หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น

ประจาปี 2564

บริษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม ชัน้ 9 ห้อง B อาคารอินเตอร์ลงิ ค์ ทาวเวอร์
ถนนเทพรัตน (ก.ม.4.5) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

หมายเหตุ :
1. เปิ ดรับลงทะเบียน เวลา 12.00 น.
2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนาแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาในวันประชุม
3. บริษทั ฯ ขอแจ้ง "งดแจกของชาร่วย ในงานประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2564"

มาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สานักงาน ก.ล.ต.และหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสนับสนุ นให้ท่านผูถ้ อื หุน้
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง (รายละเอียดกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะปรากฎในหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ฉบับนี้)
บริษทั ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดงั กล่าว จึงจะจัดให้มมี าตรการต่างๆ เพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาด ร่วมทัง้ การตรวจวัดอุณหภูมริ ่างกายของผูเ้ ข้าร่วม
ประชุม และขอความร่วมมือท่านโปรดสวมหน้ากากอนามัยในการเข้าประชุม
ทัง้ นี้ บริษทั ขอสงวนสิทธิการเข้าร่วมประชุม หากท่านหรือผูร้ บั มอบฉันทะมีอุณหภูมริ ่างกายตัง้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึน้ ไป ตามคาแนะนาของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 18 มีนาคม 2564
เรือ่ ง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564

เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1.
2.
3.
4.
5.

สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563
นิยามกรรมการอิสระ
บทบาทและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหากรรมการ
ประวัติข องบุ คคลที่ได้ร ับ การเสนอชื่อ ให้เ ข้า ด ารงต าแหน่ ง กรรมการแทนกรรมการที่ พ้น จาก
ตาแหน่งตามวาระ
6. รายละเอียดเกีย่ วกับผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชือ่ เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564
7. ข้อบังคับของบริษทั หมวด 4 การประชุมผูถ้ อื หุน้
8. เงือ่ นไข หลักเกณฑ์ และวิธปี ฏิบตั ใิ นการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ การมอบฉันทะ และการออกเสียง
ลงคะแนน
9. ประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
10. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและรายงานประจาปี 2563 ในรูปแบบ QR Code
11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค
12. แผนทีแ่ สดงสถานทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
13. แนวปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้

ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ครัง้ ที่ 2/2564
เมือ่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มมี ติให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ของบริษทั ฯ ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน
2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 9 ห้ อง B อาคารอิ นเตอร์ลิ งค์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ขณะนี้ บริษทั ฯ มีความ
ห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน บริษทั ฯ จึงขอแนะนาให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระซึ่ง
เป็ นผูท้ ไ่ี ม่มสี ว่ นได้เสียใดๆ กับทุกวาระการประชุมในครัง้ นี้ เข้าประชุมและออกเสียงแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
โดยข้อมูลของกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 9 หรือในกรณีทท่ี ่านหรือผูร้ บั
มอบฉันทะของท่านประสงค์เข้าร่วมประชุม ขอให้ท่านหรือผูร้ บั มอบฉันทะของท่านศึกษาและปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั เิ พื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างเคร่งครัด รายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 13
1

ในการนี้ บริษทั ฯ ขอเรียนเชิญผูถ้ อื หุน้ ให้ส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานประกอบดังมี
รายละเอียดปรากฎตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 8 ถึงบริษทั ฯ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2564 หรือเข้าประชุมตามวัน เวลา และ
สถานทีด่ งั กล่าว เพื่อให้การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ครบเป็ นองค์ประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม
2563
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 วันที่ 29 ตุลาคม
2563 และได้จดั ทารายงานการประชุม ดังกล่าวโดยถูกต้องครบถ้วนแล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมาย
กาหนด พร้อมทัง้ จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.nbc.co.th
เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาทีเ่ หมาะสม
อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผใู้ ดคัดค้านหรือมีขอ้ แก้ไขแต่อย่างใด ทัง้ นี้ สาเนารายงานการประชุม สามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1
ความคิ ดเห็นกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้ว เห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจาปี 2563 ได้บนั ทึกโดยถูกต้องตามความเป็ นจริงและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 เพือ่ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิ จารณารับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2563
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : บริษทั ฯ ได้สรุปผลการดาเนินงานและการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญทีเ่ กิดขึน้ ในรอบปี
2563 ไว้ในรายงานประจาปี 2563 รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจาปี 2563 ซึง่ บริษทั ฯ ได้จดั ส่งให้กบั
ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านในรูปแบบ QR Code สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 10
ความเห็นคณะกรรมการ :คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 เพือ่ รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ สาหรับปี 2563
การลงมติ : วาระนี้เป็ นวาระเพือ่ รับทราบ จึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ น สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนจากัด”) และตามข้อบังคับของบริษทั ฯ
ข้อ 52 ทีก่ าหนดให้คณะกรรมการบริษทั จะต้องจัดให้มกี ารทางบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน และรายงานการ
ตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีพร้อมรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ ณ วันสิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
เพือ่ นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ

2

บริษัทฯ ได้จดั ทางบการเงิน เฉพาะกิจการและงบการเงิน รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สาหรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตของ
บริ ษั ท ฯ ผ่ า นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ ร ับ ความเห็ น ชอบจากที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ว่า ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รายละเอียดปรากฎตาม
รายงานประจาปี 2563 ซึง่ บริษทั ฯ ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านในรูปแบบ QR Code สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 10
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุ มตั งิ บการเงิน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ส อบบัญชีรบั อนุ ญาตของบริษัทฯ ผ่า นการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ แล้ว
การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิ จารณาอนุมตั ิ งดการจัดสรรกาไรสุทธิ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงิ นปั นผลจากผล
การดาเนิ นงาน ประจาปี 2563
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษทั มหาชนจากัด
และตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 47 ทีก่ าหนดว่า ให้บริษทั จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่ง ไว้เป็ นทุน
สารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ทุนสารองจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10) ของทุนจดทะเบียน และข้อ 45 ทีก่ าหนดว่า การจ่ายเงินปนั
ผลจากเงินประเภทอืน่ นอกจากเงินกาไรจะกระทามิได้ และห้ามมิให้จ่ายเงินปนั ผลในกรณีทบ่ี ริษทั ยังมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่ และนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ฯ คือ จ่ายไม่เกินร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิของ
บริษทั ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั แผนการลงทุน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอืน่ ๆ ในอนาคต
จากผลการดาเนินงานสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ มีผลขาดทุน
สะสมตามงบการเงินรวม จานวน 905.69 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 1,149.23
ล้านบาท ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปนั ผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2563ได้ และของดการ
จัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุ มตั งิ ดการจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงด
จ่ายเงินปนั ผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563 เนื่องจากบริษทั ฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่
การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ.บริษทั มหาชนจากัด และตามข้อบังคับ
ของบริษทั ฯ ข้อ 15 ทีก่ าหนดว่า ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง
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ตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการทีจ่ ะออกจากตาแหน่ งตามวาระแบ่งออกให้เป็ น
สามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจานวนใกล้เคียงทีส่ ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีกรรมการทัง้ สิน้ 13 ราย โดยในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี 2564 มีกรรมการทีพ่ น้
จากตาแหน่งวาระ จานวน 4 ราย ดังนี้
1. นายฉาย บุนนาค

ตาแหน่ง ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการบริหาร

2. นางสาวนริศรา ศรีสนั ต์

ตาแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายชาลี ดิษฐลักษณ

ตาแหน่ง กรรมการอิสระ

4. นางสาวอรอร อัครเศรณี

ตาแหน่ง กรรมการบริ ษั ท และกรรมการสรรหาและพิ จ ารณ า
ค่าตอบแทน

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จึง ได้ เ สนอต่ อ ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษัท ฯ และที่ป ระชุ ม คณะ
คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้ม ีม ติอ นุ ม ัติใ ห้น าเสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น เพื่อพิจ ารณาอนุ ม ัติก ารแต่ ง ตัง้
กรรมการกลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. นายฉาย บุนนาค

ตาแหน่ง ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการบริหาร

2. นางสาวนริศรา ศรีสนั ต์

ตาแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายชาลี ดิษฐลักษณ

ตาแหน่ง กรรมการอิสระ

4. นางสาวอรอร อัครเศรณี

ตาแหน่ง กรรมการบริ ษั ท และกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ได้กลันกรองและพิ
่
จารณา
อย่างรอบคอบ ระมัดระวังถึงคุณสมบัติ และบุคคล 4 ท่านตามรายชื่อข้างต้นแล้ว เห็นว่า บุคคลทัง้ 4 ท่าน
ดังกล่าวเป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญอันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
ของบริษั ท ฯ ตลอดจนมีคุ ณ สมบัติ แ ละไม่ ม ีล ัก ษณะต้ อ งห้ า มตามพ.ร.บ.บริษั ท มหาชนจ ากัด และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ที่ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ( “พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”) ตลอดจนประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้ บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ น
กรรมการอิสระ เป็ นผูท้ ม่ี คี ุณสมบัติความเป็ นกรรมการอิสระตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ ประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการแทนกรรมการที่ พน้ จากตาแหน่ ง
ตามวาระ ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 5
อนึ่ง บริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพื่อเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ แล้วตัง้ แต่วนั ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 ซึ่ง
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ปรากฏว่า ไม่มผี ู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัด เลือกเป็ นกรรมการของบริษัทฯ
เพิม่ เติม
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั ฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสีย) ได้กลันกรองและพิ
่
จารณาอย่างรอบคอบและ
ระมัดระวังแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 เพือ่ พิจารณาอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้
กรรมการกลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
1. นายฉาย บุนนาค

ตาแหน่ง ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการบริหาร

2. นางสาวนริศรา ศรีสนั ต์

ตาแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายชาลี ดิษฐลักษณ

ตาแหน่ง กรรมการอิสระ

4. นางสาวอรอร อัครเศรณี

ตาแหน่ง กรรมการบริ ษั ท และกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออก
จากตาแหน่งตามวาระ บริษทั ฯ จะเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั เิ ป็ นรายบุคคล)
วาระที่ 6

พิ จ ารณาอนุ มตั ิ การกาหนดค่ า ตอบแทนของกรรมการของบริ ษัท ฯ และคณะกรรมการชุ ดย่ อย
ประจาปี 2564
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจากัด ที่กาหนดให้ท่ี
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 28 ที่
กาหนดว่า บาเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการให้สดุ แล้วแต่ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะกาหนด
บริษทั ฯ มีนโยบายกาหนดให้คณะกรรมการสรรหาฯ ของบริษทั ฯ เป็ นผูท้ าหน้าทีพ่ จิ ารณากลันกรองการ
่
สรรหากรรมการและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พจิ ารณาค่าตอบแทน
กรรมการโดยมีเ กณฑ์ก ารพิจ ารณากลัน่ กรองถึงความเหมาะสมประการต่า งๆ โดยเปรีย บเทีย บจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนถัวเฉลีย่ ตามขนาดธุรกิจทีใ่ กล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจาก
การขยายตัวทางธุรกิจ ประกอบการพิจารณา
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พจิ ารณากลันกรองในการก
่
าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อยประจาปี 2564 เป็ นจานวน 3,200,000 บาท ซึ่งเป็ นจานวนเท่าเดิมกับในปี ทผ่ี ่านมา และมีกาหนด
จ่ายเป็ นรายไตรมาส (ทัง้ นี้ ไม่รวมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ที่กาหนดเป็ นรายครัง้ ) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

5

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน*
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน*
หมายเหตุ : * กาหนดจ่ายแบบเบี้ยประชุม ต่อครัง้

อัตราค่าตอบแทน
หน่ วย
ปี 2564
ปี 2563
(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 )

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั ฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการ
สรรหาฯ ได้พจิ ารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 เพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564 เป็ นจานวน
ทัง้ สิน้ 3,200,000 บาท ซึง่ เป็ นจานวนเท่าเดิมกับในปี ทผ่ี า่ นมา โดยกาหนดจ่ายเป็ นรายไตรมาส (ไม่รวม
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ทีก่ าหนดเป็ นรายครัง้ ) โดยมีรายละเอียดตามทีไ่ ด้เสนอข้างต้น
และเห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการมอบอานาจให้คณะกรรมการ
บริษทั เป็ นผูจ้ ดั สรรเงินจานวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละรายและกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงิน
ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564
การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และการกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2564
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.บริษทั มหาชนจากัด ทีก่ าหนดให้ท่ี
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษทั ฯ และ
ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 54 ทีก่ าหนดว่า ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีทกุ ปี โดย
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจเลือกผูส้ อบบัญชีผซู้ ง่ึ ออกไปนัน้ กลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรให้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย
สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 ของบริษทั ฯ ดังนี้
1. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสติ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5565 และ/หรือ
(เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ มาแล้วจานวน 1 ปี และเคยเป็ น
ผูล้ งลายมือชือ่ ในงบการเงินของบริษทั ฯ มาแล้วจานวน 1 ปี )

2. นางศศิธร พงศ์อดิศกั ดิ ์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8802 และ/หรือ
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(เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ มาแล้วจานวน 2 ปี และเคยเป็ น
ผูล้ งลายมือชือ่ ในงบการเงินของบริษทั ฯ มาแล้วจานวน 1 ปี )
3. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5752
(เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ มาแล้ว จานวน 2 ปี แต่ไม่เคย
เป็ นผูล้ งลายมือชือ่ ในงบการเงินของบริษทั ฯ มาก่อน)

ทัง้ นี้ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสติ เป็ นผูส้ อบบัญชีทล่ี งลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษทั ฯ ในปี 2564
เป็ นปี ท่ี 2 และไม่มผี สู้ อบบัญชีรายใดปฏิบตั หิ น้าทีเ่ กิน 7 ปี โดยรายละเอียดเกีย่ วกับผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อ
เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 6
ทัง้ นี้ ผู้ส อบบัญ ชี ทัง้ 3 ท่ า นไม่ ม ีค วามสัม พัน ธ์ แ ละไม่ ม ีส่ ว นได้เ สีย กับ บริษัท ฯ บริษัท ย่ อ ย ผู้บ ริห าร
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่ อย่างใด ดังนัน้ จึงมีความเป็ นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ และมีผลการปฏิบตั ิงานที่ดีเป็ นที่น่า พอใจ
รวมถึงมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี้ เห็น สมควรเสนอให้ท่ีป ระชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2564 พิจ ารณาอนุ ม ัติก ารก าหนด
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยรวม 5 บริษทั เป็ นจานวนเงินรวม
3,250,000 บาทดังนี้
ข้อเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
รายละเอียด
จานวนบริษทั ทีต่ รวจสอบ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี

ปี 2564 (ปี ที่ เสนอ)
5 บริ ษทั
3,250,000 บาท

ปี 2563
4 บริษทั
2,850,000 บาท

เพิ่ มขึน้
(ลดลง)
เพิม่ ขึน้ 1 บริษทั
เพิม่ ขึน้ 400,000 บาท

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไม่มกี ารรับบริการอืน่ จากบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานัก
งานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัดในรอบปี ทผ่ี า่ นมา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้พจิ ารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาอนุ มตั กิ าร
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และการกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้
เสนอข้างต้น
การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 21. เรื่องการประชุมคณะกรรมการ และ
ข้อ 30. เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : บริษทั ฯ ประสงค์จะแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 21. เรื่องการประชุม
คณะกรรมการ และข้อ 30. เรือ่ งการประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ 2563 (“พระราชกาหนดฯ”) ซึง่ ได้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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ฉบับที่ 74/2557 เรือ่ ง การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โดยมาตรา 4 แห่งพระ
ราชกาหนดฯ ได้กาหนดให้ “การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การประชุมทีก่ ฎหมายบัญญัติ
ให้ต้องมีการประชุม ที่ได้กระทาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ร่วมประชุมมิได้อยู่ใ นสถานที่เดีย วกัน และ
สามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ” และเพื่อเป็ นการ
อานวยความสะดวกต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยการแก้ไขเพิม่ เติมมีรายละเอียดดังนี้
ข้อความเดิ ม

ข้อความที่ แก้ไข

ข้อ 21.
ให้คณะกรรมการจะต้องจัดประชุมกันอย่างน้ อยสาม
(3)เดือ นต่ อ ครัง้ ณ สถานที่ต ามที่ค ณะกรรมการได้
ก าหนดให้ ป ระธานกรรมการ หรื อ ผู้ ซ่ึ ง ประธาน
กรรมการมอบหมาย เป็ นผูเ้ รียกประชุมคณะกรรมการ
กรรมการตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป อาจร้องขอให้ประธาน
กรรมการเรีย กประชุ ม คณะกรรมการก็ไ ด้ กรณี ท่ีมี
กรรมการตัง้ แต่ 2 คนขึ้น ไป ร้อ งขอให้ป ระธาน
กรรมการหรือผูซ้ ง่ึ ประธานกรรมการมอบหมายกาหนด
วันภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีร่ อ้ งขอ

ข้อ 21.
ให้คณะกรรมการจะต้องจัดประชุมกันอย่างน้ อยสาม
(3)เดือ นต่ อ ครัง้ ณ สถานที่ต ามที่ ค ณะกรรมการได้
ก าหนดให้ ป ระธานกรรมการ หรื อ ผู้ ซ่ึ ง ประธาน
กรรมการมอบหมาย เป็ นผูเ้ รียกประชุมคณะกรรมการ
กรรมการตัง้ แต่ สอง (2) คนขึ้น ไป อาจร้อ งขอให้
ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ กรณี
ที่มีก รรมการตัง้ แต่ ส อง (2) คนขึ้น ไป ร้อ งขอให้
ประธานกรรมการหรื อ ผู้ ซ่ึ ง ประธานกรรมการ
มอบหมายกาหนดวันภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วนั ที่
ร้องขอ

ในกรณี เ ป็ นการประชุ ม คณะกรรมการผ่ า นสื่ อ
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ กรรมการที่เ ข้า ร่ ว มประชุ ม ทัง้ หมด
จะต้อ งอยู่ใ นราชอาณาจัก ร โดยกรรมการที่เ ข้า ร่ ว ม
ประชุมอย่างน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุม ต้องอยู่ในที่
ประชุมแห่งเดียวกัน
ทัง้ นี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จะต้อ งกระท าผ่ า นระบบการควบคุ ม การประชุ ม ที่มี
กระบวนการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยด้านสารสนเทศ
โดยให้มกี ารบันทึกเสียงหรือทัง้ เสียงและภาพ (แล้วแต่
กรณี ) ของกรรมการที่เ ข้า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก คนตลอด
ระยะเวลาที่มีก ารประชุ ม รวมทัง้ ข้อ มู ล จราจรทาง
คอมพิวเตอร์ท่เี กิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบ
ควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็ นไป
ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ย
ของการประชุ ม ผ่ า นสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. 2557
(รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
ข้อ 30.
ให้มีก ารประชุ ม ผู้ถือหุ้น อย่ า งน้ อ ยปี ละหนึ่ง (1) ครัง้
การประชุม เช่ นนี้ ให้เรียกว่า “การประชุม สามัญ ” ซึ่ง
จะต้องจัดขึน้ ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบปี
บัญชีของบริษทั การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นให้เรียกว่า
“การประชุมวิสามัญ ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุม
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ในกรณี เ ป็ นการประชุ ม คณะกรรมการผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่ อ นไขและมาตรฐาน ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
ระเบียบ และ/หรือคาสังใด
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ มีผลบังคับ
ใช้ ณ วันประชุมคณะกรรมการครัง้ นัน้

ข้อ 30.
ให้มีก ารประชุ ม ผู้ถือหุ้น อย่ า งน้ อ ยปี ละหนึ่ง (1) ครัง้
การประชุม เช่ นนี้ ให้เรียกว่า “การประชุม สามัญ ” ซึ่ง
จะต้องจัดขึน้ ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบปี
บัญชีของบริษทั การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นให้เรียกว่า
“การประชุมวิสามัญ ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุม

ข้อความเดิ ม

ข้อความที่ แก้ไข

วิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แล้วแต่จะเห็นควร

วิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แล้วแต่จะเห็นควร
ในกรณีเป็ นการประชุม ผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ให้ด าเนิ น การตามหลัก เกณฑ์ วิธีก าร เงื่อ นไขและ
มาตรฐาน ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือ
คาสังใด
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ มีผลบังคับใช้ ณ วันประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นัน้

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาอนุ มตั กิ ารมอบอานาจให้
บุคคลฯ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษทั ฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไข และเพิม่ เติมถ้อยคา เพื่อให้เป็ นไป ตามคาสังของนายทะเบี
่
ยน
รวมทัง้ มีอานาจดาเนินการตามคาสังของนายทะเบี
่
ยนเพือ่ ให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21. เรื่องการประชุม
คณะกรรมการ ข้อ 30. เรือ่ งการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมถึงการมอบอานาจทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่
ได้เสนอข้างต้น
การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9

พิ จารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ.บริษทั มหาชนจากัด ซึ่ง
กาหนดว่า ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ทงั ้ หมด จะ
ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรือ่ งอืน่ นอกจากทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

บริษทั ฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ที่
www.nbc.co.th ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ของบริษทั ฯ ในวัน
เวลา และสถานทีข่ า้ งต้น รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 12 โดยผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสามารถลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุม และยืน่ เอกสารหรือหลักฐานเพือ่ การตรวจสอบ ณ สถานทีป่ ระชุมได้ตงั ้ แต่เวลา 12.00 น. เป็ นต้นไป ทัง้ นี้
แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 10
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่บุคคลทีท่ า่ นเห็นสมควร หรือโปรด
มอบฉันทะแก่กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เข้าประชุมแทน รายละเอีย ดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยใช้
แบบฟอร์ม หนังสือมอบฉัน ทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซ่งึ แต่ งตัง้ ให้คสั โตเดีย น
(Custodian) เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 11 ทัง้ นี้
ผูถ้ อื หุน้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ได้จากเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ที่ www.nbc.co.th
นอกจากนี้ ขอให้ท่านกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมด้วย
เอกสารและหลักฐานประกอบอย่างครบถ้วน ดังมีรายละเอียดปรากฎตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 8 และโปรด (ก) ส่งหนังสือมอบ
9

ฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบดังกล่าว กลับมาทางไปรษณีย์ โดยส่งถึงบริษทั ฯ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2564 หรือ (ข)
นามาแสดงต่อเจ้าหน้าทีล่ งทะเบียน (บุคคลทีป่ ระธานกรรมการกาหนด) ในวันประชุม

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ขอให้ผถู้ อื หุน้ ศึกษาเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธปี ฏิบตั ใิ นการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ การมอบ
ฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 8 รวมถึงแนวปฏิบตั เิ พื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสาย 2019 (COVID-19) ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รายละเอียดปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย
13 โดยบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่รบั ลงทะเบียนในกรณีทเ่ี อกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถู กต้อง หรือไม่เป็ นไปตามเงือ่ นไข
และจะดาเนินการประชุมตามข้อบังคับ ของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 7 และพ.ร.บ.บริษัท
มหาชนจากัด
อนึ่ง บริษทั ฯ ได้กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 (Record
Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2564

ขอแสดงความนับถือ

.....................................................
นายฉาย บุนนาค
ประธานกรรมการบริษทั
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 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. กรรมการอิสระ จะต้องไม่ทาการเป็ น ตัวแทนอย่างเปิ ดเผย หรืออย่างไม่เ ปิ ดเผยของกรรมการบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นใด ซึ่งเป็ นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใด หรือกลุ่ มผู้ถือหุ้นใดของ
บริษทั 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 บ ริษัทใหญ่ 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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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 เลิก 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 ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
5. พิจารณาคัดเลือกเพือ่ เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ 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
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ น ประโยชน์
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 งทุน ทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
9. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ในการปฏิบตั งิ านตามขอบเขตหน้ าทีด่ งั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเรียก สังการให้
่
ฝ่าย
จัดการ หัวหน้าหน่ วยงานหรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง มาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามทีเ่ ห็นว่า
เกีย่ วข้องจาเป็ น รวมทัง้ แสวงหาความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระจากทีป่ รึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของ
บริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีส่ อดส่องดูแล ฝา่ ยจัดการมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบต่อการจัดเตรียมงบการเงินของ
บริษั ท ฯ และผู้ ส อบบัญ ชีภ ายนอกมี ห น้ า ที่ต รวจสอบงบการเงิน ดัง กล่ า ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะ
กรรมการบริษัทรับทราบร่วมกันว่ า ฝ่า ยจัดการ ผู้ต รวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภ ายนอกมีทรัพยากรและเวลา
ตลอดจนข้อมูลความรูเ้ รือ่ งบัญชี การตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดทารายงานทางการเงินของ
บริษทั ฯ มากกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ฉะนัน้ บทบาทการสอดส่องดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ให้ประกัน
เป็ นพิเศษในงบการเงินและข้อมูลการเงินทีบ่ ริษทั ฯ นาเสนอให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และบุคคลอืน่ ๆ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั งิ านภายในขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามคาสังของคณะกรรมการ
่
บริษทั คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบการดาเนินงานของบริษทั ฯ โดยตรงต่อผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ่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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หลักเกณฑ์และวิ ธีการสรรหากรรมการ
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความเห็นว่ าการสรรหากรรมการและการพิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการ สําหรับ
กิจการสื่อเป็ นเรื่องสําคัญ บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทนของบริษัทฯ
(“คณะกรรมการสรรหาฯ”) เป็ นผูท้ าํ หน้าทีพ่ จิ ารณากลันกรองการสรรหากรรมการและกํ
่
าหนดค่ าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ทําหน้ าทีส่ รรหาบุคคลทีม่ คี วามเหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบวาระ โดยใช้เกณฑ์ความเหมาะสมของจํานวนโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
รวมทัง้ ความเหมาะสมของขนาด ประเภทและความซับซ้อนของธุรกิจ ในการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลทีเ่ หมาะสม มี
ความรูป้ ระสบการณ์และความเชีย่ วชาญ เพือ่ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยของบริษทั
รวมถึง การพิจ ารณาค่ า ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ ด ย่ อ ยของบริษัท โดยใช้เ กณฑ์ ก ารเปรีย บเทีย บจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนถัวเฉลีย่ ตามขนาดธุรกิจทีใ่ กล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัว
ทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษทั ฯ ประกอบการพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
ขออนุมตั ติ ่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ต่อไป
ในปี 2564 บริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อย เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการได้ โดยเสนอชื่อ
ผ่านคณะกรรมการบริษทั ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผถู้ อื หุน้ คือตัง้ แต่วนั ที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา ด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รบั การ
เสนอชือ่ ผลปรากฎว่า ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั
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ประวัติของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ
(ประกอบการพิ จารณาในวาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ พ้นจากตําแหน่ งตาม
วาระ)
ชื่อ
อายุ
การศึกษา

ที่อยู่
ประเภทกรรมการที่เสนอ
ตําแหน่ งปัจจุบนั
วันที่ได้รบั แต่งตัง้
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: นายฉาย บุนนาค
: 40 ปี
: - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Bachelor Degree of Accounting and Finance ,The London
School of Economics and Political Science (LSE), University
of London
: 88/8 ซอยสุขมุ วิท 39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

: กรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริษทั
และประธานกรรมการบริหาร
: กรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริษทั
และประธานกรรมการบริหาร
: 26 กุมภาพันธ์ 2562
: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai-IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 78 ปี 2552

จํานวนหุ้นที่ถือครอง (ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564)
: -ไม่ม-ี
การดํารงตําแหน่ งปัจจุบนั ในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น (2 บริษทั )
1 ก.ค. 2563 – ปจั จุบนั : รักษาการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บมจ. อควา คอร์เปอเรชัน่
14 พ.ค. 2563 – ปจั จุบนั : กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
บมจ. อควา คอร์เปอเรชัน่
ั
24 มี.ค. 2563 – ปจจุบนั : ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บมจ.เนชัน่ มัลติมเี ดีย กรุป๊
11 ม.ค. 2562 – ปจั จุบนั : กรรมการบริษทั รองประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการบริหาร
บมจ.เนชัน่ มัลติมเี ดีย กรุป๊
การดํารงตําแหน่ งปัจจุบนั ในกิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน (1 บริษทั )
27 ส.ค. 2562 – ปจั จุบนั : กรรมการบริษทั
บจก. สเวน คอร์ปอเรชัน่
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การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
: -ไม่ม-ี
การมีส่วนได้เสียพิ 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 ด้อย่าง
อิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์
-ไม่ม-ี

มี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2563
จานวนปี ที่เคยดารงตาแหน่ งกรรมการ
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1 ปี 10 เดือน
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรกเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562)

จานวนครังที
้ ่เข้าประชุมในปี 2563
คณะกรรมการบริษทั
สามัญผูถ้ ือหุ้น
13/13
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1/1

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 5
ประวัติของบุคคลที่ ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการแทนกรรมการที่ พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
(ประกอบการพิ จารณาในวาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ พ้นจากตาแหน่ งตาม
วาระ)

ประเภทกรรมการที่เสนอ

ชื่อ
อายุ

: นางสาวนริศรา ศรีสนั ต์
: 39 ปี

การศึกษา

: ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เคมีสงิ่ ทอ (Textile Chemistry)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ที่อยู่

: 141/338 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

วันที่ได้รบั แต่งตัง้

: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
: 3 พฤศจิกายน 2563

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: -ไม่ม-ี

ตาแหน่ งปัจจุบนั

จานวนหุ้นที่ถือครอง (ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564)
: -ไม่ม-ี
การดารงตาแหน่ งปัจจุบนั ในบริษทั จดทะเบียนอื่น
: -ไม่ม-ี

การดารงตาแหน่ งปัจจุบนั ในกิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน (1 บริษทั )
2563 - ปจั จุบนั
: ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บจก. เอ็นเอสซี พลัส
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การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
: -ไม่ม-ี
การมีส่วนได้เสียพิ 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 ด้อย่าง
อิสระ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2563
จานวนปี ที่เคยดารงตาแหน่ ง
กรรมการ ถึง
สิ้ น 31 ธันวาคม 2563

จานวนครังที
้ ่เข้าประชุมในปี 2563
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ คณะกรรมการ
และพิ จารณา
ตรวจสอบ
บริษทั
ค่าตอบแทน

2 เดือน
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก
1/2
1/1
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563)
หมายเหตุ : จานวนครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม ณ ปี 2563 เริม่ นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั ตาแหน่ง
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1/2

สามัญ
ผูถ้ ือหุ้น

N/A

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 5
ประวัติของบุคคลที่ ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการแทนกรรมการที่ พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
(ประกอบการพิ จารณาในวาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ พ้นจากตาแหน่ งตาม
วาระ)
ชื่อ
อายุ
การศึกษา

: นายชาลี ดิ ษฐลักษณ
: 60 ปี
: - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-

เนติบณ
ั ฑิตไทย (น.บ.ท)
สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา

-

ประกาศนียบัตร กฎหมายปกครอง
สานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา

-

ที่อยู่

นิตศิ าสตรบัณฑิต (น.บ.)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2522 – 2525)
: 9/157 ซอยรามอินทรา 40 แยก 35 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร

ประเภทกรรมการที่เสนอ

: กรรมการอิสระ

ตาแหน่ งปัจจุบนั

: กรรมการอิสระ

วันที่ได้รบั แต่งตัง้

: 16 พฤษภาคม 2562

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai-IOD)
หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE)
รุ่น 14 ปี 2562
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 116 ปี 2558

จานวนหุ้นที่ถือครอง (ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564)
: -ไม่ม-ี
การดารงตาแหน่ งปัจจุบนั ในบริษทั จดทะเบียนอื่น (1 บริษทั )
2563 - ปจั จุบนั : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. อควา คอร์เปอเรชัน่
การดารงตาแหน่ งปัจจุบนั ในกิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน (1 แห่ง)
2563 - ปจั จุบนั : ทนายความและทีป่ รึกษากฎหมายอิสระ
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การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
: -ไม่ม-ี
การมีส่วนได้เสียพิ เศษในวาระการประชุม
: -ไม่ม-ี
ลักษณะความสัมพันธ์
ประเภทความสัมพันธ์
ลักษณะความสัมพันธ์
การเป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร / ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั / บริษทั ย่อย
-ไม่ม-ี
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
-ไม่ม-ี
เงินเดือนประจา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
-ไม่ม-ี
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้
-ไม่ม-ี
อย่างอิสระ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2563
จานวนปี ที่เคยดารงตาแหน่ งกรรมการ
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1 ปี 7 เดือน
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)

จานวนครังที
้ ่เข้าประชุมในปี 2563
คณะกรรมการบริษทั
สามัญผูถ้ ือหุ้น
13/13

51

1/1

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 5
ประวัติของบุคคลที่ ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการแทนกรรมการที่ พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
(ประกอบการพิ จารณาในวาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ พ้นจากตาแหน่ งตาม
วาระ)
ชื่อ
อายุ
การศึกษา

ที่อยู่

: นางสาวอรอร อัครเศรณี
: 43 ปี
: - ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี Business in Economics and Finance, Royal
Melbourne Institute of Technology, Australia
: 88/1 ซ.สุขมุ วิท 39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ประเภทกรรมการที่เสนอ

: กรรมการบริษทั และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตาแหน่ งปัจจุบนั

: กรรมการบริษทั และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รบั แต่งตัง้

: 27 กุมภาพันธ์ 2561

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai-IOD)
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุน
่ ที่ 6 ปี 2560
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 119 ปี 2558

จานวนหุ้นที่ถือครอง (ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564) : 25,760,000 หุน้
การดารงตาแหน่ งปัจจุบนั ในบริษทั จดทะเบียนอื่น (1 บริษทั )
1 มิ.ย. 2563 - ปจั จุบนั : ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจ
บมจ. เนชัน่ มัลติมเี ดีย กรุ๊ป
การดารงตาแหน่ งปัจจุบนั ในกิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน (7 บริษทั )
29 ม.ค.2564 - ปจั จุบนั : กรรมการบริษทั
บจก.ไทยนิวส์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เวิลด์
25 ม.ค.2564 - ปจั จุบนั : กรรมการบริษทั
บจก.เนชัน่ คอฟฟี่
2545 - ปจั จุบนั : กรรมการบริษทั
บจก.เศรณี โฮลดิง้ ส์

52

2545 - ปจั จุบนั : กรรมการบริษทั
บจก.เศรณี แฟคตอริง่
2545 - ปจั จุบนั : กรรมการบริษทั
บจก.เศรณี แอนด์ แอสโซซิเอทส์
ั
2545 - ปจจุบนั : กรรมการบริษทั
บจก.เศรณี โฮม
2545 - ปจั จุบนั : กรรมการบริษทั
บจก.ตรรก อินทีเรีย แอนด์ อาร์คเิ ทค
การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
: -ไม่ม-ี
การมีส่วนได้เสียพิ 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 ด้อย่าง
อิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์
-ไม่มี

มี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2563
จานวนปี ที่เคยดารงตาแหน่ งกรรมการ
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2 ปี 10 เดือน
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)

จานวนครังที
้ ่เข้าประชุมในปี 2563
คณะกรรมการกรรมการ
คณะกรรมการ สามัญผูถ้ ือหุ้น
สรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
บริษทั
6/6
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564
เอกสารแนบวาระที่ 7
พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และการกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ประจาปี 2564
ประจาปี 2563

ประจาปี 2564 ( ปี ที่เสนอ )

บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด

บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด

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

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 นางสาวพรทิ พย์ ริ มดุสิต เป็นผูส้ อบบัญชีทล่ี งนามรับรอง
ในงบการเงินของบริษทั ฯ เป็ นปี ที่ 1

โดย นางสาวพรทิ พย์ ริ มดุสิต เป็ นผูส้ อบบัญชีทล่ี งนามรับรอง
ในงบการเงินของบริษทั ฯ เป็ นปี ที่ 2

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีสาหรับบริษทั ฯและบริษทั ย่อย รวม 3 บริษทั
เป็นเงิน 2,850,000 บาท

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีสาหรับบริษทั ฯและบริษทั ย่อย รวม 4 บริษทั
เป็นเงิน 3,250,000 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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รายละเอียดเกี่ยวกับผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564
(เอกสารแนบวาระที่ 7)
พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และการกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564)
ข้อมูลทัวไป
่
ชื่อ – นามสกุล
สัญชาติ
เลขที่ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาต
สถานที่ทางาน
ตาแหน่ งหน้ าที่ในบริษทั

: นางสาวพรทิ พย์ ริมดุสิต
: ไทย
: 5565
: บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
: 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 : 1 ปี
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 ในการทางานกับบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง รวมถึงการนาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
การมีส่วนได้เสียอื่น นอกเหนื อจากการให้บริการด้านการสอบบัญชีกบั บริษทั ฯ 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 คอร์ปอเรชัน่ 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
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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) เข้าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่า
ยีส่ บิ ห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง (1/2) ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด ซึ่งถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัวโมง
่
จานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการเรียกเพราะผู้
ถือหุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้อง
ขอ ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการ
ประชุมครัง้ 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 ซึ่งถือหุน้
รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด อาจขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่น
นอกจากทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
ในกรณีท่ที ป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องทีผ่ ู้ถอื หุน้ เสนอ
เพิม่ เติมตามวรรคสองไม่เสร็จแล้วแต่กรณี และจาเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณาออกไป ให้ทป่ี ระชุมกาหนดสถานที่
วัน และเวลาที่จะประชุมในคราวต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลาและ
ระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทัง้ นี้ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันไม่น้อยกว่า (3) วันและต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม
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ข้อ 37 ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามจานวนหุน้ ทีต่ นถืออยู่ โดยหุ้ นแต่ละ
หุน้ มีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุน้
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ มีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั ้ น
เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ
ข้อ 38 มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้ชข้ี าดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
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
ผ่านมา
(ข) พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(ค) พิจารณาจัดสรรเงินกาไรและจ่ายเงินปนั ผล (ถ้ามี)
(ง) พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(จ) พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชี และ
(ฉ) กิจการอืน่ (ถ้ามี)
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สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 8

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิ ธีปฏิ บตั ิ
ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
เอกสารแสดงตนสาหรับการเข้าร่วมประชุม
1. กรณี เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง


กรณี ผ้ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา :
 สัญชาติไทย
โปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการฉบับจริงเพือ่ ลงทะเบียน
 สัญชาติต่างด้าว
โปรดแสดงบัตรประจาตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารทีใ่ ช้แทนหนังสือเดินฉบับจริงเพื่อ
ลงทะเบียน
 กรณีมกี ารแก้ไขชือ่ -ชือ่ สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว



กรณี ผ้ถู ือหุ้นเป็ นนิ ติบคุ คล :
1) สาเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานทีม่ อี านาจรับรอง ทีไ่ ด้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
ซึง่ รับรองความถูกต้องโดยกรรมการผูม้ าประชุม พร้อมประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และมีขอ้ ความ
แสดงให้เห็นว่ากรรมการผูม้ าประชุมเป็ นผูม้ อี านาจกระทาการแทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ทีย่ งั ไม่หมดอายุ ของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลซึง่ มาประชุม
กรณีมกี ารแก้ไขชือ่ -ชือ่ สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว

2. กรณี มอบฉันทะ
- 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 ระสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะทีไ่ ด้จดั ทาขึน้
และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทก่ี ล่าวด้านล่าง ไปยังสานักเลขานุ การบริษทั ฯ พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้อง โดยส่งถึงบริษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน
- ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะทีแ่ นบมาพร้อมนี้
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- ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ทจ่ี ะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งโดยกาหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผรู้ บั
มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผูม้ อบฉันทะ (เว้นแต่กรณีผมู้ อบฉันทะเป็ นคัสโตเดียน
(Custodian) ซึง่ ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงสาหรับการลงคะแนน เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้)
- ผูร้ บั มอบฉันทะอาจส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานประกอบดังมีรายละเอียดด้านล่าง ด้วย
การ (ก) ส่งกลับมาทางไปรษณีย์ โดยส่งถึงบริษทั ฯ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2564 หรือ (ข) นามาแสดงต่อ
เจ้าหน้าทีล่ งทะเบียน (บุคคลทีป่ ระธานกรรมการกาหนด) ในวันประชุม
- หนังสือมอบฉันทะต้อง กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือ ขีดลบข้อความทีส่ าคัญ
ผูม้ อบฉันทะต้องลงนามกากับไว้ทกุ แห่ง พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
เอกสารที่ ต้องใช้ในการมอบฉันทะ


กรณี ผ้มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติ ไทย :
1) หนังสือมอบฉันทะทีก่ รอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผูถ้ อื หุน้ (ผู้มอบฉันทะ) ผู้รบั มอบฉันทะ
และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
2) สาเนา (ก) บัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการ (กรณีมสี ญ
ั ชาติไทย) หรือ (ข) ใบสาคัญ
ประจาตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทางหรือเอกสารทีใ่ ช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีมสี ญ
ั ชาติต่างด้าว) ทีย่ งั
ไม่หมดอายุ ของผูม้ อบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
กรณีมกี ารแก้ไขชือ่ -ชือ่ สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว



กรณี ผ้มู อบฉันทะเป็ นนิ ติบคุ คล :
 นิ ติบคุ คลสัญชาติ ไทย :
1) หนั ง สือ มอบฉั น ทะที่ก รอกข้อ ความถู ก ต้อ งครบถ้ว น และลงลายมือชื่อ ผู้ถือ หุ้น (ผู้ ม อบฉั น ทะ) พร้อ ม
ประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) ผูร้ บั มอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
2) สาเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่ วยงานทีม่ อี านาจรับรอง ทีไ่ ด้ออกให้ไม่เกิน 6
เดือน ซึง่ รับรองความถูกต้องโดยบุคคลลงนามรับรองในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูล้ งนามรับรองในหนังสือมอบฉันทะเป็ นผูม้ อี านาจกระทาการ
แทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ทีย่ งั ไม่หมดอายุ ของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลทีไ่ ด้ลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะ ซึง่ รับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
กรณีมกี ารแก้ไขชือ่ -ชือ่ สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
4) บัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ฉบับจริง ของผูร้ บั มอบฉันทะ
กรณีมกี ารแก้ไขชือ่ -ชือ่ สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
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 นิ ติบคุ คลสัญชาติ ต่างด้าว :
1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น (ผู้รบั มอบฉัน ทะ) พร้อม
ประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) ผูม้ อบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของหน่ วยงานทีม่ อี านาจรับรอง ทีไ่ ด้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
ซึง่ รับรองความถูกต้องโดยบุคคลลงนามรับรองในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล
(ถ้ามี) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูล้ งนามรับรองในหนังสือมอบฉันทะเป็ นผูม้ อี านาจกระทาการแทนนิติ
บุคคลซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
3) สาเนาหนังสือเดินทาง ทีย่ งั ไม่หมดอายุ ของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลทีไ่ ด้ลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะ ซึง่ รับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
กรณีมกี ารแก้ไขชือ่ -ชือ่ สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
4) บัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ฉบับจริง ของผูร้ บั มอบฉันทะ
กรณีมกี ารแก้ไขชือ่ -ชือ่ สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
หมายเหตุ
- เอกสารใดทีม่ ไิ ด้มตี ้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน
ด้วย
- เอกสารข้างต้น รวมถึงคาแปล (ถ้ามี) ต้องจัดให้มกี ารรับรองเอกสาร ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม ดังนี้
1. ให้เจ้าหน้าที ่ Notary Public หรือหน่ วยงานราชการทีม่ อี านาจในประเทศ ทีไ่ ด้จดั ทาเอกสาร หรือ
รับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชือ่ ผูจ้ ดั ทาหรือผูใ้ ห้คารับรองความถูกต้องของเอกสารนัน้
และประทับตราเจ้าหน้าที ่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการนัน้ ด้วย
2. ให้สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศทีไ่ ด้จดั ทาเอกสาร หรือรับรองความถูกต้อง ทาการ
รับรองลายมือชือ่ และตราประทับของเจ้าหน้าที ่ Notary Public หรือหน่ วยงานราชการทีม่ อี านาจ
ตามข้อ 1.
 กรณี การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่ เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้คสั โตเดี ยน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผู้รบั ฝากและดูแลหุ้น ให้แสดงเอกสาร ดังนี้ :
เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
1) หนังสือมอบฉันทะทีก่ รอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผูม้ อี านาจกระทาการแทน
ของคัสโตเดียน (Custodian) ซึง่ เป็ นผูม้ อบฉันทะ พร้อมประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) ผูร้ บั
มอบฉันนทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
2) หนั ง สือ ยืน ยัน ว่ า ผู้ล งนามในหนั ง สือมอบฉั น ทะแทน
(Custodian)
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3) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้องโดย
ผูม้ อี านาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) พร้อมประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูม้ อี านาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึง่ ลงนามในฐานะ
ผูม้ อบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี
เป็ นชาวต่างประเทศ) ทีย่ งั ไม่หมดอายุ ของผูม้ อี านาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน(Custodian) และ
ลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีมกี ารแก้ไขชือ่ -ชือ่ สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
เอกสารหลักฐานจากผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ
1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทน
2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล
ซึง่ ลงนามในหนังสือมอบอานาจ และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบ
อานาจมีอานาจกระทาการแทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง(กรณี
เป็ นชาวต่างประเทศ) ทีย่ งั ไม่หมดอายุ ของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอานาจ และลง
ลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีมกี ารแก้ไขชือ่ -ชือ่ สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
หมายเหตุ
- เอกสารใดทีม่ ไิ ด้มตี ้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน
ด้วย
- เอกสารข้างต้น รวมถึงคาแปล (ถ้ามี) ต้องจัดให้มกี ารรับรองเอกสาร ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม ดังนี้
1. ให้เจ้าหน้าที ่ Notary Public หรือหน่ วยงานราชการทีม่ อี านาจในประเทศ ทีไ่ ด้จดั ทาเอกสาร หรือ
รับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชือ่ ผูจ้ ดั ทาหรือผูใ้ ห้คารับรองความถูกต้องของเอกสารนัน้
และประทับตราเจ้าหน้าที ่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการนัน้ ด้วย
2. ให้สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศทีไ่ ด้จดั ทาเอกสาร หรือรับรองความถูกต้อง ทาการ
รับรองลายมือชือ่ และตราประทับของเจ้าหน้าที ่ Notary Public หรือหน่ วยงานราชการทีม่ อี านาจ
ตามข้อ 1.
เอกสารหลักฐานจากผูร้ บั มอบฉันทะ
บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ทีฉ่ บับจริง ของผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีการแก้ไขชือ่ – ชือ่ สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว

62

 กรณีการใช้พมิ พ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อให้พมิ พ์ลายนิ้วหัวแม่มอื ซ้ายและเขียนข้อความกากับไว้ว่า
“ลายพิมพ์หวั แม่มอื ซ้ายของ ...............” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็ นลายพิมพ์น้ิวมืออันแท้จริงของผูน้ นั ้
และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการของพยานลงนามรับรองสาเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
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 ่นื เข้าร่วมประชุมแทน 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 12.00 น. เป็ นต้นไป
การออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาโดยเปิ ดเผย โดยให้นับหุน้ หนึ่งหุน้ มีเสียงหนึ่งเสียง และมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- ในกรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
- ในกรณีอ่นื ซึง่ มีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษทั ฯ กาหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดาเนินการให้
เป็ น ไปตามที่กาหนดนัน้ โดยประธานในที่ป ระชุม จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้น ในที่ป ระชุม รับ ทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ ้องออกตามวาระ หรือแต่งตัง้ กรรมการ
เข้าใหม่ บริษัทกาหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ส ิทธิออกเสีย งเลือกตัง้ กรรมการหรือแต่งตัง้ กรรมการเป็ น
รายบุคคล
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามทีผ่ มู้ อบฉันทะระบุไว้
ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้
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ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
: นายสุธี ผ่องไพบูลย์
: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
: 57 ปี
อายุ
การศึกษา : - นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพว่าความ (อบรมรุน
่ 2)
สภาทนายความแห่งประเทศไทย
ั ฑิตยสภา พ.ศ.2531
- วิสามัญสมาชิกแห่งเนติบณ
: 198 ซ.เจริญมิตร ถ.สุขมุ วิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ
ที่อยู่
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อ
ตําแหน่ ง

วันที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ

: 9 เมษายน 2561

การอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 54 ปี 2549
จํานวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564

: -ไม่ม-ี

การดํารงตําแหน่ งปัจจุบนั ในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น (1 บริษทั )
ธ.ค.2561 – ปจั จุบนั
: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. อควา คอร์เปอเรชัน่
การดํารงตําแหน่ งปัจจุบนั ในกิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน (1 บริษทั )
2542 – ปจั จุบนั
: กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก.สํานักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบูลย์
การดํารงตําแหน่ งในกิ จการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
: -ไม่ม-ี
การมีส่วนได้เสียพิ เศษในวาระการประชุม
: -ไม่ม-ี
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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 2563
จานวนปี ที่เคยดารงตาแหน่ ง
กรรมการ
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2 ปี 8 เดือน
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรกเมื่อ
วันที่ 9 เมษายน 2561)

จานวนครังที
้ ่เข้าประชุมในปี 2563
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
สรรหาและพิ จารณา
ตรวจสอบ
บริษทั
ค่าตอบแทน
6/6

6/6
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13/13

สามัญ
ผูถ้ ือหุ้น

1/1
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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

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 12

แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564
บริ ษทั เนชั ่น บรอดแคสติ้ ง คอร์ปอเรชั ่นจากัด (มหาชน)
ในวันศุกร์ที่ 9 มษายน 2564 เวลา 13.00 น.
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 13
แนวปฏิ บตั ิ เพือ่ ป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในที่ประชุมผูถ้ อื หุ้น
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปจั จุบนั และบริษทั ฯ ยังคง
ต้องดาเนินการประชุมสามัญผู้ประจาปี ของบริษัทฯ (“การประชุม” หรือ “ที่ ประชุม”) เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้สถานการณ์ดงั กล่าว และด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านและเพื่อให้เป็ น คาแนะนาการป้องกันควบคุมโรค
ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกัน ทีก่ าหนดโดย
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และแนวทางดาเนินการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ของบริษัทจดทะเบียน
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
บริษทั ฯ จึงขอแจ้งท่านผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านเกีย่ วกับแนวปฏิบตั เิ พื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ดังนี้
เนื่องจากการจัดการประชุมจะเป็ นการรวมกันของคนหมู่มากซึง่ เป็ นปจั จัยเสีย่ งต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนัน้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว บริษทั ฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผูถ้ อื หุน้ พิจารณาถึงแนว
ทางการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุ้นส่งคาถาม
เกีย่ วกับวาระการประชุมหรือเรื่องอื่นๆ มายังบริษทั ฯ
ในกรณีทท่ี ่านผูถ้ อื หุน้ มีความประสงค์ทจ่ี ะเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง บริษทั ฯ ขอแจ้งวิธกี ารปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ และ
การเตรียมตัวของท่านผูถ้ อื หุน้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ฯ ดังนี้
1) เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรการป้องกันโรคภายใต้ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สังปิ
่ ดสถานทีเ่ ป็ นการชัวคราว
่
(ฉบับที่
18) ลงวันที่ 30 มกราคม 2564 ซึง่ มีผลบังคับใช้นับแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็ นต้นมา ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบ
ฉันทะทีเ่ ข้าร่วมในการประชุมจะถูกจัดให้นงโดยมี
ั่
ระยะห่างระหว่างกันโดยรอบอย่างน้อย 1.5 เมตร โดยจากัดจานวน
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมไม่เกิน 100 คน
ผูถ้ อื หุน้ หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ าถึงสถานทีป่ ระชุมก่อนจะมีสทิ ธิในการเข้าร่วมในทีป่ ระชุมก่อน ในกรณีทม่ี ผี ถู้ อื หุน้
หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเต็มจานวนทีน่ งั ่ ทีบ่ ริษทั ฯ จัดไว้แล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการบริหารจัดการ
ตามความเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด ณ สถานที่ประชุ ม และให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของทางราชการ
รวมถึงมาตรการป้องกันโรคตามทีร่ าชการกาหนด
ในการนี้ผถู้ อื หุน้ หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ าในภายหลังจะไม่สามารถเข้าร่วมในทีป่ ระชุมเพิม่ เติมได้ อย่างไรก็ตาม
ผูถ้ อื หุน้ ยังสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนหรือส่งคาถามได้
2) บริษท
ั ฯ จะมีจุดการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมผิ ทู้ เ่ี ข้าร่วมการประชุมทุกท่านก่อนเข้าห้องประชุมผูถ้ อื หุน้ ในการนี้

บริษทั ฯ ขอความร่วมมือจากท่านผูถ้ อื หุน้ กรณีหากปรากฏว่ามีท่านผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อี าการดังต่อไปนี้ บริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิในการแยกท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมในบริเวณที่บริษัทฯ จัดไว้โดยเฉพาะสาหรับท่านผู้ถือหุ้นที่อาจมี
อาการต้องสงสัย โดยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้จะถือว่าอาจเป็ นอาการต้องสงสัย1
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2.1) มีไข้ (มีอุณหภูมริ ่างกายตัง้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ ไป)
2.2) ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือ มีอาการเกีย่ วกับระบบทางเดินหายใจ
2.3) ผูท้ เ่ี ดินทางไปยังหรือมาจากพืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุดและเข้มงวด 2 ภายในระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ฯ
3) เพื่อลดความเสีย่ งจากการแพร่ระบาด กรณีผถู้ อื หุน้ มีคาถามหรือข้อเสนอแนะ บริษทั ฯ ได้เตรียมกระดาษและปากกา
เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ เขียนคาถามและส่งให้แก่เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ณ วันประชุม
3.1) ส่งล่วงหน้ามายัง บริษทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ส่วนงานเลขานุการบริษทั เลขที่ 1854 ชัน้ 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ : 02-338-3333 และ/หรือ
3.2) ส่งล่วงหน้ามายัง อีเมล์: investor@nbc.co.th
3.3) ส่งให้แก่เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ เพื่อจัดส่งคาถามให้แก่ประธานกรรมการต่อไป
4) บริษทั ฯ จะจัดให้มจี ุดบริการล้างมือด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์ หรือน้ายาฆ่าเชือ้ โรคทีเ่ พียงพอสาหรับท่านผูถ้ อื หุน้ และ
ขอให้ท่านผูถ้ อื หุน้ ล้างมือด้วยน้าสบู่ เจลแอลกอฮอล์ หรือน้ายาฆ่าเชือ้ โรค ก่อนและหลังการเข้าร่วมการประชุม
5) ตลอดระยะเวลาการประชุม บริษทั ฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ในส่วนท่านผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้รบั การคัดแยก
หรือท่านผูถ้ อื หุน้ ทีผ่ ่านการคัดกรองปฏิบตั ติ ามคาแนะนา ดังต่อไปนี้







กรุณาสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
รักษาระยะห่างทางสังคมกับบุคคลอื่นๆ อย่างน้อย 1 เมตร
กรุณาล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์ หรือน้ายาฆ่าเชือ้ โรค
หลีกเลีย่ งการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือทีย่ งั ไม่ได้ลา้ ง
หลีกเลีย่ งการใช้ สัมผัส สิง่ ของร่วมกับผูอ้ ่นื
หากมีไข้ ไอ น้ ามูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ออกจากห้องประชุมผู้ถอื หุ้นหรือติดต่อ
เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ โดยเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการส่ งท่านผู้ถอื หุ้นกลับไปรักษาตัวทีบ่ ้าน ที่
พัก หรือโรงพยาบาล ตามแต่กรณี
ทัง้ นี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่ าสายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19) หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ ขอสวนสิทธิในการแก้ไขปรับปรุงแนวปฏิบตั ิเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ให้เป็ นตามสถานการณ์การแพร่ระบาด หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ณ วันทีม่ ี
การจัดการประชุม
บริษทั ฯ ขอขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านเป็ นอย่างสูงและหวังเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะได้รบั ความร่วมมือจากทุกท่านเป็ นอย่างดี
เพื่อสุขภาพอนามัยทีด่ ขี องท่านผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน

2

พื ้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้ มงวด หมายถึง จังหวัด หรื อพืน้ ที่ตามข้ อกาหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริ หารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 18) รวมถึงพื ้นที่หรื อจังหวัดใด ๆ ตามที่ศนู ย์บริ หารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019
กาหนด และประกาศอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ก่อนหรื อ ณ วันประชุม
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บริษทั เนชั ่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
1854 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร : 0-2338-3645 แฟกซ์ : 0-2338-3973

