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(ปดอากรแสตมป 20 บาท)

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

(1)

ขาพเจา.
I/We
อยูบานเลขที่.
Address

(2)

เปนผูถือหุนของ บริษท
ั เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
being a shareholder of Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม
หุนสามัญ

holding the total amount of
ordinary share

หุนบุริมสิทธิ

preference share

(3)

ขอมอบฉันทะให
Hereby appoint

หุน

เดือน
Month

หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

เสียง ดังนี้

shares and have the rights to vote equal to

votes as follows:

เสียง

shares and have the right to vote equal to

หุน

พ.ศ.
Year

ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

votes

เสียง

shares and have the right to vote equal to

votes

(ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทก็ได โดยมีประวัติตามเอกสารแนบ)
(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

นายสุพงษ
ลิ้มธนากุล
อายุ 58 ป อยูบานเลขที่
16/3
Name Mr. Supong Limtanakool, Independent Director, Age 58 years, residing at 16/3
ถนน
สุขุมวิท 33
ตําบล/แขวง คลองตันเหนือ
อําเภอ/เขต วัฒนา
Road Sukhumvit
Tambol/Khwaeng Klongtonnua
Amphur/Khet Wattana
จังหวัด กรุงเทพฯ
หรือ
Province Bangkok
or

2. ชื่อ

Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
Age
รหัสไปรษณีย
Postal Code

ป อยูบานเลขที่
years, residing at
ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

อําเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรือ
or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแ ทนของขาพเจา เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2554 ในวันที่ 5 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมชัน้ 5 เลขที่ 1854 ถนน บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย

Any one to be above shall be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the Annual General
Meeting of Shareholders 2011 on April 5, 2011 at 14.00 hrs, at Conference Room,5th Floor, 1854, Bangna-Trad Road,
Bangna Sub-district, Bangna District, Bangkok, Thailand or on other date, time and place as may be postponed or
changed.
(4)

ขาพเจาไดมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้.I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows:



(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกประการตามที่เห็นสมควร 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) ใหผรู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

51

วาระที่ 1
Agenda 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553
To acknowledge the minutes of the Annual General Meeting of Shareholder 2010
 เห็นดวย
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain

วาระที่ 2
Agenda 2

พิจารณาอนุมัติและรับรองผลการดําเนินงาน และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สําหรับป 2553
To consider and approve the Company’s operating results and report by the company’s Board of Directors for
the year 2010
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 เห็นดวย
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes

วาระที่ 3
Agenda 3

พิจารณาและอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
To consider and approve the budget report and Profit & Loss Statement for the year ending December 31,
2010
 เห็นดวย
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes

วาระที่ 4
Agenda 4

พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
To approve payments of dividends for business operations for the year ending December 31, 2010
 เห็นดวย
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain

วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
To appoint replacements of board members whose terms expire

 เห็นดวยกับการแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
Approve the election of the entire Board of Directors,

เสียง
votes

เสียง
votes

เสียง

 เห็นดวยกับการแตงตั้งกรรมการรายบุคคล ดังนี้
Approve the election of the individual certain directors as follows:
5.1 ชื่อกรรมการ
: นายธนะชัย สันติชัยกูล
Name of Director
: Mr. Thanachai Santichaikul
 เห็นดวย
เสียง  ไมเห็นดวย
Approve
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

5.2 ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นดวย
Approve

: นายอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ
: Mr. Adisak Limprungpatanakij
เสียง  ไมเห็นดวย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

5.3 ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นดวย
Approve

: นายเมธา สุนทรจิตร
: Mr. Metha Soonthornjit
เสียง  ไมเห็นดวย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาแตงตั้งกรรมการเขาใหมเพิ่มเติม
To consider the appointment of new director
เสียง  ไมเห็นดวย
 เห็นดวย
Approve
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ ประจําป 2554
To consider the remuneration of directors for the year 2011
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
 เห็นดวย
Approve
votes Disapprove
votes Abstain

เสียง
votes
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วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2554
To appoint auditors and approve auditors’ fees for the year 2011
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
 เห็นดวย
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain

วาระที่ 9

พิจารณารับ รองการให สัตยาบันรายการใหความชว ยเหลื อทางเงินแก บริ ษัท เนชั่น มัลติมี เดีย กรุป จํากั ด
(มหาชน) และบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
To acknowledge the ratification of the list of financial assistance to Nation Multimedia Group Public Company
Limited and WPS (Thailand) Company Limited
 เห็นดวย
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain
votes
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
To consider other matters (if there are any)
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 เห็นดวย
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain
votes

Agenda 9

วาระที่ 10
Agenda 10

เสียง
votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถอื วา การลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง
และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
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) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาเลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ให
ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่มผี ูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
Any business carried on by he 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...................................................................ผูมอบฉันทะ
(...................................................................)
Signed
Appointer
ลงชื่อ...................................................................ผูรับมอบฉันทะ
(....................................................................)
Signed
Proxy
หมายเหตุ
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให
ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
2. ผูถือหุนจะมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ระบุไวในขอ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ระบุไวในขอ (2) ก็ได
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
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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