้อยกว่า (3) วันและต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม
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ข้อ 37 ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามจานวนหุน้ ทีต่ นถืออยู่ โดยหุน้ แต่ละ

หุน้ มีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุน้
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ มีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในเรือ่ งใด ผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
นัน้ เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ
ข้อ 38 มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้ชข้ี าดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีส ิ ทธิออกเสียง
ลงคะแนน เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้หรือกรณีอ่นื ทีก่ ฎหมายกาหนด ในกรณีทค่ี ะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
ข้อ 39 การวินิจฉัยชีข้ าดเรื่องดังต่อไปนี้ จะต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมด

ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การเพิม่ หรือลดทุนของบริษทั
(ข) การออกและเสนอขายหุน้ กู้
(ค) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษทั
(ง) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญ
(จ) การมอบหมายให้บุคคลอืน่ เข้าจัดการธุรกิจของบริษทั
(ฉ) การควบรวม หรือเลิกบริษทั
(ช) การรวมกิจการกับบุคคลอืน่ โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ซ) กิจการอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายกาหนด
ข้อ 40 ในการประชุมสามัญประจาปี ผถู้ อื หุน้ ให้มกี จิ การอันพึงกระทาดังนี้
(ก) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่ สนอต่อทีป่ ระชุมเกีย่ วกับการดาเนินกิจการของบริษทั ในรอบปี ท่ี

(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)

ผ่านมา
พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
พิจารณาจัดสรรเงินกาไรและจ่ายเงินปนั ผล (ถ้ามี)
พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชี และ
กิจการอืน่ (ถ้ามี)
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 8

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิ ธีปฏิ บตั ิ
ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
1. กรณี เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- ผูถ้ อื หุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง หรือ บัตรประจาตัว
ข้าราชการฉบับจริงเพือ่ ลงทะเบียน
- ผูถ้ อื หุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงบัตรประจาตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือ
เอกสารทีใ่ ช้แทนหนังสือเดินฉบับจริงเพือ่ ลงทะเบียน
- กรณีมกี ารแก้ไขชือ่ -ชือ่ สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
2. กรณี มอบฉันทะ
- ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะทีแ่ นบมาพร้อมนี้
- ผูม้ อบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ทจ่ี ะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกาหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน
ตามความประสงค์ของผูม้ อบฉันทะ
- ให้ผรู้ บั มอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานทีป่ ระชุมและ/หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากประธานก่อน
เวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือ ขีดลบข้อความทีส่ าคัญ ผูม้ อบ
ฉันทะต้องลงนามกากับไว้ทกุ แห่ง
- หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
เอกสารที่ ต้องใช้ในการมอบฉันทะ
 กรณี ผ้ม
ู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติ ไทย :
ภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการ ของผูม้ อบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผูม้ อบฉันทะ


กรณี ผ้มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติ ต่างด้าว :
ภาพถ่ายใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทางหรือเอกสารทีใ่ ช้แทนหนังสือเดินทางของผูม้ อบฉันทะ
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ



กรณี ผ้มู อบฉันทะเป็ นนิ ติบคุ คล :
 นิ ติบคุ คลสัญชาติ ไทย : สาเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่ วยงานทีม่ อี านาจรับรอง
ทีไ่ ด้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึง่ รับรองความถูกต้องโดยบุคคลผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อของนิตบิ ุคคลนัน้ ๆ และ
สาเนาภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลทีไ่ ด้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองความ
ถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
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 นิ ติบุคคลสัญชาติ ต่างด้าว : ผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษทั ใน
หนังสือมอบฉันทะ และสาเนาภาพถ่ายทีล่ งนามรับรอง หนังสือเดินทาง ของผูม้ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลนัน้
 กรณีการใช้พมิ พ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อให้พมิ พ์ลายนิ้วหัวแม่มอื ซ้ายและเขียนข้อความกากับไว้ว่า
“ลายพิมพ์หวั แม่มอื ซ้ายของ ...............” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็ นลายพิมพ์น้ิวมืออันแท้จริงของผูน้ นั ้
และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการของพยานลงนามรับรองสาเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
 ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ถ้าผูถ้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง ผูถ้ อื หุน้ อาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษทั ฯ เป็ นผูอ้ อกเสียงลงคะแนนแทนได้
 ผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะทีไ่ ด้จดั ทาขึน้
และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทก่ี ล่าวข้างต้นไปยังสานักเลขานุ การบริษทั ฯ พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้อง โดยส่งถึงบริษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน


กรณี การมอบฉั นทะของผู้ถือหุ้นที่ เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คสั โตเดี ยน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผู้รบั ฝากและดูแลหุ้น ให้แสดงเอกสาร ดังนี้ :

เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
1) หนังสือมอบฉันทะ. ซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชือ่ ของผูม้ ี อานาจกระทาการแทนของคัส
โตเดียน (Custodian) ซึง่ เป็ นผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันนทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูม้ อี านาจกระทาการแทน
ของคัสโตเดียน (Custodian) ซึง่ ลงนามในฐานะผูม้ อบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ทีย่ งั ไม่หมดอายุ ของผูม้ อี านาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน(Custodian) และลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้อง
เอกสารหลักฐานจากผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ
1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล และมีขอ้ ความ
แสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบอานาจมีอานาจกระทาการแทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ทีย่ งั ไม่หมดอายุ ของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล และลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้อง
เอกสารหลักฐานจากผูร้ บั มอบฉันทะ
ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรประจาตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ทีย่ งั ไม่หมดอายุ ของผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
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3. กรณี ผ้ถู ือหุ้นถึงแก่กรรม :
ให้ผจู้ ดั การมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าร่วมประชุมแทนโดยจะต้องมีเอกสารคาสังศาล
่
แต่งตัง้ ให้เป็ นผูจ้ ดั การมรดก ซึง่ ลงนามรับรองโดยผูม้ อี านาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม มาแสดงเพิม่ เติมด้วย
4. กรณี ผ้ถู ือหุ้นเป็ นผู้เยาว์ :
ให้บดิ า-มารดา หรือผูป้ กครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผอู้ ่เื ข้าร่วมประชุมแทน โดย
จะต้องนาสาเนาทะเบียนบ้านของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูเ้ ยาว์มาแสดงเพิม่ เติมด้วย
5. กรณี ผ้ถู ือหุ้นเป็ นผู้ไร้ความสามารถ หรือ ผู้เสมือนไร้ความสามารถ :
ให้ผอู้ นุบาลหรือผูพ้ ทิ กั ษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคาสัง่
ศาลแต่งตัง้ ให้เป็ นผูอ้ นุ บาลหรือผูพ้ ทิ กั ษ์ ซึง่ ลงนามรับรองโดยผูม้ อี านาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดง
เพิม่ เติมด้วย
การลงทะเบียน
เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ จะเปิ ดรับลงทะเบียนก่อนเริม่ การประชุม 1 ชัวโมง
่ หรือ ตัง้ แต่ เวลา 9.00 น. เป็ นต้นไป
การออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาโดยเปิ ดเผย โดยให้นับหุน้ หนึ่งหุน้ มีเสียงหนึ่งเสียง และมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- ในกรณีป กติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีส ิทธิออกเสีย งลงคะแนน ถ้า มี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
- ในกรณีอน่ื ซึง่ มีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษทั ฯ กาหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดาเนินการให้
เป็ น ไปตามที่กาหนดนัน้ โดยประธานในที่ประชุม จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ป ระชุม รับทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ หรือแต่งตัง้ กรรมการ
เข้าใหม่ บริษัทกาหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สทิ ธิออกเสียงเลือกตัง้ กรรมการหรือแต่งตัง้ กรรมการเป็ น
รายบุคคล
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามทีผ่ มู้ อบฉันทะระบุ
ไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้
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ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิ สระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
: นายพรชัย เรืองหทัยนนท์
: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
: 61 ปี
อายุ
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการเงินและการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
หลักสูตรประกาศนียบัตรสาหรับกรรมการ DCP รุ่น 263 ปี 2561
ชื่อ
ตาแหน่ ง

จานวนหุ้นที่ถือครอง
ณ วันที่ 26 พฤศจิ กายน 2562

: -ไม่ม-ี

วันที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ

: 9 เมษายน 2561

การดารงตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่น : -ไม่ม-ี
การดารงตาแหน่ งในกิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
2561 : ทีป่ รึกษา และพัฒนาระบบงานบัญชี และการเงิน
บจก.ไทยซิ น แมนูแฟคเจอริ่ง
2559 - 2560 : ผูค้ วบคุมการเงิน
บจก.เอทีเอ แคสติ้ ง เทคโนโลยี
2557 - 2558 : ผูอ้ านวยการฝา่ ยการเงิน
บจก.ธันเดอร์ ออยล์ฟีลด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
2554 - 2556 : ผูจ้ ดั การพัฒนาระบบบัญชี
บจก.ไทยเซกิ ซุย โฟม
2551 - 2553 : ผูจ้ ดั การ การเงินโครงการ
บจก.คลัฟฟ์ (ประเทศไทย)
2547 - 2551 : ผูจ้ ดั การ บัญชีและการเงิน
บจก.ออย สเททส์ อิ นดัสทรีส่ ์ (ประเทศไทย)
2544 - 2546 : ผูจ้ ดั การ บัญชีและการเงิน
บจก.ดาน่ า สไปเซอร์ (ประเทศไทย)
2539 - 2543 : ผูจ้ ดั การพัฒนาระบบบัญชี
บจก.ซัมมิ ท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง
2533 - 2538 : ผูจ้ ดั การ บัญชีและการเงิน
บจก. น้าตาลราชบุรี
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การดารงตาแหน่ งในกิจการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
: -ไม่ม-ี
การส่วนได้เสียพิ เศษในวาระการประชุม
: -ไม่ม-ี
ลักษณะความสัมพันธ์
ประเภทความสัมพันธ์
การเป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร / ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั / บริษทั ย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้ กบั บริษทั / บริษทั ใหญ่ / บริษทั ย่อย / บริษทั ร่วม /
หรือนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบนั ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
1. เป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั
เงินเดือนประจา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์
-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2562
จานวนปี ที่เคยดารง
ตาแหน่ งกรรมการ
ถึงสิ้ น 31 ธันวาคม 2562
2 ปี
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561)

จานวนครังที
้ ่เข้าประชุมในปี 2562
คณะกรรมการสรร คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สามัญ
หาและพิจารณา
ตรวจสอบ
บริษทั
ผูถ้ ือหุ้น
ค่าตอบแทน
2/2

5/5
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1/1

วิ สามัญ
ผูถ้ ือหุ้น

2/2

แบบแจ้งการประชุม
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Notification of Meeting

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
NATION BROADCASTING CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

เรื่อง

วันที่

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

Subject

23 เมษายน 2563

Date

เรียน

สัญชาติ

To

Nationality

บ้านเลขที่

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์

Address

Shareholder’s Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ

Attachment

Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น/หน่วย

Holding the total amount of

shares/units

หุ้นสามัญ

หุ้น/หน่วย

Ordinary share

shares/units

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น/หน่วย

Preferred share

shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information

https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocu
ment.do?symbol=NBC&date=200423

วันที่ประชุม

: วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น.

Meeting Date :

Thursday, April 23, 2020 at 10:00 hrs.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมชั้น 9 ห้อง B อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ
Meeting Venue : The Conference Room, 9 Fl., Room B, Interlink Tower, Debaratana Rd., Bangna-Tai, Bangna, Bangkok

ข้าพเจ้า..........................................................................................เป็น[ ]ผู้ถือหลักทรัพย์ [ ]หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We

am/are shareholder or proxy of a shareholder

ของ

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

of

NATION BROADCASTING CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน........................................................ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
which the identification (ID) number

attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ............................................................ผู้เข้าประชุม
Meeting Attendee

Sign

( ........................................................... )
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม
สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริง
พร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน
ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR
Code หรือ URL https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=NBC&date=200423 หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เว็บไซต์: www.nbc.co.th / โทร 02-338-3291 ต่อ - / email : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999
For your convenience, shareholders or proxies wishing to attend the meeting, kindly present this document to a registration staff at the meeting for registration.
For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or driving license or government official identification card or
passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.
The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL
https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=NBC&date=200423
You can also contact the issuer for the annual report
Website : www.nbc.co.th /Tel. +66 2-338-3291 Ext. - / email : For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
Proxy Form A
เขียนที่ ...........................................................
Written at
วันที.่ ....... เดือน ...................... พ.ศ. ..............
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า .............................................................................................................. สัญชาติ..........................................................
I / We
Nationality
อยู่บา้ นเลขที่ .............................................. ถนน ..................................................... ตาบล / แขวง.....................................................................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
อาเภอ / เขต .............................................. จังหวัด ................................................... รหัสไปรษณีย.์ ...................................................................
Amphur / Khet
Province
Postal Code
(2) เป็นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม ..................................................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..................................................... เสียง ดังนี้
Holding the total amount of
shares and having the right to vote equal to
votes as
follows:
หุน้ สามัญ ............................................................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................................................เสียง
Ordinary share
shares and having the right to vote equal to
votes
หุน้ บุรมิ สิทธิ ........................................................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................................................ เสียง
Preferred share
shares and having the right to vote equal to
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1) ..........................................................................................................................................................อายุ ........................... ปี
age
years
อยู่บา้ นเลขที่ ............................... ถนน .......................................... ตาบล / แขวง ..................................... อาเภอ / เขต ...................................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด........................................ รหัสไปรษณีย์ ............................. หรือ
Province
Postal Code
or
(2) ..........................................................................................................................................................อายุ ........................... ปี
age
years
อยู่บา้ นเลขที่ ............................... ถนน .......................................... ตาบล / แขวง ..................................... อาเภอ / เขต ...................................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด........................................ รหัสไปรษณีย์ ............................. หรือ
Province
Postal Code
or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
ประจาปี 2563 ของบริษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีท่ี 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 9
ห้อง B อาคารอินเตอร์ลงิ ค์ ถนนเทพรัตน ก.ม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือทีจ่ ะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลาและสถานทีอ่ ่นื
ด้วย
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Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders
of Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited on Thursday 23, April 2020 at 10 A.M., at the Conference Room, 9th Floor ,
Room B ,Interlink Tower , Debaratna Road, Bangna-Tai Sub-District, Bangna District, Bangkok 10260 or such other date, time and place as
the Meeting may be adjourned.
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves.

ลงชือ่ / Signed ............................................................................................. ผูม้ อบฉันทะ / Grantor
(..........................................................................................)

ลงชือ่ / Signed ............................................................................................. ผูร้ บั มอบฉันทะ / Grantor
(..........................................................................................)

ลงชือ่ / Signed ............................................................................................. ผูร้ บั มอบฉันทะ / Grantor
(..........................................................................................)

หมายเหตุ / Remarks
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ ข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้
ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
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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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 11 / Attached Document No.11
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท / affix duty stamp 20 baht)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)
เขียนที่
Written at
วันที่
Date

เดือน
Month

(1)

ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บา้ นเลขที่
Address

(2)

เป็นผูถ้ อื หุน้ ของ บริ ษทั เนชั ่น บรอดแคสติ้ ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
being a shareholder of Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
holding the total amount of
shares and have the rights to vote equal to
 หุน้ สามัญ
หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
ordinary share
shares and have the right to vote equal to
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
preference share
shares and have the right to vote equal to

(3)

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
nationality

เสียง ดังนี้
votes as follows:
เสียง
votes
เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ก็ได้ โดยมีประวัตติ ามเอกสารแนบ)
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. ชือ่
นายพรชัย เรืองหทัยนนท์
อายุ 61 ปี อยู่บา้ นเลขที่ 140-142 ซอยสาทร 11
Name Mr. Pornchai Reonghathainont , Independent Director and Member of the Audit Committee , Age 61 years,
residing at 140-142 Soi Sathorn 11
ถนน
ตาบล/แขวง
ยานนาวา
อาเภอ/เขต
สาทร
Road
Tambol/Khwaeng Yannawa
Amphur/Khet Sathorn
จังหวัด
กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์
10120
หรือ
Province
Bangkok
Postal Code
10120
or

.

 2. ชื่อ

.

Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
Age
years , residing at
ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

.

.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563
ในวันพฤหัสบดีท่ี 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 9 ห้อง B อาคารอินเตอร์ลงิ ค์ ถนนเทพรัตน ก.ม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders of Nation
Broadcasting Corporation Public Company Limited on Thursday 23, April 2020 at 10 a.m., at the Conference Room, 9th Floor, Room B ,Interlink Tower,
Debaratna Road, Bangna-Tai Sub-District, Bangna District, Bangkok 10260 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.
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(4)

ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี้ ดังนี้.I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows:
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกประการตามทีเ่ ห็นสมควร 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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

วาระที่ 1
Agenda 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิ กายน 2562
To consider and certify Minutes the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2019 which was held on
November 18, 2019.
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes

วาระที่ 2
Agenda 2

รับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั สาหรับปี 2562
To acknowledge the Company’s operating result for the year 2019.

วาระที่ 3
Agenda 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจาปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
To consider approving the Company’s financial statements, ended December 31,2019.
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 4
Agenda 4

อนุมตั ิ งดการจัดสรรกาไรสุทธิ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงิ นปันผลจากผลการดาเนิ นงานประจาปี 2562
To consider no allocation of net profit as legal reserve and the omission of the dividend payment from the operating
result for the year 2019.
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes

วาระที่ 5
Agenda 5

พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกตามวาระ
To consider and approve the appointment of directors to replace those who completed the terms
 เห็นด้วยกับการแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
Approve the election of the entire Board of Directors,

เสียง

 เห็นด้วยกับการแต่งตัง้ กรรมการรายบุคคล ดังนี้
Approve the election of the individual certain directors as follows:
5.1 ชื่อกรรมการ : นายสุธี ผ่องไพบูลย์
Name of Director : Mr.Sutee Phongpaiboon
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

เสียง  งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

เสียง  งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

เสียง  งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

5.2 ชื่อกรรมการ : นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย
Name of Director : Mr. Chatchai Pokogwai
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

5.3 ชื่อกรรมการ : ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วีรวรรณ วรรุตม์
Name of Director : Assistant Professor Veerawan Vararuth
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
Approve
votes
Disapprove
5.4 ชื่อกรรมการ : นายศุทธิ ชยั บุนนาค
Name of Director : Mr.Suthichai Bunnag
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove
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วาระที่ 6
Agenda 6

พิ จารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563
To consider and determine the remuneration of directors for the year 2020.
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 7 พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563
Agenda 7 To consider and approve the appointment of Company’s auditors and the determination of audit fee for the year 2020.
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
วาระที่ 8
Agenda 8

(5)

(6)

พิ จารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
To consider any other matters (if any)
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
Approve
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถอื ว่า การลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการ
ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
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.
ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมมีการพิจารณาเ ลือกลงมติใน
เรื่องในนอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลง
มติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
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.

กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทม่ี ผี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถอื เสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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......................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(......................................................................................)
Signed

Appointer

ลงชื่อ.....................................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(....................................................................................)
Signed

Proxy

หมายเหตุ
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผูถ้ อื หุน้ จะมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุน้ ทีร่ ะบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจานวนทีร่ ะบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
3. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
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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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 วันพฤหัสบดีท่ี 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 9 ห้องB อาคารอินเตอร์ลงิ ค์ ถนน
เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือทีจ่ ะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 23 , 2020 , at10.00 a.m., at the Conference Room, 9 Floor, Room
B ,Interlink Tower , Debaratana Road, Bangna-Tai Sub-District, Bangna District, Bangkok. 10260, or such other date, time and place as
the meeting may be held.
 วาระที…
่ ……………..…… เรื่อง…………………….……………………………………………………………………………...

Agenda item no. ……….... Re : …………………………………………………………………………………………...………
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที…
่ ……………..…… เรื่อง…………………….……………………………………………………………………………...

Agenda item no. ……….... Re : …………………………………………………………………………………………...………
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที…
่ ……………..…… เรื่อง…………………….……………………………………………………………………………...

Agenda item no. ……….... Re : …………………………………………………………………………………………...………
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 11 / Attached Document No.11
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท / affix duty stamp 20 baht)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Proxy (Form C.)
(ใช้เฉพาะกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ทีป่ รากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้ )
(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian inThailand to be a share depository and keeper)

เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้
Shareholder registration number

เขียนที่
Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ

อยู่บา้ นเลขที่

I/We

Nationality

Address

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

Road

Tambol/Kwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Province

Postal Code

ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั

As the custodian of

เป็นผูถ้ อื หุน้ ของ บริ ษทั เนชั ่น บรอดแคสติ้ ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

Being a shareholder of Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited

โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม

holding the total amount of

 หุน้ สามัญ

ordinary share

 หุน้ บุรมิ สิทธิ
preference share

หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี้

หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

shares and have the right to vote equal to

votes

หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

shares and have the rights to vote equal to

votes as follows:

shares and have the right to vote equal to

votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ก็ได้ โดยมีประวัตติ ามเอกสารแนบ)

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. ชือ่
Name

อายุ

ปี อยู่บา้ นเลขที่

Age

years, residing at

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

หรือ

Province

Postal Code

or

ชือ่

อายุ

ปี อยู่บา้ นเลขที่

Name

Age

years, residing at

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Province

Postal Code
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 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษทั คือ นายพรชัย เรืองหทัยนนท์
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company is Mr. Pornchai Reonghathainont

(รายละเอียดประวัตกิ รรมการอิสระปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 9. ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 )
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 9. of the Notice of thethe 2020
Annual General Meeting of Shareholders)

ทัง้ นี้ ในกรณีทก่ี รรมการอิสระผูร้ บั มอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระทีเ่ หลือเป็นผูร้ บั มอบฉันทะแทน
กรรมการอิสระทีไ่ ม่สามารถเข้าประชุม
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.

เป็นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือ่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 9 ห้อง B อาคารอินเตอร์ลงิ ค์ ถนนเทพรัตน ก.ม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260 หรือทีจ่ ะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders of Nation
Broadcasting Corporation Public Company Limited on Thursday 23, April 2020 at 10 a.m., at the Conference Room, 9th Floor, Room B ,Interlink
Tower, Debaratna Road, Bangna-Tai Sub-District, Bangna District, Bangkok 10260 or such other date, time and place as the Meeting may be
adjourned.
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี้ ดังนี้
I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows:
 มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ อื และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
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:

 หุน้ สามัญ

หุน้

ordinary share

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares and have the right to vote equal to

 หุน้ บุรมิ สิทธิ

หุน้

preference share
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้ หมด เสียง
Total voting right votes

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares and have the right to vote equal to

เสียง

เสียง
votes

เสียง
votes

votes

(4) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี้ ดังนี้. I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิ กายน 2562
Agenda 1 To consider and certify Minutes the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2019 which was held on
November 18, 2019.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั สาหรับปี 2562
Agenda 2 To acknowledge the Company’s operating result for the year 2019.
(ไม่มกี ารลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)
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เสียง
votes

วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจาปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
Agenda 3 To consider approving the Company’s financial statements, ended December 31,2019.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 4 อนุมตั ิ งดการจัดสรรกาไรสุทธิ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงิ นปันผลจากผลการดาเนิ นงานประจาปี 2562
Agenda 4 To consider no allocation of net profit as legal reserve and the omission of the dividend payment from the operating
result for the year 2019.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 5 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกตามวาระ
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those who completed the terms.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วยกับการแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด

เสียง
votes

Approve the election of the entire Board of Directors,

 เห็นด้วยกับการแต่งตัง้ กรรมการรายบุคคล ดังนี้

Approve the election of the individual certain directors as follows:

5.1 ชื่อกรรมการ : นายสุธี ผ่องไพบูลย์
Name of Director : Mr.Sutee Phongpaiboon
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

5.2 ชื่อกรรมการ : นายฉัตรชัย ภูโ่ คกหวาย
Name of Director : Mr. Chatchai Pokogwai
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove
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เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

5.3 ชื่อกรรมการ : ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วีรวรรณ วรรุตม์
Name of Director : Assistant Professor Veerawan Vararuth
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

5.4 ชื่อกรรมการ : นายศุทธิ ชยั บุนนาค
Name of Director : Mr.Suthichai Bunnag
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 6 พิ จารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563
Agenda 6 To consider and determine the remuneration of directors for the year 2020.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 7 พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563
Agenda 7 To consider and approve the appointment of Company’s auditors and the determination of audit fee for the year 2020.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes
Disapprove
votes Abstain
วาระที่ 8 พิ จารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda 8 To consider any other matters (if any)
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร

เสียง
votes

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

 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย
Approve

(5)

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถอื ว่า การลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการ
ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
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.
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(6)

ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมมีการพิจารณาเ ลือกลงมติใน
เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลง
มติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
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.

กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทม่ี ผี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถอื เสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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.....................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(......................................................................)
Signed
Appointer
ลงชื่อ....................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(....................................................................)
Signed
Proxy
ลงชื่อ....................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(....................................................................)
Signed
Proxy
ลงชื่อ....................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(....................................................................)
Signed
Proxy

หมายเหตุ
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผรู้ บั มอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผูถ้ อื หุน้ จะมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุน้ ทีร่ ะบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจานวนทีร่ ะบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
3. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
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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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 วันพฤหัสบดีท่ี 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 9 ห้องB อาคารอินเตอร์ลงิ ค์ ถนน
เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือทีจ่ ะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 23 , 2020 , at10.00 a.m., at the Conference Room, 9 Floor, Room
B ,Interlink Tower , Debaratana Road, Bangna-Tai Sub-District, Bangna District, Bangkok. 10260, or such other date, time and place as
the meeting may be held.
 วาระที…
่ ……………..…… เรื่อง…………………….……………………………………………………………………………...

Agenda item no. ……….... Re : …………………………………………………………………………………………...………
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที…
่ ……………..…… เรื่อง…………………….……………………………………………………………………………...

Agenda item no. ……….... Re : …………………………………………………………………………………………...………
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที…
่ ……………..…… เรื่อง…………………….……………………………………………………………………………...

Agenda item no. ……….... Re : …………………………………………………………………………………………...………
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร

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

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

Abstain

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 12
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บริษทั เนชั ่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
1858/57-62 ชัน้ 12A ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร : 0-2338-3645 แฟกซ์ : 0-2338-3973

