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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 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 ..................................................... 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
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
ประจาปี 2564 ของบริษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ในวัน ศุกร์ท่ี 9 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 9 ห้อง
B อาคารอินเตอร์ลงิ ค์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือทีจ่ ะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders
of Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited on Friday, April 9, 2021 at 1.00 P.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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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
Proxy Form B
เขียนที่ ...........................................................
Written at
วันที.่ ....... เดือน ...................... พ.ศ. ..............
Date
Month
Year

(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)

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
นายสุธี ผ่องไพบูลย์
อายุ 57 ปี อยู่บา้ นเลขที่ 198 ซ.เจริญมิตร
.
Name Mr. Sutee Phongpaiboon , Independent Director and Chairman of the Audit Committee,Chairman of the Nomination
and Remuneration Committee., Age 57 years, residing at 198 Soi Charoenmit
ถนน
สุขมุ วิท 71
ตาบล/แขวง
พระโขนงเหนือ
อาเภอ/เขต
วัฒนา
.
Road
Sukhumvit 71
Tambol/Khwaeng Phrakhanong-nuea
Amphur/Khet Wattana
จังหวัด
กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์
10110
หรือ
Province
Bangkok
Postal Code
10110
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 2564
ในวันศุกร์ท่ี 9 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 9 ห้อง B อาคารอินเตอร์ลงิ ค์ ถนนเทพรัตน 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 2021 Annual General Meeting of Shareholders of Nation
Broadcasting Corporation Public Company Limited on Friday, April 9, 2021 at 1.00 p.m., at the Conference Room, 9th Floor, Room B ,Interlink Tower,
ebaratna 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 จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563
To consider and certify minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders which was held on October 29,
2020
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes Abstain

วาระที่ 2
Agenda 2

รับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั สาหรับปี 2563
To acknowledge the Company’s operational results for the year 2020
(ไม่มกี ารลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3
Agenda 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ น สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
To consider and approve the Company’s financial statements for the fiscal year ended December 31, 2020
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain

เสียง
votes

เสียง
votes

วาระที่ 4
Agenda 4

พิ จารณาอนุมตั ิ งดการจัดสรรกาไรสุทธิ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงิ นปันผลจากผลการดาเนิ นงานประจาปี 2563
To consider and approve the omission of the allocation of net profit as legal reserve and the omission of the dividend
payment from the operational results for the year 2020
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes

วาระที่ 5
Agenda 5

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
To consider and approve the appointment of directors in replacement of the directors who retire by rotation
 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 : นายฉาย บุนนาค
Name of Director : Mr. Shine Bunnag
 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 : นางสาวนริ ศรา ศรีสนั ต์
Name of Director : Miss. Narissara Srisunt
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

5.3 ชื่อกรรมการ : นายชาลี ดิ ษฐลักษณ
Name of Director : Mr. Chalie Dithaluksana
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes
Disapprove

5.4 ชื่อกรรมการ : นางสาวอรอร อัครเศรณี
Name of Director : Miss. Aura-Orn Akrasanee
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove
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วาระที่ 6
Agenda 6

พิ จารณาอนุมตั ิ การกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564
To consider and approve the determination of the remuneration of directors and sub-committees for the year 2021
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes

วาระที่ 7 พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2564
Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of audit fee for the year 2021
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
วาระที่ 8
Agenda 8

พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 21. เรือ่ งการประชุมคณะกรรมการ และข้อ 30. เรื่องการประชุมผูถ้ ือหุ้น
To consider and approve the amendment to Article 21., with respect to the Board of Directors’ Meeting, and Article 30.,
with respect to the Shareholders’ Meeting, of the Articles of Association of the Company
 เห็นด้วย
Approve

วาระที่ 9
Agenda 9

เสียง
votes

เสียง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

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

เสียง  งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

(5)

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.

(6)

ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมมีการพิจารณาเลือกลงมติใน
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 มอบฉันทะไม่ออกเสีย งตามทีข่ 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
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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.

72

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
ในการประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2564 วัน ศุ กร์ท่ี 9 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้อ งประชุ ม ชัน้ 9 ห้อ งB อาคารอิน เตอร์ล ิง ค์
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือทีจ่ ะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
At the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 9, 2021 at 1.00 p.m., at the Conference Room, 9th 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

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 เนชัน่ บรอดแคสติ้ ง คอร์ปอเรชั ่น 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 have the rights to vote equal to

votes as follows:

ordinary share

shares and have the right to vote equal to

votes

หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

shares and have the right to vote equal to

votes

 หุน้ สามัญ

 หุน้ บุรมิ สิทธิ
preference share

หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

(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 นายสุธี ผ่องไพบูลย์
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company is Mr. Sutee Phongpaiboon
(รายละเอียดประวัตกิ รรมการอิสระปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 9. ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564)
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 9. of the Notice of thethe 2021
Annual General Meeting of Shareholders)
ทัง้ นี้ ในกรณีทก่ี รรมการอิสระผูร้ บั มอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระทีเ่ หลือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะแทนกรรมการ
อิสระทีไ่ 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.
เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ในวันศุกร์ท่ี 9 เมษายน
2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 9 ห้อง B อาคารอินเตอร์ลงิ ค์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of Nation
Broadcasting Corporation Public Company Limited on Friday, April 9, 2021 at 1.00 p.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 จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563
Agenda 1 To consider and certify minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders which was held on October 29, 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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั สาหรับปี 2563
Agenda 2 To acknowledge the Company’s operational results for the year 2020
(ไม่มกี ารลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)
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เสียง
votes

วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ น สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
Agenda 3 To consider and approve the Company’s financial statements for the fiscal year ended December 31, 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 4 พิ จารณาอนุมตั ิ งดการจัดสรรกาไรสุทธิ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงิ นปันผลจากผลการดาเนิ นงานประจาปี 2563
Agenda 4 To consider and approve the omission of the allocation of net profit as legal reserve and the omission of the dividend
payment from the operational results 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 5 พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors in replacement of the directors who retire by rotation
 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 : นายฉาย บุนนาค
5.1 Name of Director : Mr. Shine 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

5.2 ชื่อกรรมการ : นางสาวนริ ศรา ศรีสนั ต์
5.2 Name of Director : Miss. Narissara Srisunt
 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 : นายชาลี ดิ ษฐลักษณ
5.3 Name of Director : Mr. Chalie Dithaluksana
 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 : นางสาวอรอร อัครเศรณี
5.4 Name of Director : Miss. Aura-Orn Akrasanee
 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 จารณาอนุมตั ิ การกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564
Agenda 6 To consider and approve the determination of the remuneration of directors and sub-committees for the year 2021
 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 จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2564
Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of audit fee for the year 2021
 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 8 พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 21. เรื่องการประชุมคณะกรรมการ และข้อ 30. เรื่องการประชุมผูถ้ ือหุ้น
Agenda 8 To consider and approve the amendment to Article 21., with respect to the Board of Directors’ Meeting, and Article 30.,
with respect to the Shareholders’ Meeting, of the Articles of Association of the Company.
 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
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เสียง
votes

วาระที่ 9 พิ จารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda 9 To consider any other matters (if any)
 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
(5)

(6)

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.
ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมมีการพิจารณาเ ลือกลงมติใน
เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ 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 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
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 วันศุ กร์ท่ี 9 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 9 ห้อ งB อาคารอิน เตอร์ลงิ ค์
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือทีจ่ ะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
At the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 9, 2021 at 1.00 p.m., at the Conference Room, 9th 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

