หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป 2560
บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น
เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ
1. เปดรับลงทะเบียน เวลา 12.30 น.
2. เพ�อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอรมมการลงทะเบียนมาในวันประชุม
3. บริษัทฯ ขอแจง "งดแจกของชำรวย ในงานประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2560"

บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
Nation International Edutainment Public Company Limited
วันที่ 31 มีนาคม 2560
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 และ
สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559
2. รายงานประจําปี 2559
3. นิยามกรรมการอิสระ
4. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
6. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
7. รายละเอียดเกี่ยวกับผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2560
8. ข้อบังคับของบริ ษทั หมวดที่ 4 การจัดประชุมผูถ้ ือหุน้
9. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบตั ิ ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
10. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
11. หนังสื อมอบฉันทะ
12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ด้วยคณะกรรมการของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้
เรี ยกประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุ ม ชั้น 7 อาคาร
มหาวิทยาลัยเนชัน่ เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่ อง
ต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2559 ซึ่งประชุ มเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
และรับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถอื หุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุ มเมื่อวันที่ 23 ธันวคม 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2559 ได้จดั ขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2559 และ
การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 ได้จดั ขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ได้จดั ส่ งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าว
ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุ มฯ ตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ www.nine.co.th เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นได้รับทราบ
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รายงานการประชุ มฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่ งไม่ปรากฏว่ามีผใู ้ ดคัดค้านหรื อขอ
แก้ไขแต่อย่างใด โดยมีสาํ เนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว
ได้บนั ทึกถูกต้องตามความเป็ นจริ งครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2560 พิจารณาอนุ มตั ิ
การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัตแิ ละรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษทั ฯ สํ าหรับปี
2559
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : รายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และรายงานคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ
สําหรับปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2559 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นพร้ อมกับหนังสื อเชิ ญ
ประชุมในครั้งนี้
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิการรับรองรายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และรายงานคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
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 นการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังปรากฏในรายงานประจําปี 2559 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ พร้อมหนังสื อ
เชิญประชุมแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิการรับรองงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตงิ ดการจ่ ายเงินปันผลสํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ หมวดที่ 6 กําหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้ประกาศอนุ ญาต
จ่ ายเงิ นปั นผล นอกจากโดยมติ ของที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น หรื อมติของคณะกรรมการ กรณี ที่มีการจ่ ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล
คณะกรรมการอาจจ่ ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นครั้ งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่ กรรมการว่า บริ ษทั ฯ มีกาํ ไร
พอสมควรที่จะกระทําเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
คราวต่อไป” นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ คือไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุ ทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ)
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สํารองตามกฎหมาย และสํารองอื่นๆ ที่จาํ เป็ นและเหมาะสม
นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ได้กาํ หนดว่า
การจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร จะกระทํามิได้ ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดที่ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้
จ่ายเงินปันผล
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ความเห็นคณะกรรมการ : ตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)
ได้กาํ หนดว่า การจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร จะกระทํามิได้ ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดที่ขาดทุนสะสม
อยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ซึ่งจากงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
แล้ว ปรากฏว่างบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีผลขาดทุนสําหรับรอบการดําเนิ นงานประจําปี 2559 คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ จึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนุ มตั ิงดการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงาน
ประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 18 กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปี ทุก
ครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่ วนไม่ได้ก็
ให้ออกโดยจํานวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีกรรมการทั้งสิ้ น 7 ท่าน โดยในปี 2560 มีกรรมการที่
ออกตามวาระจํานวน 2 ราย ดังนี้
1) นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นายสุ พจน์ เพียรศิริ
กรรมการ
ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร ได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการกลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ ดังนั้นคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวเขมกร วชิ รวราการ เข้าดํารงตําแหน่ งแทน
นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร ที่มีความประสงค์จะไม่ต่อวาระกรรมการ โดยข้อมูลรายละเอียดของกรรมการที่เสนอกลับเข้า
เป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ สื บต่อไปอีกวาระหนึ่งและกรรมการแต่งตั้งใหม่ ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อรั บการคัดเลื อกเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 5 มกราคม 2560 ถึ งวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ ผลปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาถึ ง
คุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการซึ่ งประกอบด้วย ประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญ จึ งเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในคราวนี้ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระใน
คราวนี้ 1 ท่าน ดังนี้
1) นายสุ พจน์ เพียรศิริ
กรรมการ
และแต่งตั้ง นางสาวเขมกร วชิรวราการเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6)
วาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนของกรรมการบริษทั ฯ ประจําปี 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : บริ ษทั ฯ พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 โดยเทียบเคียงกับ
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ซึ่งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2559 โดยให้จ่ายค่าตอบแทนให้กบั
ประธานกรรมการบริ ษทั ในอัตราเดียวกับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารได้รับค่าตอบแทนใน
อัตราเดียวกับกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร และกําหนดการจ่ายเป็ นรายไตรมาส
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ฯ ประจําปี 2560 ในอัตราเดียวกันกับปี ก่อน
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ กรรมการที่เป็นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้แสดงความจํานง
ไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2560 ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี
2560 เฉพาะกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร (ในส่ วนกรรมการที่เป็ นพนักงานของ
บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยซึ่ งดํารงตําแหน่งใด ๆ ในคณะกรรมการจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ) โดยกําหนดการจ่ายเเป็น
รายไตรมาส ดังนี้
ตําแหน่ ง
อัตราค่ าตอบแทนต่ อท่ าน
อัตราค่ าตอบแทนต่ อท่ าน
ปี 2560 (ปี ทีเ่ สนอ)
ปี 2559
ประธานกรรมการ*
400,000
400,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
400,000
400,000
กรรมการตรวจสอบ
300,000
300,000
กรรมการอิสระ
200,000
200,000
กรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร
200,000
200,000
กรรมการบริ หาร
ไม่ได้รับค่าตอบแทน
200,000
หมายเหตุ: *ยกเว้นกรรมการที่เป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยซึ่ งดํารงตําแหน่งข้างต้นจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามที่ระบุไว้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2560
ข้ อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ล: คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ โดยการพิ จ ารณาและเสนอแนะของ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2560 พิจารณาอนุ มตั ิ ให้แต่ ง ตั้งผูส้ อบบัญชี จากบริ ษ ทั
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2560 ของบริ ษทั ฯ ดังนี้
1. นางสาวปั ทมวรรณ วัฒนกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 9832 เป็ นผูล้ งลายมือชื่ อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ
ในปี 2560 เป็ นปี ที่ 4 หรือ
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ
3. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098
ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผูส้ อบบัญชีขา้ งต้นปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชี ท้ งั 3 ท่ านไม่ มีความสัมพันธ์และไม่ มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ/ บริ ษทั ย่อย/ ผูบ้ ริ หาร/
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความ
คิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และมีผลการปฏิบตั ิงานที่ดีเป็ นที่น่าพอใจ รวมถึงมีคุณสมบัติไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชี ประจําปี 2560 ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รวม 2 บริ ษทั
เป็ นเงิน 1,410,000.- บาท
สําหรับค่าบริ การอื่น บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่มีการรับบริ การอื่นจากสํานักงานสอบบัญชี ที่ผสู ้ อบบัญชี
สังกัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัดในรอบปี ที่ผา่ นมา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลัน่ กรอง
การเลือกผูส้ อบบัญชี ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
2560 แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี สําหรับปี 2560 และกําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2560 ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7)
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรี ยงกัน ผูถ้ ือหุ ้น
ท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและ
ลงลายมือชื่อในหนังสื อมอบฉันทะตามแนบ และนํามามอบต่อประธานกรรมการหรื อเลขานุการบริ ษทั ฯ ก่อนเริ่ มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ
โดยคําสัง่ ประธานกรรมการ

นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์
กรรมการผูจ้ ดั การ
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1
รายงานการประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2559
ของ
บริษทั เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอ ชั้น 27 อาคารอินเตอร์ลิงค์ เลขที่ 1858/118-119
ก.ม. 4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่
กรรมการ และที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หาร และกองบรรณาธิการ
2. นายพนา จันทรวิโรจน์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
3. นายเสริ มสิ น สมะลาภา
กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายสุ ธีร์ จินตนานฤมิตร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. ดร. ศันธยา กิตติโกวิท
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
รวมแล้วมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมจํานวน 6 คน จากทั้งหมด 7 คน
กรรมการบริษัทฯทีไ่ ม่ เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นางสาวดวงกมล โชตะนา

ประธานกรรมการ

ผู้บริหารระดับสู งทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
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
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด

ผู้สอบบัญชีทเี่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9832

ทีป่ รึกษากฎหมายเข้ าร่ วมตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่ าง ๆ
1. นายอดิศร อรุ ณส่ ง
บริ ษทั เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิ ช จํากัด
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ก่อนเริ่ มการประชุมตามกําหนดวาระ บริ ษทั ฯ ชี้ แจงแนวปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ
เกี่ยวกับการดูแลสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่ งในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีแนว
ปฏิบตั ิดงั นี้
1. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและเสนอวาระประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือ
หุน้ ครั้งนี้ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการ ก่อนวันประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งผูถ้ ือหุ น้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ ม
ได้ที่ www.nine.co.th และนําส่ งรายละเอียดได้ทางไปรษณี ยถ์ ึงประธานคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 4 ธันวาคม 2558
ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559
ปรากฏว่า ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั และไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเพิ่ม
วาระประชุมเข้ามา
2. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ จัดส่ งคําถามล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ผ่านทางเว็บไซต์
www.nine.co.th หรื อทางโทรสาร 0-2338-3938 ตั้งแต่วนั ที่ 18 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อให้คณะกรรมการ
และฝ่ ายบริ หารได้รวบรวมเตรี ยมชี้แจงในวันประชุมผูถ้ ือหุน้
ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอคําถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด
3. บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็ นผูร้ ับ
มอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้ ได้ กรรมการอิสระที่บริ ษทั ฯ มอบหมายให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ ในครั้งนี้ คือ นายสมศักดิ์
เชี ยร์ จิระนคร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ่ งประวัติโดยสังเขป ปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสื อ
เชิญประชุม
4. ระเบียบวิธีลงคะแนนเสี ยงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ หมวดที่ 4 “การ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ” ตั้งแต่ขอ้ 40 ข้อ 42 และข้อ 43 ซึ่งได้แนบในหนังสื อเชิญประชุมให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าแล้ว ดังนี้
ข้อ 40 “การประชุมให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม”
ข้อ 42 “ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มีส่วนได้เสี ย
เป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุน้ จะไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ”
ข้อ 43 “การออกเสี ยงลงมติใดๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้
หรื อกรณี อื่นตามที่กฎหมายจะกําหนดไว้”
สําหรั บการประชุ มสามัญประจําปี ผูถ้ ื อหุ ้นในวันนี้ ในการออกเสี ยงลงคะแนนแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นท่านใด
คัดค้านหรื อเห็นเป็ นอย่างอื่น ก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิรับรองตามที่ประธานเสนอ แต่ถา้ วาระใดมีผถู ้ ือหุ น้
ท่านใดไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง ก็ขอให้ยกมือขึ้น ผูถ้ ือหุ น้ ที่ประสงค์จะออกเสี ยงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง
จะใช้วิ ธี ล งคะแนนเสี ย งในบัต รลงคะแนนที่ ไ ด้แ จกให้ท่ า นผูถ้ ื อ หุ ้น ตอนลงทะเบี ย นก่ อ นเข้า ห้อ งประชุ ม โดยการทํา
เครื่ องหมายลงในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามกํากับในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บ
บัตรลงคะแนนเสี ยงเพื่อนําไปตรวจนับและรวบรวมคะแนนต่อไป ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงผูถ้ ือหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
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และโดยการมอบฉันทะ โดยประธานจะประกาศให้ท่านผูถ้ ื อหุ ้นทราบในแต่ละวาระ โดยผูถ้ ื อหุ ้นมี คะแนนเสี ยงเท่ากับ
จํานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ คือหนึ่งหุน้ เท่ากับหนึ่งเสี ยง
วิธีปฏิบตั ิดงั กล่าวใช้สาํ หรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่ องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ จะ
ให้ที่ประชุมใช้วิธีลงคะแนนเสี ยงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ เพื่อความโปร่ งใส
และสอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ จะนับเป็ นส่ วนหนึ่ งของคะแนนเสี ยงเห็นด้วย และเมื่อ
ประกาศผลการลงคะแนนเสี ยงในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสี ยงลงมติวาระนั้นเป็ นอันสิ้ นสุ ด
เริ่มการประชุ ม
นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ด
การประชุม และแถลงต่อที่ประชุมว่า จํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 170,048,386 หุ น้ มีผถู ้ ือหุ น้
มาประชุมดังนี้
- ผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุมด้วยตนเอง 11 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 22,444 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.01 ของหุน้ ทั้งหมด
- ผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 20 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 130,681,364 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 76.85 ของหุน้ ทั้งหมด
- รวมผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 31 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 130,703,808 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 76.86 ของหุน้ ทั้งหมด
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2558 ซึ่งประชุ มเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
ประธาน แถลงต่อที่ประชุ มว่า เลขานุ การบริ ษทั ได้จดั ทํารายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2558 ซึ่ ง
ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 และคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น จึง
ขอนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2558 ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสื อเชิญประชุมที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสี ยงลงคะแนน ในวาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2558 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 28
เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน 130,703,808 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
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัตแิ ละรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ และรายงานของคณะกรรมการของ
บริษทั สํ าหรับปี 2558
ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํารายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และรายงานคณะกรรมการ
ของบริ ษทั ฯ สําหรับผลการดําเนิ นงานสําหรับปี 2558 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2558 ที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ ง
ให้แก่ท่านพร้อมหนังสื อเชิญประชุม
ขอเชิญคุณพนา จันทรวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สรุ ปผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในปี 2558 ให้ผถู ้ ือหุ ้น
รับทราบดังนี้
ตามงบการเงินรวมของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีรายได้รวม 227.62 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่เท่ากับจํานวน
261.36 ล้านบาท สาเหตุจากการควบคุมการผลิตหนังสื อ ส่ วนค่าใช้จ่ายรวม 245.97 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี
2557 ที่เท่ากับ 259.63 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในปี ที่ผ่านมา จากการที่บริ ษทั ได้ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อออกอากาศในช่อง
ทีวีดิจิตอลของบริ ษทั ในเครื อ (ช่อง NOW 26) เนื่องจากมีการแข่งขันกันสู งในตลาดโฆษณาทีวีดิจิตอล ทําให้รายได้จากค่า
โฆษณาไม่ได้ตามเป้ าหมาย ส่ งผลให้บริ ษทั มีผลขาดทุนตามงบการเงินรวม 18.35 ล้านบาท
สําหรับฐานะการเงิน ณ สิ้ นปี 2558 ตามงบการเงินรวม มีสินทรัพย์รวม 659.40 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 เมื่อเทียบ
กับปี 2557 ที่เท่ากับ 711.43 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 172.37 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่เท่ากับ 195.17
ล้านบาท สําหรับส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จํานวน 487.03 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่เท่ากับ 516.26 ล้านบาท
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามดังนี้
ตัวแทนอาสาพิทกั ษ์ สิทธิผู้ถอื หุ้น คุณอภิชาติ ศิลปอาชา : จากเดิมที่ผา่ นมาบริ ษทั มีกาํ ไรจากการดําเนินงาน แต่ปัจจุบนั มีกาํ ไร
ลดลง จนถึงปี ปั จจุบนั ที่มีผลการดําเนิ นงานขาดทุน จึงขอทราบแนวทางการปรับปรุ งผลการดําเนิ นงานเพื่อให้บริ ษทั มีกาํ ไร
ในอนาคต
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร : ในปี 2559 บริ ษทั มีแผนในการปรับโครงสร้างของธุ รกิจ และปรับกลยุทธ์การหารายได้ใหม่ ที่
คาดว่าจะสามารถทําให้บริ ษทั มีผลการดําเนินงานดีข้ ึน ได้แก่
1. โครงการการผลิตสื่ อดิจิตอลร่ วมกับกระทรวงศึกษาธิ การ โดยการปรับรู ปแบบการผลิตนิตยสาร Nation Junior จาก
การพิมพ์เป็นเล่ม เปลี่ยนเป็ นระบบดิจิตอล เพื่อส่ งให้ 2,000 โรงเรี ยน โดยคาดว่าจะมีนกั เรี ยนเข้าถึงสื่ อดังกล่าวได้ประมาณ
500,000 คน เพื่อให้ใช้ในการเรี ยนการสอน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ จะมีรายได้จากผูส้ นับสนุนภาคเอกชน โดยคาดว่าจะเริ่ ม
ในไตรมาส 2
2. การปรับทีมงานผลิตรายการโทรทัศน์ให้ตรงกับความต้องการของผูช้ มให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถหารายได้โฆษณา
ได้ตามแผนที่วางไว้ ในขณะที่ยงั คงภาพลักษณ์ของความเป็ น NINE TVไว้ได้
3. ด้านการเป็นตัวแทนจําหน่าย การส่ งเสริ มการขาย ตลอดจนการจัดส่ งสิ นค้าให้ลูกค้า ผ่านระบบ Onlineโดยบริ ษทั
ได้สร้าง Application Creator (เป็ นแอพลิเคชัน่ ให้บริ การทางออนไลน์บนมือถือ) ทําให้บริ ษทั สามารถนําหนังสื อจากค่ายอื่น
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มาร่ วมจําหน่ายได้ เช่น กลุ่มอัมริ นทร์ สยามวิบูลย์กิจ เอเชียบุ๊คส์ เป็นต้น โดยคาดว่าธุ รกิจนี้ จะขยายเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้บริ ษทั
น่าจะมีรายได้และกําไรเพิ่มขึ้น
คุณตะวัน ทักษณา ผู้ถอื หุ้นรายย่ อย : แนวนโยบายในการดําเนินธุรกิจของปี 2559 นอกจากทํารายการโทรทัศน์ในทีวีดิจิตอล
ของเครื อเนชัน่ และทําหนังสื อให้กบั กระทรวงศึกษาธิ การแล้ว บริ ษทั มีนโยบายในการเลือกพิมพ์หนังสื อพ็อกเก็ตบุ๊คอย่างไร
และมีแนวนโยบายในการทําหนังสื อดิจิตอล (E-Book) หรื อไม่
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร : บริ ษทั ยังคงผลิตหนังสื อพ็อกเก็ตบุ๊คอยู่ แต่จะพิจารณาพิมพ์ในจํานวนที่เหมาะสม เนื่ องจาก
แนวโน้มความต้องการของตลาดที่ลดลง ซึ่ งเห็นได้จากร้านขายหนังสื อในต่างจังหวัดหลายรายได้ปิดตัวลง หรื อกลุ่มค้าปลีก
สมัยใหม่ที่เปิ ดเป็นร้านย่อย หรื อ OUTLET บางราย ได้ปิดบางร้านลง สําหรับการทําหนังสื อดิจิตอล (E-Book) บริ ษทั ได้
จําหน่ายผ่าน Ookbee แต่ความต้องการของผูบ้ ริ โภคยังคงน้อยอยู่ จึงยังไม่มีรายได้ในส่ วนนี้มากนัก อย่างไรก็ตาม บริ ษทั จะ
พยายามหาสิ นค้าใหม่จากตลาดใหม่ ๆ มาจําหน่ายเพิ่มเติม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาออกเสี ยง
ลงคะแนนในวาระที่ 2 พิจารณาอนุ มตั ิและรับรองรายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และรายงานคณะกรรมการของ
บริ ษทั สําหรับปี 2558
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และรายงานของคณะกรรมการ
ของบริ ษทั สําหรับปี 2558 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

130,704,508 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิม่ ขึ้นเมื่อสิ้ นสุ ดวาระ 1 จํานวน 1 ราย รวม 700 หุน้
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตแิ ละรับรองงบการเงินประจําปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํางบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซึ่งได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2558 ที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้แก่ท่าน
พร้อมหนังสื อเชิญประชุม
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาออกเสี ยง
ลงคะแนนในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิและรับรองงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิและรับรองงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสี ยง
ข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน 130,704,108 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9997
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
งดออกเสี ยง จํานวน
400
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0003
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตจิ ่ ายเงินปันผล สํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานแถลงต่ อ ที่ ประชุ มว่า ตามข้อ บัง คับหมวดที่ 6 กําหนดไว้ว่า “ห้ามมิ ให้ประกาศอนุ ญาตจ่ ายเงิ นปั น ผล
นอกจากโดยมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นหรื อมติของคณะกรรมการ กรณี ที่มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลคณะกรรมการอาจ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรพอสมควรที่จะกระทํา
เช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทราบในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ คราวต่อไป” ซึ่ งบริ ษทั ฯ
มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผล ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุ ทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ) หลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคล สํารองตามกฎหมาย และสํารองอื่นๆ ที่จาํ เป็ นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้
โดยขึ้นอยูก่ บั ความจําเป็ นและเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่การดําเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุน้
จากผลการดําเนินงานในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี 2558 จํานวน 4.69 ล้าน
บาท คิดเป็ นกําไร 0.028 บาทต่อหุ ้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาอนุ มตั ิ จ่ายเงิ นปั นผลสําหรั บผลการดําเนิ นงาน
ประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.022 บาท รวมเป็นเงิน 3.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 86.18 ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการโดยบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ เพื่อสิ ทธิ รับเงินปั นผลในวันที่ 10
พฤษภาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) (“พรบ. หลักทรัพย์ฯ”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ น้ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาออกเสี ยง
ลงคะแนนในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน 130,704,508 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
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 18 กําหนดว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจํานวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 ซึ่งปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มีกรรมการทั้งสิ้ น 7 ตําแหน่ง โดยในปี 2559 มี
กรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 2 ตําแหน่ง ดังนี้
1) นางสาวดวงกมล โชตะนา
กรรมการและประธานกรรมการ
2) นายพนา จันทรวิโรจน์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการ
คัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 4 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ซึ่งผล
ปรากฏว่า ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านางสาวดวงกมล โชตะนา
และนายพนา จันทรวิโรจน์ เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และที่ผา่ นมา ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตอํานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบและเป็ นไปตามกรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันสร้างคุณประโยชน์แก่การดําเนินกิจการของบริ ษทั ฯ
ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้แต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่ง
อีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสื อเชิญประชุมที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้ท่าน
ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในคราวนี้ 2 ท่าน กลับเข้ามาดํารงตําแหน่ง
อีกวาระหนึ่ง
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาลงมติ
เพื่ออนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อความโปร่ งใสและ
เป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั ฯ ขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ น
รายบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอก
ฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
1) นางสาวดวงกมล โชตะนา
เห็นด้วย
จํานวน 130,704,508 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
2) นายพนา จันทรวิโรจน์
เห็นด้วย
จํานวน 130,704,508 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
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วาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนของกรรมการบริษทั ประจําปี 2559
ประธานแถลงต่อที่ประชุ มว่า บริ ษทั ฯ มีนโยบายกําหนดให้คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูท้ าํ หน้าที่พิจารณา
กลัน่ กรองการสรรหากรรมการและการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่ งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
โดยเปรี ยบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุ รกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณา
จากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 มีรายละเอียด
ปรากฏในหนังสื อเชิญประชุมที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้ท่าน
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 รวมจํานวน 2,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนสําหรับตําแหน่งประธานกรรมการ
บริ ษทั ฯ จะเป็นอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนสําหรับกรรมการที่เป็นผูบ้ ริ หารจะเป็ นอัตรา
เดียวกันกับกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร ซึ่งมีกาํ หนดจ่ายเป็ นรายไตรมาส
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร
กรรมการบริ หาร

อัตราค่ าตอบแทนต่ อท่ าน
ปี 2559 (ปี ทีเ่ สนอ)
400,000
400,000
300,000
200,000
200,000

อัตราค่ าตอบแทนต่ อท่ าน
ปี 2558
400,000
400,000
300,000
200,000
200,000

ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสี ยงลงคะแนนใน
วาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2559 ทั้งนี้วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของเสี ยงที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ตามที่กล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยง
เป็ นเอกฉันท์ ซึ่ งไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน 130,704,508 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
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2559
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิแต่งตั้งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดย
1. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯในงบ
การเงินของบริ ษทั ในปี 2559 เป็ นปี ที่ 3 หรือ
2. นายวินิจ ศิลามงคล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ
3. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ
4. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098
เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2559 โดยผูส้ อบบัญชี ท้ งั 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ
และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และบุคคลทั้ง 4 มีคุณสมบัติไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีก
ทั้ง ที่ผา่ นมามีผลการปฏิบตั ิงานเป็ นที่น่าพอใจ
สําหรับค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร
เสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิค่าสอบบัญชี ประจําปี 2559 ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รวม 3 บริ ษทั เป็ นเงิ น
1,590,000 บาท (ลดลงจากปี ที่ผา่ นมาจํานวน 50,000 บาท)
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามดังนี้
ตัวแทนอาสาพิทกั ษ์ สิทธิผู้ถอื หุ้น คุณอภิชาติ ศิลปอาชา : สาเหตุที่ค่าสอบบัญชี ปี 2559 เทียบกับค่าสอบบัญชี ปี 2558 มี
จํานวนลดลง
คุณบุญพา ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี และการเงิน : ค่าสอบบัญชี ลดลงจากปี ที่แล้วจํานวน 50,000 บาท เนื่ องจากมีการ
ยกเลิกบริ ษทั ย่อย 1 แห่ง คือ บริ ษทั ไนน์ บีไบร์ท จํากัด
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ผถู ้ ือหุ น้ พิจารณาออกเสี ยงลงคะแนนในวาระ
ที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจําปี 2559
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนางสาวปั ทมวรรณ วัฒนกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832และ/หรื อ
นายวินิจ ศิลามงคล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 และ/หรื อ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323
และ/หรื อ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4098 แห่ งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2559 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รวม 3 บริ ษทั เป็น
จํานวนเงิน 1,590,000.- บาท ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน 130,708,508 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
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้ นสุ ดวาระ 6 จํานวน 1 ราย รวม 4,000 หุน้
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วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็น
มีผู้ถอื หุ้นสอบถามดังนี้
ตัวแทนอาสาพิทักษ์ สิทธิผู้ถือหุ้ น คุณอภิชาติ ศิ ลปอาชา : สอบถามว่า การที่บริ ษทั เข้าร่ วมนโยบายโครงการต่อต้านธุ รกิ จ
คอร์รัปชัน่ ของสถาบัน IOD และได้แสดงเจตนารมณ์แล้ว อยากทราบความคืบหน้าของโครงการนี้
คุณพนา จันทรวิโรจน์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร : บริ ษทั ได้กาํ หนดแผนงานเข้าเป็นสมาชิกแนวร่ วมปฎิบตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจริ ต (CAC) โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างปรับปรุ งข้อมูลบางส่ วนที่ยงั ไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ โดยจะยื่น
เอกสารขอรับรองต่อคณะกรรมการแนวร่ วมฯ ภายในกลางปี และคาดว่าจะได้รับการอนุมตั ิรับรองเข้าเป็ นสมาชิกภายในสิ้ น
ปี นี้
นอกจากนี้บริ ษทั ได้กาํ หนดหลักสู ตรอบรมเกี่ยวกับจริ ยธรรม ไว้เป็ นหลักสู ตรหนึ่งในแผนฝึกอบรมประจําปี เพื่อให้
ความรู ้ และสร้ างความตระหนักในการต่ อ ต้านการทุจริ ตคอร์ รั ปชัน อย่างต่ อเนื่ อง และปี นี้ บริ ษทั ได้มีการทบทวนและ
ปรับปรุ ง“นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี” และ “คู่มือจริ ยธรรมฯ” เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์ CG ใหม่ของ IOD และตาม
เกณฑ์ของ CAC และจะจัดพิมพ์คู่มือจริ ยธรรมฯ แจกจ่ายให้กบั พนักงานทุกคน เพื่อสามารถศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้
ตลอดเวลา
ไม่มีเรื่ องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่เข้าร่ วมประชุม
เลิกประชุมเมื่อเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ………………………………… กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
นายพนา จันทรวิโรจน์
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1
รายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถอื หุ้นครั้งที่ 1/2559
ของ
บริษทั เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 23ธันวาคม2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชัน่ เลขที่ 1854 ก.ม.4.5
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
ก่อนเริ่ มการประชุม นายปรัชญา อรเอก (“ผูด้ าํ เนินการประชุม”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากปั จจุบนั ตําแหน่ง
ประธานกรรมการของบริ ษทั ฯ ว่างลง และบริ ษทั ฯ ไม่มีรองประธานกรรมการจึงไม่มีผทู ้ าํ หน้าที่ประธานในที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ ้นสําหรับการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้ง ที่ 1/2559 ดังนั้น จึ งขอให้ นางสาวปุณณภา ทองทวีพรรณ เลขานุ การบริ ษทั ฯ
(“เลขานุการบริ ษทั ฯ”) เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ ในการแถลงข้อมูลเบื้องต้นให้ที่ประชุมทราบ
นางสาวปุณณภา ทองทวีพรรณ เลขานุ การบริ ษทั ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุ มว่าจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ ายแล้วทั้งหมดของ
บริ ษทั มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 170,048,386หุน้ มีผถู ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุม ดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุมด้วยตนเอง 19 ราย
นับจํานวนหุน้ ได้ 10,346 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.01 ของหุน้ ทั้งหมด
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 18 ราย
นับจํานวนหุน้ ได้ 123,270,582 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 72.49 ของหุน้ ทั้งหมด
รวมผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 37 ราย
นับจํานวนหุน้ ได้ 123,280,928 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 72.50 ของหุน้ ทั้งหมด
ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
7. นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายสุ ธีร์ จินตนานฤมิตร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. ดร. ศันธยา กิตติโกวิท
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
รวมแล้วมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมจํานวน 3 คน จากทั้งหมด 7 คน
ทีป่ รึกษากฎหมายทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายวิทยา แก้วกังสดาล
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สําหรั บการประชุ มครั้ งนี้ ก่ อนที่ จะเริ่ มการประชุ มตามกําหนดวาระ ผูด้ าํ เนิ นการประชุ มได้ช้ ี แจงระเบี ยบการ
ประชุม และวิธีปฏิบตั ิต่างๆในการพิจารณาแต่งตั้งประธานในที่ประชุมดังนี้
1. ระเบียบวิธีการลงคะแนนในการเลือกตั้งประธานในที่ประชุมและการดําเนินการประชุม
(1) ระเบียบวิธีลงคะแนนเสี ยงในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ หมวดที่ 4 “การ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ” ข้อ 40, ข้อ 41ม ข้อ 42 และข้อ 43 ซึ่งได้แนบในหนังสื อเชิญประชุมให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าแล้ว ดังนี้
- ข้อ 40.การประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะ
มีมติให้เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุ มพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุ มครบถ้วนแล้ว ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่
กําหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมได้
- ข้อ41“ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่อาจ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ถา้ มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม”
- ข้อ 42 “ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ”
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ ้นจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจาก
การออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 43“การออกเสี ยงลงมติใดๆหรื อการอนุ มตั ิกิจการใดๆในที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นจะต้องได้รับความเห็ นชอบด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนเว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้
หรื อกรณี อื่นตามที่กฎหมายจะกําหนดไว้หรื อในกรณี ดงั ต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน”
2. การพิจารณาเสนอชื่อผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็ นประธานในที่ประชุม
- ให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่มาร่ วมประชุม เสนอชื่อตนเอง หรื อเสนอชื่อผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะรายอื่น
ซึ่งอยูใ่ นที่ประชุม และผูน้ ้ นั ต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งโดยมติของที่ประชุมให้เข้า
ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 ของบริ ษทั ฯ
- หลังจากที่ปิดรับการเสนอชื่ อจะให้ที่ประชุ มออกเสี ยงลงคะแนนไม่ว่าจะมีการเสนอชื่ อผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูร้ ั บมอบ
ฉันทะเพียงท่านเดียว หรื อมากกว่า 1 ท่าน โดยใช้บตั รลงคะแนนในวาระที่ 1 ตามที่ผเู ้ ข้าประชุมได้รับในขณะลงทะเบียนเข้า
ร่ วมประชุม
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3. วิธีการออกเสี ยงลงคะแนนในการลงมติแต่งตั้งประธานในที่ประชุม ดังนี้
- ให้ผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะทําเครื่ องหมายกากบาท หรื อ เครื่ องหมาย ถูก ลงในบัตรลงคะแนนในวาระที่ 1
ตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้
- ในกรณี ที่ต ้องการลงคะแนนให้แก่ บุคคลใด ให้ก ารทําเครื่ อ งหมายหน้า ช่ อ ง เห็ นด้ว ยในบัตรลงคะแนนตาม
หมายเลขประจําตัวของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว และลงชื่อในบริ เวณที่เว้นว่างไว้ โดยบริ ษทั จะแสดงรายละเอียด
ของหมายเลขประจําตัวของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็ นประธานในที่ไว้บนหน้าจอภาพ
- ในกรณี ที่มีผไู ้ ด้รับการเสนอชื่ อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ผูถ้ ือหุ ้นจะลงคะแนนเสี ยงให้แก่บุคคลใดที่ได้รับการเสนอชื่ อ
เพียงคนเดียวคนใดคนหนึ่ง หรื อหลายคนก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- ในกรณี ที่ผูถ้ ื อ หุ ้น ไม่ เ ห็ น ด้ว ยกับ บุ ค คลที่ ได้รั บ เสนอชื่ อ หรื อ ไม่ ป ระสงค์จ ะออกเสี ย งลงคะแนนสามารถทํา
เครื่ องหมายในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” และลงชื่อในบริ เวณที่เว้นว่างไว้ในบัตรลงคะแนน
- กรณี ที่มีการแก้ไขการออกเสี ยง ให้ขีดฆ่าเครื่ องหมายเดิมที่ทาํ ไว้ และลงชื่อกํากับทุกครั้ง
- การออกเสี ยงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิ ดเผย หนึ่งหุน้ นับเป็ นหนึ่งเสี ยง
- การเก็บบัตรลงคะแนนในวาระที่ 1จะเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนนแยกเป็นคราวๆ ตามประเภทของการออกเสี ยง โดย
เริ่ มเก็บบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสี ยง “เห็นด้วย” ก่อน เมื่อ เรี ยบร้อยแล้ว จะเก็บบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสี ยง “ไม่เห็น
ด้วย”ทั้งหมดและหลังจากนั้น จึงจะเก็บบัตรลงคะแนนของวาระที่ 1 ส่ วนที่เหลือทั้งหมดเป็ นลําดับสุ ดท้าย
4. การตรวจนับและรวบรวมคะแนน
- มติของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
- ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเลือกบุคคลที่ได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดเป็ นประธานในที่ประชุมและถ้ามีผไู ้ ด้รับคะแนนเสี ยง
เท่ากัน ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นออกเสี ยงลงคะแนนเพื่อเลือกประธานในที่ประชุมจากบุคคลที่คะแนนเสี ยงเท่ากันดังกล่าวใน
คราวเดียวกันอีกครั้ง
- ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ด เข้าปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
5. กรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นไม่ ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่ เจ้าหน้าที่ จะถื อว่าเป็ นการงดออกเสี ยง และเมื่ อประกาศผลการ
ลงคะแนนเสี ยงแล้ว ถือว่าการออกเสี ยงลงมติวาระนั้นเป็ นอันสิ้ นสุ ด
6. การลงคะแนนที่ถือว่าเป็ นโมฆะ และเป็ นบัตรเสี ยและบริ ษทั จะนับคะแนนเป็ นการงดออกเสี ยงดังนี้
1) บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่ องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
2) บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้ทาํ เครื่ องหมายใดๆ หรื อไม่ลงชื่อ
3) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสี ยงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรื อไม่ได้แสดงเจตนาใด ๆ
4) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือชื่อกํากับ
หลังจากชี้ แจงระเบี ยบการประชุ ม และวิธีปฏิบตั ิ ต่างๆ ในการพิจารณาแต่งตั้งประธานในที่ ประชุ มเรี ยบร้ อยแล้ว
ผูด้ าํ เนินการประชุมได้เข้าสู่ วาระที่ 1
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วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตั้งประธานในทีป่ ระชุ มผู้ถอื หุ้นสํ าหรับการประชุ มวิสามัญผู้ถอื หุ้นครั้งที่ 1/2559
ผูด้ าํ เนิ นรายการ ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่ อผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่มาเข้าร่ วมประชุม เพื่อเข้ารับการพิจารณา
แต่งตั้งให้ปฏิบตั ิหน้าที่ประธานในที่ประชุมโดยขอให้ผถู ้ ือหุ ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ได้รับการเสนอชื่ อและยินยอม ติดต่อ
กับเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
นายแสงชัย ลีลานวลิขิต ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เสนอให้ นายวิฑูร พึงประเสริ ฐผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น ทําหน้าที่
เป็ นประธานในที่ประชุม
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบเอกสารประจําตัวของ นายวิฑูร พึงประเสริ ฐแล้วพบว่าเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผู ้
ถือหุน้ ของบริ ษทั ถูกต้อง
และไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด เสนอชื่อผูท้ ี่จะปฏิบตั ิหน้าที่ประธานเพิม่ เติม จึงปิ ดรับการเสนอชื่อผูด้ าํ เนินการประชุมสรุ ป
รายชื่อของผูท้ ี่ได้รับการเสนอให้ปฎิบตั ิหน้าที่ประธานในที่ประชุม ดังนี้
1. นายวิฑูร พึงประเสริ ฐ
ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผูด้ าํ เนิ นรายการจึงขอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิ
แต่งตั้งประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สําหรับการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนแต่งตั้ง
นายวิฑูร พึงประเสริ ฐ ผูร้ ับมอบฉันทะ เป็ นประธานในที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
มติทลี่ ง

(1 หุ้น = 1 เสี ยง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุ มและ
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

123,270,565

99.96

ไม่เห็นด้วย

-

-

งดออกเสี ยง

52,567

0.04

เห็นด้วย

จํานวนเสี ยงทีล่ งมติ

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้น จํานวน 3 ราย รวม 42,204 หุน้
จากการที่ นายวิฑูร พึงประเสริ ฐ ผูร้ ับมอบฉันทะ ได้รับมติจากผูถ้ ือหุ น้ ด้วยเสี ยงข้างมากในวาระ 1 จึงปฏิบตั ิหน้าที่
เป็ นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และดําเนินการประชุมตั้งแต่วาระที่ 2 เป็ นต้นไป โดยชี้แจงดังนี้
ประธานฯ ชี้ แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า จากการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นในครั้งนี้ ได้จดั ขึ้นตามกฎหมายเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งกรรมการที่วา่ งลง และประธานในที่ประชุมมีหน้าที่ตอ้ งควบคุม
การประชุมให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั
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ดังนั้น จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะดําเนินการประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น รวมถึง
กรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะมีขอ้ สงสัยหรื อประสงค์จะสอบถาม ให้สอบถามเฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่เหลืออยู่
เท่านั้น
วาระที่2พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการจํานวน 4 ตําแหน่ งเพือ่ เข้ าปฏิบัติหน้ าที่เป็ นกรรมการแทนตําแหน่ งกรรมการที่ว่าง
ลงของบริษทั
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผดู ้ าํ เนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการในวาระนี้
ผูด้ าํ เนิ นการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปั จจุบนั ตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ว่างลงจํานวน 4 ตําแหน่งจนเหลือน้อย
กว่าจํานวนที่จะสามารถจัดประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้ ตามมาตรา 83 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535
ซึ่งบัญญัติวา่
“ในกรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจํานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยูก่ ระทําการในนาม
ของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่วา่ งทั้งหมดเท่านั้น
การประชุมตามวรรคหนึ่ ง ให้กระทําภายในหนึ่ งเดื อนนับแต่วนั ที่จาํ นวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจํานวนที่จะเป็ น
องค์ประชุม บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึ่งตนแทน”
บริ ษ ัทฯ โดยนายสมศักดิ์ เชี ยร์ จิ ระนคร กรรมการที่ เหลื ออยู่ของบริ ษ ัท ได้ด ําเนิ นการในนามของคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ จัดให้มีการประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที่ 1/2559 ในวันที่ 7 พฤศจิ กายน 2559 ตามที่ กฎหมายกําหนด แต่ปรากฏว่า มี
ผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะร่ วมเข้าประชุ มไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 103 และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ซึ่ งระบุว่าในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นจะต้องมี จาํ นวนผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ั บมอบฉันทะจํานวนไม่น้อยกว่า 25 ราย
หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และจํานวนหุ ้นจะต้องนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของหุ ้นที่จาํ หน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ จึงจะเป็ นองค์ประชุม ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงได้มีการนัดประชุมใหม่อีกครั้งในวันนี้
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอรายชื่ อของบุคคลที่จะเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ตาม
หลักเกณฑ์และรายละเอียดที่ได้แจ้งต่อผูถ้ ือหุ น้ ผ่านทางช่องทางการสื่ อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผู ้
ถื อ หุ ้ น ครั้ งที่ 1/2559 (ที่ เ ลื่ อ นมา) ภายในวัน ที่ 20 ธั น วาคม 2559 เพื่ อ พิ จ ารณาและนํ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559
ปรากฏว่ามีผถู ้ ือหุน้ เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ จํานวนทั้งสิ้ น 4
ราย และบริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบประวัติเบื้องต้นแล้ว เห็นว่าเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติในการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ
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ผูด้ าํ เนินการประชุม ชี้แจงขั้นตอนการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้
1) การออกเสี ยงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิ ดเผย หนึ่งหุน้ นับเป็ นหนึ่งเสี ยง
2) ลงคะแนนเลือกผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อตามรายชื่อดังกล่าว โดยใช้บตั รลงคะแนนในวาระที่ 2
- ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยู่ท้ งั หมดออกเสี ยงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการ และผูถ้ ือหุ น้ จะออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับจํานวนหุ ้นที่ถือยูท่ ้ งั หมด แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้
- ผูถ้ ือหุ ้นท่านหนึ่ งจะลงคะแนนให้แก่ผทู ้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการเพียงท่านเดียว หรื อหลายท่านก็ได้ โดย
การทําเครื่ องหมาย กากบาท หรื อ เครื่ องหมายถูกในช่อง “เห็นด้วย” ตามบัตรลงคะแนนที่มีชื่อของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อที่
ประสงค์จะเลือกและลงชื่อในบริ เวณที่เว้นว่างไว้
- ในกรณี ที่ผูถ้ ื อ หุ ้นไม่ เห็ นด้ว ยกับบุ คคลที่ ไ ด้รั บเสนอชื่ อ หรื อ ไม่ ประสงค์จ ะออกเสี ยงลงคะแนน สามารถทํา
เครื่ องหมายในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” และลงชื่อในบริ เวณที่เว้นว่างไว้ในบัตรลงคะแนน
- กรณี ที่มีการแก้ไขการออกเสี ยง โปรดขีดฆ่าเครื่ องหมายเดิมที่ทาํ ไว้ และลงชื่อกํากับทุกครั้ง
3) เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด เพื่อนําไปตรวจนับ รวบรวมคะแนนและประกาศผลการลงคะแนน
4) การลงคะแนนที่ถือว่าเป็ นโมฆะ และเป็ นบัตรเสี ยและบริ ษทั จะนับคะแนนเป็ นการงดออกเสี ยง
5) ตําแหน่งกรรมการที่วา่ งลงทั้งสิ้ น 4 ตําแหน่งเรี ยงตามลําดับของวาระที่เหลืออยูจ่ ากมากไปหาน้อย ดังนี้
(1) ตําแหน่งที่วา่ งลงตําแหน่งที่ 1 ของ นางสาวดวงกมล โชตะนา ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่
2 ปี 4 เดือน
(2) ตําแหน่งที่วา่ งลงตําแหน่งที่ 2 ของ นายพนาจันทรวิโรจน์ ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่
2 ปี 4 เดือน
(3) ตําแหน่งที่วา่ งลงตําแหน่งที่ 3 ของ นายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่ ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่ 1 ปี 4 เดือน
(4) ตําแหน่งที่วา่ งลงตําแหน่งที่ 4 ของ นายเสริ มสิ น สมะลาภา ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่ 4 เดือน
โดยผลของการลงคะแนนแต่ ง ตั้งบุ คคลที่ ได้รั บการเสนอชื่ อ ซึ่ งได้รั บคะแนนเสี ย งสู งสุ ด จะเข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการที่ว่างลงในตําแหน่งที่ 1 และได้รับการแต่งตั้งตามลําดับลงมาจนครบ 4 ตําแหน่งข้างต้น กรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการ
เลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินกว่า 4 ราย ให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิเลือกตั้ง
กรรมการจํานวน 4 ตําแหน่งเพื่อเข้าปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นกรรมการแทนตําแหน่งกรรมการที่วา่ งลงของบริ ษทั
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการจํานวน 4 รายซึ่ งเป็นผูท้ ี่ได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบสู งสุ ดตามลําดับ
เพื่อเข้าปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นกรรมการแทนตําแหน่งกรรมที่วา่ งลงของบริ ษทั ฯ ดังนี้
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2.1

นายเทพชั ย แซ่ ห ย่ อ ง เข้า ดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการแทนตํา แหน่ ง ที่ ว่ า งลงของ นางสาวดวงกมล
โชตะนาโดยที่ประชุมได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงดังนี้
มติทลี่ ง

(1 หุ้น = 1 เสี ยง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุ มและ
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

123,272,972

99.96

ไม่เห็นด้วย

-

-

งดออกเสี ยง

50,160

0.04

เห็นด้วย

2.2

นางสาวณั ฐ วรา แสงวาริ นทร์ เข้า ดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการแทนตํา แหน่ ง ที่ ว่ า งลงของ นายพนา
จันทรวิโรจน์โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงดังนี้
มติทลี่ ง

(1 หุ้น = 1 เสี ยง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุ มและ
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

123,272,972

99.96

ไม่เห็นด้วย

-

-

งดออกเสี ยง

50,160

0.04

เห็นด้วย

2.3

จํานวนเสี ยงทีล่ งมติ

จํานวนเสี ยงทีล่ งมติ

นางสาวเนตรนภา ภู ษิ ต ตานนท์ เข้า ดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการแทนตํา แหน่ ง ที่ ว่ า งลงของ นายสุ ท ธิ ชัย
แซ่หยุน่ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงดังนี้
มติทลี่ ง

จํานวนเสี ยงทีล่ งมติ

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุ มและ

(1 หุ้น = 1 เสี ยง)

มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

123,272,972

99.96

ไม่เห็นด้วย

-

-

งดออกเสี ยง

50,160

0.04

เห็นด้วย
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2.4

นายสุ พจน์ เพียรศิริ เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการแทนตําแหน่ งที่ว่างลงของ นายเสริ มสิ น สมะลาภา โดยที่
ประชุมได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงดังนี้
มติทลี่ ง

(1 หุ้น = 1 เสี ยง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุ มและ
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

123,272,972

99.96

ไม่เห็นด้วย

-

-

งดออกเสี ยง

50,160

0.04

เห็นด้วย

จํานวนเสี ยงทีล่ งมติ

วาระที3่ พิจารณาอนุมัตแิ ก้ ไขอํานาจกรรมการ
ประธานฯ มอบหมายให้ผดู ้ าํ เนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้
ผูด้ าํ เนิ นการประชุม ชี้ แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการพ้นสภาพกรรมการของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลง
นามของบริ ษทั ฯ ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ต่อกระทรวงพาณิ ชย์ในปั จจุบนั และการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ของบริ ษทั ฯ ดัง
รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 2 สามารถมีอาํ นาจกระทําการแทนบริ ษทั ได้
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2559 ให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมอํานาจกรรมการของบริ ษทั
ฯ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 30 ดังนี้
อํานาจกรรมการเดิม “นายเสริ มสิ น สมะลาภา นางสาวดวงกมล โชตะนา นายพนา จันทรวิโรจน์ กรรมการสองใน
สามคนนีล้ งลายมือชื่ อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั ”
อํานาจกรรมการใหม่ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่ อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั ”
ผูด้ าํ เนินรายการชี้แจงขั้นตอนการออกเสี ยงลงคะแนนแก้ไขอํานาจกรรมการดังนี้
1) การออกเสี ยงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิ ดเผย หนึ่งหุน้ นับเป็ นหนึ่งเสี ยง
2) ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะใช้บตั รลงคะแนนในวาระที่ 3โดยทําเครื่ องหมายกากบาท หรื อเครื่ องหมายถูกในช่อง
“เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” ช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น และลงชื่อในบริ เวณที่เว้นว่างไว้กรณี ที่มีการแก้ไขการ
ออกเสี ยง โปรดขีดฆ่าเครื่ องหมายเดิมที่ทาํ ไว้ และลงชื่อกํากับทุกครั้ง
3) เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด เพื่อนําไปตรวจนับ รวบรวมคะแนน และประกาศผลการลงคะแนน
4) การลงคะแนนที่ถือว่าเป็ นโมฆะ และเป็ นบัตรเสี ยและบริ ษทั จะนับคะแนนเป็ นการงดออกเสี ยง
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขอํานาจกรรมการ
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนแก้ไข
อํานาจกรรมการ จาก “นายเสริ มสิ น สมะลาภา นางสาวดวงกมล โชตะนา นายพนา จันทรวิโรจน์ กรรมการสองในสามคนนี้
ลงลายมือชื่ อร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั ” เป็ น “กรรมการสองคนลงลายมือชื่ อร่ วมกันและประทับตราสําคัญ
ของบริ ษทั ” ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
มติทลี่ ง

(1 หุ้น = 1 เสี ยง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุ มและ
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

123,275,516

99.96

ไม่เห็นด้วย

-

-

งดออกเสี ยง

47,616

0.04

เห็นด้วย

จํานวนเสี ยงทีล่ งมติ

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมหากท่านใดมีขอ้ เสนอนะเพิม่ เติม สามารถแสดงความคิดเห็นได้
คุณฮั้งใช้ อัคควัสกุล ตัวแทนสมาคมผู้ถือหุ้นไทย เสนอแนะคณะกรรมการชุดใหม่ ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งตามมติ
ของที่ ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นในครั้ งนี้ ว่าจากวิกฤตของกลุ่ มเนชั่นที่ ได้คลี่ คลายลงด้วยเหตุผลของความถูกต้องและการ
ปกป้ องบริ ษทั ในฐานะที่ตนเองเป็ นสมาชิกของชมรมผูถ้ ือหุน้ ไทยและมีส่วนร่ วมในการปกป้ องกลุ่มเนชัน่ เนื่องจากประสงค์
ให้สื่อสารมวลชนควรมีอิสระในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารและขอให้ผบู ้ ริ หารใหม่ของกลุ่มเนชัน่ ช่วยกันดํารงสถานภาพ
ความเป็ นสื่ อสารมวลชนอย่างมีจริ ยธรรม เพื่อให้ประชาชนได้บริ โภคข่าวสารที่ถูกต้อง และขอให้กาํ ลังใจคณะกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ให้ต้ งั ใจปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มที่ และคาดหวังว่าบริ ษทั จะไม่ประสบปัญหาเช่นเดิมอีกในอนาคต
ประธานฯ ขอบคุณคุณฮั้งใช้ที่ให้คาํ แนะนํากับคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
หลังจากไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ ผูร้ ับมอบฉันทะ และ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกคนที่มาประชุมในวันนี้ และกล่าวปิ ดการประชุม เวลา 14.30 น.

ลงชื่อ………..........……………… ประธานในที่ประชุม
นายวิฑูร พึงประเสริ ฐ

ลงชื่อ………….........…………….………เลขานุการบริ ษทั
(นางสาวปุณณภา ทองทวีพรรณ)
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
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นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม มีความเป็ นอิสระ
จากผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ และ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ไม่มีความสัมพันธ์อนั อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
ทั้งนี้นิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เท่ากับข้อกําหนดขั้นตํ่าของสํานักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์ ฯ
คุณสมบัตกิ รรมการอิสระ
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั
ที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ให้นบั รวมหุ น้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่ เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นกรรมการที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงาน พนัก งาน ลู ก จ้า ง ที่ ป รึ ก ษาด้า นอื่ น ใดที่ ไ ด้รั บ
ผลตอบแทนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ น้
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับ
การแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่ วนราชการ
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่ วนได้เสี ยทางการเงินหรื อผลประโยชน์
อื่นๆ ในการบริ หารจัดการ ทั้งในทางตรงหรื อทางอ้อมกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน หรื อไม่เป็ นหรื อเคย
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ 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 ก่อน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่ น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ทาํ การเป็ นตัวแทนอย่างเปิ ดเผยหรื ออย่างไม่เปิ ดเผยของกรรมการบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ใดซึ่งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่คนใดหรื อกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ใดของบริ ษทั ฯ
6. กรรมการอิสระจะต้องทําหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิ พลจากกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรื อญาติ
7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็ นหรื อเคยเป็ น ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ ราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การของนิ ติบุคคลที่
เป็ นสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
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8. กรรมการอิ สระจะต้องไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึ งการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษา
กฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน หรื อผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผใู ้ ห้บริ การทางวิชาชีพเป็ น
นิ ติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย เว้น
แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
9. ไม่ ประกอบกิ จการที่ มี สภาพอย่า งเดี ย วกันและเป็ นการแข่ง ขันที่ มีนัย กับกิ จการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อ ย
หรื อ ไม่ เป็ นหุ ้นส่ ว นที่ มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อ เป็ นกรรมการที่ มีส่ว นร่ วมบริ หารงาน ลู กจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ รั บ
เงินเดื อนประจํา หรื อถือหุ ้นเกิ นร้อยละหนึ่ งของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
10. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ
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บทบาทหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบดังนี้
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจําปี ) ที่ถูกต้องและเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั ฯ
อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้ง
พิจารณาความเป็ นอิ สระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็ นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย
เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบการประเมินความเสี่ ยง การบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิ ทธิภาพ
4. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
5. พิ จ ารณาคัด เลื อ กเพื่ อ เสนอแต่ ง ตั้ง บุ ค คลซึ่ งมี ค วามเป็ นอิ ส ระและกํา หนดค่ า ตอบแทนผู ้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษัท ฯ
ประสานงานกับผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดําเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปั ญหาที่
พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผสู ้ อบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสําคัญ รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
6. พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ใ ห้มี ค วามถู ก ต้อ งและครบถ้ว น
ให้เ ป็ นไปตามกฎหมายและข้อ กํา หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ รวมทั้ง เปิ ดเผยข้อ มู ล ในการเข้า ทํา รายการดัง กล่ า ว
อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
7. จัดทํารายงานผลการกํากับดู แลกิ จการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษท
ั ฯ
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษท
ั ฯ
 ความเห็นเกี่ยวกับระบบบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษท
ั
 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
 ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 ความเห็นชอบหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
 รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ น
้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
8. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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ในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ดงั กล่ าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมี ความรั บผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯโดยตรงและ
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอดส่ องดูแล ฝ่ ายจัดการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดเตรี ยมงบการเงินของบริ ษทั ฯ และ
ผูส้ อบบัญชี ภายนอกมีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รับทราบ
ร่ วมกันว่า ฝ่ ายจัดการ ผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีภายนอกมีทรัพยากรและเวลา ตลอดจนข้อมูลความรู ้เรื่ องบัญชี
การตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ มากกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ
ฉะนั้นบทบาทการสอดส่ องดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ให้ประกันเป็ นพิเศษในงบการเงินและข้อมูลการเงินที่
บริ ษทั ฯ นําเสนอให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และบุคคลอื่นๆ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจในการแก้ไข เปลี่ ยนแปลง นิ ยามและคุณสมบัติของกรรมการอิ สระ และคุณสมบัติ
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อ บทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 5

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯมีความเห็นว่าการสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับกิจการ
เป็ นเรื่ องสําคัญ บริ ษทั ฯ มีนโยบายกําหนดให้คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูท้ าํ หน้าที่พิจารณากลัน่ กรองการสรรหา
กรรมการและการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการเอง
ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยมีเกณฑ์การ
พิจารณากลัน่ กรองอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรี ยบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และ
ค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของ
บริ ษทั ฯ ประกอบการพิจารณา โดยจะเป็ นผูท้ าํ หน้าที่เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ และ
กรรมการอิสระ จากนั้นประธานกรรมการเป็ นผูเ้ สนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ และกรรมการอิสระ ต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณา
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย เสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการได้ โดยเสนอชื่ อ
ผ่านคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ คือ ตั้งแต่วนั ที่ 5 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์
2560 พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ
ผลปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
ชื่อ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอเลือกตั้ง
ตําแหน่ งปัจจุบัน
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
อายุ
การศึกษา

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

การอบรมปี 2559

การดํารงตําแหน่ งใน
บริษทั จดทะเบียน
(3 บริษทั )
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอืน่
ทีไ่ ม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน
(10 บริษทั , 1 มหาวิทยาลัย)

นายสุ พจน์ เพียรศิริ
กรรมการ
กรรมการ
23 ธ.ค. 2559
48 ปี
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณั ฑิต (การสอบบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
- สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย : หลักสู ตร บทบาทหน้าที่และทักษะของ
การเป็ นกรรมการบริ ษทั (DCP) รุ่ นที่ 150/2554
- Affiliate Pac Rim Group : หลักสู ตร “ The 7 Habits of Highly Effective People ”
- คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : หลักสู ตร “ Strategy
Management Program ” รุ่ นที่ 1/2554
- สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ : หลักสู ตร CFO Current Issues for 2015
- Update มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่12 (TAS) เรื่ องภาษีเงินได้ (ปรับปรุ งปี 2557)
- การจัดทํางบกระแสเงินสด (ภาคปฏิบตั ิ)
- ทําความเข้าใจร่ าง TFRS9, TAS32, TFRS7, TFRIC16 และ TFRIC19.
2555 - ปัจจุบนั
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชี บมจ.เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
2559 - ปัจจุบนั
กรรมการ บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
2559 - ปัจจุบนั
กรรมการ บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่
กรรมการ บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
2559 - ปัจจุบนั
2553 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจก.คมชัดลึก มีเดีย และบจก.กรุ งเทพธุรกิจ มีเดีย
กรรมการ บจก.แบงคอก บิสสิ เนส บรอดแคสติ้ง
2555 - ปัจจุบนั
2556 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจก.ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย)
กรรมการ บจก.เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
2557 - ปัจุบนั
2557 – ปัจจุบนั
กรรมการ บจก.โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วิส
2557 – ปัจจุบนั
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร มหาวิทยาลัยเนชัน่
2557 – 2559
กรรมการ บจก. เนชัน่ คิดส์ และบจก. เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์
2558 – ปัจจุบนั
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเนชัน่
2559 – ปัจจุบนั
กรรมการ บจก. เอ็นเอ็มแอล
2559 – ปัจจุบนั
กรรมการ บจก. เนชัน่ ยู
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
การดํารงตําแหน่ งในกิจการทีม่ ี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
จํานวนหุ้นทีถ่ อื ครอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
ของบริษทั / บริษทั ย่ อย
การมีความสั มพันธ์ ในลักษณะต่ อไปนีก้ บั บริษทั /
บริษทั ใหญ่ / บริษทั ย่ อย / บริษทั ร่ วม / หรือนิติ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง ในปัจจุบนั ในช่ วง 2 ปี ที่
ผ่ านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจํา

2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ

-ไม่มี5,000 หุน้
-ไม่มีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ในกลุ่ม บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
ดังนี้
กรรมการ - บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
กรรมการ - บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่
กรรมการ - บจก.คมชัดลึก มีเดีย และบจก.กรุ งเทพธุรกิจ มีเดีย
กรรมการ - บจก.แบงคอก บิสสิ เนส บรอดแคสติ้ง
กรรมการ - บจก.ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย)
กรรมการ - บจก.เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
กรรมการ - บจก.โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วิส
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร มหาวิทยาลัยเนชัน่
กรรมการ - บจก. เนชัน่ คิดส์ และบจก. เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเนชัน่
กรรมการ - บจก. เอ็นเอ็มแอล
กรรมการ - บจก. เนชัน่ ยู
-ไม่มี-

จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ และสั ดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2559
จํานวนปี ทีเ่ คยดํารงตําแหน่ งกรรมการ
จํานวนครั้งทีเ่ ข้ าประชุ มในปี 2559
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
คณะกรรมการ
สามัญผู้ถอื หุ้น
วิสามัญผู้ถอื หุ้น
9 วัน
1/1
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2559)
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
ชื่อ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอเลือกตั้ง
อายุ

นางสาวเขมกร วชิรวราการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
41 ปี

การศึกษา

- ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.),
University of Hawaii at Manoa, U.S.A.
- ปริ ญญาตรี บญั ชีบณ
ั ฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (B.B.A.) , คณะพาณิ ชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
- สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย : Director Accreditation Program
(DAP) รุ่ นที่ 113/2557
- สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ : ความท้าทายของ
กรรมการตรวจสอบกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั จดทะเบียน

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

การอบรมปี 2559
การดํารงตําแหน่ งใน
บริษทั จดทะเบียน
(- บริษทั )

การดํารงตําแหน่ งในกิจการอืน่
ทีไ่ ม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน
(1 บริษทั )

2556 – 2559
2547 – 2554

2540 – 2542
2544 – 2545
2545 – 2546
2546 – ปัจจุบนั

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
เลขานุการบริ ษทั และผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายกลยุทธ์และวางแผน
ทางการเงิน บริ ษทั แนเชอรัล พาร์ค จํากัด (มหาชน)
ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สํานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จํากัด
(ปัจจุบนั KPMG)
ปรึ กษาอาวุโส ด้านการฟื้ นฟูกิจการ บริ ษทั ที่ปรึ กษาธุรกิจ
อินทนนน์ จํากัด (Andersen Thailand ปัจจุบนั KPMG)
ที่ปรึ กษาอาวุโส ด้านการฟื้ นฟูกิจการ บริ ษทั เฟอร์เรี ยร์
ฮอดจ์สนั จํากัด (Ferrier Hodgson ปัจจุบนั Baker Tilly)
กรรมการ บริ ษทั ไอ ดู ไอเดีย จํากัด
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
การดํารงตําแหน่ งในกิจการทีม่ ี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียในวาระการประชุ มในครั้งนี้
จํานวนหุ้นทีถ่ อื ครอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
ของบริษทั / บริษทั ย่ อย
การมีความสั มพันธ์ ในลักษณะต่ อไปนีก้ บั บริษทั /
บริษทั ใหญ่ / บริษทั ย่ อย / บริษทั ร่ วม / หรือนิติ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง ในปัจจุบนั ในช่ วง 2 ปี ที่
ผ่ านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจํา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจ
มีผล ทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างอิสระ

-ไม่มี-ไม่มี- (ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่ องพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ)
- หุน้
-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 7

เอกสารแนบวาระที่ 7
รายละเอียดผู้สอบบัญชี ประจําปี 2560
ประจําปี 2559

ประจําปี 2560
(ปี ทีเ่ สนอ)
KPMG PHOOMCHAI AUDIT CO., LTD.
KPMG PHOOMCHAI AUDIT CO., LTD.
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด
CPA Registration No. 9832
1. Ms. Patamavan Vadhanakul
CPA Registration No. 9832 1. Ms. Patamavan Vadhanakul
นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล
นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล
2. Mr. Winid Silamongkol
CPA Registration No. 3378 2. Mr. Veerachai Ratanajaratkul CPA Registration No. 4323
นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
นายวินิจ ศิลามงคล
3. Mr. Veerachai Ratanajaratkul CPA Registration No. 4323 3. Ms.Vannaporn Jongperadechanon CPA Registration No. 4098
นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์
นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
4. Ms.Vannaporn Jongperadechanon CPA Registration No. 4098
นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์
โดยนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล เป็ นผูส้ อบบัญชีที่ลงนามรับรอง
ในงบการเงินของบริ ษทั ฯ เป็ นปี ที่ 3

โดยนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล เป็ นผูส้ อบบัญชีที่ลงนามรับรอง
ในงบการเงินของบริ ษทั ฯ เป็ นปี ที่ 4

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีสาํ หรับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
รวม 3 บริ ษทั เป็ นเงิน 1,460,000 บาท

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีสาํ หรับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
รวม 2 บริ ษทั เป็ นเงิน 1,410,000 บาท

สําหรับค่าบริ การอื่น บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ไม่มีการรับบริ การ
อื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผสู้ อบบัญชีสังกัด บุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชี ที่ผสู้ อบบัญชี
สังกัดในรอบปี ที่ผา่ นมา

สําหรับค่าบริ การอื่น บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ไม่มีการรับบริ การ
อื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผสู้ อบบัญชีสังกัด บุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชี ที่ผสู้ อบบัญชี
สังกัดในรอบปี ที่ผา่ นมา
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 7

เอกสารแนบวาระที่ 7
รายละเอียดผู้สอบบัญชี ประจําปี 2560

ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อ – นามสกุล : นาวสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล
สัญชาติ : ไทย
สถานที่ทาํ งาน : บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ระยะเวลาที่ทาํ งานกับบริ ษทั : 24 ปี
ตําแหน่งหน้าที่ในบริ ษทั : กรรมการบริ หาร, ตรวจสอบบัญชี
การศึกษา
- ปริ ญญาโทด้านการบริ หารจัดการความเสี่ ยง (Risk Management)
University of Southampton ประเทศอังกฤษ
- ปริ ญญาโทด้านการบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี ดา้ นการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ประสบการณ์ ในการทํางาน
- กรรมการบริ หาร, ตรวจสอบบัญชี – บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
- ประกอบวิชาชีพตั้ง แต่ปี 2536

35

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 8

ข้ อบังคับของบริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมวดที่ 4
การประชุ มผู้ถอื หุ้น
ข้อ 35. การประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ให้จดั ขึ้น ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ หรื อจังหวัดใกล้เคียง
หรื อ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนด
ข้อ 36. ให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ น้ อย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ ให้เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ
ดังกล่าวให้จดั ให้มีข้ ึนภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี ของบริ ษทั ฯ การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่นๆ
ให้เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผูถ้ ือหุ น้
ซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด หรื อจํานวนผูถ้ ือหุ น้ ไม่นอ้ ย
กว่ายีส่ ิ บห้า (25) คน ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บ (1/10) ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดเข้าชื่อ
กันทําหนังสื อในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นก็ได้ โดยในหนังสื อร้องขอนั้นจะต้อง
ระบุว่าให้เรี ยกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชดั เจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่ได้รับ
หนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผู ้
ถือหุ ้นและนายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจํากัดทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคํา
บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลา
สาม (3) วันติดต่อกัน
ข้อ 38. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีจาํ นวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ น้ (ถ้ามี) เข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บ
ห้า (25) คนหรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม
(1/3) ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ ง (1) ชัว่ โมง จํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาเข้า
ร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ น้ ร้องขอ
การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ ให้นดั ประชุม
ใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่
จําเป็ นต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 39. ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ผูถ้ ื อหุ ้นจะมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่ นเข้าประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ
ฉันทะจะต้องทําเป็นหนังสื อลงลายมือชื่ อผูม้ อบฉันทะ และทําตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจํากัดกําหนด
โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการหรื อบุคคลซึ่ งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะ
เข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
ก. จํานวนหุน้ ที่ผมู ้ อบฉันทะนั้นถืออยู่
ข. ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ
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ข้อ 40.

ข้อ 41.

ข้อ 42.
ข้อ 43.

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม เมื่อที่
ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่
กําหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมได้
ในกรณี ที่ที่ประชุ มพิจารณาเรื่ องตามระเบี ยบวาระที่ กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุ ม หรื อเรื่ องที่ ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอ
เพิ่มเติมไม่เสร็ จ และจําเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป
และให้คณะกรรมการส่ งหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุ น้ ไม่นอ้ ย
กว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อน
วันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ในกรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษ
ในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุน้ จะไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
การออกเสี ยงลงมติใดๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสี ยง
ข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้
หรื อกรณี อื่นตามที่กฎหมายจะกําหนดไว้ หรื อในกรณี ดงั ต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่
(3/4) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
 การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษท
ั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
 การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษท
ั มหาชนอื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั ฯ
 การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษท
ั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญ การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่ นเข้าจัดการธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ หรื อการรวมกิ จการกับบุคคลอื่ นโดยมี วตั ถุ ประสงค์จะแบ่งกําไร
ขาดทุนกัน
 การแก้ไขเพิม
่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
 การเพิม
่ ทุนและการลดทุน
 การออกหุ น
้ กู้
 การควบบริ ษท
ั ฯ หรื อการเลิกบริ ษทั ฯ
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 9

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิ
ในการเข้ าร่ วมประชุ ม การมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนน
1.

กรณีเข้ าร่ วมประชุ มด้ วยตนเอง
- ผูถ้ ือหุ น้ เป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริ ง หรื อ บัตรประจําตัวข้าราชการ
ฉบับจริ งเพื่อลงทะเบียน
- ผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงบัตรประจําตัวคนต่างด้าว หรื อ หนังสื อเดินทาง หรื อเอกสารที่
ใช้แทนหนังสื อเดินฉบับจริ งเพื่อลงทะเบียน
- กรณี มีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2.

กรณีมอบฉันทะ
- ผูถ้ ือหุ น้ ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ โดยเข้าร่ วมประชุม และ
ออกเสี ยงลงคะแนนตามแบบหนังสื อมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผูม้ อบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสี ยงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วยไม่เห็น
ด้วย หรื องดออกเสี ยง โดยกําหนดไว้ในหนังสื อมอบฉันทะเพื่อให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของผูม้ อบฉันทะ
- ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะส่ งหนังสื อมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลา
ประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรื อขีดลบข้อความที่สาํ คัญ ผูม้ อบฉันทะต้องลง
นามกํากับไว้ทุกแห่ง
- หนังสื อมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารทีต่ ้ องใช้ ในการมอบฉันทะ
กรณีผู้มอบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา สั ญชาติไทย :
ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ บัตรประจําตัวข้าราชการ ของผูม้ อบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดย
ผูม้ อบฉันทะ
กรณีผู้มอบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา สั ญชาติต่างด้ าว :
ภาพถ่ายใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว หรื อ หนังสื อเดินทางหรื อเอกสารที่ใช้แทนหนังสื อเดินทางของผูม้ อบฉันทะพร้อม
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
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กรณีผู้มอบฉันทะเป็ นนิตบิ ุคคล :
 นิติบุคคลสั ญชาติไทย : สําเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อหน่วยงานที่มีอาํ นาจรับรองที่ได้ออก
ให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่ งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และสําเนาภาพถ่ายบัตร
ประจําตัวประชาชน หรื อ บัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ี
อํานาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 นิติบุคคลสั ญชาติต่างด้ าว : ผูม้ ีอาํ นาจลงนามของนิ ติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่ อ พร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ใน
หนังสื อมอบฉันทะ และสําเนาภาพถ่ายที่ลงนามรับรอง หนังสื อเดินทาง ของผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น
 กรณี การใช้พิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกํากับไว้วา่
“ลายพิมพ์หวั แม่มือซ้ายของ ...............” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็ นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริ งของผูน้ ้ นั และต้อง
พิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่ งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ บัตร
ประจําตัวข้าราชการของพยานลงนามรับรองสําเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
 ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ถ้าผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง ผูถ้ ือหุ ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ หรื อเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เป็ นผู ้
ออกเสี ยงลงคะแนนแทนได้
 ผูถ้ ือหุ น้ ที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ โปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะที่ได้จดั ทําขึ้น และลง
นามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นไปยังสํานักเลขานุการบริ ษทั ฯ พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่ งถึง
บริ ษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน
กรณีการมอบฉันทะของผู้ถอื หุ้นทีเ่ ป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น ให้ แสดงเอกสาร ดังนี:้
เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
1) หนังสื อมอบฉันทะ ซึ่ งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผูม้ ี อํานาจกระทําการแทนของคัส
โตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบฉันนทะ และติดอากรแสตมป์ ครบถ้วนแล้ว
2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่ งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจ
กระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน
(Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผูม้ อบฉันทะมีอาํ นาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกต้อง
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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 และมีขอ้ ความ
แสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสื อมอบอํานาจมีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดิ นทาง(กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผูแ้ ทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ
ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริ ง หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริ ง หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
3.

กรณีผู้ถอื หุ้นถึงแก่ กรรม :

ให้ผจู้ ดั การมรดกเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทนโดยจะต้องมีเอกสารคําสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็ น
ผูจ้ ดั การมรดก ซึ่ งลงนามรับรองโดยผูม้ ีอาํ นาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

4.

กรณีผู้ถอื หุ้นเป็ นผู้เยาว์ :

ให้บิดา-มารดา หรื อผูป้ กครองตามกฎหมายเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่เข้าร่ วมประชุมแทน โดยจะต้อง
นําสําเนาทะเบียนบ้านของผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูเ้ ยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
5.

กรณีผู้ถอื หุ้นเป็ นผู้ไร้ ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ ความสามารถ :

ให้ผอู ้ นุบาลหรื อผูพ้ ิทกั ษ์เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคําสั่ง
ศาลแต่งตั้งให้เป็ นผูอ้ นุบาลหรื อผูพ้ ิทกั ษ์ ซึ่ งลงนามรับรองโดยผูม้ ีอาํ นาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติม
ด้วย
การลงทะเบียน
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ จะเปิ ดรับลงทะเบียนก่อนเริ่ มการประชุม 1 ชัว่ โมง หรื อตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป
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การออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสี ยงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิ ดเผย โดยให้นบั หุน้ หนึ่งหุน้ มีเสี ยงหนึ่งเสี ยง และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
นั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
- ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
- ในกรณี อื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรื อข้อบังคับบริ ษทั ฯ กําหนด ไว้แตกต่างจากกรณี ปกติ ก็ให้ดาํ เนินการให้
เป็ นไปตามที่กาํ หนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะต้องแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ในที่ประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- การออกเสี ยงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ หรื อแต่งตั้งกรรมการเข้า
ใหม่ บริ ษทั กําหนดให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการหรื อแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
2. การออกเสี ยงลงคะแนนในกรณี มอบฉันทะ ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงลงคะแนน ตามที่ผมู ้ อบฉันทะระบุ
ไว้ในหนังสื อมอบฉันทะเท่านั้น
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 11 / Attached Document No.11
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท / affix duty stamp 20 baht)

หนังสือมอบฉันทะ (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 ............................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
Amphur / Khet
Province
Postal Code
(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชันแนล
่
เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited
โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ สิน้ รวม ................................ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ...........................เสียง ดังนี้
Holding the total amount of
shares and having the right to vote equal to votes as follows:
หุน้ สามัญ ....................................... หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................... เสียง
Ordinary share
shares and having the right to vote equal to
votes
หุน้ บุรมิ สิทธิ .................................... หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................... เสียง
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........................................รหัสไปรษณีย์ ........................ หรือ
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........................................รหัสไปรษณีย.์ ......................... หรือ
Province
Postal Code
or
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจําปี 2560 ของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชันแนล
่
เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา
14.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชัน่ เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of
Shareholders 2017 of Nation International Edutainment Public Company Limited on April 25, 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.
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน้ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
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 บั มอบฉันทะ / Proxy
(........................................................)
ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(…...................................................)
ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(…...................................................)
หมายเหตุ / Remarks
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
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.
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สิ่งที่สง่ มาด้ วย 11 (Attached Document No. 11)
ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท (Affix duty stamp 20 baht)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)
เขียนที่
Written at
วันที่
Date
สัญชาติ.
nationality

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

(1)

ข้ าพเจ้ า.
I/We
อยู่บ้านเลขที่.
Address

(2)

เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
being a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม________________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
holding the total amount of
sharesand have the rights to vote equal to
votes as follows:
หุ้นสามัญ_____________________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
ordinary share
shares and have the right to vote equal to
votes
หุ้นบุริมสิทธิ__________________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
preference share
shares and have the right to vote equal to
votes
ขอมอบฉันทะให้
(ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทก็ได้ )
Hereby appoint
(The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy holder.)

(3)

1. ชือ่
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

หรือ
or

อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Age
years, residing at
ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

2
อําเภอ/เขต
Amphur/Khet

i

2. ชื่อ
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
Name
Age years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
Province
Postal Code
or
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2560 ของบริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม
ชัน้ 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชัน่ เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรื อที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders
2017 of Nation International Edutainment Public Company Limited on April 25, 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 may be postponed or changed.
(4) ข้ าพเจ้ าได้ มอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะในการเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้.I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows:
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกประการตามที่เห็นสมควร 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) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
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วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 และรั บรอง
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559

Agenda 1 To acknowledge and certify the minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholder held on April

25, 2016 and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016 held
on December 23, 2016.

 เห็นด้ วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัตแิ ละรั บรองผลการดําเนินงาน และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สําหรั บปี 2559
Agenda 2 To consider and approve the Company’s operating results and report by the company’s Board of Directors

for the year 2016

 เห็นด้ วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัตแิ ละรั บรองงบการเงินประจําปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
Agenda 3 To consider and approve the Company’s audited Balance Sheet Profit & Loss Statement for the year

ended December 31, 2016

 เห็นด้ วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตงิ ดจ่ ายเงินปั นผลสําหรั บผลการดําเนินงานประจําปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
Agenda 4 To consider and approve the omission of the dividend payment for the operating results of the year ended

December 31, 2016

 เห็นด้ วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
Agenda 5 To consider the election of directors in place of those retiring by rotation
 เห็นด้ วยกับการแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
Approve the election of the entire Board of Directors,

เสียง

 เห็นด้ วยกับการแต่งตังกรรมการรายบุ
้
คคล ดังนี ้
Approve the election of the individual directors as follows:
5.1 ชื่อกรรมการ
: นายสุพจน์ เพียรศิริ
Name of Director
: Mr. Supoth Piansiri
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
Approve
votes Disapprove
5.2 ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้ วย
Approve

: นางสาวเขมกร วชิรวราการ
: Ms. Kaemakorn Vachiravarakarn
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจําปี 2560
Agenda 6 To consider the remuneration of director for the year 2017
 เห็นด้ วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2560
Agenda 7 To consider and approve the appointment of Company’s auditors and the determination of audit fee for the Year
2017
 เห็นด้ วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes
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วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
Agenda 8 To consider other matters (if there are any)
 เห็นด้ วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่า การลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาเลือกลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้
ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่มีผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
Any business carried on by he proxy holder in the said meeting, except where the proxy holder does not vote as I/we
specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ...................................................................ผู้มอบฉันทะ
(...................................................................)
Signed
Appointer
ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................................)
Signed
Proxy
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นที่ระบุไว้ ในข้ อ (2) หรื อจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่าจํานวนที่ระบุไว้ ในข้ อ (2) ก็ได้
3. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
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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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 12
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