รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
ของ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอ ชั้น 27 อาคารอินเตอร์ลิงค์ เลขที่ 1854 ก.ม.
4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
กรรมการบริษัทฯ ที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่
ประธานเนชัน่ กรุ๊ ป และกรรมการ
2. นายเสริ มสิ น สมะลาภา
รองประธานเนชัน่ กรุ๊ ป และกรรมการ
3. นางสาวดวงกมล โชตะนา
ประธานกรรมการ
4. นายพนา จันทรวิโรจน์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
5. นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายสุ ธีร์ จินตนานฤมิตร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. ดร. ศันธยา กิตติโกวิท
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
รวมแล้วมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมจํานวน 7 คน จากทั้งหมด 7 คน
ผู้บริหารระดับสู งที่เข้ าร่ วมประชุม
1. ดร.วงศ์สิริ มิยาจิ
2. นายแสงชัย ลีลานวลิขิต
3. นางสาวฐิติกานต์ ธนาโอฬาร
4. นางสาวบุญพา แซ่เบ้
5. นายเลอสันต์ พัชรพิชาญพงศ์

บรรณาธิการบริ หาร
ผูอ้ าํ นวยการ-สื่ อต่างประเทศ
ผูอ้ าํ นวยการ-พัฒนาธุรกิจ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ-ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
Marketing Manager

ผู้สอบบัญชีที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9832
2. นายวินิจ ศิลามงคล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378
ที่ปรึกษากฎหมายเข้ าร่ วมตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่ าง ๆ
1. นายไกรสร มีสมงาม
บริ ษทั เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิ ช จํากัด
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ก่อนเริ่ มการประชุมตามกําหนดวาระ บริ ษทั ฯ ชี้แจงแนวปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
ฯ เกี่ยวกับการดูแลสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่ งในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ บริ ษทั ฯ มี
แนวปฏิบตั ิดงั นี้ค่ะ
1. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและเสนอวาระประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือ
หุ น้ ครั้งนี้ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งผูถ้ ือหุน้ สามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ มได้ที่ www.nine.co.th และนําส่ งรายละเอียดได้ทางไปรษณี ยถ์ ึงประธานคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ตั้งแต่วนั ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558
ปรากฎว่า ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั และไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเพิ่ม
วาระประชุมเข้ามา
2. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ จัดส่ งคําถามล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ผ่านทางเว็บไซต์
www.nine.co.th หรื อทางโทรสาร 0-2338-3938 ตั้งแต่วนั ที่ 17 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เพื่อให้
คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารได้รวบรวมเตรี ยมชี้แจงในวันประชุมผูถ้ ือหุน้
ปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอคําถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด
3. บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็ นผูร้ ับ
มอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุ น้ ได้ กรรมการอิสระที่บริ ษทั ฯ มอบหมายให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ ้นในครั้งนี้ คือ นาย
สมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ่ งประวัติโดยสังเขป ปรากฎตามเอกสารแนบ
ในหนังสื อเชิญประชุม
4. ระเบียบวิธีลงคะแนนเสี ยงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ หมวดที่ 4 “การ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ” ตั้งแต่ขอ้ 40 ข้อ 42 และข้อ 43 ซึ่งได้แนบในหนังสื อเชิญประชุมให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าแล้ว ดังนี้
ข้อ 40 “การประชุมให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติ
ให้เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม”
ข้อ 42 “ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มีส่วนได้เสี ย
เป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ื อหุ ้นจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลื อกตั้ง
กรรมการ”
ข้อ 43 “การออกเสี ยงลงมติใดๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งมาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่ นใน
ข้อบังคับนี้ หรื อกรณี อื่นตามที่กฎหมายจะกําหนดไว้”
สําหรับการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ในวันนี้ ในการออกเสี ยงลงคะแนนแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด
คัดค้านหรื อเห็นเป็ นอย่างอื่น ก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิรับรองตามที่ประธานเสนอ แต่ถา้ วาระใดมีผถู ้ ือ
หุ ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง ก็ขอให้ยกมือขึ้น ผูถ้ ือหุ ้นที่ประสงค์จะออกเสี ยงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรื องด
ออกเสี ยง จะใช้วิธีลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผูถ้ ือหุ น้ ตอนลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม โดย
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การทําเครื่ องหมายลงในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้ อมลงนามกํากับในบัตรลงคะแนนด้วยทุ กครั้ ง จากนั้น
เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงเพื่อนําไปตรวจนับและรวบรวมคะแนนต่อไป ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วม
ประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยประธานจะประกาศให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นทราบในแต่ละวาระ โดยผูถ้ ือหุ ้นมี
คะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ คือหนึ่งหุน้ เท่ากับหนึ่งเสี ยง
วิธีปฏิบตั ิดงั กล่าวใช้สาํ หรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่ องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตาม
วาระ จะให้ที่ประชุมใช้วิธีลงคะแนนเสี ยงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ เพื่อ
ความโปร่ งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ จะนับเป็ นส่ วนหนึ่งของคะแนนเสี ยงเห็นด้วย และ
เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสี ยงในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสี ยงลงมติวาระนั้นเป็ นอันสิ้ นสุ ด
เริ่มการประชุม
นางสาวดวงกมล โชตะนา ประธานกรรมการ ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุม และแถลงต่อ
ที่ประชุมว่า จํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั มีจาํ นวนทั้งสิ้น 170,048,386 หุน้ มีผถู ้ ือหุน้ มาประชุมดังนี้
- ผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุมด้วยตนเอง 6 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 2,385,915 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 1.40 ของหุน้ ทั้งหมด
- ผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 38 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 142,783,898 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 83.97 ของหุน้ ทั้งหมด
- รวมผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 44 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 145,169,813 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 85.37 ของหุน้ ทั้งหมด
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557
ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า เลขานุ การบริ ษทั ได้จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2557 ซึ่ ง
ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 และคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
จึ งขอนําเสนอต่อที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิจารณารั บรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2557 ดัง มี
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสื อเชิญประชุมที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ แสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสี ยงลงคะแนน ในวาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่
2 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

144,405,113 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.47
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
764,700
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.53

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการของ
บริษัทสํ าหรับปี 2557
ประธาน แถลงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า บริ ษัท ฯ ได้จัด ทํา รายงานผลการดํา เนิ น งานของบริ ษัท ฯ และรายงาน
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ สําหรับผลการดําเนินงานสําหรับปี 2557 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2557 ที่
บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้แก่ท่านพร้อมหนังสื อเชิญประชุม
ขอเชิญคุณพนา จันทรวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สรุ ปผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในปี 2557 ให้ผถู ้ ือ
หุน้ รับทราบดังนี้
ในช่วงปี 2557 ที่ผ่านมา บริ ษทั อยูร่ ะหว่างปรับตัวเพื่อไปสู่ การเติบโตที่มีคุณภาพ โดยในครึ่ งปี แรกยอดรายได้
ของตลาดหนังสื อทัว่ ไปไม่ดีนกั แต่มีการปรับตัวดีข้ ึนในช่วงครึ่ งปี หลัง
ตามงบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีรายได้รวม
268.47 ล้านบาท กําไรขั้นต้น 64.14 ล้านบาท และกําไรสุ ทธิ 1.71 ล้านบาท
โครงสร้างรายได้ ประกอบด้วย รายได้จากธุ รกิจการผลิตและจําหน่ายพ็อคเก็ตบุ๊คส์ร้อยละ 18 การผลิตและ
จําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชนร้อยละ 27 การจําหน่ายสิ่ งพิมพ์ต่างประเทศและบริ การที่เกี่ยวข้องร้อยละ 27 การ
จําหน่ายสิ นค้าและบริ การทางอินเตอร์ เน็ตร้อยละ 1 ธุรกิจรายการโทรทัศน์ร้อยละ 16 ด้านการศึกษาร้อยละ 1 และ
รายได้อื่นร้อยละ 10
โครงสร้างรายจ่าย ประกอบด้วย ต้นทุนขายและบริ การร้อยละ 68 ค่าใช้จ่ายในการขายร้อยละ 13 ค่าใช้จ่ายใน
การบริ หารร้อยละ 16 และค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารร้อยละ 3
สําหรับฐานะการเงิน ณ สิ้ นปี 2557 มีสินทรัพย์เท่ากับ 711.43 ล้านบาท ลดลง 49.88 ล้านบาท หรื อลดลง
ร้อยละ 6.55 จากยอดสิ นทรัพย์รวม ณ สิ้ นปี 2556 เนื่องจากทางบริ ษทั ได้รับชําระเงินจากลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น รวมทั้ง
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น และสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนลดลงจากปี ก่อน
ส่ วนหนี้สินรวมเท่ากับ 195.17 ล้านบาท ลดลง 36.51 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 15.76 จากหนี้สินรวม ณ สิ้ นปี
2556 เนื่องจากเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น และหนี้สินอื่นลดลง
สําหรับส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ณ สิ้ นปี 2557 เท่ากับ 516.27 ล้านบาท ลดลง 13.37 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 2.52
จากส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ณ สิ้นปี 2556
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
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ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาออก
เสี ยงลงคะแนนในวาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และรายงานคณะกรรมการ
ของบริ ษทั สําหรับปี 2557
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ว มี ม ติ อ นุ ม ัติ แ ละรั บ รองรายงานผลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ และรายงานของ
คณะกรรมการของบริ ษทั สําหรับปี 2557 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน 144,405,113 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.47
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
งดออกเสี ยง จํานวน
764,700
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.53
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํางบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 ซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง
ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2557 ที่บริ ษทั ฯ ได้
จัดส่ งให้แก่ท่านพร้อมหนังสื อเชิญประชุม
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาออก
เสี ยงลงคะแนนในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิและรับรองงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิและรับรองงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนน
เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน 144,405,154 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.47
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
งดออกเสี ยง จํานวน
764,700
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.53
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุ ดวาระ 3 จํานวน 41 หุน้
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับหมวดที่ 6 กําหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้ประกาศอนุ ญาตจ่ายเงินปั นผล
นอกจากโดยมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อมติของคณะกรรมการ กรณี ที่มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลคณะกรรมการ
อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เป็ นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฎแก่กรรมการว่า บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรพอสมควรที่จะ
กระทําเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวต่อไป”
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ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผล ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุ ทธิ ของแต่ละบริ ษทั ฯ (ตามงบการเงินเฉพาะ
ของบริ ษทั ฯ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สํารองตามกฎหมาย และสํารองอื่นๆ ที่จาํ เป็ นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการ
จ่ ายเงิ นปั นผลดังกล่ าวอาจเปลี่ ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กบั ความจําเป็ นและเหมาะสมภายใต้เงื่ อนไขที่ การดําเนิ นการ
ดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุน้
จากผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในปี 2557 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ สาํ หรับปี 2557 จํานวน 15.26 ล้านบาท คิดเป็ น
กําไรสุ ทธิ เท่ากับ 0.09 บาทต่อหุ น้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงได้พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงาน
ประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ ้นละ 0.07 บาท รวมเป็ นเงิน 11.90 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 77.98
ของกําไรสุ ทธิ โดยบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 (Record Date)
และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการ
แก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ที่ผา่ นมา และกําหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 27 พฤษภาคม
2558
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาออก
เสี ยงลงคะแนนในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
ที่ประชุ มพิจารณาแล้ว มี มติ อนุ มตั ิจ่ายเงิ นปั นผลสําหรั บผลการดําเนิ นงานประจําปี 2557 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน 144,405,254 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.47
จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง จํานวน
764,700
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.53
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุ ดวาระ 4 จํานวน 100 หุน้
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธาน แถลงต่อที่ประชุ มว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 18 กําหนดว่า ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่ งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ น
สามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีกรรมการทั้งสิ้ น 8 ตําแหน่ ง
โดยในปี 2558 มีกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 3 ตําแหน่ง ดังนี้
1) นายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่
กรรมการ
2) นายสุ ธีร์ จินตนานฤมิตร
กรรมการตรวจสอบ
3) ดร. ศันธยา กิตติโกวิท
กรรมการตรวจสอบ
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บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการ
คัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่ นาย
สุ ธีร์ จินตนานฤมิตร และดร.ศันธยา กิตติโกวิท เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และที่ผ่านมา ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ความรั บผิดชอบและเป็ นไปตามกรอบการกํากับดูแลกิ จการที่ดี อันสร้ างคุณประโยชน์แก่การ
ดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้แต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่ครบวาระใน
คราวนี้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ ง ซึ่ งประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสื อเชิญ
ประชุมที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้ท่าน ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระใน
คราวนี้ 3 ท่าน กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาลง
มติ เพื่ออนุ มัติแ ต่ งตั้ง กรรมการ 3 ท่ าน ที่ ครบวาระในคราวนี้ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่ ง อี กวาระหนึ่ ง ทั้งนี้ เพื่อ ความ
โปร่ งใสและเป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั ฯ ขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการเป็ นรายบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสี ยงข้าง
มากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
1) นายสุ ทธิชัย แซ่ หยุ่น
เห็นด้วย
จํานวน 142,607,254 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 98.23
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
2,562,700 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 1.77
งดออกเสี ยง จํานวน
2) นายสุ ธีร์ จินตนานฤมิตร
เห็นด้วย
จํานวน 142,607,254 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 98.23
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
งดออกเสี ยง จํานวน
2,562,700 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 1.77
3) ดร. ศันธยา กิตติโกวิท
เห็นด้วย
จํานวน 142,607,254 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 98.23
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
งดออกเสี ยง จํานวน
2,562,700 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 1.77
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วาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจําปี 2558
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ มีนโยบายกําหนดให้คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูท้ าํ หน้าที่พิจารณา
กลั่น กรองการสรรหากรรมการและการกํา หนดค่ า ตอบแทนกรรมการ ซึ่ ง คณะกรรมการได้พิจ ารณาค่ า ตอบแทน
กรรมการ โดยเปรี ยบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดี ยวกัน และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุ รกิจที่ใกล้เคียงกัน
รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี
2558 มีรายละเอียดปรากฏในหนังสื อเชิญประชุมที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้ท่าน
ทั้งนี้ ค่ าตอบแทนกรรมการปี 2558 รวมจํานวน 2,000,000 บาท โดยค่ าตอบแทนสําหรั บตําแหน่ งประธาน
กรรมการบริ ษทั ฯ จะเป็ นอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนสําหรับกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
จะเป็ นอัตราเดียวกันกับกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร ซึ่งมีกาํ หนดจ่ายเป็ นรายไตรมาส
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร
กรรมการบริ หาร

อัตราค่าตอบแทนต่ อท่ าน
ปี 2558 (ปี ที่เสนอ)
400,000
400,000
300,000
200,000
200,000

อัตราค่ าตอบแทนต่ อท่ าน
ปี 2557
400,000
400,000
300,000
200,000
200,000

ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น
ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสี ยง
ลงคะแนนในวาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2558 ทั้งนี้วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิ
ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของเสี ยงที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 ตามที่กล่าวข้างต้น ด้วยคะแนน
เสี ยงข้างมาก ซึ่งไม่นอ้ ยกว่า 2 สองใน 3 สามของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

142,607,254 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 98.23
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
2,562,700 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 1.77
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2558
ประธานแถลงต่ อที่ ประชุ มว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิแต่งตั้งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ฯ โดย
1. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯในงบ
การเงินของบริ ษทั ในปี 2557 เป็ นปี ที่ 2 หรือ
2. นายวินิจ ศิลามงคล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ
3. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ
4. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2558 โดยผูส้ อบบัญชีท้ งั 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อ ย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้น ใหญ่ หรื อผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้อ งกับ บุ ค คลดังกล่ า วแต่ อย่า งใด จึ ง มี ค วามเป็ นอิ ส ระในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และบุคคลทั้ง 4 มีคุณสมบัติไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ อีกทั้ง ที่ผา่ นมามีผลการปฏิบตั ิงานเป็ นที่น่าพอใจ
สําหรับค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจําปี 2558 ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย รวม 4 บริ ษทั เป็ น
เงิน 1,640,000 บาท (ลดลงจากปี ที่ผา่ นมาจํานวน 275,000 บาท)
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดแสดงความคิดเห็น ประธานจึงเสนอขอให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่ 7
พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจําปี 2558
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิแต่งตั้งนางสาวปั ทมวรรณ วัฒนกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832และ/
หรื อ นายวินิจ ศิลามงคล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 และ/หรื อ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4323 และ/หรื อ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 แห่ งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2558 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย รวม 4
บริ ษทั เป็ นจํานวนเงิน 1,640,000.- บาท ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

142,710,254 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 98.31
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
2,459,700 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 1.69
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วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็น
มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้
ตัวแทนอาสาพิทักษ์ สิทธิผู้ถือหุ้น คุณจุรีรัตน์ ชื่นสุ วรรณ : สอบถามว่า สื บเนื่องจากการประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 ซึ่ ง
ทางสมาคมฯ ได้สอบถามการเข้าร่ วมนโยบายโครงการต่อต้านธุ รกิจคอร์ รัปชัน่ ของสถาบัน IOD และทางบริ ษทั ฯ ได้
ดําเนิ นการลงนามแสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่ วมโครงการ ปั จจุบนั นี้บริ ษทั ยังไม่ได้รับรองจากสถาบัน IOD อยากจะ
สอบถามความคืบหน้าและแผนที่จะให้ได้รับรองจากสถาบัน IOD
คุณดวงกมล โชตะนา ประธานกรรมการ : บริ ษทั ฯ มีนโยบายและให้ความสําคัญในการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งในปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการดังนี้
1. ปรับปรุ งและทบทวนเรื่ องการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ เข้าเป็ นส่ วนหนึ่งของคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการ
ทํางานใหม่ เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสําคัญอย่างต่อเนื่อง
2. จัดอบรมในเรื่ อง จริ ยธรรมในการดําเนิ นธุ รกิ จ ให้กบั พนักงานได้ตระหนักถึ งความสําคัญ และให้ถือปฏิ บตั ิ โดย
เคร่ งครัด
3. บริ ษทั ฯ เข้าร่ วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่ งเป็ นสถาบันที่ทาํ งานร่ วมกับตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงาน กลต. ในการ
ต่อต้านการทุจริ ตเพื่อประเทศไทย พร้อมนําร่ องสนับสนุนความโปร่ งใสในอุตสาหกรรมสื่ อ เพื่อจะนํามาพัฒนาและนํา
แนวคิดต่างๆมาปรับใช้กบั องค์กร
บริ ษทั ฯ จะยื่นขอรับรองการเป็ นสมาชิ กจาก IOD โดยเริ่ มจากการประเมินตนเองซึ่ งผ่านการตรวจสอบโดย
ประธาน Audit Committee หรื อ ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั หรื อผูส้ อบบัญชีรายอื่น จากนั้นจึงส่ งแบบประเมินต่อ IOD เพื่อ
พิจารณารับรองการเป็ นสมาชิก
ไม่มีเรื่ องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่เข้าร่ วมประชุม
เลิกประชุมเมื่อเวลา 15.00 น.
ลงชื่อ………………………………………… ประธานในที่ประชุม
นางสาวดวงกมล โชตะนา

ลงชื่อ………………………………………… ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
นายพนา จันทรวิโรจน์
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