บริริษทั เนชชั่น บรออดแคสติติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชชน)

หนังสื
ง อเชิชิญปรระชุมสามั
ม ญผู
ญ ้ ถออหุ
ื ้น
ประะจําปี 2560
2

วันพุ
น ธที่ 26
2 เมษาายน 25660
เวลาา 14.00 น.
น ณ ห้องประชุม ชัช้ น 7
อาาคารมหาวิทยาลัยเนชั
เ น่ เลขขที่ 1854 ถนนบางนา-ตราาด (ก.ม.44.5)
แขววงบางนาา เขตบางนา กรุ งเทพมหา
ง
านคร 102260
หมายเหหตุ :
1. เปิ ดรัับลงทะเบียน เววลา 13.00 น.
2. เพื่อความสะดวกรวด
ค
ดเร็ วในการลงททะเบียน โปรดนําแบบฟอร์ มการลงทะเบี
ก
ยนมมาในวันประชุ ม
3. บริ ษทฯ
ทั ขอแจ้ง "งดดแจกของชําร่ วย
ว ในงานประชุชุ มสามัญผู้ถือห้หุ้น ประจําปี 25660"
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วันที่ 31 มีนาคม 2560
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 25560
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
สิ่ งที่ส่งมาด้
ม วย 1. สําเนารายงานนการประชุมสามั
ส ญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 25599
2. สําเนารายงานนการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/25559
3. รายงานประจจําปี 2559
4. นิยามกรรมกการอิสระ
ช
กรรมการตรวจสอบ
5. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะ
6. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
ก
่อใหห้เข้าดํารงตําแหหน่งกรรมการร
7. ประวัติของบุบุคคลที่ได้รับการเสนอชื
แทนกรรมกาารที่ครบกําหนนดออกตามวารระ
8. รายละเอียดเกีกี่ยวกับผูท้ ี่ได้รัรับการเสนอชื่อเป็
อ นผูส้ อบบัญั ชีประจําปี 22560
9. ข้อบังคับของงบริ ษทั หมวดดที่ 4 การจัดปรระชุมผูถ้ ือหุน้
10. เงื่อนไข หลักเกณฑ์
ก
และ วิธีปฏิบตั ิ ในกาารเข้าร่ วมประะชุมผูถ้ ือหุน้
11. ประวัติโดยสัสังเขปของกรรรมการอิสระที่เป็
เ นตัวแทนรับมอบฉั
บ
นทะ
12. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
13. หนังสื อมอบบฉันทะ (แบบ ก) และ (แบบบ ข)
ม ถ้ ือหุน้
14. แผนที่แสดงสสถานที่ประชุมผู
ด้วยคณะกรรมการ
ย
รของบริ ษทั เนนชัน่ บรอดแคคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มมหาชน) (“บริริษทั ฯ”) มี
มติให้เรี ยกประชุ
ย
มสามัมัญผูถ้ ือหุน้ ประะจําปี 2560 ในนวันพุธที่ 26 เมษายน 25600 เวลา 14.00 นน.ณ ห้องประชุม ชั้น 7
อาคารมหหาวิทยาลัยเนชชัน่ เลขที่ 18544 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.4.55 แขวงบางนาา เขตบางนา กกรุ งเทพมหานคคร 10260
เพื่อพิจารรณาเรื่ องต่างๆๆ ตามระเบียบววาระการประชชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการรประชุ มสามัญผู
ญ ้ ถอื หุ้นประจํจําปี 2559 ซึ่งประชุ
ป มเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 และ
รับรองราายงานการประะชุ มวิสามัญผู้ถืถอื หุ้นครั้งที่ 1//2559 ซึ่งประชชุ มเมื่อวันที่ 233 ธันวาคม 25559
ข้ อเทท็จจริงและเหตตุผล : การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปีี 2559 ได้จดั ขึ้นในวันที่ 266 เมษายน
2559 แลละการประชุ มวิ
ม สามัญผูถ้ ื อหุห้น ครั้ งที่ 1/22559 ได้จดั ขึ้นในวั
น นที่ 23 ธันวาคม 25559 ทั้งนี้ ได้จดั ส่ งสําเนา
รายงานกการประชุมดังกล่าวให้ตลาดดหลักทรัพย์แห่หงประเทศไททย (“ตลาดหลัักทรัพย์ ฯ”) ภภายใน 14 วันนับแต่วนั
ประชุ มฯ ตามที่กฎหมมายกําหนดแล้ล้ว นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้เผยยแพร่ รายงานดังกล่าวผ่านเเว็บไซต์ของบบริ ษทั ฯ ที่
www.nbc.co.th เพื่อให้
ใ ผถู ้ ือหุ ้นได้ร้ ับทราบรายงงานการประชุมฯ
ม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องไได้ภายใน
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เวลาที่เหมาะสม ซึ่ งไม่ปรากฎว่ามีผูใ้ ดคัดค้านหรื อขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยมีสําเนารายงานการประชุมดังกล่าว
ปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็ นว่า รายงานการ
ประชุ มดังกล่ าวได้บนั ทึ กถู กต้องตามความเป็ นจริ งครบถ้วน จึ งเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัตแิ ละรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ
สํ าหรับปี 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯและรายงานคณะกรรมการของ
บริ ษทั สําหรับปี 2559 ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี 2559 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ พร้อมกับ
หนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิการรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และรายงาน
คณะกรรมการบริ ษทั สําหรับปี 2559
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตแิ ละรับรองงบการเงินประจําปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังปรากฏในรายงานประจําปี 2559 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ส่ง
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตงิ ดจ่ ายเงินปันผลสํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 45 กําหนดว่า “บริ ษทั ห้ามจ่ายเงินปั นผล
จากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกําไร” สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั คือ จ่ายไม่เกินร้อยละ 40 ของ
กําไรสุ ทธิของบริ ษทั ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต
จากผลการดําเนินงานในปี 2559 งบการเงินบริ ษทั มีผลขาดทุนสุ ทธิจาํ นวน 275.46 ล้านบาท และ
งบการเงินเฉพาะกิ จการมีผลขาดทุนสุ ทธิ จํานวน 40.13 ล้านบาท ตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้นทําให้บริ ษทั ไม่
สามารถจ่ายเงินปันผลได้
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผถู ้ ือ
หุน้ พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 15 กําหนดว่า ในการประชุมผูถ้ ือหุน้
สามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดขณะนั้นพ้นจากตําแหน่ง ถ้าจํานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจํานวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มี
กรรมการทั้งสิ้ น 10 ราย โดยในปี 2560 มีกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 3 ราย ดังนี้
1) นายเมธา สุ นทรจิตร์

ตําแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

2) นางวีรวรรณ วรรุ ตม์*

ตําแหน่ง กรรมการอิสระ

3) นายสุ ภวัฒน์ สงวนงาม*

ตําแหน่ง กรรมการ

หมายเหตุ* : นางวีรวรณ วรรุ ตม์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนนางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์
มีวาระเหลืออยู่ 4 เดือน และนายสุ ภวัฒน์ สงวนงาม เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ แทนนายอดิศกั ดิ์ ลิมปรุ่ งพัฒนกิจ
มีวาระเหลืออยู่ 4 เดือน โดยทั้ง 2 รายได้รับการแต่งตั้งจากการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23
ธันวาคม 2559)
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 5 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริ ษทั ผลปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหา
กรรมการของบริ ษทั ฯ และได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการ 3 รายที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระ
ข้างต้น ซึ่งประกอบด้วย ประสบการณ์ ความรู ้ และความเชี่ยวชาญ คือ
1) นายเมธา สุ นทรจิตร์

ตําแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

2) นางวีรวรรณ วรรุ ตม์

ตําแหน่ง กรรมการอิสระ

3) นายสุ ภวัฒน์ สงวนงาม

ตําแหน่ง กรรมการ

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการที่
ครบวาระ 3 ท่านในคราวนี้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง
(ข้อมูลรายละเอี ยดของกรรมการที่ ได้รับการเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่งปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7)
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วาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ประจําปี 2560
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : บริ ษทั ฯ พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 โดย
เทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ซึ่ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 โดย
ให้จ่ายค่าตอบแทนให้กบั ประธานกรรมการบริ ษทั ในอัตราเดียวกับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่
เป็ นผูบ้ ริ หารได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผูบ้ ริ หาร และกําหนดการจ่ายเป็ นรายไตร
มาส
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2560 พิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ฯ ประจําปี 2560 ในอัตรา
เดียวกันกับปี ก่อน
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการลดภาระค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้แสดง
ความจํา นงไม่ ข อรั บ ค่ า ตอบแทนกรรมการสํา หรั บ ปี 2560 ดัง นั้น คณะกรรมการจึ ง เห็ น สมควรเสนอจ่ า ย
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 เฉพาะกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ไม่ได้เป็ น
ผูบ้ ริ หาร (ในส่ วนกรรมการที่เป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยซึ่งดํารงตําแหน่งใด ๆ ในคณะกรรมการจะ
ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ) โดยกําหนดการจ่ายเเป็ นรายไตรมาส ดังนี้
ตําแหน่ ง

ประธานกรรมการ*
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร
กรรมการบริ หาร

ข้ อเสนอค่ าตอบแทน
ปี 2560 (ปี ทีน่ ําเสนอ)
(บาท/ปี )
400,000
400,000
300,000
200,000
200,000
ไม่รับค่าตอบแทน

ค่ าตอบแทน
ปี 2559 (บาท/ปี )
400,000
400,000
300,000
200,000
200,000
200,000

หมายเหตุ: *ยกเว้นกรรมการที่เป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยซึ่ งดํารงตําแหน่งข้างต้นจะไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน กรรมการตามที่ระบุไว้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2560
ข้ อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ล : คณะกรรมการบริ ษัท ฯ โดยการพิ จ ารณาและเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2560 พิจารณาอนุ มตั ิให้แต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2560 ของบริ ษทั ฯ ดังนี้
1. นางสาวปั ทมวรรณ วัฒนกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 9832 (เป็นผูล้ งลายมือชื่ อในงบ

การเงินของบริ ษทั ฯ ในปี 2560 เป็ นปี ที่ 4) หรื อ
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2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรื อ
3. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098

ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผูส้ อบบัญชีขา้ งต้นปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 8
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชี ทั้ง 3 ท่ านไม่ มีความสัมพันธ์ และไม่ มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ/ บริ ษทั ย่อย/
ผูบ้ ริ ห าร/ ผูถ้ ื อ หุ ้น รายใหญ่ หรื อ ผูม้ ี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ บุ ค คลดัง กล่ า วแต่ อ ย่า งใด จึ ง มี ค วามเป็ นอิ ส ระในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และมีผลการปฏิบตั ิงานที่ดีเป็ นที่น่าพอใจ รวมถึงมี
คุณสมบัติไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยความเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อย รวม 2 บริ ษทั เป็นเงินรวม 850,000 บาท (ลดลงจากปี ที่ผา่ นมา จํานวน 50,000 บาท เนื่ องจากจํานวนบริ ษทั
ย่อยลดลง 2 บริ ษทั ค่าสอบบัญชีในส่ วนของบริ ษทั ฯ คิดเป็ นจํานวน 800,000 บาท)
สําหรับค่าบริ การอื่น บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่มีการรับบริ การอื่นจากสํานักงานสอบบัญชี ที่
ผูส้ อบบัญชีสังกัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัดในรอบ
ปี ที่ผา่ นมา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษทั ฯและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
กลัน่ กรองการเลือกผูส้ อบบัญชี ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2560 ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริษทั ข้ อ 27
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 27 เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ในการกําหนดอํานาจกรรมการที่มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ ต่อไป ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
ข้ อความเดิม
“ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการมีอาํ นาจพิจารณากําหนดหรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่ อ
และ/หรื อจํานวนกรรมการผูม้ ีอาํ นาจผูกพันได้”
ข้ อความใหม่
“คณะกรรมการมี อ ํา นาจพิ จ ารณากํา หนดหรื อ แก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ และ/หรื อ จํา นวน
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจผูกพันได้
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่ อร่ วมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริษทั ”
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หมายเหตุ : มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของ
จํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 พิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 27
วาระที่ 9 พิจารณาอนุ มัติให้ แก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริ ษัท และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 3
เรื่องวัตถุประสงค์ ของบริษทั
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อเป็ นการขยายขอบเขตวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั
ฯ เพิ่มเติม โดยแก้ไขวัตถุประสงค์เดิมจํานวน 2 ข้อ คือ ข้อ 17 และ ข้อ 20 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ เป็ น
ข้อ 37 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
ข้ อ 17 (เพิม่ เติมข้ อความ)
“ข้อ 17 ประกอบกิจการค้ า ผลิต จัด จัดทํา ถ่ ายทํา รายการโทรทัศน์ ทั้งที่เกี่ยวข้ องกับการแสดง
และไม่ เกี่ยวข้ องกับการแสดง ทั้งรู ปแบบรายการสด และบันทึกเทป วิทยุกระจายเสี ยง การข่ าวสาร ข่ าวธุรกิจ ข่ าว
กีฬา วิชาการ สาธารณกุศล เกษตรกรรม อุตสาหกรรม หั ตถกรรม พาณิ ชยกรรม การจัดการเกี่ยวกับการบันเทิ งทุก
ชนิด ถ่ ายรู ป ล้ างอัดรู ป รวมทั้งการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ”
ข้ อ 20 (เพิม่ เติมข้ อความ)
“ข้ อ 20 ประกอบกิ จการประมูล หรื อเข้ าทําสั ญญาใดๆ หรื อขอรั บสั มปทาน เช่ า จดทะเบี ยน
หรื อรั บอนุญาต สถานี โทรทัศน์ สถานี วิทยุกระจายเสี ยง หรื อสื่ อมวลชนอื่ นๆ เพื่ อจั ดรายการจาก รั ฐบาล หน่ วย
ราชการ องค์ กร องค์ การของรั ฐ รัฐวิสาหกิจ ห้ างร้ านและเอกชนทัว่ ไป หรื อเพื่อใช้ ประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์
ทั้งหมดให้ แก่ บคุ คล คณะบุคคล นิติบคุ คล รั ฐวิสาหกิจ ส่ วนราชการและองค์ กร องค์ การของรั ฐ ห้ างร้ านและเอกชน
ทัว่ ไป หรื อของต่ างประเทศ”
ข้ อ 37 (เพิม่ เติมวัตถุประสงค์ ข้อใหม่ )
“ข้ อ 37 ประกอบธุรกิจบริ การรั บจัดงาน งานออแกไนซ์ งานสั มมนา งานเปิ ดตัวสิ นค้ า งานเลีย้ ง
พนักงาน งานเลีย้ งวันเกิด งานอี เว้ น งานมอบรางวัล งานแถลงข่ าว งานแฟชั่นโชว์ งานจัดนิ ทรรศการ งานแฟร์ ทุก
ประเภท งานกิจกรรมรณรงค์ งานรั บและมอบรางวัล”
หมายเหตุ : มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของ
จํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2560 พิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์เดิมจํานวน 2 ข้อ และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 1
ข้อ และพิจารณาแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่ อง วัตถุประสงค์ของบริ ษทั จากเดิม 36 ข้อ เปลี่ยนแปลงเป็น
37 ข้อ
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วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้นโดยพร้อม
เพรี ยงกัน ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทนตนในการประชุมครั้ง
นี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสื อมอบฉันทะตามแนบ และนํามามอบต่อประธานกรรมการหรื อ
เลขานุการบริ ษทั ก่อนเริ่ มการประชุม
ขอแสดงความนับถือ

นายเทพชัย แซ่หย่อง
ประธานกรรมการ
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2559
ของ
บริษทั เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม เอ ชั้น 27 อาคารอินเตอร์ ลิงค์
ทาวเวอร์ เลขที่ 1858/118-119 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพฯ
กรรมการบริษทั ฯทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่
กรรมการและที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หาร และกองบรรณาธิการ
2. นายเสริ มสิ น สมะลาภา
ประธานกรรมการ
3. นายอดิศกั ดิ์ ลิมปรุ่ งพัฒนกิจ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
4. นายสุ พงษ์ ลิ้มธนากุล
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายเมธา สุ นทรจิตร์
6. นายเจษฎา พรหมจาต
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวดวงกมล โชตะนา
กรรมการ
รวมมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมจํานวน 7 คน จากจํานวนกรรมการทั้งสิ้ น 10 คน
(อีก 2 คน อยูร่ ะหว่างการพิจารณาตั้งทดแทน)
กรรมการทีไ่ ม่ ได้ เข้ าประชุ ม
1. นายเทพชัย แซ่หย่อง

กรรมการ

ผู้บริหารระดับสู งทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายวีระศักดิ์ พงศ์อกั ษร
2. นางสาวชไมพร คงเพชร
3. นางนงค์นาถ ห่ านวิไล
4. นางสาวพัชรา ชัยวงค์
5. นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล
6. นายสุ ภวัฒน์ สงวนงาม
7. นางสุ วรรณี วัชรภาสกร
8. นางสาววิพาภร อุ่นสุ ข

บรรณาธิการบริ หาร สายงานข่าวโทรทัศน์
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ สายงานวิทยุและกิจกรรม
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กร และ CSR
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายขายโฆษณา
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส สายงานสนับสนุน
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส สายงานสนับสนุน
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายการเงิน
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายบัญชี
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ผู้สอบบัญชีทเี่ ข้ าร่ วมประชุ ม จาก บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
1. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9832
ทีป่ รึกษากฎหมายเข้ าร่ วมตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่ างๆ

1. นายอดิศร อรุ ณส่ ง

ที่ปรึ กษากฎหมาย จาก บริ ษทั เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์
ออฟฟิ ช จํากัด

ก่อนเริ่ มการประชุมตามกําหนดวาระ บริ ษทั ฯชี้แจงแนวปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับการดูแลสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่ งในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ครั้งนี้ บริ ษทั ฯมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
1. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและเสนอวาระประชุมสามัญ
ประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งผูถ้ ือหุ น้
สามารถดาวน์โ หลดแบบฟอร์ ม ได้ที่ www.nbc.co.th
และนํา ส่ ง รายละเอี ย ดได้ท างไปรษณี ย ถ์ ึ ง ประธาน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 4 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559
ปรากฎว่า ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั และไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใด
เสนอเพิ่มวาระประชุมเข้ามา
2. เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นจัดส่ งคําถามล่ วงหน้าสําหรั บการประชุ มสามัญประจําปี ผูถ้ ื อหุ ้นผ่านทาง
เว็บไซต์ www.nbc.co.th หรื อทางโทรสาร 0-2338-3904 ตั้งแต่วนั ที่ 18 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559
เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารได้รวบรวมเตรี ยมชี้แจงในวันประชุมผูถ้ ือหุน้
ปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอคําถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด
3. บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้ ได้ กรรมการอิสระที่บริ ษทั ฯ มอบหมายให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ น้
ในครั้งนี้ คือ นายสุ พงษ์ ลิ้มธนากุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประวัติโดยสังเขป ปรากฎ
ตามเอกสารแนบในหนังสื อเชิญประชุม
4. ระเบี ยบวิธีลงคะแนนเสี ยงในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ
หมวดที่ 4 “การประชุมผูถ้ ือหุน้ ” ตั้งแต่ขอ้ 36 ถึงข้อ 38 ซึ่งได้แนบในหนังสื อเชิญประชุมให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบล่วงหน้า
แล้ว ดังนี้
ข้อ 36 “ให้ประธานที่ประชุมหรื อบุคคลซึ่ งประธานที่ประชุมมอบหมายเป็นผูด้ าํ เนิ นการประชุมให้
เป็นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลําดับระเบียบ
วาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเข้าร่ วมประชุม”
ข้อ 37 “ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ผูถ้ ือหุ น้ มีสิทธิ เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนตามจํานวนหุ น้ ที่ตน
ถืออยู่ โดยหุ ้นแต่ละหุ ้นมีคะแนนเสี ยงหนึ่ ง (1) เสี ยงต่อหนึ่ ง (1) หุ ้น ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นมีส่วนได้เสี ยเป็นพิเศษใน
เรื่ องใด ผูถ้ ื อ หุ ้นดังกล่ าวจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น เว้นแต่ การออกเสี ยงลงคะแนนเลื อกตั้ง
กรรมการ”
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ข้อ 38 “มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้นให้ช้ ีขาดด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเข้าร่ วมประชุม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้หรื อกรณี อื่นที่กฎหมายกําหนด ใน
กรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด”
สําหรับการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ในวันนี้ ในการออกเสี ยงลงคะแนนแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผถู ้ ือ
หุ ้นท่านใดคัดค้านหรื อเห็นเป็ นอย่างอื่น ก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิรับรองตามที่ประธานเสนอ
แต่ถา้ วาระใดมี ผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดไม่เห็ นด้วยหรื องดออกเสี ยง ก็ขอให้ยกมื อขึ้น ผูถ้ ื อหุ ้นที่ ประสงค์จะออกเสี ยง
ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง จะใช้วิธีลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นตอน
ลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม โดยการทําเครื่ องหมายลงในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามกํากับใน
บัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงเพื่อนําไปตรวจนับและรวบรวมคะแนน
ต่อไป ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยประธานจะประกาศให้
ท่านผูถ้ ือหุ ้นทราบในแต่ละวาระ โดยผูถ้ ือหุ ้นมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุ ้นที่ตนถืออยู่ คือหนึ่ งหุ ้นเท่ากับหนึ่ ง
เสี ยง
วิธีปฏิบตั ิดงั กล่าวใช้สาํ หรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่ องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ ง
ออกตามวาระ จะให้ที่ ป ระชุ ม ใช้วิ ธี ล งคะแนนเสี ย งเพื่ อ เลื อ กตั้ง กรรมการเป็ นรายบุ ค คล โดยจะขอเก็บบัต ร
ลงคะแนนทุกใบ เพื่อความโปร่ งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ ไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ จะนับเป็นส่ วนหนึ่งของคะแนนเสี ยงเห็น
ด้วย และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสี ยงในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสี ยงลงมติวาระนั้นเป็ นอันสิ้ นสุ ด
เริ่มการประชุ ม
นายเสริ มสิ น สมะลาภา ประธานกรรมการ ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุม และ
แถลงต่อที่ประชุมว่า จํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 535,436,609 หุ ้น มีผถู ้ ือหุ ้นมา
ประชุมดังนี้
-ผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุมด้วยตนเอง 28 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 11,964,525 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 2.24 ของหุน้ ทั้งหมด
-ผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 31 ราย นับจํานวนหุ น้ ได้ 396,344,428 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 74.02 ของ
หุน้ ทั้งหมด
-รวมผูถ้ ือหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 59 ราย นับจํานวนหุ น้ ได้ 408,308,953 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 76.26 ของหุ ้น
ทั้งหมด
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
สําหรั บการประชุ มครั้ งนี้ ประธานฯ มอบหมายให้ นายอดิ ศกั ดิ์ ลิมปรุ่ งพัฒนกิ จ ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร ทําหน้าที่เป็ นผูด้ าํ เนินการประชุม
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วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2558 ซึ่ งประชุ มเมื่อวันที่ 27 เมษายน
2558

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร แถลงต่อที่ประชุมว่า เลขานุการบริ ษทั ได้จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผู ้
ถื อหุ ้น ประจําปี 2558 ซึ่ งประชุ มเมื่ อวันที่ 27 เมษายน 2558 และคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็ นว่า
ถูกต้อง จึงขอนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี
2558 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสื อเชิญประชุมที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออก
เสี ยงลงคะแนน ในวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2558 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่
27 เมษายน 2558
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2558 ซึ่ งประชุม
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวม
วาระที่ 2

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

408,308,953
0
0
408,308,953

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
0.00
100.00

พิจารณาอนุมัติและรั บรองรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของ
บริษทั สํ าหรับปี 2558

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร แถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯได้จดั ทํารายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
และรายงานคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ สําหรั บผลการดําเนิ นงานสําหรั บปี 2558 ดังมี รายละเอี ยดปรากฏใน
รายงานประจําปี 2558 ที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้แก่ท่านพร้อมหนังสื อเชิญประชุม
อย่างไรก็ตาม ขอสรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในปี 2558 ให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบ ดังนี้
ในปี 2558 บริ ษทั มีรายได้รวม 846.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปี ก่อนที่เท่ากับ 741.87 ล้าน
บาท ค่าใช้จ่ายรวม 871.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปี ก่อนที่เท่ากับ 755.04 ล้านบาท เนื่องจากการปรับปรุ งอายุ
การตัดจ่ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ ค่าเช่าโครงข่ายดิจิตอลทีวี และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับธุ รกิจดิจิตอลทีวี ทําให้ผลการดําเนิ นงานสําหรับปี 2558 เป็ นผลขาดทุนสุ ทธิ 20.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 103 จากปี ก่อนที่ขาดทุนเท่ากับ 10.11 ล้านบาท
สําหรับฐานะการเงิน บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ตามงบการเงินรวม ณ สิ้ นปี 2558 เท่ากับ 2,439.77 ล้าน
บาท ลดลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับสิ้ นปี ก่อน ส่ วนหนี้ สินรวมเท่ากับ 1,123.27 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 สําหรับ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 1,316.50 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
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สําหรับผลการดําเนิ นงานในปี 2558 บริ ษทั มีรายได้รวม 846.15 ล้านบาท แบ่งสัดส่ วนตามประเภท
รายได้ต่อรายได้รวม ได้ดงั นี้ รายได้ที่มาจากธุรกิจ ทีวีดิจิตอล คิดเป็ นร้อยละ 66 ของรายได้รวม รายได้ที่มาจาก
ธุรกิจโทรทัศน์ฟรี ทีวีคิดเป็ นร้อยละ 1 รายได้จากธุรกิจนิวมีเดียคิดเป็ นร้อยละ 20 รายได้จากกิจกรรมพิเศษคิดเป็ น
ร้อยละ 7 รายได้จากธุรกิจวิทยุคิดเป็ นร้อยละ 3 และรายได้อื่นๆคิดเป็ นร้อยละ 3 ของรายได้ท้ งั หมด
โดยรายได้แต่ละประเภทมีอตั ราการเติบโตเทียบกับปี ก่อน สรุ ปดังนี้
1. รายได้จากธุรกิจโทรทัศน์ฟรี ทีวี 8.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
2. รายได้จากธุรกิจ ดิจิตอลทีวี 560.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
3. รายได้จากธุรกิจนิวมีเดีย 171.34 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
4. รายได้จากกิจกรรมพิเศษ 58.45 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
5. รายได้จากธุรกิจวิทยุ 25.81 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
6. รายได้อื่นๆ 21.81 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 57 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็น ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู ้
ถือหุ น้ พิจารณาออกเสี ยงลงคะแนน ในวาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
และรายงานคณะกรรมการของบริ ษทั สําหรับปี 2558
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และรายงานของ
คณะกรรมการของบริ ษทั สําหรับปี 2558 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน
408,308,953 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสี ยง จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
รวม
จํานวน
408,308,953 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตแิ ละรับรองงบการเงินประจําปี 2558 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร แถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯได้จดั ทํางบการเงินของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า
ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2558
ที่บริ ษทั ฯได้จดั ส่ งให้แก่ท่านพร้อมหนังสื อเชิญประชุม
ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็น ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู ้
ถือหุ น้ พิจารณาออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่ 3 เรื่ องพิจารณาอนุมตั ิและรับรองงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2558
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิและรับรองงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวม
วาระที่ 4

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

408,308,953
0
0
408,308,953

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
0.00
100.00

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปั นผลสํ าหรั บผลการดําเนินงานประจําปี 2558 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 45 กําหนดไว้ว่า “การจ่ายเงินปั น
ผลประจําปี จะทําได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
ได้เป็ นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริ ษทั มีกาํ ไรพอสมควรที่จะกระทําเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลแล้วให้รายงานที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป” นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั คือ จ่ายเงินปันผลไม่ต่าํ กว่า
ร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสํารองตาม
กฎหมาย และเงินสํารองอื่นๆ ที่จาํ เป็ นและเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ฐานะการเงิน ผลการดําเนินการ แผนการลงทุน
ความจําเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ตามข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ หรื อ NBC-W1 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ได้กาํ หนดเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ
เพื่อไม่ให้สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 1 ด้อยไปกว่าเดิม ได้กาํ หนดเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราการ
จ่ายเงินปั นผลไว้ว่า หากบริ ษทั จ่ายเงินปั นผลเกินว่าอัตราร้อยละ 90 ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
จะต้อ งคํา นวณอัต ราการใช้สิ ท ธิ แ ละราคาการใช้สิ ท ธิ ใ หม่ ต ามสู ต รคํา นวณที่ ก ํา หนด เพื่ อ รั ก ษาสิ ท ธิ แ ละ
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าว
ทั้งนี้ จากผลการดําเนิ นงานในปี 2558 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ สาํ หรับปี
2558 จํานวน 59.31 ล้านบาท คิดเป็นกําไร 0.11 บาทต่อหุ ้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี 2558 ตั้งแต่ 1 มกราคม
2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุน้ ละ 0.08 บาท จํานวน 535.44 ล้านหุน้ รวมเป็ นเงิน 42.84 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 76.08 ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงินเฉพาะบริ ษทั หลังหักสํารองตามกฎหมาย โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ ือ
หุ น้ เพื่อสิ ทธิ รับเงินปั นผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) (“พรบ. หลักทรัพย์ฯ”) โดยวิธี
ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 24 พฤษภาคม
2559
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความเห็น
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ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็น ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู ้
ถือหุ ้นพิจารณาออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่ 4 พิจารณาอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี
2558 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ที่ประชุ มพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี 2558 สิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

408,308,953
0
0
408,308,953

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
0.00
100.00

วาระที่ 5

พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร แถลงต่อที่ประชุ มว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 15 กําหนดว่า ในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตําแหน่ง ปั จจุบนั
บริ ษทั มีกรรมการทั้งสิ้ น 10 คน โดยในปี 2559 มีกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 4 ตําแหน่ง ดังนี้
1) นายเสริ มสิ น สมะลาภา

กรรมการและประธานกรรมการ

2) นายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่

กรรมการ

3) นางสาวดวงกมล โชตะนา

กรรมการ

4) นายเทพชัย แซ่หย่อง

กรรมการ

บริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ
รับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 4 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายเสริ ม
สิ น สมะลาภา นายสุ ทธิ ชยั แซ่หยุน่ นางสาวดวงกมล โชตะนา และนายเทพชัย แซ่หย่อง เป็นผูม้ ีประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญ และที่ผา่ นมา ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็ นไปตามกรอบการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี อันสร้างคุณประโยชน์แก่การดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงเห็นควรเสนอที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้แต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่ งประวัติ
ของกรรมการที่เสนอกลับเข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสื อเชิ ญประชุมที่บริ ษทั ฯ
ได้จดั ส่ งให้ท่าน
สําหรับตําแหน่งกรรมการที่ว่าง 2 ตําแหน่งนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะพิจารณา สรรหาบุคคลผูม้ ี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกและแจ้งให้ทราบต่อไป
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความเห็น
14

ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็น ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ พิจารณาลงมติเพื่ออนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่านที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ เพื่อความโปร่ งใสและเป็นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั ฯขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ พิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ ด้วยคะแนน
เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
1) นายเสริมสิ น สมะลาภา
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

407,808,953
0
500,000
408,308,953

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.88
0.00
0.12
100.00

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

407,808,953
0
500,000
408,308,953

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.88
0.00
0.12
100.00

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

407,808,953
0
500,000
408,308,953

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.88
0.00
0.12
100.00

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

407,808,953
0
500,000
408,308,953

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.88
0.00
0.12
100.00

2) นายสุ ทธิชัย แซ่ หยุ่น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวม
3) นางสาวดวงกมล โชตะนา
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวม
4) นายเทพชัย แซ่ หย่ อง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวม
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วาระที่ 6

พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนของกรรมการบริษทั ฯ ประจําปี 2559

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร แถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯมีนโยบายกําหนดให้คณะกรรมการของบริ ษทั
ฯ เป็นผูท้ าํ หน้าที่พิจารณากลัน่ กรองการสรรหากรรมการและการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่ งคณะกรรมการ
ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรี ยบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตาม
ขนาดธุ รกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุ รกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริ ษทั ฯ ซึ่ ง
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 มีรายละเอียดปรากฏในหนังสื อเชิญประชุมที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้
แล้ว
ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 ในแต่ละตําแหน่งเท่ากับปี 2558 โดยค่าตอบแทนสําหรับตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริ ษทั ฯ จะเป็ นอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ
ที่เป็ นผูบ้ ริ หารจะเป็ นอัตราเดียวกันกับกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร ซึ่งมีกาํ หนดจ่ายเป็ นรายไตรมาส
กรรมการ / ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ค่ าตอบแทนปี 2559
(ปี ทีเ่ สนอ)
400,000.400,000.300,000.-

กรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
รวม

ค่ าตอบแทนปี 2558
400,000.400,000.300,000.-

200,000.200,000.2,600,000.-

200,000.200,000.2,600,000.-

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารจึงเสนอขอให้ที่ประชุม
พิจารณาออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่ 6 เรื่ องพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ฯประจําปี 2559
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ตามที่กล่าวข้างต้น
ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ซ่ ึงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

408,308,953
0
0
408,308,953
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เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
0.00
100.00

วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2559
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯโดยการพิจารณาและเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่ออนุ มตั ิแต่งตั้งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดย
1. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล
2. นายวินิจ ศิลามงคล
3. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
4. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 เป็ นผูล้ งลายมือชื่อ
ในงบการเงินของบริ ษทั ฯ ในปี 2559 เป็ นปี ที่ 3 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ

โดยผูส้ อบบัญชี ท้ งั 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผู ้
ถือหุ ้นใหญ่ หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และบุคคลทั้ง 4 มีคุณสมบัติไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีก
ทั้งที่ผา่ นมามีผลการปฏิบตั ิงานเป็ นที่น่าพอใจ
สําหรั บค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการบริ ษทั ฯโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิค่าสอบบัญชี ประจําปี 2559 ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อย รวม 3 บริ ษทั เป็ นเงิน 900,000 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ในหนังสื อเชิญประชุมที่บริ ษทั
ฯ ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารจึงเสนอขอให้ผถู ้ ือหุ น้ พิจารณาออก
เสี ยงลงคะแนนในวาระที่ 7 เรื่ องพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจําปี 2559
ที่ประชุ มพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิแต่งตั้งนางสาวปั ทมวรรณ วัฒนกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่
9832 และ/หรื อ นายวินิจ ศิลามงคล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 และ/หรื อ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรื อ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 แห่ ง
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2559 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รวม 3 บริ ษทั เป็ นจํานวนเงิน 900,000 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

408,308,953
0
0
408,308,953
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เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
0.00
100.00

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามเพิ่มเติม มีผถุ ้ ือหุน้ สอบถามดังนี้
1) คุณสุ รพล อินทร์ คาํ ผูถ้ ือหุน้ มีคาํ ถาม ดังนี้
คําถามที่ 1. ความคืบหน้าของการสร้างสตูดิโอที่บางนา

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารชี้ แจงว่า สตูดิโอที่บางนา หรื อ ที่อาคาร “The Coast” ที่สี่แยกบางนา ได้
ปรับปรุ งสถานที่และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ โดยได้เปิ ดใช้งานแล้วตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2558 ปั จจุบนั มีรายการที่ถ่ายทําที่
สตูดิโอดังกล่าว ได้แก่ รายการช่ วงเช้า “ข่าวข้นรับอรุ ณ” “รายการเนชัน่ บันเทิง” รายการช่วงคํ่า “เนชัน่ มิตรไนท์”
และใช้สาํ หรับอัดเทปรายการอื่นๆ อีกหลายรายการ
คําถามที่ 2. ผลกระทบต่อ NBC จากกรณี ปัญหา (ตามข่าว) ของบริ ษทั NMG (ซึ่ งเป็ นบริ ษทั แม่ของ
บริ ษทั NBC)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารชี้แจงว่า ไม่ส่งผลกระทบกับ NBC ที่เป็ นบริ ษทั ลูก เนื่องจากการดําเนินงาน
เป็ นอิสระ
ส่ ว นผลการดํา เนิ น งานในปี 2558 ของบริ ษ ทั ที่ มี ผ ลการดํา เนิ น งานขาดทุ น นั้น เนื่ อ งจากภาวะ
อุตสาหกรรมของธุรกิจดิจิตอลทีวี ในตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ผา่ นมา ที่มีการแข่งขันกันสู ง รวมถึงผลกระทบจากการ
ชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
2) คุณชวลิต วิศราญกุล ผูถ้ ือหุน้ มีคาํ ถาม ดังนี้
คําถาม : แนวทางแผนการปรับผังรายการเพื่อเพิ่มเรทติ้งของช่อง Nation TV 22
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารชี้ แจงว่า กลุ่มช่ องทีวีดิจิตอลที่เป็ นประเภทรายการข่าวทั้ง 6 ช่ อง (ไม่รวม
ช่องไทยทีวีที่ปิดไปแล้ว) มีระดับเรทติ้งที่ค่อนข่างตํ่า เนื่ องจากฐานผูช้ มมีจาํ นวนน้อยกว่าช่องวาไรตี้ ส่ วนช่อง
NOW 26 ซึ่ งเป็ นอีกช่องของกลุ่มเนชัน่ มีการปรับผังรายการ ทําให้สามารถสร้างเรทติ้งที่สูงขึ้นได้ ซึ่ งมาจากการ
ขยายฐานผูช้ มโดยการนําสารคดีจากต่างประเทศที่มีคุณภาพมาออกอากาศ
อย่างไรก็ตามเรทติ้งของช่อง Nation TV 22 โดยรวมใกล้เคียงเดิม โดยมีฐานผูช้ มหลักของช่องยังเป็ นกลุ่ม
เดิ ม ดังนั้นแผนที่ จะสร้ างเรทติ้งให้เพิ่มขึ้ น จะต้องขยายฐานผูช้ มให้มากขึ้ น โดยการปรั บผังรายการให้มีความ
หลากหลาย เช่น มีสารคดีเชิงความรู ้จากประเทศสหรัฐอเมริ กา “Nova” และ “Frontline” เป็ นต้น รวมทั้งจะปรับผัง
รายการในวันเสาร์ -อาทิตย์ ที่จะเพิ่มฐานผูช้ มในส่ วนนอกเขตเทศบาล ซึ่ งมีจาํ นวนมาก ประมาณร้อยละ 40 ของผูช้ ม
ทั้งหมด เช่น การปรับรายการข่าวให้เข้าใจง่ายขึ้น เป็ นต้น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่เข้าร่ วมประชุม
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เลิกประชุมเมื่อเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ…………………………………………..ประธานในที่ประชุม
นายเสริ มสิ น สมะลาภา

ลงชื่อ……………………………………..……ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
นายอดิศกั ดิ์ ลิมปรุ่ งพัฒนกิจ
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 2

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี ครั้งที่ 1/2559
บริษทั เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
สถานที่

ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชัน่ เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร

วันทีแ่ ละเวลา

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 น.

กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1.

นายเทพชัย แซ่หย่อง

กรรมการ

2.

นายสุ พงษ์ ลิ้มธนากุล

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

3.

นายเมธา

สุ นทรจิตร์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

4.

นายเจษฎา พรหมจาต

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทีป่ รึกษากฎหมายของบริษทั ฯ ทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1.
นายวิทยา
แก้วกังสดาล
ก่อนเริ่ มการประชุม นางสาวธนวัน ปันทะโชติ (“ผู้ดาํ เนินการประชุ ม”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากปั จจุบนั
ตําแหน่งประธานกรรมการของบริ ษทั ฯ ว่างลง และบริ ษทั ฯ ไม่มีรองประธานกรรมการจึงไม่มีผทู ้ าํ หน้าที่ประธาน
ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สําหรับการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้ง ที่ 1/2559 ดังนั้นจึงขอให้ นางสาวศิริวรรณ นิลสุ วรรณ
โฆษิต เลขานุการบริ ษทั ฯ (“เลขานุการบริษัทฯ”) เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ ในการแถลงข้อมูลเบื้องต้นให้ที่ประชุม
ทราบ
เลขานุ การบริ ษทั ฯ ได้แ จ้งต่ อ ที่ ประชุ มว่า ปั จจุ บนั บริ ษทั เนชั่น บรอดแคสติ้ ง คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
(“บริ ษัทฯ”) มีทุนจดทะเบียน 720,343,962 บาท และทุนที่ชาํ ระแล้ว 535,436,609 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญ
535,436,609 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท และในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2559 นี้ มีผถู ้ ือ
หุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 42 ราย นับรวมจํานวนหุ น้ ได้ 402,499,452 หุ น้ หรื อคิด
เป็ นร้อยละ 75.17 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั ฯ ครบเป็ นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
เริ่มการประชุ ม
สําหรั บการประชุ มครั้ งนี้ ก่ อนที่ จะเริ่ มการประชุ มตามกําหนดวาระ ผูด้ าํ เนิ นการประชุ มได้ช้ ี แจงระเบียบการ
ประชุม และวิธีปฏิบตั ิต่างๆ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
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1.

การออกคะแนนเสี ยงและการนับคะแนนเสี ยง

(1)
ระเบียบวิธีลงคะแนนเสี ยงในการเลือกตั้งประธานในที่ประชุม และการดําเนินการประชุมบริ ษทั
ฯ ให้เป็ นไปตามมาตรา 104 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.
บริษัทมหาชนฯ”) และข้อบังคับบริ ษทั ฯ หมวดที่ 4“การประชุมผูถ้ ือหุ ้น” ข้อ 35 ข้อ 36 ข้อ 37 และข้อ 38 ซึ่ งได้
แนบในหนังสื อเชิญประชุมให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าแล้ว ดังนี้
มาตรา 104 แห่ ง พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนฯ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 34 “ประธานกรรมการ
เป็ นประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมี
แต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม”
ข้อ 35 แห่ งข้อบังคับบริ ษทั ฯ “ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี ที่
ประธานกรรมการไม่อยู่หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มี
รองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มเลื อกผูถ้ ื อหุ ้นคนหนึ่ งเป็ น
ประธานที่ประชุม”
ข้อ 36 แห่ ง ข้อ บัง คับ บริษัท ฯ “ให้ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม หรือบุ ค คลซึ่ งประธานที่ ป ระชุ ม
มอบหมายเป็ นผูด้ าํ เนิ นการประชุมให้เป็ นไปตามลํากับระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่
ประชุ มมีมติให้เปลี่ ยนลําดับระเบี ยบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งเข้าร่ วม
ประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู ้
ถือหุ น้ ซึ่ งถือหุ น้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ อง
อื่นนอกจากที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมได้”
ข้อ 37 แห่ งข้อบังคับบริ ษทั ฯ “ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ เข้าประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนนตามจํานวนหุน้ ที่ตนถืออยูโ่ ดยหุน้ แต่ละหุน้ มีคะแนนเสี ยง 1 เสี ยงต่อหนึ่ง 1 หุน้
ในกรณี ที่ผูถ้ ื อ หุ ้น มี ส่ วนได้เสี ยเป็ นพิ เศษในเรื่ อ งใด ผูถ้ ื อหุ ้นดัง กล่ าวจะไม่ มีสิ ทธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนในเรื่ องนั้น เว้นแต่การออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ”
ข้อ 38 แห่งข้อบังคับบริ ษทั ฯ “มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้นให้ช้ ีขาดด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของ
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับหรื อกรณี อื่น
ที่กฎหมายกําหนด ในกรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุ มออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่ งเป็ นเสี ยงชี้
ขาด”
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หลังจากเสร็ จสิ้ นการชี้ แจงรายละเอียด บริ ษทั ฯ จะขอให้ผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่มาร่ วม
ประชุมในวันนี้ เสนอชื่อตนเองหรื อเสนอชื่อผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะรายอื่นซึ่ งอยูใ่ นที่ประชุมในขณะนี้ และ
ให้ความยินยอมในการเสนอชื่ อ ต่ อ ที่ ประชุ ม เพื่อเข้ารั บการแต่ งตั้งโดยมติ ของที่ ประชุ มเข้าปฏิ บตั ิ หน้าที่ เป็ น
ประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 ของบริ ษทั ฯ ในครั้งนี้ โดยภายหลังจากที่ปิด
รับการเสนอชื่อแล้ว บริ ษทั ฯ จะขอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนนว่าจะมีมติเห็นชอบให้บุคคลที่ได้รับการเสนอ
ชื่อปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมหรื อไม่ โดยบริ ษทั ฯจะดําเนิ นการให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงมติไม่ว่าจะมี
การเสนอชื่อผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะเพียงท่านเดียว หรื อมากกว่า 1 ท่านก็ตามโดยใช้บตั รลงคะแนนในวาระที่
1 ตามที่ทุกท่านได้รับในขณะลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
ในการออกเสี ยงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนในวาระนี้ ขอให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ
ทําเครื่ องหมายกากบาท หรื อเครื่ องหมายถูก ลงในบัตรลงคะแนนในวาระที่ 1 ตามความประสงค์ของท่าน
ในกรณี ที่ท่านต้องการลงคะแนนให้แก่บุคคลใด ขอให้การทําเครื่ องหมายหน้าช่อง เห็นด้วยใน
บัตรลงคะแนนตามหมายเลขประจําตัวของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวและลงชื่อในบริ เวณที่เว้นว่างไว้ โดย
หมายเลขประจําตัวบริ ษทั ฯ จะแสดงรายละเอียดไว้บนหน้าจอภาพต่อไปหลังจากที่มีการเสนอชื่ อแล้ว ทั้งนี้ ใน
กรณี ที่มีผไู ้ ด้รับการเสนอชื่อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ท่านผูถ้ ือหุ ้นจะลงคะแนนเสี ยงให้แก่บุคคลใดที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพียงคนเดียวคนใดคนหนึ่ง หรื อหลายคนก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
ในกรณี ที่ ท่านผูถ้ ื อหุ ้นที่ ไม่ เห็ นด้วยกับบุ คคลที่ ได้รั บเสนอชื่ อ หรื อไม่ ประสงค์จะออกเสี ยง
ลงคะแนนก็สามารถทําเครื่ องหมายในช่ อง “ไม่เห็นด้วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” และลงชื่ อในบริ เวณที่เว้นว่างไว้ใน
บัตรลงคะแนน และในกรณี ที่มีการแก้ไขการออกเสี ยง โปรดขีดฆ่าเครื่ องหมายเดิมที่ทาํ ไว้ และลงชื่อกํากับด้วยทุก
ครั้ง
การออกเสี ยงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิ ดเผย โดยหนึ่ งหุ ้นนับเป็ นหนึ่ งเสี ยง ทั้งนี้ หลังจากที่
บริ ษ ทั ฯ ได้ข อให้ที่ ป ระชุ ม ออกเสี ย งลงคะแนนในบัต รลงคะแนนเป็ นที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ว บริ ษ ทั ฯ จะเก็ บ บัต ร
ลงคะแนนทั้งหมดในวาระที่ 1 นี้ โดยจะขอเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนนแยกเป็ นคราวๆ ตามประเภทของการออกเสี ยง
โดยเริ่ มจากเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสี ยง “เห็นด้วย” ก่อน และหลังจากเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ เก็บบัตร
ลงคะแนนที่มีการออกเสี ยงเห็นด้วยเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสี ยง “ไม่เห็นด้วย”
ทั้งหมด และหลังจากนั้น บริ ษทั ฯ จึงจะเก็บบัตรลงคะแนนของวาระที่ 1 ส่ วนที่เหลือทั้งหมดเป็ นลําดับสุ ดท้าย
จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทําการตรวจนับและรวบรวมคะแนนและเมื่อเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ฯ จะ
ประกาศผลการลงคะแนนและมติของที่ประชุมให้ทราบ โดยมติของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่มา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเลือกบุคคลที่ได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดเป็ นประธานใน
ที่ประชุม ถ้ามีผไู ้ ด้รับคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นออกเสี ยงลงคะแนนเพื่อเลือกประธานในที่ประชุม
จากบุคคลที่ คะแนนเสี ยงเท่ากันดังกล่ าวในคราวเดี ยวกันอี กครั้ ง และให้บุคคลที่ ได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดเป็ น
ประธานในที่ ประชุ มและหลังจากนั้นจึ งจะขอให้บุคคลที่ ได้รั บการแต่ งตั้งเข้าปฏิ บตั ิ หน้าที่ เป็ นประธานในที่
ประชุมต่อไป
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ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ บริ ษทั ฯ จะถื อว่าเป็ นการงดออก
เสี ยงและเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสี ยงแล้ว ถือว่าการออกเสี ยงลงมติวาระนั้นเป็ นอันสิ้ นสุ ด
(2)
การลงเสี ยงลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถื อว่าการลงคะแนนดังกล่ าวเป็ นโมฆะ และ
บริ ษทั ฯ จะไม่นบั คะแนนสําหรับบัตรลงคะแนนนั้นโดยถือว่าเป็ นการงดออกเสี ยง
1)
บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่ องหมายไว้ในหมายเลขอื่นๆ นอกจากหมายเลขของบุคคล
ทีได้รับการเสนอชื่อตามที่บริ ษทั ฯ แสดงไว้บนจอภาพ
2)

บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้ทาํ เครื่ องหมายใดๆ หรื อไม่ลงชื่อ

3)

บัตรลงคะแนนที่ออกเสี ยงลงคะแนนโดยมีเจตนาขัดกัน

4)

บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าแก้ไขและไม่มีการลงลายมือชื่อกํากับ

ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นที่ผูถ้ ื อหุ ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนนเสี ยง โปรดขีดฆ่าของเดิ ม และลงชื่ อ
กํากับด้วยทุกครั้ง
หลังจากนั้น ที่ประชุมจึงเริ่ มพิจารณาระเบียนวาระที่ 1 ดังนี้
วาระที่ 1

พิจ ารณาอนุ มัติแ ต่ ง ตั้ ง ประธานในที่ป ระชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น สํ า หรั บ การประชุ ม วิส ามัญ ผู้ ถือ หุ้ น
ครั้ งที่ 1/2559
ผูด้ าํ เนินการประชุมได้ช้ ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

ภายใต้บงั คับของมาตรา 104 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 35 ได้กาํ หนดให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม
ผู ถ้ ือ หุ ้น ในกรณี ที่ป ระธานกรรมการไม่ อ ยู่ใ นที่ ป ระชุ ม หรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บตั ิ ห น้า ที่ ไ ด้ ถ้า มี ร องประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มเลื อกผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งเป็ นประธานในที่ประชุ ม และเนื่ องจากปั จจุ บนั
ตําแหน่ งประธานกรรมการของบริ ษทั ฯ ว่างลง และบริ ษทั ฯ ไม่มีรองประธานกรรมการเพื่อทําหน้าที่ประธานที่
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ดังนั้น จึ งขอเสนอให้ที่ประชุ ม พิจารณาเลือกผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเข้าร่ วมประชุ มทําหน้าที่ประธานในที่
ประชุมสําหรับการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 ของบริ ษทั ฯ
ผูด้ าํ เนิ นการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นใน
วาระนี้
ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ สอบถามและแสดงความเห็น ดังนี้
นายอดิศกั ดิ์ ลิมปรุ่ งพัฒนกิจ ผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอชื่อ นางสาวปราณี
ศรี กาํ เหนิ ด เพื่อทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2559
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ผูด้ าํ เนิ นการประชุมจึงขอให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นลงคะแนนเลือกประธานในที่ประชุม
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มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุ มพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนนแต่งตั้ง นางสาวปราณี ศรี กาํ เหนิด ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุมเข้าเป็ นประธาน
ในที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
การออกเสียง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จํานวนเสี ยงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
402,461,552
0
40,788

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีม่ าร่ วมประชุ มและ
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
99.99
0.00
0.01

หมายเหตุ : มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิม่ ขึ้นเมื่อพิจารณาลงคะแนนในวาระที่ 1 จํานวน 5 ราย รวม 2,888 หุน้
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการจํานวน 6 ตําแหน่ ง เพื่อเข้ าปฏิบัติหน้ าที่เป็ นกรรมการแทน
ตําแหน่ งกรรมทีว่ ่ างลง
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผดู ้ าํ เนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ผูด้ าํ เนิ นการประชุ ม ชี้ แจงต่อที่ประชุ มว่า เนื่ องจากในปั จจุบนั ตําแหน่ งกรรมการของบริ ษทั ฯ
ว่างลงจนเหลื อ น้อยกว่าจํานวนที่ จะสามารถจัดประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึ งไม่
สามารถนําเสนอรายชื่ อของบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็ นชอบให้เสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นให้พิจารณา
แต่งตั้งเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการได้ดงั เช่ นในการเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นในกรณี ปกติ ประกอบกับสิ ทธิ ในการ
แต่งตั้งกรรมการเข้าบริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั ฯ เป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานตามกฎหมายของผูถ้ ือหุ ้นทุกรายของ
บริ ษทั ฯ ดังนั้น ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ จึ งมี สิทธิ เสนอรายชื่ อบุคคลที่ มีคุณสมบัติและไม่ มีลกั ษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ครั้งที่ 1/2559 นี้
ทั้งนี้ เพื่อให้การบริ หารจัดการและการดําเนิ นการในที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที่ 1/2559
เป็ นไปโดยเรี ยบร้อยและไม่มีขอ้ ขัดข้อง บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นที่มีความประสงค์จะเสนอรายชื่ อของ
บุคคลที่จะเข้ารับการพิจารณาข้างต้น กรุ ณาแจ้งรายชื่ อและประวัติของบุคคลที่ตนเองประสงค์จะเสนอชื่ อเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริ ษทั ฯ ให้แก่บริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 3 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เพื่อ
พิจารณาและนําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผูถ้ ือหุ น้ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ มี
จํานวน 6 ราย ดังต่อไปนี้
(1)

นายสุ ภวัฒน์ สงวนงาม

(2)

นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล

(3)

นางนงค์นาถ ห่านวิไล

(4)

นายสุ พจน์ เพียรศิริ

(5)

นายสิ ริชาย ชนานํา

(6)

นางวีรวรรณ วรรุ ตม์
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ผูด้ าํ เนิ นการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นใน
วาระนี้
ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ สอบถามและแสดงความเห็น ดังนี้
นายไกรวัลย์ คทวณิ ช ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่าเพราะเหตุใด
กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจากผูถ้ ือหุน้ คือ คุณวีรวรรณ วรรุ ตม์ จึงไม่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นหนังสื อเชิญประชุม และ
คุณนงค์นาถ ห่านวิไล เป็ นเพียงผูเ้ ดียวในประวัติท้ งั หมดที่ปรากฏในหนังสื อเชิญประชุมที่มีความเชี่ยวชาญด้านอื่น
นอกจากทางสายการเงิน นอกจากนี้ เหตุใดบริ ษทั ฯ จึ งไม่ใช้แบบพิมพ์ในการแสดงประวัติกรรมการที่ได้รับการ
เสนอชื่อเหมือนกับกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะซึ่งเป็ นฟอร์มที่ดูง่าย
ประธานฯได้กล่าวชี้ แจงต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นว่า เดิมทีเมื่อการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้ งที่แล้วเมื่อ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 มีผูไ้ ด้รับเสนอชื่ออีกท่านหนึ่ งแต่ท่านได้ถอนตัวออกไป เนื่ องจากเหตุผลด้านภารกิจ
ส่ วนตัว คุณวีรวรรณ วรรุ ตม์ จึงได้รับการเสนอชื่อในภายหลังดังนั้นจึงไม่ปรากฏชื่อในตอนแรก และในประเด็น
เรื่ องประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ หากพิจารณาเพียงประวัติของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ออาจยังไม่ครบถ้วน แต่ผู ้
ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้มีประสบการณ์ในการทํางานมายาวนานและได้พิสูจน์ตวั เองให้เห็นถึงความรู ้และ
สามารถแล้ว ส่ วนในเรื่ องแบบพิมพ์ในการแสดงประวัติกรรมการ บริ ษทั ฯ ขอรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาและจะ
ปรับปรุ งให้ดีข้ ึนในครั้งต่อไป
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ผูด้ าํ เนินการประชุมจึงขอให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงคะแนนเลือกประธานในที่ประชุม
มติทปี่ ระชุ ม

2.1

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการจํานวน 6 ตําแหน่ง เพื่อเข้าปฏิบตั ิหน้าที่
เป็ นกรรมการแทนตําแหน่ งที่ว่างลงของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายที่ได้รับการเสนอชื่อจากผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งได้รับคะแนนสู งสุ ดจํานวน 6 ราย โดย
ที่ประชุมได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน ดังนี้
นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล เข้าดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งที่วา่ งลงของ นายเสริ มสิ น สมะลาภา
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จํานวนเสี ยงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
402,446,519
55,821
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ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุ ม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
99.99
0.01

2.2

นางนงค์นาถ ห่านวิไล เข้าดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งที่วา่ งลงของ นางสาวดวงกมล โชตะนา
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

2.3

จํานวนเสี ยงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุ ม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

402,446,519

99.99

ไม่เห็นด้วย

-

-

งดออกเสี ยง

55,821

0.01

เห็นด้วย

นายสิ ริชาย ชนานํา เข้าดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งที่วา่ งลงของ นางสุ ภาณี เดชาบูรณานนท์
จํานวนเสี ยงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุ ม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

402,446,519

99.99

ไม่เห็นด้วย

-

-

งดออกเสี ยง

55,821

0.01

มติทลี่ ง
เห็นด้วย

2.5

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุ ม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
99.99
0.01

นายสุ พจน์ เพียรศิริ เข้าดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งที่วา่ งลงของ นายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่
มติทลี่ ง

2.4

จํานวนเสี ยงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
402,446,519
55,821

นายสุ ภวัฒน์ สงวนงาม เข้าดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งที่วา่ งลงของ นายอดิศกั ดิ์ ลิมปรุ่ งพัฒนกิจ
จํานวนเสี ยงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุ ม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

402,424,740

99.98

ไม่เห็นด้วย

-

-

งดออกเสี ยง

77,600

0.02

มติทลี่ ง
เห็นด้วย
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2.6

นางวีรวรรณ วรรุ ตม์ เข้าดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งที่วา่ งลงของ นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
398,732,552

99.06

ไม่เห็นด้วย

-

-

งดออกเสี ยง

3,769,788

0.94

เห็นด้วย

หมายเหตุ

จํานวนเสี ยงทีล่ งมติ

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุ ม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

มติทลี่ ง

:

ในการเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ มีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผูถ้ ือหุ ้นเพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ทั้งสิ้ นจํานวน 6 ราย

: มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อพิจารณาลงคะแนนในวาระที่ 2 จํานวน 1 ราย รวม
100 หุน้
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตแิ ก้ ไขอํานาจกรรมการ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผดู ้ าํ เนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ผูด้ าํ เนิ นการประชุ ม ชี้ แจงต่ อที่ ประชุ มว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการพ้นสภาพกรรมการของ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามของบริ ษทั ฯ ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ต่อกระทรวงพาณิ ชย์ในปั จจุ บนั และการแต่งตั้ง
กรรมการรายใหม่ของบริ ษทั ฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 2 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2559 ให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมอํานาจกรรมการของบริ ษทั ฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ดังนี้
อํานาจกรรมการเดิม “นายเสริ มสิ น สมะลาภา นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่ งพัฒนกิจ นางสาวดวงกมล
โชตะนา กรรมการสองในสามคนนี ้ลงลายมื อชื่ อร่ วมกันและประทั บตราสําคั ญของบริ ษัท”
อํานาจกรรมการใหม่ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่ อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั ”
ผูด้ าํ เนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นใน
วาระนี้
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ผูด้ าํ เนินการประชุมจึงขอให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงคะแนนเลือกประธานในที่ประชุม
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุ มพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนนแก้ไขอํานาจกรรมการ จาก “นายเสริ มสิ น สมะลาภา นายอดิ ศักดิ์ ลิ มปรุ่ งพัฒนกิ จ
นางสาวดวงกมล โชตะนา กรรมการสองในสามคนนี ้ลงลายมื อชื่ อร่ วมกันและประทั บตรา
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สํา คั ญของบริ ษัท”
ท เป็ น “กรรมมการสองคนลงลายมื อ ชื่ อร่
อ วมกัน และปประทั บ ตราสํสําคั ญของ
บริ ษัษท” ด้วยคะแนนนเสี ยง ดังนี้
การอออกเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จํานวนเสี ยงทีล่ งมติติ
(1 หุ้น = 1 เสี ยง)
4002,486,552
15,888

ร้ อยละของจํ
ย
านวนนหุ้นทีม่ าร่ วมปประชุ ม
และออกเสีสี ยงลงคะแนน
1000.00
00.00

เมื่ อ ไม่ มี ผูถ้ ื อ หุ ้นท่
น า นใดซัก ถ ามเพิ่ม เติ ม ประธานที
ป
่ ป ร ะชุ ม จึ ง กล่ า ววขอบคุ ณ ท่ า นผู
น ถ้ ื อ หุ ้น
ผูร้ ับมอบบฉันทะ และผูผูเ้ ข้าร่ วมประชชุมทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้า้ ร่ วมประชุม และขอกล่าวปิิ ดการประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นประจํ
ป าปี ครั้งที่ 1/2559
เลิกประชุชุม : เวลา 10.330 น.

_____________________________________________
(นางงสาวปราณี ศรีรี กาํ เหนิด)
ประธานที่ประชุ
ร ม

_____________________________________________
(นางสาววศิริวรรณ นิลสุสวรรณโฆษิต)
เลขานุการบบริ ษทั
ผูบ้ นทึ
นั กรายงานการประชุม
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 4

นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม มีความ
เป็ นอิ ส ระจากผู ้ถื อ หุ ้ น ใหญ่ และ ผู ้บ ริหารของบริ ษ ัท ฯ ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ อ ัน อาจเป็ นการขัด ขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
ทั้งนี้ คณะกรรมการอิสระต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าสามคน และให้คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯนั้นเป็นไปตาม
ข้อกําหนดขั้นตํ่าของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ฯ
คุณสมบัตกิ รรมการอิสระ
1. ถื อหุ ้นไม่ เกิ นร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ อ อกเสี ยงทั้งของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อ ย
บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ให้นบั รวมหุ ้นที่ถือโดยผูท้ ี่
เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึ กษาด้านอื่นใดที่
ได้รับผลตอบแทนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับ
เดียวกัน ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ น
ข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่ วนได้เสี ยทางการเงินหรื อ
ผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริ หารจัดการ ทั้งในทางตรงหรื อทางอ้อมกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน หรื อไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. กรรมการอิ สระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตหรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฏหมายใน
ลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่ น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ี
อํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ทาํ การเป็ นตัวแทนอย่างเปิ ดเผยหรื ออย่างไม่เปิ ดเผยของกรรมการบริ ษทั ฯ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ใดซึ่งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่คนใดหรื อกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ใดของบริ ษทั ฯ
6. กรรมการอิ สระจะต้องทําหน้าที่ และใช้วิ จารณญาณของตน โดยไม่ ได้รับอิ ทธิ พลจากกรรมการ
ผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรื อญาติ
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7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็ นหรื อเคยเป็ น ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั

ร่ ว ม ผูถ้ ื อ หุ ้นรายใหญ่ หรื อ ผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ และไม่ เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีนัย ผูม้ ี อาํ นาจควบคุ ม หรื อ
หุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การของนิ ติบุคคลที่เป็ นสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
8. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่
ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน หรื อผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จาก
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผู ้
ให้บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การของผู ้
ให้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการ
แต่งตั้ง
9. ไม่ ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการเข่ งขันที่ มีนัยกับกิ จการของบริ ษทั ฯหรื อ
บริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็นหุ น้ ส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ น้ ส่ วน หรื อเป็นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ ้นเกินร้อยละหนึ่ งของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อย
10. กรรมการอิ สระจะต้องไม่มีลกั ษณะอื่ นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็ นอย่างเป็ นอิสระเกี่ ยวกับ
การดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
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บทบาทและหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบดังนี้
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจําปี ) ที่ถูกต้องโดยการประสานงาน
กับผูส้ อบบัญชีและผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงิน และเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั ฯ
อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผสู ้ อบบัญชีสอบ
ทานหรื อตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจําเป็ นและเป็ นเรื่ องสําคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ฯก็ได้
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯมีระบบการประเมินความเสี่ ยง การบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมี
ประสิ ทธิภาพ
4. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประสานงานกับผูส้ อบบัญชี เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ใน
การดําเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปั ญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผสู ้ อบ
บัญชีเห็นว่าเป็ นสาระสําคัญ รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง
และครบถ้วน ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์ฯ รวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลในการเข้าทํา
รายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ด
ต่อบริ ษทั ฯ
7. จัดทํารายงานผลการกํากับดู แลกิ จการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงาน
ประจําปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
- ความเห็นเกี่ ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
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ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ท่าน
ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
8. ปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ อื่ น ๆ ตามที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ด้ว ยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ดังกล่ าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมี ความรั บผิดชอบต่ อคณะกรรมการ
บริ ษ ัท ฯโดยตรงและคณะกรรมการของบริ ษ ัท ฯยัง คงมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ฯต่ อ
บุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบมี ห น้า ที่ สอดส่ อ งดู แ ล ฝ่ ายจัดการมี ห น้าที่ รั บ ผิด ชอบต่ อ การจัด เตรี ย มงบ
การเงินของบริ ษทั ฯ และผูส้ อบบัญชีภายนอกมีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯรับทราบร่ วมกันว่า ฝ่ ายจัดการ ผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีภายนอกมีทรัพยากรและ
เวลา ตลอดจนข้อมูลความรู ้เรื่ องบัญชี การตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดทํารายงานทางการ
เงินของบริ ษทั ฯมากกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ฉะนั้นบทบาทการสอดส่ องดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่ได้ให้ประกันเป็ นพิเศษในงบการเงินและข้อมูลการเงินที่บริ ษทั ฯนําเสนอให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และบุคคลอื่น ๆ
-
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หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี ความเห็ นว่าการสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
สําหรับกิจการสื่ อเป็นเรื่ องสําคัญ บริ ษทั มีนโยบายกําหนดให้คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็นผูท้ าํ หน้าที่พิจารณา
กลั่น กรองการสรรหากรรมการและการกํา หนดค่ า ตอบแทนกรรมการเอง ซึ่ งคณะกรรมการได้พิ จ ารณา
ค่าตอบแทนกรรมการโดยมี เกณฑ์การพิจารณากลัน่ กรองอย่างละเอี ยด ถึ งความเหมาะสมประการต่ างๆ โดย
เปรี ยบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดี ยวกัน และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ ยตามขนาดธุ รกิ จที่ใกล้เคียงกัน รวมถึ ง
พิจารณาจากการขยายตัวทางธุ รกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริ ษทั ประกอบการพิจารณา โดยจะเป็นผูท้ าํ
หน้าที่ เสนอชื่ อบุ คคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ จะเป็ นกรรมการบริ ษทั และกรรมการอิ สระ จากนั้นประธาน
กรรมการเป็ นผูเ้ สนอรายชื่ อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั และกรรมการอิสระ ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
พิจารณา
ในปี 2560 บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย เสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการได้ โดย
เสนอชื่ อผ่านคณะกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้า 3 เดื อนก่ อนวันประชุ มใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้น คือตั้งแต่วนั ที่ 5
มกราคม 2560 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอม
ของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ ผลปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 7
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
ชื่อ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอเลือกตั้ง
ตําแหน่ งปัจจุบัน
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
อายุ
การศึกษา

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

การอบรมปี 2559
การดํารงตําแหน่ งในบริษทั จดทะเบียน
(1 บริษทั )
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอืน่
ทีไ่ ม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน (1 บริษทั )

การดํารงตําแหน่ งในกิจการทีม่ ีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์
จํานวนหุ้นทีถ่ อื ครอง
ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถอื หุ้น
รายใหญ่ ของบริษทั / บริษทั ย่ อย

นายเมธา สุ นทรจิตร์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12 มีนาคม 2552
57 ปี
- MMM คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- ปริ ญญาตรี
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
บทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็ นกรรมการบริ ษทั
(DCP รุ่ นที่ 118/2552)
-ไม่มี2543 - 2558
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่
2555 - ปัจจุบนั
ผูจ้ ดั การที่ปรึ กษากฏหมาย
ลอว์แมน แอนด์ เมธา
2548 - 2555
ผูจ้ ดั การ
บจก.ลอว์แมน สแตนดาร์ด
-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 7
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
การมีความสั มพันธ์ ในลักษณะต่ อไปนีก้ บั บริษทั / บริษทั ใหญ่ / บริษทั ย่ อย / บริษทั ร่ วม / หรือนิติบุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ ง ในปัจจุบนั ในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่ านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา
-ไม่มี2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
-ไม่มี3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจ มีผล ทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างอิสระ
-ไม่มีจํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ และสั ดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2559
จํานวนครั้งทีเ่ ข้ าประชุ มในปี 2559
คณะกรรมการ คณะกรรมการ สามัญ
ตรวจสอบ
ผู้ถอื หุ้น
3/4
6/6
1/1

จํานวนปี ทีเ่ คยดํารงตําแหน่ งกรรมการ
ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2559
7 ปี 9 เดือน
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552)
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วิสามัญ
ผู้ถอื หุ้น
1/1

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 7
ประกอบบการพิจารณาใในวาระที่ 5 พิจารณาเลื
จ
อกตั้งกรรมการแท
ง
นกรรมการทีต้ต่ ้ องออกตามวาระ
ชื่อ
ประเภททกรรมการทีเ่ สนอเลื
ส อกตั้ง
ตําแหน่น่ งปัจจุบัน
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
น
อายุ
การศึกษา
ษ

นางวีรวรรณ
ณ วรรุ ตม์
กรรมการอิสระ
ส
กรรมการอิสระ
ส
23 ธันวาคมม 2559
68 ปี
- ปริ ญญาโท, Instructioonal Media Tecchnology, Centtral Missouri
State , U.S.A.
U

การอบรรมหลักสู ตรกรรรมการ

การอบรรมปี 2559

การดํารงตํ
ร าแหน่ งในบบริษทั จดทะเบีบียน
(1 บริษัษทั )
การดํารงตํ
ร าแหน่ งในกิกิจการอืน่
ทีไ่ ม่ ใช่ บริ
บ ษทั จดทะเบีบียน
การดํารงตํ
ร าแหน่ งในกิกิจการทีม่ ีความขัดแย้ ง
ทางผลปประโยชน์
จํานวนนหุ้นทีถ่ อื ครองง
ณ วันที่ 27 ตุลาคม 25559
การเป็ นญาติ
น สนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถืถอื หุ้น
รายใหญ
ญ่ ของบริษทั / บริ
บ ษทั ย่ อย

-

ปริ ญญาตรี คณะอักษรศาสตร์
ษ
บณั ฑิต จุฬาลงกรณ
ณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรผู
ต บ้ ริ หารระดับสู งของ ก.พพ. (นบส รุ่ น 60)
6
หลักสูตรผู
ต บ้ ริ หารระดับสู งกระบวนนการยุติธรรมม (บยส รุ่ น 1)
หลักสูตร
ต Mini MBAA มหาวิทยาลัยยเกษตรศาสตร์ร์
แนวทาางความประพฤฤติและแนวทาางการปฏิบตั ิเรื่ องจรรยาบรรรณ
ของ สถถาบันลอริ เอทท สหรัฐเมริ กา เมื่อ วันที่ 28 กักนยายน 25599
- การต่อต้านคอร์รับชัน่ การป้ องกันการฉ้อฉลและะผลประโยชน์น์
ทับซ้อน กับ Mark Snyyderman, Chief Etthics and Compliance Officer of
Laureatee เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559
23 ธ.ค. 25559 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสสระ
บมจ.เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่
-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 7
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
การมีความสั มพันธ์ ในลักษณะต่ อไปนีก้ บั บริษทั / บริษทั ใหญ่ / บริษทั ย่ อย / บริษทั ร่ วม / หรือนิติบุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ ง ในปัจจุบนั ในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่ านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา
-ไม่มี2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
-ไม่มี3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจ มีผล ทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างอิสระ
-ไม่มีจํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ และสั ดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2559
จํานวนปี ทีเ่ คยดํารงตําแหน่ งกรรมการ
จํานวนครั้งทีเ่ ข้ าประชุ มในปี 2559
ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2559
คณะกรรมการ
สามัญผู้ถอื หุ้น
วิสามัญผู้ถอื หุ้น
9 วัน
1/1
N/A
N/A
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559)
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 7
ประกอบบการพิจารณาใในวาระที่ 5 พิจารณาเลื
จ
อกตั้งกรรมการแท
ง
นกรรมการทีต้ต่ ้ องออกตามวาระ
ชื่อ
ประเภทกกรรมการทีเ่ สนนอเลือกตั้ง
ตําแหน่ งปั
ง จจุบัน
วันทีไ่ ด้ รัรับแต่ งตั้งเป็ นกกรรมการ
อายุ
การศึกษา
การอบรมมหลักสู ตรกรรรมการ
การอบรมมปี 2559
การดํารงงตําแหน่ งในบริิษทั จดทะเบียน
ย
(2 บริษท)
ทั

นายสุ ภวัฒน์ สงวนงาม
กรรมการ
กรรมการ
23 ธันวาคม 2559
2
44 ปี
ปริ ญญาโท สาขาบริ
ส
หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยยเนชัน่

-ไม่มี-ไม่มี23 ธ.ค. 25599 - ปัจจุบนั
2559 - ปัจจุบับนั

การดํารงงตําแหน่ งในกิจการอื
จ น่
ทีไ่ ม่ ใช่ บริิษทั จดทะเบียน
ย
การดํารงงตําแหน่ งในกิจการที
จ ม่ ี
ความขัดแย้
ด งทางผลปรระโยชน์
จํานวนหุหุ้นทีถ่ อื ครอง
ณ วันที่ 27
2 ตุลาคม 25559
การเป็ นญ
ญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถอหุ
อื ้ น
รายใหญ่ ของบริษทั / บริิษทั ย่ อย

-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

38

กรรมการ
บมจ.เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่
กรรมการ
บมจ.เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 7
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
การมีความสั มพันธ์ ในลักษณะต่ อไปนีก้ บั บริษทั / บริษทั ใหญ่ / บริษทั ย่ อย / บริษทั ร่ วม / หรือนิติบุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ ง ในปัจจุบนั ในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่ านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา
-ไม่มี2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
-ไม่มี3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจ มีผล ทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างอิสระ
-ไม่มีจํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ และสั ดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2559
จํานวนปี ทีเ่ คยดํารงตําแหน่ งกรรมการ
จํานวนครั้งทีเ่ ข้ าประชุ มในปี 2559
ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2559
คณะกรรมการ
สามัญผู้ถอื หุ้น
วิสามัญผู้ถอื หุ้น
9 วัน
1/1
N/A
N/A
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559)
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 8

เอกสารแนบวาระที่ 7
รายละเอียดผู้สอบบัญชี ประจําปี 2560
ประจําปี 2559

ประจําปี 2560
(ปี ทีเ่ สนอ)

KPMG PHOOMCHAI AUDIT CO.,LTD.
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด

KPMG PHOOMCHAI AUDIT CO.,LTD.
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด

1. Ms. Patamavan Vadhanakul CPA Registration No.9832 1. Ms. Patamavan Vadhanakul CPA Registration No.9832
นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล
นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล
2. Mr.Winid Silamongkol
CPA Registration No. 3378 2. Mr.Veerachai Ratanajaratkul CPARegistration No. 4323
นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
นายวินิจ ศิลามงคล
3. Mr.Veerachai Ratanajaratkul CPARegistration No. 4323 3. Ms.Vannaporn Jongperadechanon CPA Registration No. 4098
นางสาววรรรณาพร จงพีรเดชานนท์
นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
4. Ms.Vannaporn Jongperadechanon CPA Registration No. 4098
นางสาววรรรณาพร จงพีรเดชานนท์
โดยนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล เป็ นผูส้ อบบัญชีที่ลงนาม
รับรองในงบการเงินของบริ ษทั ฯ เป็ นปี ที่ 3

โดยนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล เป็ นผูส้ อบบัญชีที่ลงนาม
รับรองในงบการเงินของบริ ษทั ฯ เป็ นปี ที่ 4

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีสาํ หรับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
รวม 3 บริ ษทั
เป็ นเงิน 900,000 บาท

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีสาํ หรับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
รวม 1 บริ ษทั
เป็ นเงิน 850,000 บาท

บริ ษ ัท ฯไม่ มี ก ารรั บ บริ ก ารอื่ น จากสํา นัก งานสอบบัญ ชี ที่
ผูส้ อบบัญ ชี สังกัด บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกับ ผูส้ อบ
บัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผสู้ อบบัญชีสังกัดในรอบปี ที่
ผ่านมา

บริ ษ ัท ฯไม่ มี ก ารรั บ บริ ก ารอื่ น จากสํา นัก งานสอบบัญ ชี ที่
ผูส้ อบบัญ ชี สังกัด บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกับ ผูส้ อบ
บัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผสู้ อบบัญชีสังกัดในรอบปี ที่
ผ่านมา
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้
ง วย 8

เอกสารแนบวาระะที่ 7
รายละเอียดผผู้สอบบัญชี ประจํ
ป าปี 2560

ข้ อมูลทัวไป
ว่
ชื่อ - นามมสกุล : นาวสาาวปัทมวรรณ วัฒนกุล
สัญชาติ : ไทย
สถานที่ทํทางาน : บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ระยะเวลลาที่ทาํ งานกับบริ
บ ษทั : 24 ปี
ตําแหน่งหน้าที่ในบริ ษัษทั : กรรมการรบริ หาร, ตรวจจสอบบัญชี
การศึกษา
- ปริ ญญาาโทด้านการบบริ หารจัดการคความเสี่ ยง (Rissk Managemennt)
Universsity of Southampton ประเทศอังกฤษ
- ปริ ญญาาโทด้านการบบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาาตรี ดา้ นการบัญั ชี จุฬาลงกรรณ์มหาวิทยาลัยั
สมาชิกในนองค์กรวิชาชีชีพ
- สมาชิกสภาวิ
ก ชาชีพบัญั ชี
- ผูส้ อบบบัญชีรับอนุญาต
า
- ผูส้ อบบบัญชีรับอนุญาตที
า ่ได้รับความมเห็นชอบจากกสํานักงานคณ
ณะกรรมการกํากั
า บหลักทรัพยย์และตลาดหลัลักทรัพย์ (กลตต.)
ประสบกการณ์ ในการทํางาน
า
- กรรมการบริ หาร, ตรวจสอบบัญชี - บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบั
ส ญชี จํากัด
- ประกออบวิชาชีพ ตั้งแต่
แ ปี 2536
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 9

ข้ อบังคับของบริษทั เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมวด 4
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้อ 29 การประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้นของบริ ษทั ให้จดั ขึ้ น ณ ท้องที่ อนั เป็ นที่ ต้ งั สํานักงานใหญ่ ของบริ ษทั หรื อจังหวัด
ข้อ 30

ข้อ 31

ข้อ 32

ข้อ 33

ใกล้เคียง หรื อ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนด
ให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นอย่างน้อยปี ละหนึ่ ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ ให้เรี ยกว่า “การประชุมสามัญ”
ซึ่ งจะต้องจัดให้มีข้ ึนภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราว
อื่ น ให้ เ รี ย กว่ า “การประชุ ม วิ ส ามัญ ” คณะกรรมการอาจเรี ย กประชุ ม วิ ส ามัญ เมื่ อ ใดก็ ไ ด้สุ ด แต่ จ ะ
เห็นสมควร
ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งถือหุ ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด หรื อผู ้
ถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้า (25) คนซึ่งถือหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บ (1/10) ของจํานวนหุ น้ ที่
จําหน่ายได้ท้ งั หมด อาจร้องขอเป็ นหนังสื อให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ เมื่อใดก็ได้ โดย
ในหนัง สื อ ร้ อ งขอนั้น จะต้อ งระบุ เ หตุ ผลในการขอให้เ รี ย กประชุ ม ไว้อ ย่า งชัด เจน ในกรณี เช่ นนี้ ให้
คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นภายในหนึ่ ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อร้องขอ
ดังกล่าวจากผูถ้ ือหุน้
ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้น ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ
ในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ และนายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจํากัดทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด
(7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม
(3) วันและต้องไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตน
ได้ ทั้ง นี้ การมอบฉัน ทะจะต้อ งทํา เป็ นหนัง สื อ และลงลายมื อ ชื่ อ ผูม้ อบฉัน ทะและมอบแก่ ป ระธาน
กรรมการ หรื อบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผูร้ ับมอบฉันทะจะเข้าประชุม
หนังสื อมอบฉันทะต้องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจํากัดกําหนดไว้ซ่ ึ งอย่างน้อยต้องมี
รายการดังต่อไปนี้
(ก)
จํานวนหุน้ ที่ผมู ้ อบฉันทะถืออยู่
(ข)
ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ และ
(ค)
ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ในการออกเสี ยงลงคะแนน ผูร้ ับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนคะแนนเสี ยงที่ผถู ้ ือหุ ้นซึ่ งเป็น
ผูม้ อบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผรู ้ ับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสี ยงแทน
ผูม้ อบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผูม้ อบฉันทะ และจํานวนหุน้ ที่ผมู ้ อบฉันทะถืออยูด่ ว้ ย
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ข้อ 34 ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีจาํ นวนผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ั บมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) เข้าร่ วมประชุ มไม่

ข้อ 35

ข้อ 36

ข้อ 37

ข้อ 38

ข้อ 39

น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ ง (1/2) ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด ซึ่ งถือหุ ้นรวมกันไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จํานวนผูถ้ ือหุ น้
ซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ในวรรคหนึ่ ง หากการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ น
การเรี ยกเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้ องขอ การประชุ มเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยก
ประชุมเพราะผูถ้ ือหุ น้ ร้องขอ ให้เรี ยกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่า
เจ็ด (7) วันก่ อนวันประชุ ม ในการประชุ มครั้ งหลังนี้ ไม่จาํ เป็ นต้องมี ผูถ้ ื อหุ ้นตามจํานวนที่ จะกําหนด
ข้างต้นจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
ให้ป ระธานที่ ประชุ ม หรื อ บุ คคลซึ่ ง ประธานที่ ป ระชุ ม มอบหมายเป็ นผูด้ าํ เนิ น การประชุ ม ให้เ ป็ นไป
ตามลําดับระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลําดับระเบียบ
วาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเข้าร่ วมประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ ง
ถื อหุ ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ ายได้ท้ งั หมด อาจขอให้ที่ประชุ ม
พิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมได้
ในกรณี ที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม หรื อเรื่ องที่ผถู ้ ือหุ ้น
เสนอเพิ่มเติมตามวรรคสองไม่เสร็ จแล้วแต่กรณี และจําเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณาออกไป ให้ที่ประชุม
กําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมในคราวต่อไป และให้คณะกรรมการส่ งหนังสื อนัดประชุมระบุ
สถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้
ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า (3) วันและต้องไม่นอ้ ยกว่าสาม
(3) วันก่อนวันประชุม
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนตามจํานวนหุ ้นที่ตนถืออยู่ โดย
หุน้ แต่ละหุน้ มีคะแนนเสี ยงหนึ่ง (1) เสี ยงต่อหนึ่ง (1) หุน้
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนใน
เรื่ องนั้น เว้นแต่การออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นให้ช้ ีขาดด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรื อกรณี อื่นที่กฎหมายกําหนด ใน
กรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิม่ ขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
การวินิจฉัยชี้ ขาดเรื่ องดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก)
การเพิ่มหรื อลดทุนของบริ ษทั
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(ข )
การออกและเสนอขายหุน้ กู้
(ค )
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื 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 ือหุ น้ ให้มีกิจการอันพึงกระทําดังนี้
(ก)
พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ใน
รอบปี ที่ผา่ นมา
(ข)
พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน
(ค)
พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี)
(ง)
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(จ )
พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู ้ อบบัญชี และ
กิจการอื่น (ถ้ามี)
(ฉ)
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 10

เงือ่ นไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ
ในการเข้ าร่ วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนน
1. กรณีเข้ าร่ วมประชุ มด้ วยตนเอง
- ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริ ง หรื อ บัตร
ประจําตัวข้าราชการฉบับจริ งเพื่อลงทะเบียน
- ผูถ้ ือหุ น้ เป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงบัตรประจําตัวคนต่างด้าว หรื อ หนังสื อเดินทาง
หรื อเอกสารที่ใช้แทนหนังสื อเดินฉบับจริ งเพื่อลงทะเบียน
- กรณี มีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
2. กรณีมอบฉันทะ
- ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ โดยเข้าร่ วม
ประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนตามแบบหนังสื อมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผูม้ อบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสี ยงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุ มว่า
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง โดยกําหนดไว้ในหนังสื อมอบฉันทะเพื่อให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออก
เสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูม้ อบฉันทะ
- ให้ผูร้ ั บมอบฉันทะส่ ง หนังสื อ มอบฉัน ทะไว้ต่ อประธานที่ ประชุ ม และ/หรื อ ผูท้ ี่ ได้รั บมอบหมายจาก
ประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรื อขีดลบ
ข้อความที่สาํ คัญ ผูม้ อบฉันทะต้องลงนามกํากับไว้ทุกแห่ง
- หนังสื อมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
เอกสารทีต่ ้ องใช้ ในการมอบฉันทะ
 กรณีผู้มอบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา สั ญชาติไทย :
ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ บัตรประจําตัวข้าราชการ ของผูม้ อบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
 กรณีผู้มอบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา สั ญชาติต่างด้ าว :
ภาพถ่ายใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว หรื อ หนังสื อเดินทางหรื อเอกสารที่ใช้แทนหนังสื อเดินทางของผูม้ อบ
ฉันทะพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
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 กรณีผู้มอบฉันทะเป็ นนิตบิ ุคคล :
 นิติบุคคลสั ญชาติไทย : สําเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อหน่วยงานที่มีอาํ นาจรับรอง
ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่ งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และ
สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ บัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ ซึ่ งรับรองความ
ถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 นิติบุคคลสั ญชาติต่างด้ าว : ผูม้ ีอาํ นาจลงนามของนิ ติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริ ษทั ใน
หนังสื อมอบฉันทะ และสําเนาภาพถ่ายที่ลงนามรับรอง หนังสื อเดินทาง ของผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคล
นั้น
 กรณี การใช้พิมพ์ลายนิ้ วมือแทนการลงลายมือชื่ อให้พิมพ์ลายนิ้ วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกํากับไว้ว่า
“ลายพิมพ์หวั แม่มือซ้ายของ ...............” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็ นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริ งของผู ้
นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่ งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน หรื อ บัตรประจําตัวข้าราชการของพยานลงนามรับรองสําเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
 ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ถ้าผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง ผูถ้ ือหุ ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่ งตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ หรื อเลือกมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริ ษทั ฯ เป็ นผูอ้ อกเสี ยงลงคะแนนแทนได้
 ผูถ้ ือหุ น้ ที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ โปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะที่ได้จดั ทํา
ขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นไปยังสํานักเลขานุการบริ ษทั ฯ พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยส่ งถึงบริ ษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน
 กรณีการมอบฉันทะของผู้ถอื หุ้นทีเ่ ป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ แสดงเอกสาร ดังนี:้
เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
1) หนังสื อมอบฉันทะ. ซึ่ งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผูม้ ี อํานาจกระทําการแทน
ของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันนทะ และติดอากรแสตมป์ ครบถ้วนแล้ว
2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่ งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทน
ของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผูม้ อบฉันทะมีอาํ นาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน(Custodian) และลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกต้อง
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เอกสารหลักฐานจากผู้ถอื หุ้นทีเ่ ป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศ
1) หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
2) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล และมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสื อมอบอํานาจมีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่ง
เป็ 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 น
ชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
3. กรณีผู้ถอื หุ้นถึงแก่ กรรม :
ให้ผจู ้ ดั การมรดกเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทนโดยจะต้องมีเอกสารคําสั่ง
ศาลแต่งตั้งให้เป็ นผูจ้ ดั การมรดก ซึ่ งลงนามรับรองโดยผูม้ ีอาํ นาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม มาแสดง
เพิ่มเติมด้วย
4. กรณีผู้ถอื หุ้นเป็ นผู้เยาว์ :
ให้บิดา-มารดา หรื อผูป้ กครองตามกฎหมายเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่เข้าร่ วมประชุมแทน
โดยจะต้องนําสําเนาทะเบียนบ้านของผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูเ้ ยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
5. กรณีผู้ถอื หุ้นเป็ นผู้ไร้ ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ ความสามารถ :
ให้ผูอ้ นุ บาลหรื อผูพ้ ิทกั ษ์เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุ มแทน โดยจะต้องมี
เอกสารคําสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็ นผูอ้ นุบาลหรื อผูพ้ ิทกั ษ์ ซึ่ งลงนามรับรองโดยผูม้ ีอาํ นาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวัน
ประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
การลงทะเบียน
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ จะเปิ ดรับลงทะเบียนก่อนเริ่ มการประชุม 1 ชัว่ โมง หรื อ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป

47

การออกเสี ยงลงคะแนน
1. การออกเสี ยงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิ ดเผย โดยให้นับหุ ้นหนึ่ งหุ ้นมีเสี ยงหนึ่ งเสี ยง และมติของที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
- ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ถ้า
มีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
- ในกรณี อื่ น ซึ่ งมี ก ฎหมาย และหรื อ ข้อ บัง คับ บริ ษ ทั ฯ กํา หนด ไว้แ ตกต่ า งจากกรณี ป กติ ก็ ใ ห้
ดําเนิ นการให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะต้องแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นในที่ประชุม
รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- การออกเสี ยงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ หรื อแต่งตั้ง
กรรมการเข้าใหม่ บริ ษทั กําหนดให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการหรื อแต่งตั้ง
กรรมการเป็ นรายบุคคล
2. การออกเสี ยงลงคะแนนในกรณี มอบฉันทะ ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงลงคะแนน ตามที่ผูม้ อบ
ฉันทะระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะเท่านั้น
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้
ม วย 11

ประวัติโดยสัสังเขปของกรรมการอิสระทีทีเ่ ป็ นตัวแทนนรับมอบฉันททะ
ชื่อ

นายสุ พงษ์ ลิ้มธนากุล

ตําแหน่น่ งปัจจุบัน

กรรมการอิสระและประธา
ส
านกรรมการตรวจสอบ

วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
น

12 มีนาคม 2552
2

อายุ

65 ปี

การศึกษา
ษ

- Doctor off Business Administration inn Internationaal Marketing,
Universityy of San Gabriiel, Irvine, California, U.S.AA.
- Master off Science in Marketing & Coonsumer Behaavior,
Californiaa State University
- Bachelor of
o Arts in Ecoonomics, Califfornia State Unniversity
สมาคมส่ งเสสริมสถาบันกรรรมการบริษทั ไทย
ไ
บทบาทหน้าที
า ่และทักษะขของการเป็ นกรรรมการบริ ษทั (DCP) รุ่ นที่ 99/2551
9
-ไม่มี2552 - ปัจจุบับน
กรรมการอิสระแลละประธานกรรรมการตรวจสอบ
บมจจ. เนชัน่ บรอดดแคสติ้ง คอร์ปปอเรชัน่
2550 - ปัจจุบับน
กรรมการตรวจสออบ
บมจจ.ไทยโพลีคอนนส์
กรรมการ
2555 - ปัจจุบับน
2552 - ปัจจุบับน
บจกก.แผ่นเหล็กวิลาสไทย
ล
รองออธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
มหาาวิทยาลัยกรุ งเทพ
เ
-ไม่มี-

การอบรรมหลักสู ตรกรรรมการ
การอบรรมปี 2559
การดํารงตํ
ร าแหน่ งในบบริษทั จด
ทะเบียน (2 บริษทั )

การดํารงตํ
ร าแหน่ งในกิกิจการอืน่
ทีไ่ ม่ ใช่ บริ
บ ษทั จดทะเบีบียน
(2 บริษัษทั )
การดํารงตํ
ร าแหน่ งในกิกิจการทีม่ ี
ความขัดั แย้ งทางผลปประโยชน์
การมี/ไม่
ไ มีส่วนได้ เสียในวาระ
ย
การประะชุ มในครั้งนี้
จํานวนนหุ้นทีถ่ อื ครองง
ณ วันที่ 27 ตุลาคม 25559
การเป็ นญาติ
น สนิทกับผู้บริหาร /
ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
น
ของบริษทั /
บริษทั ย่ยอย

-ไม่มี- (ยกเว้ว้นวาระที่ 6 เรื่ องพิ
อ จารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ))
-ไม่มี-ไม่มี-
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 11

ประวัติโดยสั งเขปของกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
การมีความสั มพันธ์ ในลักษณะต่ อไปนีก้ บั บริษทั / บริษทั ใหญ่ / บริษทั ย่ อย / บริษทั ร่ วม / หรือนิติบุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ ง ในปัจจุบนั ในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่ านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา
-ไม่มี2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
-ไม่มี3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจ มีผล ทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างอิสระ
-ไม่มีจํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ และสั ดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2559
จํานวนปี ทีเ่ คยดํารงตําแหน่ งกรรมการ
ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2559
7 ปี 9 เดือน
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2552)

จํานวนครั้งทีเ่ ข้ าประชุ มในปี 2559
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สามัญ
ตรวจสอบ
ผู้ถอื หุ้น
4/4
6/6
1/1
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วิสามัญ
ผู้ถอื หุ้น
1/1

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 10 / Attached Document No.13
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท / affix duty stamp 20 baht)

หนังสื อมอบฉันทะ (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 ...................................................... รหัสไปรษณี ย.์ ...................................................
Amphur / Khet
Province
Postal Code
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited
โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้ นรวม .................................... หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ .............................................. เสี ยง ดังนี้
Holding the total amount of
shares and having the right to vote equal to votes as follows:
หุน้ สามัญ .................................................................. หุน้
ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ............................................ เสี ยง
Ordinary share
shares and having the right to vote equal to
votes
หุน้ บุริมสิ ทธิ .............................................................. หุน้
ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ............................................ เสี ยง
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........................................รหัสไปรษณี ย ์ ........................ หรื อ
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........................................รหัสไปรษณี ย ์ ........................
Province
Postal Code
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจําปี 2560 ของบริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7
อาคารมหาวิทยาลัยเนชัน่ เลขที่ 1854 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders
of Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited on 26 April 2017 at 14.00 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.
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
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 ับมอบฉันทะ / Proxy
(........................................................)
ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูร้ ับมอบฉันทะ / Proxy
(…...................................................)
หมายเหตุ / Remarks
ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุน้ ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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.

52

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 10 / Attached Document No.13
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท / affix duty stamp 20 baht)

หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)
เขียนที่
Written at
วันที่
Date

เดือน
Month

(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
หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
holding the total amount of
shares and have the rights to vote equal to
หุน้ สามัญ
หุน้
ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
ordinary share
shares and have the right to vote equal to
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้
ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
preference share
shares and have the right to vote equal to

(3)

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
nationality

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 64 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 16/3
Name Mr. Supong Limtanakool, Independent Director, Age 64 years, residing at 163
ถนน
สุ ขมุ วิท 33
ตําบล/แขวง คลองตันเหนือ
อําเภอ/เขต วัฒนา
Road Sukhumvit 33
Tambol/Khwaeng Klongtonnua
Amphur/Khet Wattana
จังหวัด กรุ งเทพฯ
หรือ
Province Bangkok
or
2. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, residing at
ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code
Age

อําเภอ/เขต
Amphur/Khet

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560
ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชัน่ เลขที่ 1854 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.4.5 แขวงบางนา 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 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April
26, 2017 at 14.00 hrs, at the Conference Room, 7th Floor, Nation University Tower, 1854 Bangna-Trad Road K.M.4.5, Bangna Sub-district, Bangna District,
Bangkok10260, Thailand or on other date, time and place as may be postponed or changed.
(4)

ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผรู ้ ั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) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
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วาระที่ 1
Agenda 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 และรับรองรายงาน
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559
To acknowledge the minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholder held on April 26, 2016 and the
minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholder No. 1/2016 held on December 23, 2016
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
เสี ยง
 เห็นด้วย
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes

วาระที่ 2
Agenda 2

พิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษทั ฯ สํ าหรับปี 2559
To consider and certify the Company’s operating results and the Board of Directors’ report for the year 2016
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
เสี ยง
 เห็นด้วย
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes

วาระที่ 3
Agenda 3

พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
To consider and approve the Company’s financial statements for the year 2016 ended December 31, 2016
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
 เห็นด้วย
Approve
votes Disapprove
votes Abstain

เสี ยง
votes

พิจารณาอนุมัติงดจ่ ายเงินปันผลสํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
To consider and approve the omission of the dividend payment for the operating results of the year ended
December 31, 2016
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
 เห็นด้วย
Approve
votes Disapprove
votes Abstain

เสี ยง
votes

วาระที่ 4
Agenda 4

วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
To consider and approve the appointment of directors to replace those who completed the terms
 เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
เสี ยง
Approve the election of the entire Board of Directors,
 เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ดังนี้
Approve the election of the individual certain directors as follows:
5.1 ชื่อกรรมการ
: นายเมธา สุ นทรจิตร์
Name of Director
: Mr. Metha Soonthornjit
เสี ยง  งดออกเสี ยง
votes Abstain

เสี ยง
votes

เสี ยง  งดออกเสี ยง
votes Abstain

เสี ยง
votes

เสี ยง  งดออกเสี ยง
votes Abstain

เสี ยง
votes

พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ประจําปี 2560
To consider and determine the remuneration of directors for the year 2017
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
 เห็นด้วย
Approve
votes Disapprove
votes Abstain

เสี ยง
votes

 เห็นด้วย
Approve
5.2 ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve
5.3 ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve
วาระที่ 6
Agenda 6

เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove
: นางวีรวรรณ วรรุ ตม์
: Mrs.Veerawan Vararuth
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove
: นายสุ ภวัฒน์ สงวนงาม
: Mr. Supawat Sa-nguan-ngam
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove
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วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2560
To consider and approve the appointment of Company’s auditors and the determination of audit fee for the year
2017
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
เสี ยง
 เห็นด้วย
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes

วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 27
To consider and approve the amendment to the Company’s Articles of Association (Article 27)
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
 เห็นด้วย
Approve
votes Disapprove
votes Abstain

วาระที่ 9
Agenda 9

วาระที่ 10
Agenda 10

เสี ยง
votes

พิจารณาอนุมัติให้ แก้ ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ ของบริษัท และแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 3
เรื่อง วัตถุประสงค์ ของบริษัท
To consider and approve the amendment of the business objectives of the company and approve the amendment of
the Clause 3 of the Memorandum of Association (The business objectives of the company)
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
เสี ยง
 เห็นด้วย
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
To consider any other matters (if any)
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
 เห็นด้วย
Approve
votes Disapprove

เสี ยง  งดออกเสี ยง
votes Abstain

เสี ยง
votes

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็ 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 อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาเลือก
ลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึ งกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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 อมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
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
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หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้
ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสี 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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