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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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