บริริษทั เนชชั่น บรออดแคสติติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชชน)

หนังสื อเชิญประ
ญ ะชุมวิสามัญ
ั ผู้ถออหุ
ื ้น
ครั้งที
ง ่ 1/22559

วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิจิกายน 2559
เวลาา 13.30 น.
น ณ ห้องประชุ
ง
ม ชั้น 7
อาาคารมหาาวิทยาลัยเนชั
ย น่ เลลขที่ 1854 ถนนบางงนา-ตราด (ก.ม.4.5)
แขขวงบางนา เขตบาางนา กรุ งเทพมหานคร 10260
หมายเหหตุ :
1. เปิ ดรัับลงทะเบียน เววลา 12.30 น.
2. เพื่อความสะดวกรวด
ค
ดเร็ วในการลงททะเบียน โปรดนําแบบฟอร์ มการลงทะเบี
ก
ยนมมาในวันประชุ ม
3. บริ ษทฯ
ทั ขอแจ้ง "งดดแจกของชําร่ วย
ว ในงานประชุชุ มวิสามัญผู้ห้ ุน ครั้งที่ 1/2559""
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บริษทั เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
(
Nation Broaadcasting Corporration Public Coompany Limitedd

วันที่ 28 ตุลาคม 2559
เรื่ อง ขอเชิญประชุมวิสามั
ส ญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559
เรี ยน ท่านผู
น ถ้ ือหุน้
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. แบบเสนอชื่อบุคคลลเพื่อเข้ารับกาารคัดเลือกดํารงตําแหน่งกรรรมการบริ ษทั
2. หลักเกณฑ์
เ การเสนนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่
แ งกรรมการรและเลือกตั้งกกรรมการของบบริ ษทั
3. ข้อบังั คับของบริ ษทั หมวดที่ 3 กรรมการและอํอํานาจกรรมกาาร และ หมวดทที่ 4 การประชุชม
ผูถ้ ือหุหน้
4. เงื่อนไข หลักเกณฑ
ฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมประชุ
ว
ม การรมอบฉันทะ แและการออกเสีสยงลงคะแนน
5 แบบฟอร์มการลงททะเบียนเข้าร่ วมประชุ
ม
ม
6. หนังสืสอมอบฉันทะะ (แบบ ก และะ ข)
7. ประววัติโดยสังเขปขของกรรมการทีที่เป็ นตัวแทนรรับมอบฉันทะะ
8. แผนทีที่แสดงสถานทีที่ประชุมผูถ้ ือหุหน้
ตามที่สํานั
า กงานคณะกกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลัลักทรั พย์ ได้มมีี หนังสื อมายังบริ
ง ษทั เนชั่น
บรอดแคสติ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชชน) (“บริ ษัท”) เพื่อแจ้งการพ้นจากตําแหหน่งของกรรมมการบริ ษทั ฯ จํานวน 3 รายย
ได้แก่ 1) นายยอดิศกั ดิ์ ลิมปรุ่ งพัฒนกิจ 2)) นางสาวดวงงกมล โชตะนาา และ 3) นายเเสริ มสิ น สมะลาภา โดยมีผลตั
ล ้ งแต่วนั ที่ 6
ตุลาคม 25599 จึงส่ งผลให้บุบุคคลดังกล่าวยยุติการปฏิบตั ิหน้
ห าที่กรรมกาารของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559
2 ที่ผา่ นมาา
ตามที่บริ ษทั ฯ ได้แจ้งรายละเอียดให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเททศไทยไปแล้วนั้น
จากกรณีณี ดงั กล่าวข้างต้ต้น ส่ งผลให้ปัปัจจุบนั ตําแหนน่ งกรรมการขของบริ ษทั ฯ ว่างลงทั้งสิ้ น 6 ตําแหน่ งจากก
จํานวนกรรมมการทั้งสิ้ น 10 ตําแหน่ ง ซึ่ งประกอบด้วยตําแหน่ งขอองกรรมการบริริ ษทั ฯ ซึ่ งยุติกการปฏิบตั ิหน้าที่ ณ วันที่ 6
ตุลาคม 2559 รวม 3 ตําแหนน่งดังที่เรี ยนข้า้ งต้น และตําแหน่
แ งกรรมการที่วา่ งลงอีก 3 ตําแหน่งดังตต่อไปนี้
1) ตําแหน่
แ งที่ว่างลงของนางสาวเเอี่ ยมศรี บุญหชั
ห ยรั ตน์ (ลาอออกจากบริ ษททฯ
ั ตั้งแต่วนั ที่ 31 มกราคมม
2559 ที่ผ่านมา แลละคณะกรรมกการบริ ษทั ฯ ยังั มิได้พิจารณาาอนุมตั ิแต่งตั้งงบุคคลใดเข้าดํดารงตําแหน่ ง
แทนน)
2) ตําแหน่
แ งที่ว่างลงของนางสุ ภาณี เดชาบูรณาานนท์ (ลาออกจากบริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 17
1 กุมภาพันธ์
25599 ที่ผ่านมาและคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ยังมิได้พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งั บุคคลใดเข้าดํดารงตําแหน่ง
แทนน)
3) ตําแหน่งที่ว่างลงขของนายสุ ทธิ ชัชยั แซ่หยุน่ (ลาออกจากบริ ษัษทฯ ตั้งแต่วนั ที่ 21 กันยายนน 2559 ที่ผา่ น
มาแและคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ยังั มิได้พิจารณาาอนุมตั ิแต่งตั้งบุ
ง คคลใดเข้าดํารงตําแหน่งแทน)
แ
ในการนีนี้ ตําแหน่ ง กร รมการของบบริ ษ ทั ฯ จึ ง ว่างลงจนเหลื
ง
อ น้น อ ยกว่า จํานววนที่ จะสามารรถจัดประชุ ม
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้เนื่ องจากไม่ครบองค์์ประชุ ม ดังนั้ัน ข้าพเจ้า นาายเทพชัย แซ่ หหย่อง ในฐานนะกรรมการทีท่
เหลืออยูจ่ ึงมีหน้
ห าที่กระทําการในนามขอ
ก
องคณะกรรมกการบริ ษทั เพื่อจัจดให้มีการปรระชุมผูถ้ ือหุ ้นภภายใน 1 เดือนนั
อ บแต่วนั ทที่
1

จํานวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจํานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม (นับตั้งแต่วนั ที่ 6 ตุลาคม 2559 เป็ นต้นมา) เพื่อพิจารณา
เลื อ กตั้งกรรมการใหม่ แทนตําแหน่ งกรรมการที่ ว่างลงทั้ง 6 ตําแหน่ งข้างต้น ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 83 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่ งกําหนดให้กรรมการที่เหลืออยูก่ ระทําการ
ในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหน่ งกรรมการที่ว่าง
ทั้งหมดเท่านั้น ภายหลังจากการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็ นกรรมการแทนตําแหน่ งที่ว่างลง บริ ษทั ฯจะสามารถบริ หารจัดการ
กิจการได้ตามปกติ
ในนามของคณะกรรมการ บริ ษทั ฯ ขอเรี ยนให้ทราบว่าการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2559 ของ
บริ ษทั ฯ จะจัดขึ้นในวันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชัน่ เลขที่
1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตั้งประธานในทีป่ ระชุ มผู้ถอื หุ้นสํ าหรับการประชุ มวิสามัญผู้ถอื หุ้นครั้งที่ 1/2559

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ภายใต้บงั คับของมาตรา 104 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 35 ได้กาํ หนดให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมผู ้
ถือหุ ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รอง
ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมี แต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุ น้
ซึ่ งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งเป็นประธานในที่ประชุม และตามที่ได้เรี ยนให้ทราบข้างต้น เนื่ องจากปั จจุบนั ตําแหน่ง
ประธานกรรมการของบริ ษทั ฯ ว่างลง และบริ ษทั ฯ ไม่มีรองประธานกรรมการเพื่อทําหน้าที่ประธานที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 พิจารณาเลือกผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเข้าร่ วม
ประชุมทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 ของบริ ษทั ฯ
ความเห็นในนามของคณะกรรมการ : ในนามของคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรให้มีการเสนอและ
แต่งตั้งผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมคนใดคนหนึ่งเข้าทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2559
ของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุ: มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัตเิ ลือกตั้งกรรมการ จํานวน 6 ตําแหน่ ง เพือ่ เข้ าปฏิบตั หิ น้ าทีเ่ ป็ นกรรมการแทนตําแหน่ ง
กรรมการทีว่ ่ างลงของบริษทั

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : เนื่ องจากในปั จจุบนั ตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ว่างลงจนเหลือน้อยกว่า
จํานวนที่จะสามารถจัดประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงไม่สามารถนําเสนอรายชื่ อของบุคคลที่
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้พิจารณาแต่งตั้งเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการได้ดงั เช่นในการ
เรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นในกรณี ปกติ ประกอบกับสิ ทธิ ในการแต่งตั้งกรรมการเข้าบริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั ฯ เป็นสิ ทธิ
2

ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายของผูถ้ ื อหุ ้นทุ กรายของบริ ษทั ฯ ดังนั้น ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ จึ งมี สิทธิ เสนอรายชื่ อบุ คคลที่ มี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั ฯ ในการประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้งที่ 1/2559 นี้ โดยเพื่อให้การบริ หารจัดการและการดําเนิ นการในที่ประชุ ม
วิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2559 เป็นไปโดยเรี ยบร้อยและไม่มีขอ้ ขัดข้อง บริ ษทั ฯ ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นที่มีความประสงค์จะเสนอ
รายชื่อของบุคคลที่จะเข้ารับการพิจารณาข้างต้น กรุ ณาแจ้งรายชื่อและประวัติของบุคคลที่ตนเองประสงค์จะเสนอชื่อเข้ารับ
การเลื อกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ให้แก่ บริ ษทั ฯ ภายในวันที่ 2 พฤศจิ กายน 2559 เพื่อพิจารณาและนําเสนอต่อที่
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 โดยบริ ษทั ฯ ได้แนบแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ และขอแจ้งหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ และการ
เลือกตั้งกรรมการของบริ ษทั ฯ ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2
ความเห็นในนามของคณะกรรมการ : ในนามของคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ แทนตําแหน่งที่ว่างลงตามรายชื่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อ
จากผูถ้ ือหุน้ ตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและเลือกตั้งกรรมการของบริ ษทั
หมายเหตุ: มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนนและเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตแิ ก้ ไขอํานาจกรรมการ

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการพ้นสภาพกรรมการของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามของ
บริ ษทั ฯ ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ต่อกระทรวงพาณิ ชย์ในปั จุบนั และการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ของบริ ษทั ฯ ดังรายละเอียด
ปรากฏตามวาระที่ 2 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 ให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมอํานาจ
กรรมการของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ดังนี้
อํานาจกรรมการเดิม “นายเสริ มสิ น สมะลาภา นายอดิ ศักดิ์ ลิมปรุ่ งพัฒนกิ จ นางสาวดวงกมล โชตะนา
กรรมการสองในสามคนนีล้ งลายมือชื่ อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั ”
อํานาจกรรมการใหม่ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่ อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั ”
ความเห็นในนามคณะกรรมการ: ในนามของคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ื อ หุ ้นครั้ งที่ 1/2559 พิ จารณาแก้ไขอํานาจกรรมการของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้อ งกับการพ้นสภาพกรรมการของ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามของบริ ษทั ฯ ในปัจจุบนั และการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุ: มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน
ในการนี้ บริ ษทั ฯ กําหนดให้วนั กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้ง
ที่ 1/2559 (Record Date) ได้แก่ วันที่ 26 ตุลาคม 2559 และวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ เพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ
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เข้าร่ วมประชุ มตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ได้แก่วนั ที่ 27 ตุลาคม 2559
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้า
ประชุ มและออกเสี ยงแทนตน โปรดใช้หนังสื อมอบฉันทะตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 6 และเพื่อเป็ นการรั กษาสิ ทธิ และ
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นกรณี ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มได้ดว้ ยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการ
อิ สระของบริ ษทั เข้าประชุ มและออกเสี ยงแทนตน ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ให้
กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อเข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยง
ลงคะแนนแทนผูถ้ ือหุ ้นได้ และส่ งหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. พร้ อมเอกสารประกอบมายังบริ ษทั ฯ ที่ เลขานุ การบริ ษทั
บริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 1858/121-122, 124-128 ชั้น 28 ถนนบางนา-ตราด แขวง
บางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260 หมายเลขโทรศัพท์ 02-338 3289 - 92 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
เอกสาร จึงขอความร่ วมมือโปรดส่ งเอกสารให้ถึงบริ ษทั ฯ ภายในวันที่ 4 พศจิกายน 2559
ทั้งนี้ ขอให้ผูถ้ ือหุ ้นกรุ ณาปฏิบตั ิตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมประชุม การมอบ
ฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนน ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4 โดยบริ ษทั จะดําเนิ นการประชุมตาม
ข้อบังคับบริ ษทั หมวดที่ 3 กรรมการและอํานาจกรรมการ และ หมวดที่ 4 การประชุมผูถ้ ือหุ น้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่
ส่ งมาด้วย 3
เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่ วมการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2559 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ ว
และเรี ยบร้อย บริ ษทั ฯ จะเปิ ดให้ท่านผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ต้ งั แต่เวลา 12.30 น. ของวันประชุม ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชัน่ เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
10260 และเนื่องจากบริ ษทั ฯ จะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสี ยงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึง
ขอให้ผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอร์ มลงทะเบียนตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5 มาแสดงในวันประชุ มพร้ อม
เอกสารประกอบอื่นๆ ตามที่ปรากฎในเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมประชุม การมอบฉันทะ และการ
ออกเสี ยงลงคะแนน ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4
อนึ่ ง บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ หนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ http://www.nbc.co.th ด้วยแล้ว จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว
ข้างต้นโดยพร้อมเพรี ยงกัน รายละเอียดแผนที่ของสถานที่ประชุม ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 8
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

นายเทพชัย แซ่หย่อง
เพื่อและในนามของคณะกรรมการบริ ษทั
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1

แบบเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ ารับการคัดเลือกดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการบริษัท
ท่ านผู้ถอื หุ้นกรุณาศึกษาและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ทกี่ าํ หนด

ข้ อมูลผู้ถอื หุ้น สํ าหรับผู้เสนอชื่อบุคคลเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ............................................................ ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่ติดต่อได้ เลขที่ ......................................
ถนน..................................... เขต .................................... แขวง .....................................จังหวัด .............................................
รหัสไปรษณี ย ์ ............................... โทรศัพท์ ...................... โทรสาร......................Email …………………………………
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) จํานวนหุน้ ที่ถือ .......................................... หุ น้
ทะเบียนหุน้ เลขที่ ............................................ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ ..............................................................
ขอเสนอชื่อ นาย/ นาง / นางสาว .............................................................................................................................................
เข้ารับการคัดเลือกดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั ดังรายละเอียดที่แนบมา

ลงนาม ...................................................
(..................................................)
วันที่ ......../......................./.....................
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หนังสื อให้ ความยินยอม
เรื่อง
เรียน

เสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ ารับการคัดเลือกดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการบริษทั
คณะกรรมการ
บริษทั เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ........................................................................................................................................
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ เลขที่ ...................... ถนน ................................ เขต..............................แขวง................................
จังหวัด................................ รหัสไปรษณี ย ์ ............................. โทรศัพท์ ............................... โทรสาร...........................
Email ……………………………
เป็ นบุคคลผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อจากผูถ้ ือหุ ้นให้เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
(มหาชน) ข้า พเจ้า มี ค วามยิน ยอมและรั บ ทราบการเสนอชื่ อ ในครั้ งนี้ ขอรั บ รองว่า ข้า พเจ้า มี คุณ สมบัติ ต ามที่ ต ลาด
หลักทรัพย์และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดไว้ และรับทราบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ในการเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั แล้ว

ลงนาม................................................ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อและให้ความยินยอม
(............................................................)
วันที่ ............/.........................../...............
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ประวัตผิ ู้รับการเสนอชื่อเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษทั
1. คํานําหน้า
.................................................................
ชื่อ
..................................................................
นามสกุล
.................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด
.................................................................
สัญชาติ
.................................................................
เลขที่บตั รประจําตัวประชาชน ................................................................................

รู ปถ่าย

2. ที่อยูต่ ามบัตรประชาชน
เลขที่ .................................................. หมู่บา้ น/อาคาร .....................................................
หมู่ที่ .................................................. ตรอก/ซอย ............................................................
ถนน ................................................... ตําบล/แขวง ...........................................................
อําเภอ/เขต ............................................ จังหวัด ............................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ...................................... ประเทศ ...........................................................

3. ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้
เลขที่ .................................................. หมู่บา้ น/อาคาร .....................................................
หมู่ที่ .................................................. ตรอก/ซอย ............................................................
ถนน ................................................... ตําบล/แขวง ...........................................................
อําเภอ/เขต ............................................ จังหวัด ............................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ...................................... ประเทศ ...........................................................
โทรศัพท์ . ..............................................โทรสาร .....................................................
มือถือ ........................................................................
E-mail ........................................................................
4. ประวัติการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ............................................................ สถาบัน .........................................................
ระดับปริ ญญาโท ............................................................ สถาบัน .........................................................
ระดับปริ ญญาเอก ........................................................... สถาบัน .........................................................
อื่น ๆ (ประกาศนียบัตร) ................................................. สถาบัน .........................................................
มีเอกสารแนบประวัติส่วนตัว
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ประวัติการฝึ กอบรมจาก สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ไม่เคย
เคย
โปรดระบุหลักสูตร

...................................................................................
..................................................................................

5. ประสบการณ์ในการเป็ นกรรมการ บริ ษทั จดทะเบียน
บริ ษทั จํากัด

......................
.....................

ปี
ปี

6. ประวัติการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั อื่น / เคยดํารงตําแหน่ง (เรี ยงลําดับจาก ปัจจุบนั – อดีต)
6.1 ตําแหน่ง
.............................................................. ตั้งแต่ปี ............... ถึงปี ...................
บริ ษทั
................................................................................
6.2 ตําแหน่ง
.............................................................. ตั้งแต่ปี ............... ถึงปี ...................
บริ ษทั
................................................................................
6.3 ตําแหน่ง
.............................................................. ตั้งแต่ปี ............... ถึงปี ...................
บริ ษทั
................................................................................
6.4 ตําแหน่ง
.............................................................. ตั้งแต่ปี ............... ถึงปี ...................
บริ ษทั
................................................................................
7. ประสบการณ์ / ความเชี่ยวชาญ
7.1. ด้าน ............................................................ บริ ษทั ..............................................................
ตําแหน่ง ..................................................................
7.2. ด้าน ............................................................ บริ ษทั ..............................................................
ตําแหน่ง ..................................................................
7.3. ด้าน ............................................................ บริ ษทั ..............................................................
ตําแหน่ง ..................................................................
8. เหตุผลและความเหมาะสมในการเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั
.......................................................................................................................................................
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 2
หลักเกณฑ์ การเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
และการเลือกตั้งกรรมการของบริษทั เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรี ยนให้ทราบว่าผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ มี
สิ ทธิ เสนอรายชื่ อบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อเข้ารั บการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ในการประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที่
1/2559 ซึ่งจะจัดให้มีข้ ึนในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การบริ หารจัดการและการดําเนินการในที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2559 เป็ นไปโดย
เรี ยบร้อยและไม่มีขอ้ ขัดข้อง บริ ษทั ฯ ขอเรี ยนให้ทราบหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ และ
การเลือกตั้งกรรมการของบริ ษทั ฯ ดังนี้
ข้ อ 1. คุณสมบัตขิ องผู้ถอื หุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการจะต้องเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งมีชื่อ
ปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ซึ่ งเป็ นวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ
ในการเข้าร่ วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2559 (Record Date) และยังคงถือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ต่อเนื่องไปจนถึง
วันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นที่ประสงค์จะเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการจะต้องแนบหลักฐานแสดงตน
ดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ฯ พร้อมด้วยข้อมูลและเอกสารของบุคคลซึ่งตนประสงค์จะเสนอรายชื่อด้วย
(1) กรณี บุคคลธรรมดา - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ซึ่ ง
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องพร้อมระบุที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกเพื่อประโยชน์
ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
(2) กรณี นิติบุคคล – สําเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล (รับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)) และสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสื อเดินทาง (กรณี เป็นชาวต่างชาติ) ของผูม้ ีอาํ นาจลงนามซึ่ งได้ลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้องโดยบุคคลดังกล่าว
เพื่อให้การบริ หารจัดการและการดําเนิ นการในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน
2559 เป็ นไปโดยเรี ยบร้อยและไม่เป็ นการใช้เวลาเกินสมควร บริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือผูถ้ ือหุ น้ ในการเสนอรายชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการจํานวน 1 ตําแหน่งต่อผูถ้ ือหุน้ แต่ละราย
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ข้ อ 2. การเสนอรายชื่อบุคคลเพือ่ เข้ ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ในการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ผูถ้ ือหุ น้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ ม (แบบเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ) ได้ที่เว็บไซต์ http://www.nbc.co.th โดยขอให้
นําส่ งเอกสารต้นฉบับต่อเลขานุ การบริ ษทั โดยการนําส่ งเอกสาร ณ สํานักงานของบริ ษทั ฯ ได้ต้ังแต่ วันที่ 13
ตุลาคม 2559 เป็ นต้ นไปถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 หรื อจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ ายัง
เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1858/121-122, 124-128 ชั้น 28
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260
กรณี เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ขอให้ผถู ้ ือหุน้ จัดส่ งเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งกรอกข้อมูลครบถ้วนและลง
นามโดยผูถ้ ือหุ ้นหรื อบุคคลผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนผูถ้ ือหุ ้น และลงนามรับทราบยินยอมโดยผูท้ ี่ได้รับการ
เสนอชื่อ
(2) ประวัติส่วนตัว ประวัติการทํางานของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมด้วยที่อยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
โดยสะดวก พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี ชาวต่างชาติ) ซึ่ งบุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อลงนามรับรองสําเนาถูกต้องเอกสารดังกล่าว
ทั้งนี้ ผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อเพือ่ เข้ ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการต้ องมีคุณสมบัตติ ามข้ อ 3.
ข้ อ 3. คุณลักษณะ/คุณสมบัตขิ องผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อเพือ่ เข้ ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
3.1

กรรมการ
(1)

มี คุ ณ สมบัติ และไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้า มตามพระราชบัญญัติ บริ ษ ทั มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้ง ที่ มี การแก้ไ ขเพิ่ม เติ ม) พระราชบัญญัติหลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์ พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการที่ดี

(2)

มีความรู ้ ความสามารถ ความเป็ นอิสระ สามารถปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริ ต และสามารถทุ่มเทเวลาได้อย่างเต็มที่

(3)

ไม่ประกอบกิจการ ดํารงตําแหน่งเป็ นพนักงาน กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั หรื อนิติบุคคล
อื่นซึ่งประกอบธุรกิจอันมีสภาพเป็ นอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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บริ ษทั ฯ ขอเรี ยนเพิ่มเติมว่า บริ ษทั ฯ ในฐานะบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องจัดให้มีระบบการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อกํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง
ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะต้องมีกรรมการอิ สระ และกรรมการตรวจสอบที่มีองค์ประกอบ และมีคุณสมบัติ
ตามที่กาํ หนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน กล่าวคือ คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ จะต้องประกอบด้วย
กรรมการอิ สระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด (แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า 3 คน) และมี กรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ในการนี้ บริ ษทั ฯ จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ และเชิญชวนให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอรายชื่อบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติที่จะดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งด้วย
โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีดงั นี้
3,2

กรรมการอิสระ

กรรมการอิ สระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนดและเป็ นไปตาม
นโยบายของบริ ษทั ฯ ดังนี้
(1)

ถื อ หุ ้น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 1 ของจํา นวนหุ ้น ที่ มี สิ ทธิ อ อกเสี ย งทั้ง หมดของบริ ษทั ฯ บริ ษ ทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้นบั รวม
การถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2)

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้
เงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั
ย่อยลําดับเดี ยวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี

(3)

ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะ
ที่ เป็ นบิ ดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุ ตร รวมทั้งคู่สมรสของบุ ตร ของกรรมการรายอื่ น
ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย

(4)

ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อ
การให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ มื คํ้าประกัน การให้สินทรัพย์
เป็ นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ หรื อ
คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของ
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บริ ษทั ฯ หรื อตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งนี้การคํานวณภาระหนี้
ดั ง กล่ า วให้ เ ป็ นไปตามวิ ธี ก ารคํา นวณมู ล ค่ า ของรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่
ในการพิจารณาภาระหนี้ ดัง กล่ าว ให้นับ รวมภาระหนี้ ที่เกิ ดขึ้ นในระหว่าง 1 ปี ก่ อ นวันที่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

3.3

(5)

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ ราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อ
หุ น้ ส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี

(6)

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย
หรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่
มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี

(7)

ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

(8)

ไม่ประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิ จการของบริ ษทั ฯ
หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อ ไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ ว ม
บริ หารงาน ลู กจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ รับเงิ นเดื อนประจํา หรื อถื อหุ ้นเกิ นร้ อยละ 1 ของ
จํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย

(9)

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ

กรรมการตรวจสอบ
(1)

คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ

(2)

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ไม่นอ้ ยกว่า 3 คนและมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความเข้าใจหรื อมีประสบการณ์ดา้ นการ
บัญชี หรื อการเงินหรื อตรวจสอบอย่างเพียงพอที่จะทําหน้าที่ในการสอบทานความน่ าเชื่ อถือ
ของงบการเงิน
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ข้ อ 4. การพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ทจี่ ะเข้ ารับเลือกตั้งเป็ นกรรมการต่ อทีป่ ระชุ มวิสามัญผู้ถอื หุ้นครั้งที่ 1/2559
เลขานุการบริ ษทั จะเป็นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองในเบื้องต้นในการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและการ
เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ฉบับนี้ เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้
ครั้งที่ 1/2559 ต่อไป ดังนี้
1)

หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรื อมีลกั ษณะต้องห้าม หรื อการเสนอชื่ อไม่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรื อมีเหตุอนั สมควรในกรณี อื่นๆ (แล้วแต่กรณี )
เลขานุการบริ ษทั จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูเ้ สนอรายชื่อทราบการปิ ดเรื่ องภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

2)

บุคคลที่ผา่ นการพิจารณาในเบื้องต้น เลขานุการบริ ษทั จะรวบรวมรายชื่อเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 ต่อไป

ข้ อ 5. กระบวนการเลือกตั้งกรรมการในวันประชุ มวิสามัญผู้ถอื หุ้นครั้งที่ 1/2559
1)

ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง

2)

บริ ษทั ฯ จะเสนอรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดให้ผถู ้ ือหุ น้ พิจารณาลงมติเป็ นรายคน โดยผูถ้ ือ
หุ น้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตามข้อ 1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็
ได้ ในกรณี ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3)

บุคคลที่ได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการจํานวน 8 ตําแหน่ง ใน
กรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 เป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด

อนึ่ง ในกรณี ที่ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายให้ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้
ครั้งที่ 1/2559 พิจารณาเลือกตั้ง หรื อผูท้ ี่เสนอชื่อมามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย บริ ษทั ฯ
โดยเลขานุ การบริ ษทั จะสรรหาผูท้ รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อเสนอต่อที่ประชุ ม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 พิจารณาเลือกตั้งต่อไป
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 3

ข้ อบังคับของบริษทั เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมวด 3
กรรมการและอํานาจกรรมการ
ข้อ 13 คณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของ
จํา นวนกรรมการทั้ง หมดเป็ นผูม้ ี สั ญ ชาติ ไ ทย และให้ค ณะกรรมการเลื อ กตั้ง กรรมการด้ว ยกัน เป็ นประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ หรื อตําแหน่ งอื่นตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้ โดยกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ ง
(1/2) ของจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้อ 14 ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(ก)

ผูถ้ ือหุน้ รายหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน

(ข)

ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสี ยงที่ มีอยู่ท้ งั หมดตาม (ก) เลื อกตั้งบุคคลคนเดี ยวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(ค )

บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนน
เสี ยงเท่ากันเกิ นจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลื อกตั้งในครั้ งนั้น ให้ประธานในที่ประชุ มออก
เสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด

ข้อ 15 ในการประชุ มสามัญประจําปี ทุกครั้ ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ งตามวาระหนึ่ งในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้า
จํานวนกรรมการที่จะออกจากตําแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียง
ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนแปร
สภาพบริ ษทั นั้น ให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุด
นั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดํารงตําแหน่งใหม่กไ็ ด้
ข้อ 16 นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้แล้ว กรรมการอาจพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(ก)

ตาย

(ข )

ลาออก

(ค )

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติให้ออกตามข้อ 20

(ง)

ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายหรื อในข้อบังคับนี้

(จ )

ศาลมีคาํ สัง่ ให้ออกหรื อพ้นจากตําแหน่ง

ข้อ 17 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึ ง
บริ ษทั
กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
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ข้อ 18 ในกรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่ งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พน้
จากตําแหน่ งจะเหลื อ น้อ ยกว่า สอง (2) เดื อน โดยบุ คคลซึ่ ง เข้าเป็ นกรรมการแทนดัง กล่ าวจะอยู่ในตํา แหน่ ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึ่งตนเข้ามาแทน
มติ ข องคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ งต้อ งประกอบด้ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น้อ ยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจํา นวน
กรรมการที่ยงั เหลืออยู่
ข้อ 19 ในกรณี ที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งยังคงอยูร่ ักษาการในตําแหน่งเพื่อ
ดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ต่อไปเพียงเท่าที่จาํ เป็ นจนกว่ากรรมการชุ ดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคาํ สั่งเป็ น
อย่างอื่น ในกรณี ที่คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามคําสัง่ ศาล
คณะกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1)
เดือนนับแต่วนั พ้นจากตําแหน่ง โดยส่ งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าสิ บสี่ (14) วันก่อนวันประชุม
และโฆษณาคําบอกกล่ าวนัดประชุ มในหนังสื อพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่ อนวันประชุ มด้วย โดยจะต้อ ง
โฆษณาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า (3) วัน
ข้อ 20 ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ข้อ 21 ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ สถานที่ตามที่คณะกรรมการจะได้กาํ หนด
ให้ประธานกรรมการ หรื อผูซ้ ่ ึงประธานกรรมการมอบหมายเป็ นผูเ้ รี ยกประชุมคณะกรรมการ
กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้ องขอให้ประธานกรรมการเรี ยกประชุ มคณะกรรมการก็ได้ ในกรณี ที่มี
กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรื อผูซ้ ่ ึ งประธานกรรมการมอบหมายกําหนดวัน
ประชุมภายในสิ บสี่ (14) วันนับแต่วนั ที่ได้รับการร้องขอ
ข้อ 22 การประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ให้จัดขึ้ น ณ ท้องที่ อนั เป็ นที่ ต้ งั สํานักงานใหญ่ ของบริ ษทั หรื อจังหวัด
ใกล้เคียง หรื อ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรื อผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกําหนด
ข้อ 23 ในการเรี ยกประชุ มคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจัดส่ ง
หนังสื อนัดประชุมไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นรี บด่วนเพื่อรักษา
สิ ทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวันนัดประชุมเร็ วกว่านั้นก็ได้
ข้อ 24 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึง
จะครบเป็ นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ ประชุ ม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม

15

ข้อ 25 มติท้ งั ปวงของที่ประชุมคณะกรรมการให้ตดั สิ นด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม โดยกรรมการ
คนหนึ่ งมีเสี ยงหนึ่ ง (1) เสี ยงในการลงคะแนน ในกรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุ มออกเสี ยง
เพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
ข้อ 26 คณะกรรมการเป็ นผูร้ ับผิดชอบจัดการกิ จการทั้งหลายทั้งปวงของบริ ษทั และมีอาํ นาจหน้าที่ดาํ เนิ นการภายใน
ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั และตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 27 ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นหรื อคณะกรรมการมีอาํ นาจพิจารณากําหนดหรื อแก้ไขเปลี่ ยนแปลงรายชื่ อและ/หรื อจํานวน
กรรมการซึ่งมีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ได้
ข้อ 28 บําเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะกําหนด
กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงิ นเดื อน เงิ นรางวัล เบี้ยประชุ ม บําเหน็จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตลอดจนเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการอื่น ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั หรื อ
ตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาซึ่งอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอน วางเป็ นหลักเกณฑ์ กําหนดเป็ นคราว ๆ หรื อ
ให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของบริ ษทั
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิของพนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ใน
อันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะต้องไม่ขดั หรื อแย้งกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็น
อิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด

หมวด 4
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้อ 29 การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ให้จดั ขึ้น ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัดใกล้เคียง หรื อ
ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนด
ข้อ 30 ให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างน้อยปี ละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรี ยกว่า “การประชุมสามัญ” ซึ่ งจะต้อง
จัดให้มีข้ ึนภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั การประชุมผูถ้ ือหุ น้ คราวอื่นให้เรี ยกว่า “การ
ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ข้อ 31 ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งถือหุ ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุ น้ ไม่
น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนซึ่ งถื อ หุ ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสิ บ (1/10) ของจํานวนหุ ้นที่ จาํ หน่ ายได้
ทั้งหมด อาจร้องขอเป็ นหนังสื อให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นเมื่อใดก็ได้ โดยในหนังสื อร้องขอ
นั้นจะต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรี ยกประชุมไว้อย่างชัดเจน ในกรณี เช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อร้องขอดังกล่าวจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 32 ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้น ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ อง
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ที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้
ผูถ้ ือหุน้ และนายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจํากัดทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณา
คําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันและต้องไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวัน
ประชุมด้วย
ข้อ 33 ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนได้ ทั้งนี้
การมอบฉันทะจะต้องทําเป็นหนังสื อและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึ่ ง
ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผูร้ ับมอบฉันทะจะเข้าประชุม
หนังสื อมอบฉันทะต้องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจํากัดกําหนดไว้ซ่ ึ งอย่างน้อยต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี้
(ก)

จํานวนหุน้ ที่ผมู ้ อบฉันทะถืออยู่

(ข )

ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ และ

(ค )

ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

ในการออกเสี ยงลงคะแนน ผูร้ ับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนคะแนนเสี ยงที่ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเป็ นผูม้ อบ
ฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผรู ้ ับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสี ยงแทนผูม้ อบฉันทะ
เพียงบางคน โดยระบุชื่อผูม้ อบฉันทะ และจํานวนหุน้ ที่ผมู ้ อบฉันทะถืออยูด่ ว้ ย
ข้อ 34 ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีจาํ นวนผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) เข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า
ยี่สิบห้า (25) คนหรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ ง (1/2) ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด ซึ่ งถือหุ ้นรวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งใน
สาม (1/3) ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จํานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาเข้า
ร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการเรี ยกเพราะผูถ้ ือ
หุ ้นร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ
ให้เรี ยกประชุ มใหม่และให้ส่งหนังสื อนัดประชุ มไปยังผูถ้ ื อหุ ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่ อนวันประชุ ม ในการ
ประชุมครั้งหลังนี้ไม่จาํ เป็ นต้องมีผถู ้ ือหุน้ ตามจํานวนที่จะกําหนดข้างต้นจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 35 ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ ประชุ ม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
ข้อ 36 ให้ประธานที่ ประชุ มหรื อบุคคลซึ่ งประธานที่ ประชุ มมอบหมายเป็ นผูด้ าํ เนิ นการประชุ มให้เป็ นไปตามลําดับ
ระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเข้าร่ วมประชุม
เมื่อที่ประชุ มพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุ มครบถ้วนแล้ว ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งถือหุ ้น
รวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ ายได้ท้ งั หมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่น
นอกจากที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมได้
ในกรณี ที่ที่ประชุ มพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุ ม หรื อเรื่ องที่ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอ
เพิ่มเติมตามวรรคสองไม่เสร็ จแล้วแต่กรณี และจําเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณาออกไป ให้ที่ประชุมกําหนดสถานที่
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วัน และเวลาที่จะประชุ มในคราวต่อไป และให้คณะกรรมการส่ งหนังสื อนัดประชุ มระบุสถานที่ วัน เวลาและ
ระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุ ม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า (3) วันและต้องไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม
ข้อ 37 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุ น้ มีสิทธิ เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนตามจํานวนหุ น้ ที่ตนถืออยู่ โดยหุ น้ แต่ละ
หุน้ มีคะแนนเสี ยงหนึ่ง (1) เสี ยงต่อหนึ่ง (1) หุน้
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
เว้นแต่การออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ข้อ 38 มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้นให้ช้ ีขาดด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรื อกรณี อื่นที่กฎหมายกําหนด ในกรณี ที่คะแนนเสี ยง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 39 การวินิจฉัยชี้ขาดเรื่ องดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก)

การเพิ่มหรื อลดทุนของบริ ษทั

(ข)

การออกและเสนอขายหุน้ กู้

(ค )

การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั

(ง)

การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญ

(จ)

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั

(ฉ )

การควบรวม หรื อเลิกบริ ษทั

(ช)

การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน

(ซ)

กิจการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด

ข้อ 40 ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ให้มีกิจการอันพึงกระทําดังนี้
(ก)

พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ในรอบปี ที่
ผ่านมา

(ข)

พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน

(ค)

พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี)

(ง)

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(จ )

พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู ้ อบบัญชี และ

(ฉ)

กิจการอื่น (ถ้ามี)
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 4

เงือ่ นไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ
ในการเข้ าร่ วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนน
1. กรณีเข้ าร่ วมประชุ มด้ วยตนเอง
- ผูถ้ ือหุ ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริ ง หรื อ บัตรประจําตัว
ข้าราชการฉบับจริ งเพื่อลงทะเบียน
- ผูถ้ ือหุ น้ เป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงบัตรประจําตัวคนต่างด้าว หรื อ หนังสื อเดินทาง หรื อ
เอกสารที่ใช้แทนหนังสื อเดินฉบับจริ งเพื่อลงทะเบียน
- กรณี มีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
2. กรณีมอบฉันทะ
- ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ โดยเข้าร่ วม
ประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนตามแบบหนังสื อมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผูม้ อบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสี ยงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง โดยกําหนดไว้ในหนังสื อมอบฉันทะเพื่อให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผูม้ อบฉันทะ
- ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะส่ งหนังสื อมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อน
เวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรื อขีดลบข้อความที่สาํ คัญ ผูม้ อบ
ฉันทะต้องลงนามกํากับไว้ทุกแห่ง
- หนังสื อมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
เอกสารทีต่ ้ องใช้ ในการมอบฉันทะ
 กรณีผู้มอบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา สั ญชาติไทย :
ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ บัตรประจําตัวข้าราชการ ของผูม้ อบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู ้
มอบฉันทะ
 กรณีผู้มอบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา สั ญชาติต่างด้ าว :
ภาพถ่ายใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว หรื อ หนังสื อเดินทางหรื อเอกสารที่ใช้แทนหนังสื อเดินทางของผูม้ อบฉันทะพร้อม
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
 กรณีผู้มอบฉันทะเป็ นนิตบิ ุคคล :
 นิตบิ ุคคลสั ญชาติไทย : สําเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อหน่วยงานที่มีอาํ นาจรับรอง ที่ได้ออก
ให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่ งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และสําเนาภาพถ่ายบัตร
19

ประจําตัวประชาชน หรื อ บัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ี
อํานาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 นิตบิ ุคคลสั ญชาติต่างด้ าว : ผูม้ ีอาํ นาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริ ษทั ในหนังสื อมอบ
ฉันทะ และสําเนาภาพถ่ายที่ลงนามรับรอง หนังสื อเดินทาง ของผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น
 กรณี การใช้พิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกํากับไว้ว่า “ลายพิมพ์
หัวแม่มือซ้ายของ ...............” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็ นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริ งของผูน้ ้ นั และต้องพิมพ์
ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่ งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ บัตร
ประจําตัวข้าราชการของพยานลงนามรับรองสําเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
 ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ถ้าผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง ผูถ้ ือหุ ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่ งตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้นเป็นผูร้ ับมอบฉันทะ หรื อเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริ ษทั ฯ เป็ นผูอ้ อกเสี ยงลงคะแนนแทนได้
 ผูถ้ ือหุ น้ ที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ โปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะที่ได้จดั ทําขึ้น และ
ลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นไปยังสํานักเลขานุการบริ ษทั ฯ พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่ งถึง
บริ ษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน
 กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้ แต่ งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ให้ แสดงเอกสาร ดังนี:้
เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
1) หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่ งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผูม้ ี อํานาจกระทําการแทน
ของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบฉันนทะ และติดอากรแสตมป์ ครบถ้วนแล้ว
2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่ งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจ
กระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน
(Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผูม้ อบฉันทะมีอาํ นาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน(Custodian) และลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกต้อง
เอกสารหลักฐานจากผู้ถอื หุ้นทีเ่ ป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศ
1) หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
20

2) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล และมีขอ้ ความ
แสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสื อมอบอํานาจมีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง(กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผูแ้ ทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ
ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริ ง หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริ ง หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
3. กรณีผู้ถอื หุ้นถึงแก่ กรรม :
ให้ผูจ้ ดั การมรดกเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่ นเข้าร่ วมประชุ มแทนโดยจะต้องมีเอกสารคําสั่งศาล
แต่งตั้งให้เป็ นผูจ้ ดั การมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผูม้ ีอาํ นาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม
มาแสดงเพิม่ เติมด้วย
4. กรณีผู้ถอื หุ้นเป็ นผู้เยาว์ :
ให้บิดา-มารดา หรื อผูป้ กครองตามกฎหมายเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่เข้าร่ วมประชุมแทน โดย
จะต้องนําสําเนาทะเบียนบ้านของผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูเ้ ยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
5. กรณีผู้ถอื หุ้นเป็ นผู้ไร้ ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ ความสามารถ :
ให้ผอู ้ นุบาลหรื อผูพ้ ิทกั ษ์เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคําสัง่
ศาลแต่งตั้งให้เป็ นผูอ้ นุบาลหรื อผูพ้ ิทกั ษ์ ซึ่ งลงนามรับรองโดยผูม้ ีอาํ นาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดง
เพิม่ เติมด้วย
การลงทะเบียน
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ จะเปิ ดรับลงทะเบียนก่อนเริ่ มการประชุม 1 ชัว่ โมง หรื อ ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็ นต้นไป
การออกเสี ยงลงคะแนน
1. การออกเสี ยงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิ ดเผย โดยให้นบั หุ น้ หนึ่งหุ น้ มีเสี ยงหนึ่งเสี ยง และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้น
ให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
- การออกเสี ยงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งประธานในที่ประชุม บริ ษทั กําหนดให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยง
เลือกตั้งผูถ้ ือหุ ้นที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นรายบุคคลและประกาศผลการออกเสี ยงลงคะแนนสําหรับบุคคลที่ได้รับ
คะแนนเสี ยงสู งสุ ดเป็ นประธานในที่ ประชุ ม ถ้ามี ผูไ้ ด้รับคะแนนเสี ยงเท่ า กัน ให้ที่ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นออกเสี ย ง
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ลงคะแนนเพื่อเลือกประธานในที่ประชุมจากบุคคลที่คะแนนเสี ยงเท่ากันดังกล่าวในคราวเดียวกัน และให้บุคคลที่
ได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดเป็ นประธานในที่ประชุม
- การออกเสี ยงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ หรื อแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ บริ ษทั กําหนดให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถ
ใช้สิทธิ ออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการหรื อแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่ อเป็ นรายบุคคลและประกาศผลการ
ออกเสี ยงลงคะแนนสําหรับบุคคลที่ได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ตามจํานวนกรรมการที่จะแต่งตั้งเข้าดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งกรรมการที่ว่างลง ถ้ามีผไู ้ ด้รับคะแนนเสี ยงเท่ากัน
ในลําดับถัดลงมาเกินจํานวนกรรมการที่จะแต่งตั้ง ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยง
ชี้ขาด
- การออกเสี ยงลงคะแนนในวาระอื่นๆ และในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
- ในกรณี อื่น ซึ่ งมีกฎหมาย และหรื อข้อบังคับบริ ษทั ฯ กําหนด ไว้แตกต่างจากกรณี ปกติ ก็ให้ดาํ เนินการให้ เป็ นไป
ตามที่กาํ หนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะต้องแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่
ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสี ยงลงคะแนนในกรณี มอบฉันทะ ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงลงคะแนน ตามที่ผมู ้ อบฉันทะระบุไว้ใน
หนังสื อมอบฉันทะเท่านั้น
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
Proxy Form A
เขียนที่ ...................................................
Written at
วันที่ ............. เดือน ................... พ.ศ. ........
Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า .............................................................................................. สัญชาติ..............................
I / We
Nationality
อยูบ่ า้ นเลขที่ ..................................... ถนน .................................................ตําบล / แขวง.......................................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
อําเภอ / เขต ..................................... จังหวัด ............................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
Amphur / Khet
Province
Postal Code
(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited
โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ 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
อยูบ่ า้ นเลขที่ ................ ถนน ........................... ตําบล / แขวง .......................... อําเภอ / เขต ........................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์ ........................ หรือ
Province
Postal Code
or
(2) ...................................................................................................... อายุ ...................... ปี
age
years
อยูบ่ า้ นเลขที่ ................ ถนน ........................... ตําบล / แขวง .......................... อําเภอ / เขต ........................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย.์ ......................... หรือ
Province
Postal Code
or
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(3) ...................................................................................................... อายุ ...................... ปี
age
years
อยูบ่ า้ นเลขที่ ................ ถนน ........................... ตําบล / แขวง .......................... อําเภอ / เขต ........................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย.์ ........................
Province
Postal Code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุ ม วิส ามัญ ผู้ถือ หุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 ของบริษัท เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ป อเรชัน่ จํา กัด (มหาชน) ในวัน ที่ 7
พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชัน่ เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนาตราด แขวงบางนา 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 Extraordinary General
Meeting of Shareholders No.1/2016 of Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited on 7
November 2016 at 13.30 hrs. at the Conference Room, 7th Floor, Nation University Tower, No. 1854,
Bangna-Trad Road K.M.4.5, Bangna Subdistrict, Bangna District, Bangkok 10260 or such other date, time and
place as the Meeting may be adjourned.
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน้ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried
out by myself/ourselves.
ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูม้ อบฉันทะ / Grantor
(......................................................)
ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(........................................................)
ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(…...................................................)
ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(…...................................................)
หมายเหตุ / Remarks
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ 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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หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)
เขียนที่
Written at
วันที่
Date
สัญชาติ
nationality

(1)

ข้าพเจ้า
I/We
อยูบ่ า้ นเลขที่
Address

(2)

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษทั เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
being a shareholder of Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited
โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้ นรวม
holding the total amount of
หุน้ สามัญ
ordinary share
หุน้ บุริมสิ ทธิ
preference share

(3)

หุน้
shares
หุน้
shares
หุน้
shares

เดือน
Month

และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
and have the rights to vote equal to
ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
and have the right to vote equal to
ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
and have the right to vote equal to

พ.ศ._________
Year

เสี ยง ดังนี้
votes as follows:
เสี ยง
votes
เสี ยง
votes

ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ก็ได้ โดยมีประวัติตามเอกสารแนบ)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy holder. The profile of the Independent
director is attached for information)
 1. ชื่อ นายสุ พงษ์ ลิ้มธนากุล
อายุ 63 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 16/3
Name Mr. Supong Limtanakool, Independent Director, Age 63 years, residing at 16/3
ถนน สุ ขมุ วิท 33
ตําบล/แขวง คลองตันเหนือ
Road Sukhumvit 33
Tambol/Khwaeng Klongtonnua
จังหวัด กรุ งเทพฯ
รหัสไปรษณี ย ์ 10110
หรือ
Province Bangkok
Postal Code
10110
or
2. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, residing at
ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

อายุ
Age
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

อําเภอ/เขต วัฒนา
Amphur/Khet Wattana

อําเภอ/เขต
Amphur/Khet

คนใดคนหนึ่ งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชัน่ เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบาง
นา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Any one to be above shall be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of
Shareholders No. 1/2016 on November 7, 2016 at 13.30 hrs, at the Conference Room, 7th Floor, Nation University Tower, 1854 K.M.4.5 Bangna-Trad
Road, Bangna Sub-district, Bangna District, Bangkok10260, Thailand or on other date, time and place as may be postponed or changed.
(4)

ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้.I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows:
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกประการตามที่เห็นสมควร หรื อ
(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) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows :
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วาระที่ 1
Agenda 1

พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสํ าหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
To approve the appointment of the Chairman of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016.
 เห็นด้วย
Approve

วาระที่ 2
Agenda 2

เสี ยง  งดออกเสี ยง
votes
Abstain

เสี ยง
votes

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการจํานวน 6 ตําแหน่ งเพือ่ เข้ าปฏิบัติหน้ าที่เป็ นกรรมการแทนตําแหน่ งกรรมการที่ว่างลงของ
บริษัท
To approve the election of six directors to hold office in place of the vacant positions.
 เห็นด้วย
Approve

วาระที่ 3
Agenda 3

เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
votes
Disapprove

เสี ยง  งดออกเสี ยง
votes
Abstain

เสี ยง
votes

เสี ยง  งดออกเสี ยง
votes
Abstain

เสี ยง
votes

พิจารณาอนุมัติแก้ ไขอํานาจกรรมการ
To approve the amendment to the authorization of directors.
 เห็นด้วย
Approve

เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
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) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาเลือกลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้
ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่มีผรู้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
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 ับมอบฉันทะ
(
)
Signed
Proxy
หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุน้ ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2. ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรื อจะมอบฉันทะเพียงบางส่ วนน้อยกว่าจํานวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ 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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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 7

ประวัติโดยสัสังเขปของกรรมการอิสระทีทีเ่ ป็ นตัวแทนนรับมอบฉันททะ
ชื่อ
ตําแหน่ ง
อายุ

: นายสุ พงษ์
ง ลิ้มธนากุล
: กรรมการรอิสระและปรระธานกรรมกาารตรวจสอบ
: 63 ปี

การศึกษา
- Docctor of Business Administraation in Internaational Marketing, Universiity of San Gabbriel,
Irviine, Californiaa, U.S.A.
- Masster of Sciencee in Marketingg & Consumerr Behavior, Caalifornia Statee University
- Bacchelor of Arts in Economicss, California Sttate Universityy
การอบรม
ไ
สมาคมส่ งเสริริมสถาบันกรรรมการบริษทั ไทย
- หลักสู
ก ตรบทบาทหหน้าที่และทักษะของการเป็ นกรรมการ (DDCP) รุ่ นที่ 99//2551
ประวัตกิ ารทํางาน
2549 - 2551
2550
2550
2550
2552 - ปัจจุบับนั
2550 - ปัจจุบับนั
2552 - ปัจจุบับนั
2555 - ปัจจุบับนั

ผูเ้ ชี่ยวชชาญประจําสมมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่งชาติติ
อนุกรรรมการกีฬามหาาวิทยาลัยโลก
ผูเ้ ชี่ยวชชาญประจําสมมาชิกร่ างรัฐธรรรมนูญ
อนุกรรรมการตรวจสออบ taxi และ liimousine สนาามบินสุ วรรณภูภูมิ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
มหาวิทยาลั
ย ยกรุ งเทพ
กรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทยโพลีคอนส์
กรรมการอิสระและปประธานกรรมกการตรวจสอบบ บมจ.เนชัชัน่ บรอดแคสสติ้ง คอร์ปอเรชชัน่
กรรมการ
บจก.แผ่นเหล็
น กวิลาสไไทย

น ่ 27 ตุลาคมม 2559
จํานวนหุ้นทีถืถ่ อื ครอง ณ วันที
- ไม่มี
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 7

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
ลักษณะความสัมพันธ์
ประเภทความสั มพันธ์
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษทั / บริษทั ย่ อย
การมีความสั มพันธ์ ในลักษณะต่ อไปนีก้ บั บริษทั / บริษทั ใหญ่ / บริษทั ย่ อย / บริษทั ร่ วม /
หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง ในปัจจุบนั ในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่ านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจํา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจมีผล ทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้
อย่างอิสระ
การดํารงตําแหน่ ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอืน่
การดํารงตําแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอืน่
ทีไ่ ม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน
จํานวน
ตําแหน่ ง/ชื่อบริษทั
จํานวน
1
กรรมการตรวจสอบ
2
บมจ.ไทยโพลีคอนส์
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ลักษณะความสัมพันธ์
-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

การดํารงตําแหน่ งในกิจการทีม่ ีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์
จํานวน
ตําแหน่ ง/ชื่อบริษทั
-

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 8

บริษทั เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
1858/51-62 ชั้น 12,13 ถ.บางนา-ตราด เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260
โทร : 0-2338-3645 แฟกซ์ : 0-2338-3973

