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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 

ของ 
บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 

 
เวลาและสถานที ่ 
 ประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมเอ ชั้น 27 อาคารอินเตอร์ลิงค ์เลขท่ี 1854  ก.ม. 
4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  
 
กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุทธิชยั  แซ่หยุน่   ประธานเนชัน่กรุ๊ป และกรรมการ 
2. นายเสริมสิน  สมะลาภา  รองประธานเนชัน่กรุ๊ป และกรรมการ 
3. นางสาวดวงกมล โชตะนา  ประธานกรรมการ 
4. นายพนา จนัทรวโิรจน์   กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
5. นายสมศกัด์ิ  เชียร์  จิระนคร  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายสุธีร์  จินตนานฤมิตร  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
7. ดร. ศนัธยา กิตติโกวทิ   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
รวมแลว้มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 7 คน จากทั้งหมด 7 คน  
 
ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม  
1.  ดร.วงศสิ์ริ  มิยาจิ                 บรรณาธิการบริหาร 
2.  นายแสงชยั  ลีลานวลิขิต         ผูอ้าํนวยการ-ส่ือต่างประเทศ 
3. นางสาวฐิติกานต ์ ธนาโอฬาร  ผูอ้าํนวยการ-พฒันาธุรกิจ 
4. นางสาวบุญพา แซ่เบ ้                               ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ-ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
5. นายเลอสนัต ์พชัรพชิาญพงศ ์  Marketing Manager 
 
ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวปัทมวรรณ วฒันกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9832 
2. นายวนิิจ  ศิลามงคล   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378 
 ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่าง ๆ  
1. นายไกรสร มีสมงาม    บริษทั เภา แอนด ์แอสโซซิเอทส์ ลอว ์ออฟฟิช จาํกดั 
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ก่อนเร่ิมการประชุมตามกาํหนดวาระ  บริษทัฯ ช้ีแจงแนวปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั
ฯ เก่ียวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั ซ่ึงในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี บริษทัฯ มี
แนวปฏิบติัดงัน้ีค่ะ 

1.  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและเสนอวาระประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อ 
หุน้คร้ังน้ี โดยเสนอช่ือผ่านคณะกรรมการล่วงหนา้ 3 เดือน ก่อนวนัประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดท่ี้ www.nine.co.th และนาํส่งรายละเอียดไดท้างไปรษณียถึ์งประธานคณะกรรมการบริษทัฯ 
ตั้งแต่วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2557 ถึงวนัท่ี 30 มกราคม 2558 

ปรากฎวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเพ่ิม 
วาระประชุมเขา้มา 

2.  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้จดัส่งคาํถามล่วงหนา้สาํหรับการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ผา่นทางเวบ็ไซต ์ 
www.nine.co.th หรือทางโทรสาร 0-2338-3938 ตั้งแต่วนัท่ี 17 มีนาคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2558  เพื่อให้
คณะกรรมการและฝ่ายบริหารไดร้วบรวมเตรียมช้ีแจงในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

      ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอคาํถามล่วงหนา้เขา้มาแต่อยา่งใด 
3.  บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเป็นผูรั้บ 

มอบฉันทะแทนผูถื้อหุน้ได ้กรรมการอิสระท่ีบริษทัฯ มอบหมายใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี คือ นาย
สมศกัด์ิ เชียร์ จิระนคร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซ่ึงประวติัโดยสังเขป ปรากฎตามเอกสารแนบ
ในหนงัสือเชิญประชุม 

4.  ระเบียบวธีิลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัฯ หมวดท่ี 4 “การ 
ประชุมผูถื้อหุน้” ตั้งแต่ขอ้ 40 ขอ้ 42 และขอ้ 43 ซ่ึงไดแ้นบในหนงัสือเชิญประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้แลว้ ดงัน้ี 

ขอ้ 40 “การประชุมใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติ
ใหเ้ปล่ียนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม” 

ขอ้ 42 “ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สีย 
เป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการ” 

ขอ้ 43 “การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ย 
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนใน
ขอ้บงัคบัน้ี หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะกาํหนดไว”้  
 

สาํหรับการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ในวนัน้ี ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ถา้ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด
คดัคา้นหรือเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ก็ใหถื้อวา่ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัรับรองตามท่ีประธานเสนอ แต่ถา้วาระใดมีผูถื้อ
หุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ก็ขอให้ยกมือข้ึน ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองด
ออกเสียง จะใชวิ้ธีลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีไดแ้จกให้ท่านผูถื้อหุน้ตอนลงทะเบียนก่อนเขา้หอ้งประชุม โดย
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การทาํเคร่ืองหมายลงในบตัรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามกาํกบัในบตัรลงคะแนนด้วยทุกคร้ัง จากนั้น
เจา้หนา้ท่ีจะเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงเพ่ือนาํไปตรวจนบัและรวบรวมคะแนนต่อไป ทั้งน้ีใหห้มายรวมถึงผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยประธานจะประกาศให้ท่านผูถื้อหุ้นทราบในแต่ละวาระ โดยผูถื้อหุ้นมี
คะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่คือหน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสียง 

 

วิธีปฏิบติัดงักล่าวใชส้าํหรับทุกวาระ ยกเวน้วาระท่ี 5 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตาม
วาระ จะใหท่ี้ประชุมใชว้ิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบ เพื่อ
ความโปร่งใสและสอดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่ไดม้อบบตัรลงคะแนนให้แก่เจา้หนา้ท่ี จะนบัเป็นส่วนหน่ึงของคะแนนเสียงเห็นดว้ย  และ
เม่ือประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแลว้ ถือวา่การออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอนัส้ินสุด 
 

เร่ิมการประชุม 
 นางสาวดวงกมล โชตะนา  ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุม และแถลงต่อ
ท่ีประชุมวา่ จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัมีจาํนวนทั้งส้ิน 170,048,386 หุน้ มีผูถื้อหุน้มาประชุมดงัน้ี 
- ผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง 6 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้2,385,915 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 1.40 ของหุน้ทั้งหมด  
- ผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมโดยการมอบฉนัทะ 38 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้142,783,898 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 83.97 ของหุน้ทั้งหมด 
- รวมผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 44 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้145,169,813 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 85.37 ของหุน้ทั้งหมด  
 ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2557 
 ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมว่า เลขานุการบริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  2557  ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2557 และคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้งตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้  
จึงขอนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 ดงัมี
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1 ในหนงัสือเชิญประชุมท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ 
 

 ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 

 ไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระท่ี 1  
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2557 
 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี  
2 เมษายน 2557 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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เห็นดว้ย จาํนวน 144,405,113 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.47  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  
งดออกเสียง จาํนวน 764,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.53  

 
วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการของ 
บริษัทสําหรับปี 2557 
 ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงาน
คณะกรรมการของบริษทัฯ สาํหรับผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2557 ดงัมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 2557 ท่ี
บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม  

ขอเชิญคุณพนา จนัทรวิโรจน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2557 ใหผู้ถื้อ
หุน้รับทราบดงัน้ี   
 ในช่วงปี 2557 ท่ีผ่านมา บริษทัอยูร่ะหวา่งปรับตวัเพ่ือไปสู่การเติบโตท่ีมีคุณภาพ โดยในคร่ึงปีแรกยอดรายได้
ของตลาดหนงัสือทัว่ไปไม่ดีนกั แต่มีการปรับตวัดีข้ึนในช่วงคร่ึงปีหลงั 

ตามงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทัย่อย สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัมีรายไดร้วม 
268.47 ลา้นบาท กาํไรขั้นตน้ 64.14 ลา้นบาท และกาํไรสุทธิ 1.71 ลา้นบาท  

โครงสร้างรายได ้ประกอบดว้ย รายไดจ้ากธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายพอ็คเก็ตบุ๊คส์ร้อยละ 18 การผลิตและ
จาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชนร้อยละ 27 การจาํหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศและบริการท่ีเก่ียวขอ้งร้อยละ 27 การ
จาํหน่ายสินคา้และบริการทางอินเตอร์เน็ตร้อยละ 1  ธุรกิจรายการโทรทศัน์ร้อยละ 16  ดา้นการศึกษาร้อยละ 1  และ
รายไดอ่ื้นร้อยละ  10 
 โครงสร้างรายจ่าย ประกอบดว้ย ตน้ทุนขายและบริการร้อยละ 68 ค่าใชจ่้ายในการขายร้อยละ 13 ค่าใชจ่้ายใน
การบริหารร้อยละ 16 และค่าตอบแทนผูบ้ริหารร้อยละ 3 
 สาํหรับฐานะการเงิน ณ  ส้ินปี 2557 มีสินทรัพยเ์ท่ากบั 711.43 ลา้นบาท ลดลง 49.88 ลา้นบาท หรือลดลง     
ร้อยละ 6.55 จากยอดสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2556  เน่ืองจากทางบริษทัไดรั้บชาํระเงินจากลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน รวมทั้ง
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน และสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนลดลงจากปีก่อน 
 ส่วนหน้ีสินรวมเท่ากบั 195.17 ลา้นบาท ลดลง 36.51 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 15.76 จากหน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 
2556 เน่ืองจากเจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืน และหน้ีสินอ่ืนลดลง  

สาํหรับส่วนของผูถื้อหุน้ ณ ส้ินปี 2557 เท่ากบั 516.27 ลา้นบาท ลดลง 13.37 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 2.52 
จากส่วนของผูถื้อหุน้ ณ ส้ินปี 2556  
 

ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
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ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม  ประธานจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาออก
เสียงลงคะแนนในวาระท่ี  2 พิจารณาอนุมติัและรับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และรายงานคณะกรรมการ
ของบริษทัสาํหรับปี 2557 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของ
คณะกรรมการของบริษทัสําหรับปี 2557 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จาํนวน 144,405,113 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.47  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  
งดออกเสียง จาํนวน 764,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.53  

 

 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
  ประธานแถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถูกตอ้ง 
ครบถว้น และเพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ดงัมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 2557 ท่ีบริษทัฯ ได้
จดัส่งใหแ้ก่ท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
 

ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพ่ิมเติม  ประธานจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาออก

เสียงลงคะแนนในวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัและรับรองงบการเงินประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัและรับรองงบการเงินประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
เห็นดว้ย จาํนวน 144,405,154 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.47  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  
งดออกเสียง จาํนวน 764,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.53  

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนเม่ือส้ินสุดวาระ 3 จาํนวน 41 หุน้  
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2557 

ประธานแถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัหมวดท่ี 6 กาํหนดไวว้่า “ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล 
นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือมติของคณะกรรมการ กรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลคณะกรรมการ
อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นคร้ังคราวได ้เม่ือปรากฎแก่กรรมการว่า บริษทัฯ มีกาํไรพอสมควรท่ีจะ
กระทาํเช่นนั้นได ้และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป” 
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ซ่ึงบริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิของแต่ละบริษทัฯ (ตามงบการเงินเฉพาะ
ของบริษทัฯ) หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สาํรองตามกฎหมาย และสาํรองอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นและเหมาะสม ทั้งน้ี อตัราการ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงได ้โดยข้ึนอยู่กบัความจาํเป็นและเหมาะสมภายใตเ้ง่ือนไขท่ีการดาํเนินการ
ดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ 
 จากผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2557 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิสาํหรับปี 2557 จาํนวน 15.26 ลา้นบาท คิดเป็น
กาํไรสุทธิเท่ากบั  0.09 บาทต่อหุน้ คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดพ้ิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงาน
ประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงิน 11.90 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 77.98 
ของกาํไรสุทธิ โดยบริษทัฯ ไดก้าํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี  12 พฤษภาคม 2558 (Record Date) 
และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดมี้การ
แกไ้ข) โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558 ท่ีผา่นมา และกาํหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 
2558 
  
 ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น  
 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพ่ิมเติม  ประธานจึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาออก
เสียงลงคะแนนในวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี ส้ินสุด  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 ส้ินสุด ณ  วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จาํนวน 144,405,254 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.47  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  
งดออกเสียง จาํนวน 764,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.53  

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนเม่ือส้ินสุดวาระ 4 จาํนวน 100 หุน้  
วาระที่ 5 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมว่า  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 18 กาํหนดว่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็น
สามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯ มีกรรมการทั้งส้ิน 8 ตาํแหน่ง 
โดยในปี 2558 มีกรรมการท่ีออกตามวาระจาํนวน 3 ตาํแหน่ง ดงัน้ี 
 1) นายสุทธิชยั แซ่หยุน่  กรรมการ 
 2) นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร กรรมการตรวจสอบ 
 3) ดร. ศนัธยา กิตติโกวทิ  กรรมการตรวจสอบ 
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บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่า มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อรับการ
คดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2557 ถึงวนัท่ี 30 มกราคม 2558 ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
ซ่ึงผลปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่นายสุทธิชยั แซ่หยุน่ นาย
สุธีร์ จินตนานฤมิตร และดร.ศนัธยา กิตติโกวทิ เป็นผูมี้ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และท่ีผ่านมา ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตาม
ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบและเป็นไปตามกรอบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี อนัสร้างคุณประโยชน์แก่การ
ดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ท่ีครบวาระใน
คราวน้ีกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง  ซ่ึงประวติักรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนงัสือเชิญ
ประชุมท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหท่้าน ดงันั้น บริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ให้แต่งตั้งกรรมการท่ีครบวาระใน
คราวน้ี 3 ท่าน กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง  

 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น  
 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  ประธานจึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลง
มติเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ท่ีครบวาระในคราวน้ีกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง ทั้งน้ี เพื่อความ
โปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล และขอเกบ็บตัรลงคะแนนทุกใบ 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี  
1) นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น   

เห็นดว้ย จาํนวน 142,607,254 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.23  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  
งดออกเสียง จาํนวน 2,562,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.77  

2) นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร 
เห็นดว้ย จาํนวน 142,607,254 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.23  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  
งดออกเสียง จาํนวน 2,562,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.77  

3) ดร. ศันธยา กติตโิกวทิ 
เห็นดว้ย จาํนวน 142,607,254 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.23  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  
งดออกเสียง จาํนวน 2,562,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.77  
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วาระที่ 6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจําปี 2558 
ประธานแถลงต่อท่ีประชุมวา่  บริษทัฯ มีนโยบายกาํหนดใหค้ณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูท้าํหนา้ท่ีพิจารณา

กลั่นกรองการสรรหากรรมการและการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั และค่าตอบแทนถวัเฉล่ียตามขนาดธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั 
รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกาํไรของบริษทัฯ ซ่ึงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 
2558 มีรายละเอียดปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหท่้าน 

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 รวมจาํนวน 2,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนสําหรับตาํแหน่งประธาน
กรรมการบริษทัฯ จะเป็นอตัราเดียวกนักบัประธานกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร
จะเป็นอตัราเดียวกนักบักรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร ซ่ึงมีกาํหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส 

 

ตําแหน่ง อตัราค่าตอบแทนต่อท่าน อตัราค่าตอบแทนต่อท่าน 

 
ปี 2558 (ปีที่เสนอ) ปี 2557 

ประธานกรรมการ 400,000           400,000  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 400,000           400,000  
กรรมการตรวจสอบ 300,000           300,000  
กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 200,000           200,000  

กรรมการบริหาร 200,000           200,000  
 
ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น  

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความคิดเห็น ประธานจึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาออกเสียง

ลงคะแนนในวาระท่ี 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัประจาํปี 2558 ทั้งน้ีวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติั
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของเสียงท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมาก ซ่ึงไม่นอ้ยกวา่ 2 สองใน 3 สามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย จาํนวน 142,607,254 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.23  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  
งดออกเสียง จาํนวน 2,562,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.77  
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วาระที่ 7 พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2558 

ประธานแถลงต่อท่ีประชุมว่า  คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่ออนุมติัแต่งตั้งบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ โดย 

1. นางสาวปัทมวรรณ วฒันกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9832 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯในงบ 
 การเงินของบริษทัในปี 2557 เป็นปีท่ี 2 หรือ 

2. นายวนิิจ  ศิลามงคล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3378 หรือ 
3. นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323  หรือ 
4. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4098  

 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2558 โดยผูส้อบบญัชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ 
บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นใหญ่ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และบุคคลทั้ง 4 มีคุณสมบติัไม่ขดักบัหลกัเกณฑข์องตลาด
หลกัทรัพยฯ์ อีกทั้ง ท่ีผา่นมามีผลการปฏิบติังานเป็นท่ีน่าพอใจ 

สาํหรับค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2558 ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย รวม 4 บริษทั เป็น
เงิน 1,640,000 บาท (ลดลงจากปีท่ีผา่นมาจาํนวน 275,000 บาท) 

 
ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น  
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็น ประธานจึงเสนอขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 7 

พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจาํปี 2558 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งนางสาวปัทมวรรณ วฒันกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9832และ/

หรือ นายวินิจ  ศิลามงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3378 และ/หรือ นายวรีะชยั รัตนจรัสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 4323 และ/หรือ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4098 แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2558 โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย รวม 4 
บริษทั เป็นจาํนวนเงิน 1,640,000.- บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย จาํนวน 142,710,254 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.31  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  
งดออกเสียง จาํนวน 2,459,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.69  
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วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี ้
ตัวแทนอาสาพทิักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คุณจุรีรัตน์ ช่ืนสุวรรณ : สอบถามวา่ สืบเน่ืองจากการประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ซ่ึง
ทางสมาคมฯ ไดส้อบถามการเขา้ร่วมนโยบายโครงการต่อตา้นธุรกิจคอร์รัปชัน่ของสถาบนั IOD และทางบริษทัฯ ได้
ดาํเนินการลงนามแสดงเจตนารมณ์ในการเขา้ร่วมโครงการ ปัจจุบนัน้ีบริษทัยงัไม่ไดรั้บรองจากสถาบนั IOD อยากจะ
สอบถามความคืบหนา้และแผนท่ีจะใหไ้ดรั้บรองจากสถาบนั IOD  
คุณดวงกมล โชตะนา ประธานกรรมการ : บริษทัฯ มีนโยบายและใหค้วามสําคญัในการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่อยา่ง
ต่อเน่ือง ซ่ึงในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไดด้าํเนินการดงัน้ี  
1. ปรับปรุงและทบทวนเร่ืองการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เขา้เป็นส่วนหน่ึงของคู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการ
ทาํงานใหม่ เพ่ือใหพ้นกังานทุกคนตระหนกัถึงความสาํคญัอยา่งต่อเน่ือง  
2. จดัอบรมในเร่ือง จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ ให้กบัพนักงานได้ตระหนักถึงความสําคญั และให้ถือปฏิบติัโดย
เคร่งครัด 
3. บริษทัฯ เขา้ร่วมกบัสถาบนัไทยพฒัน์ ซ่ึงเป็นสถาบนัท่ีทาํงานร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย ์และสํานกังาน กลต. ในการ
ต่อตา้นการทุจริตเพื่อประเทศไทย พร้อมนาํร่องสนบัสนุนความโปร่งใสในอุตสาหกรรมส่ือ เพื่อจะนาํมาพฒันาและนาํ
แนวคิดต่างๆมาปรับใชก้บัองคก์ร  
 บริษทัฯ จะยื่นขอรับรองการเป็นสมาชิกจาก IOD โดยเร่ิมจากการประเมินตนเองซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดย
ประธาน Audit Committee หรือ ผูส้อบบญัชีของบริษทั หรือผูส้อบบญัชีรายอ่ืน จากนั้นจึงส่งแบบประเมินต่อ IOD เพื่อ
พิจารณารับรองการเป็นสมาชิก 
 
   ไม่มีเร่ืองอ่ืนใดเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพจิารณา 

ประธานฯ  กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุม 
 
เลิกประชุมเม่ือเวลา  15.00 น. 

 
ลงช่ือ………………………………………… ประธานในท่ีประชุม             
                       นางสาวดวงกมล โชตะนา 
 
 
ลงช่ือ………………………………………… ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร                         

นายพนา จนัทรวโิรจน์ 


