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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"
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บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
Nation International Edutainment Public Company Limited 

 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 และ 
  สาํเนารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 
 2. รายงานประจาํปี 2559 

3. นิยามกรรมการอิสระ 
4. บทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
5. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ 
6. ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 แทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ 
7. รายละเอียดเก่ียวกบัผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2560 
8. ขอ้บงัคบัของบริษทั หมวดท่ี 4 การจดัประชุมผูถื้อหุน้ 
9. เง่ือนไข หลกัเกณฑ ์และ วิธีปฏิบติั ในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
10. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
11. หนงัสือมอบฉนัทะ 
12. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

ดว้ยคณะกรรมการของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้
เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ในวนัองัคารท่ี 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร
มหาวิทยาลยัเนชัน่ เลขท่ี 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเร่ือง
ต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี  2559 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที ่25 เมษายน 2559  

และรับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 1/2559 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที ่23 ธันวคม 2559 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ไดจ้ดัข้ึนในวนัท่ี 25 เมษายน 2559 และ

การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 ไดจ้ดัข้ึนในวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2559 ทั้งน้ีไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าว
ให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมฯ ตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่รายงานดงักล่าวผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.nine.co.th เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบ
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รายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงไม่ปรากฏว่ามีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอ
แกไ้ขแต่อยา่งใด โดยมีสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
  ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า รายงานการประชุมดงักล่าว
ไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริงครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 พิจารณาอนุมติั
การรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
 
วาระที ่2 พจิารณาอนุมัตแิละรับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษทัฯ สําหรับปี 
2559   
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษทัฯ 
สําหรับปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2559 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ท่ีไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญ
ประชุมในคร้ังน้ี 
  ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 พิจารณาอนุมติัการรับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และรายงานคณะกรรมการบริษทัฯ 
สาํหรับปี 2559 

 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตแิละรับรองงบการเงนิประจําปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : งบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ไดผ้า่นการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดงัปรากฏในรายงานประจาํปี 2559 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ท่ีส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือ
เชิญประชุมแลว้  

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 พิจารณาอนุมติัการรับรองงบการเงินประจาํปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตงิดการจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจําปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หมวดท่ี  6  กาํหนดไวว้่า “ห้ามมิให้ประกาศอนุญาต
จ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล   
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นคร้ังคราวได ้เม่ือปรากฏแก่กรรมการว่า  บริษทัฯ มีกาํไร
พอสมควรท่ีจะกระทาํเช่นนั้นได ้ และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมผูถื้อหุ้น
คราวต่อไป”  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ คือไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษทัฯ)  
หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สาํรองตามกฎหมาย และสาํรองอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นและเหมาะสม   

นอกจากน้ี ตามมาตรา 115 ของพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) ไดก้าํหนดว่า 
การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร จะกระทาํมิได ้ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดท่ีขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิให้
จ่ายเงินปันผล  
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ความเห็นคณะกรรมการ : ตามมาตรา 115 ของพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
ไดก้าํหนดวา่ การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร จะกระทาํมิได ้ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดท่ีขาดทุนสะสม
อยู ่หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล ซ่ึงจากงบการเงินประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
แลว้ ปรากฏว่างบการเงินเฉพาะบริษทัมีผลขาดทุนสาํหรับรอบการดาํเนินงานประจาํปี 2559 คณะกรรมการของบริษทัฯ จึง
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 พิจารณาอนุมติังดการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงาน
ประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 
วาระที ่5  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี  18 กาํหนดว่าในการประชุมสามญัประจาํปีทุก
คร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ย 1 ใน 3 โดยอตัรา  ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ไดก้็
ใหอ้อกโดยจาํนวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน  3  ปัจจุบนั บริษทัฯ มีกรรมการทั้งส้ิน 7 ท่าน โดยในปี  2560 มีกรรมการท่ี
ออกตามวาระจาํนวน  2 ราย ดงัน้ี 

1) นายสมศกัด์ิ  เชียร์  จิระนคร  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2) นายสุพจน ์เพียรศิริ  กรรมการ 
ทั้งน้ีนายสมศกัด์ิ  เชียร์  จิระนคร ไดแ้จง้ความประสงคท่ี์จะไม่ต่อวาระการกลบัเขา้มาเป็นกรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบ ดงันั้นคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวเขมกร วชิรวราการ เขา้ดาํรงตาํแหน่งแทน   
นายสมศกัด์ิ  เชียร์  จิระนคร ท่ีมีความประสงคจ์ะไม่ต่อวาระกรรมการ โดยขอ้มูลรายละเอียดของกรรมการท่ีเสนอกลบัเขา้
เป็นกรรมการบริษทัฯ สืบต่อไปอีกวาระหน่ึงและกรรมการแต่งตั้งใหม่ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม 
เพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 5 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2560  ผ่านทางเวบ็ไซต์ของ 
บริษทัฯ ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ    

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาถึง
คุณสมบติัท่ีเหมาะสมของกรรมการซ่ึงประกอบดว้ย ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีครบวาระในคราวน้ีกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระใน
คราวน้ี 1 ท่าน ดงัน้ี  

1) นายสุพจน ์เพียรศิริ  กรรมการ 
และแต่งตั้ง นางสาวเขมกร วชิรวราการเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
            (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) 
 

วาระที ่6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ประจําปี 2560 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  บริษทัฯ พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 โดยเทียบเคียงกบั

ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 โดยใหจ่้ายค่าตอบแทนใหก้บั
ประธานกรรมการบริษทั ในอตัราเดียวกบัประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไดรั้บค่าตอบแทนใน
อตัราเดียวกบักรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร และกาํหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส 
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  ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญั    
ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี 2560 ในอตัราเดียวกนักบัปีก่อน  

ทั้งน้ี เพื่อเป็นการลดภาระค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดแ้สดงความจาํนง
ไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2560  ดงันั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 
2560  เฉพาะกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร (ในส่วนกรรมการท่ีเป็นพนกังานของ
บริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยซ่ึงดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในคณะกรรมการจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ) โดยกาํหนดการจ่ายเเป็น
รายไตรมาส ดงัน้ี 

ตาํแหน่ง อตัราค่าตอบแทนต่อท่าน อตัราค่าตอบแทนต่อท่าน 

 
ปี 2560 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2559 

ประธานกรรมการ* 400,000           400,000  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 400,000           400,000  
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

300,000 
200,000 

          300,000 
          200,000  

กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 200,000           200,000  

กรรมการบริหาร ไม่ไดรั้บค่าตอบแทน           200,000  
หมายเหตุ:  *ยกเวน้กรรมการท่ีเป็นพนกังานของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยซ่ึงดาํรงตาํแหน่งขา้งตน้จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีระบุไว ้

 
วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2560 
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 พิจารณาอนุมติัให้แต่งตั้ งผูส้อบบญัชีจากบริษทั          
เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2560 ของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1. นางสาวปัทมวรรณ วฒันกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9832 เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ   
ในปี 2560 เป็นปีท่ี 4 หรือ 

2. นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323  หรือ 
3. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4098  

 
ขอ้มูลและประวติัโดยสงัเขปของผูส้อบบญัชีขา้งตน้ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 

 
ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่านไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษทัฯ/ บริษทัย่อย/ ผูบ้ริหาร/          

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความ
คิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และมีผลการปฏิบติังานท่ีดีเป็นท่ีน่าพอใจ รวมถึงมีคุณสมบติัไม่ขดักบัหลกัเกณฑข์องตลาด
หลกัทรัพยฯ์  
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 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 พิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2560 ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย รวม 2 บริษทั 
เป็นเงิน 1,410,000.- บาท  

 สาํหรับค่าบริการอ่ืน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่มีการรับบริการอ่ืนจากสํานกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชี
สงักดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดัในรอบปีท่ีผา่นมา 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณากลัน่กรอง
การเลือกผูส้อบบญัชี ตลอดจนกาํหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 
2560 แต่งตั้งผูส้อบบญัชี สาํหรับปี 2560 และกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับปี 2560 ตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้  
(รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7)   
 
วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้โดยพร้อมเพรียงกนั ผูถื้อหุ้น
ท่านใดประสงคท่ี์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ีโปรดกรอกขอ้ความและ 
ลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะตามแนบ และนาํมามอบต่อประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษทัฯ ก่อนเร่ิมการประชุม 

 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 โดยคาํสัง่ประธานกรรมการ 
  
 
 
 นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท ์
 กรรมการผูจ้ดัการ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจําปี 2559 
ของ 

บริษทั เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที ่ 
 ประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมเอ ชั้น 27 อาคารอินเตอร์ลิงค ์เลขท่ี 1858/118-119 
ก.ม. 4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  
 
กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นายสุทธิชยั  แซ่หยุน่   กรรมการ และท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และกองบรรณาธิการ 
2. นายพนา จนัทรวิโรจน ์  กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
3. นายเสริมสิน  สมะลาภา  กรรมการ 
4. นายสมศกัด์ิ  เชียร์  จิระนคร  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายสุธีร์  จินตนานฤมิตร  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. ดร. ศนัธยา กิตติโกวิท   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
รวมแลว้มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 6 คน จากทั้งหมด 7 คน  
 
กรรมการบริษัทฯทีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวดวงกมล โชตะนา  ประธานกรรมการ 
 
ผู้บริหารระดบัสูงทีเ่ข้าร่วมประชุม  
1.  ดร.วงศสิ์ริ  มิยาจิ                 บรรณาธิการบริหาร 
2.  นายแสงชยั  ลีลานวลิขิต         ผูอ้าํนวยการ-ส่ือต่างประเทศ 
3. นางสาวฐิติกานต ์ ธนาโอฬาร  ผูอ้าํนวยการ-พฒันาธุรกิจ 
4. นางสาวบุญพา แซ่เบ ้                               ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ-ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
5. นายเลอสนัต ์พชัรพิชาญพงศ ์  ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
 
ผู้สอบบญัชีทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวปัทมวรรณ วฒันกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9832 
 
ทีป่รึกษากฎหมายเข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่าง ๆ  
1. นายอดิศร อรุณส่ง    บริษทั เภา แอนด ์แอสโซซิเอทส์ ลอว ์ออฟฟิช จาํกดั 
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ก่อนเร่ิมการประชุมตามกาํหนดวาระ  บริษทัฯ ช้ีแจงแนวปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 
เก่ียวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุ้นอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั ซ่ึงในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี บริษทัฯ มีแนว
ปฏิบติัดงัน้ี 

1.  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและเสนอวาระประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อ 
หุน้คร้ังน้ี โดยเสนอช่ือผา่นคณะกรรมการ ก่อนวนัประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ไดท่ี้ www.nine.co.th และนาํส่งรายละเอียดไดท้างไปรษณียถึ์งประธานคณะกรรมการบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2558 
ถึงวนัท่ี 29 มกราคม 2559 

ปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเพ่ิม 
วาระประชุมเขา้มา 

2.  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้จดัส่งคาํถามล่วงหนา้สาํหรับการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ผา่นทางเวบ็ไซต ์ 
www.nine.co.th หรือทางโทรสาร 0-2338-3938 ตั้งแต่วนัท่ี 18 มีนาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 เพื่อใหค้ณะกรรมการ
และฝ่ายบริหารไดร้วบรวมเตรียมช้ีแจงในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

      ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอคาํถามล่วงหนา้เขา้มาแต่อยา่งใด 
3.  บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเป็นผูรั้บ 

มอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ได ้กรรมการอิสระท่ีบริษทัฯ มอบหมายใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี คือ นายสมศกัด์ิ 
เชียร์ จิระนคร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซ่ึงประวติัโดยสังเขป ปรากฏตามเอกสารแนบในหนงัสือ
เชิญประชุม 

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

ขอ้ 40 “การประชุมให้เป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติให้
เปล่ียนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม” 

ขอ้ 42 “ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สีย 
เป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ” 

ขอ้ 43 “การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ย 
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี 
หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะกาํหนดไว”้  
 

สําหรับการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นในวนัน้ี ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ถา้ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด
คดัคา้นหรือเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ก็ใหถื้อว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัรับรองตามท่ีประธานเสนอ แต่ถา้วาระใดมีผูถื้อหุน้
ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ก็ขอให้ยกมือข้ึน ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง 
จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนท่ีได้แจกให้ท่านผูถื้อหุ้นตอนลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม โดยการทาํ
เคร่ืองหมายลงในบตัรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามกาํกบัในบตัรลงคะแนนดว้ยทุกคร้ัง จากนั้นเจา้หนา้ท่ีจะเก็บ
บตัรลงคะแนนเสียงเพื่อนาํไปตรวจนบัและรวบรวมคะแนนต่อไป ทั้งน้ีให้หมายรวมถึงผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง
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และโดยการมอบฉันทะ โดยประธานจะประกาศให้ท่านผูถื้อหุ้นทราบในแต่ละวาระ โดยผูถื้อหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบั
จาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่คือหน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสียง 

 
วิธีปฏิบติัดงักล่าวใชส้าํหรับทุกวาระ ยกเวน้วาระท่ี 5 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จะ

ใหท่ี้ประชุมใชว้ิธีลงคะแนนเสียงเพ่ือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบ เพื่อความโปร่งใส
และสอดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่ไดม้อบบตัรลงคะแนนให้แก่เจา้หนา้ท่ี จะนบัเป็นส่วนหน่ึงของคะแนนเสียงเห็นดว้ย  และเม่ือ

ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแลว้ ถือวา่การออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอนัส้ินสุด 
 
เร่ิมการประชุม 
 นายสมศกัด์ิ เชียร์ จิระนคร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม กล่าวเปิด
การประชุม และแถลงต่อท่ีประชุมวา่ จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัมีจาํนวนทั้งส้ิน 170,048,386 หุน้ มีผูถื้อหุน้
มาประชุมดงัน้ี 
- ผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง 11 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้22,444 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุน้ทั้งหมด  
- ผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมโดยการมอบฉนัทะ 20 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้130,681,364 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 76.85 ของหุน้ทั้งหมด 
- รวมผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 31 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้130,703,808 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 76.86 ของหุน้ทั้งหมด  
 ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจําปี 2558 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที ่28 เมษายน 2558 
 ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมว่า เลขานุการบริษทัได้จดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  2558  ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 และคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้งตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  จึง
ขอนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ดงัมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหนงัสือเชิญประชุมท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ 

 
ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

 
 ไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธาน จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระท่ี 1 
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี  28 
เมษายน 2558 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จาํนวน 130,703,808 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  
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วาระที ่2 พจิารณาอนุมัตแิละรับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และรายงานของคณะกรรมการของ 
บริษทัสําหรับปี 2558 
 ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และรายงานคณะกรรมการ
ของบริษทัฯ สาํหรับผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2558 ดงัมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 2558 ท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่ง
ใหแ้ก่ท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม  

ขอเชิญคุณพนา จนัทรวิโรจน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2558 ให้ผูถื้อหุ้น
รับทราบดงัน้ี   

ตามงบการเงินรวมของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย สาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีรายไดร้วม 227.62 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 13 เม่ือเทียบกบัปี 2557 ท่ีเท่ากบัจาํนวน 
261.36 ลา้นบาท สาเหตุจากการควบคุมการผลิตหนงัสือ ส่วนค่าใชจ่้ายรวม 245.97 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบัปี 
2557 ท่ีเท่ากบั 259.63 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตามในปีท่ีผ่านมา จากการท่ีบริษทัไดผ้ลิตรายการโทรทศัน์เพื่อออกอากาศในช่อง
ทีวีดิจิตอลของบริษทัในเครือ (ช่อง NOW 26) เน่ืองจากมีการแข่งขนักนัสูงในตลาดโฆษณาทีวีดิจิตอล ทาํให้รายไดจ้ากค่า
โฆษณาไม่ไดต้ามเป้าหมาย ส่งผลใหบ้ริษทัมีผลขาดทุนตามงบการเงินรวม 18.35 ลา้นบาท 

สาํหรับฐานะการเงิน ณ  ส้ินปี 2558 ตามงบการเงินรวม  มีสินทรัพยร์วม 659.40 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 7 เม่ือเทียบ
กบัปี 2557 ท่ีเท่ากบั 711.43 ลา้นบาท  มีหน้ีสินรวม 172.37 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 12 เม่ือเทียบกบัปี 2557 ท่ีเท่ากบั 195.17 
ลา้นบาท สาํหรับส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน 487.03 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 6 เม่ือเทียบกบัปี 2557 ท่ีเท่ากบั 516.26 ลา้นบาท  

 
ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
 

มีผูถื้อหุน้สอบถามดงัน้ี 
ตวัแทนอาสาพทิกัษ์สิทธิผู้ถอืหุ้น คุณอภชิาต ิศิลปอาชา   : จากเดิมท่ีผา่นมาบริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงาน แต่ปัจจุบนัมีกาํไร
ลดลง จนถึงปีปัจจุบนัท่ีมีผลการดาํเนินงานขาดทุน จึงขอทราบแนวทางการปรับปรุงผลการดาํเนินงานเพื่อให้บริษทัมีกาํไร
ในอนาคต 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ในปี 2559 บริษทัมีแผนในการปรับโครงสร้างของธุรกิจ และปรับกลยทุธ์การหารายไดใ้หม่ ท่ี
คาดวา่จะสามารถทาํใหบ้ริษทัมีผลการดาํเนินงานดีข้ึน ไดแ้ก่ 

1. โครงการการผลิตส่ือดิจิตอลร่วมกบักระทรวงศึกษาธิการ โดยการปรับรูปแบบการผลิตนิตยสาร Nation Junior จาก
การพิมพเ์ป็นเล่ม เปล่ียนเป็นระบบดิจิตอล เพื่อส่งให้ 2,000 โรงเรียน โดยคาดว่าจะมีนกัเรียนเขา้ถึงส่ือดงักล่าวไดป้ระมาณ 
500,000 คน เพื่อให้ใชใ้นการเรียนการสอน โดยไม่มีค่าใชจ่้าย ทั้งน้ีจะมีรายไดจ้ากผูส้นบัสนุนภาคเอกชน โดยคาดว่าจะเร่ิม
ในไตรมาส 2 

2. การปรับทีมงานผลิตรายการโทรทศัน์ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูช้มใหม้ากข้ึน เพื่อใหส้ามารถหารายไดโ้ฆษณา
ไดต้ามแผนท่ีวางไว ้ ในขณะท่ียงัคงภาพลกัษณ์ของความเป็น NINE TVไวไ้ด ้

3. ดา้นการเป็นตวัแทนจาํหน่าย การส่งเสริมการขาย  ตลอดจนการจดัส่งสินคา้ให้ลูกคา้ ผ่านระบบ Onlineโดยบริษทั
ไดส้ร้าง Application Creator  (เป็นแอพลิเคชัน่ใหบ้ริการทางออนไลน์บนมือถือ) ทาํใหบ้ริษทัสามารถนาํหนงัสือจากค่ายอ่ืน
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มาร่วมจาํหน่ายได ้เช่น  กลุ่มอมัรินทร์ สยามวิบูลยกิ์จ เอเชียบุ๊คส์ เป็นตน้ โดยคาดว่าธุรกิจน้ีจะขยายเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้บริษทั
น่าจะมีรายไดแ้ละกาํไรเพ่ิมข้ึน 
 
คุณตะวนั ทกัษณา ผู้ถอืหุ้นรายย่อย : แนวนโยบายในการดาํเนินธุรกิจของปี 2559 นอกจากทาํรายการโทรทศัน์ในทีวีดิจิตอล
ของเครือเนชัน่ และทาํหนงัสือใหก้บักระทรวงศึกษาธิการแลว้ บริษทัมีนโยบายในการเลือกพิมพห์นงัสือพอ็กเก็ตบุ๊คอยา่งไร 
และมีแนวนโยบายในการทาํหนงัสือดิจิตอล (E-Book) หรือไม่ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บริษทัยงัคงผลิตหนงัสือพอ็กเก็ตบุ๊คอยู่ แต่จะพิจารณาพิมพใ์นจาํนวนท่ีเหมาะสม เน่ืองจาก
แนวโนม้ความตอ้งการของตลาดท่ีลดลง ซ่ึงเห็นไดจ้ากร้านขายหนงัสือในต่างจงัหวดัหลายรายไดปิ้ดตวัลง หรือกลุ่มคา้ปลีก
สมยัใหม่ท่ีเปิดเป็นร้านยอ่ย หรือ OUTLET บางราย ไดปิ้ดบางร้านลง สาํหรับการทาํหนงัสือดิจิตอล (E-Book) บริษทัได้
จาํหน่ายผา่น Ookbee แต่ความตอ้งการของผูบ้ริโภคยงัคงนอ้ยอยู ่จึงยงัไม่มีรายไดใ้นส่วนน้ีมากนกั อยา่งไรก็ตาม บริษทัจะ
พยายามหาสินคา้ใหม่จากตลาดใหม่ ๆ มาจาํหน่ายเพิ่มเติม  

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม  ประธานจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาออกเสียง

ลงคะแนนในวาระท่ี  2 พิจารณาอนุมติัและรับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และรายงานคณะกรรมการของ
บริษทัสาํหรับปี 2558 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัและรับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และรายงานของคณะกรรมการ
ของบริษทัสาํหรับปี 2558 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย จาํนวน 130,704,508 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  

 
หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนเม่ือส้ินสุดวาระ 1 จาํนวน 1 ราย รวม 700 หุน้  
 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตแิละรับรองงบการเงนิประจําปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
  ประธานแถลงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้วา่ถูกตอ้ง ครบถว้น และ
เพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ดงัมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 2558 ท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่าน
พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
 

ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม  ประธานจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาออกเสียง

ลงคะแนนในวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัและรับรองงบการเงินประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัและรับรองงบการเงินประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย จาํนวน 130,704,108 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9997  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  
งดออกเสียง จาํนวน 400 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0003  

 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตจ่ิายเงนิปันผล สําหรับผลการดาํเนินงานประจําปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

ประธานแถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัหมวดท่ี 6 กาํหนดไวว้่า “ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล 
นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือมติของคณะกรรมการ กรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลคณะกรรมการอาจ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นคร้ังคราวได ้เม่ือปรากฏแก่กรรมการว่า บริษทัฯ มีกาํไรพอสมควรท่ีจะกระทาํ
เช่นนั้นได ้และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป” ซ่ึงบริษทัฯ 
มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ) หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคล สาํรองตามกฎหมาย และสาํรองอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นและเหมาะสม ทั้งน้ี อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงได ้
โดยข้ึนอยูก่บัความจาํเป็นและเหมาะสมภายใตเ้ง่ือนไขท่ีการดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อผูถื้อหุน้ 

 
จากผลการดาํเนินงานในปี 2558 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปี 2558 จาํนวน 4.69 ลา้น

บาท คิดเป็นกาํไร 0.028 บาทต่อหุ้น  คณะกรรมการบริษทัฯ ได้พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงาน
ประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ให้กบัผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.022 บาท รวมเป็นเงิน 3.74 ลา้นบาท คิดเป็นร้อย
ละ 86.18 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการโดยบริษทัฯ ไดก้าํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 10 
พฤษภาคม 2559 (Record Date) และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ข) (“พรบ. หลกัทรัพยฯ์”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 
และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2559 
  
 ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น  
 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม  ประธานจึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาออกเสียง
ลงคะแนนในวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี ส้ินสุด  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 ส้ินสุด ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จาํนวน 130,704,508 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  
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วาระที ่5 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมวา่  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 18 กาํหนดวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี

ทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้
กใ็หอ้อกโดยจาํนวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯ มีกรรมการทั้งส้ิน 7 ตาํแหน่ง โดยในปี 2559 มี
กรรมการท่ีออกตามวาระจาํนวน 2 ตาํแหน่ง ดงัน้ี 

1) นางสาวดวงกมล โชตะนา กรรมการและประธานกรรมการ 
 2) นายพนา จนัทรวิโรจน ์  กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่ มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อรับการ
คดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2558 ถึงวนัท่ี 29 มกราคม 2559 ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ซ่ึงผล
ปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่นางสาวดวงกมล โชตะนา 
และนายพนา จนัทรวิโรจน ์เป็นผูมี้ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และท่ีผา่นมา ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบและเป็นไปตามกรอบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี อนัสร้างคุณประโยชนแ์ก่การดาํเนินกิจการของบริษทัฯ 
ดงันั้น บริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ท่ีครบวาระในคราวน้ีกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่ง
อีกวาระหน่ึง  ซ่ึงประวติักรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนงัสือเชิญประชุมท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหท่้าน 
ดงันั้น บริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ต่งตั้งกรรมการท่ีครบวาระในคราวน้ี 2 ท่าน กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่ง
อีกวาระหน่ึง  

 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น  
 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  ประธานจึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงมติ
เพื่ออนุมติัแต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ท่ีครบวาระในคราวน้ีกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง ทั้งน้ี เพื่อความโปร่งใสและ
เป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล และขอเกบ็บตัรลงคะแนนทุกใบ 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอก
ฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี  
1) นางสาวดวงกมล โชตะนา   

เห็นดว้ย จาํนวน 130,704,508 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  

2) นายพนา จันทรวโิรจน์ 
เห็นดว้ย จาํนวน 130,704,508 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  
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วาระที ่6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัประจําปี 2559 
ประธานแถลงต่อท่ีประชุมว่า  บริษทัฯ มีนโยบายกาํหนดให้คณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูท้าํหน้าท่ีพิจารณา

กลัน่กรองการสรรหากรรมการและการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั และค่าตอบแทนถวัเฉล่ียตามขนาดธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั รวมถึงพิจารณา
จากการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกาํไรของบริษทัฯ ซ่ึงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 มีรายละเอียด
ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหท่้าน 

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 รวมจาํนวน 2,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนสาํหรับตาํแหน่งประธานกรรมการ
บริษทัฯ จะเป็นอตัราเดียวกนักบัประธานกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะเป็นอตัรา
เดียวกนักบักรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร ซ่ึงมีกาํหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส 

 
ตาํแหน่ง อตัราค่าตอบแทนต่อท่าน อตัราค่าตอบแทนต่อท่าน 

 
ปี 2559 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2558 

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

กรรมการบริหาร 200,000           200,000  
 
ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น  

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความคิดเห็น ประธานจึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนใน

วาระท่ี 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัประจาํปี 2559 ทั้งน้ีวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของเสียงท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉนัท ์ซ่ึงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จาํนวน 130,704,508 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  
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วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2559 

ประธานแถลงต่อท่ีประชุมว่า  คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออนุมติัแต่งตั้งบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดย 

1. นางสาวปัทมวรรณ วฒันกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9832 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯในงบ 
 การเงินของบริษทัในปี 2559 เป็นปีท่ี 3 หรือ 

2. นายวินิจ  ศิลามงคล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3378 หรือ 
3. นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323  หรือ 
4. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4098  

 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2559 โดยผูส้อบบญัชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ 
บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นใหญ่ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ
และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และบุคคลทั้ง 4 มีคุณสมบติัไม่ขดักบัหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ อีก
ทั้ง ท่ีผา่นมามีผลการปฏิบติังานเป็นท่ีน่าพอใจ 

สาํหรับค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2559 ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย รวม 3 บริษทั เป็นเงิน 
1,590,000 บาท (ลดลงจากปีท่ีผา่นมาจาํนวน 50,000 บาท) 

 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น  
มีผูถื้อหุน้สอบถามดงัน้ี 
ตวัแทนอาสาพทิกัษ์สิทธิผู้ถอืหุ้น คุณอภชิาต ิศิลปอาชา   : สาเหตุท่ีค่าสอบบญัชีปี 2559 เทียบกบัค่าสอบบญัชีปี 2558 มี
จาํนวนลดลง 
คุณบุญพา ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน : ค่าสอบบญัชีลดลงจากปีท่ีแลว้จาํนวน 50,000 บาท เน่ืองจากมีการ
ยกเลิกบริษทัยอ่ย 1 แห่ง คือ บริษทั ไนน ์บีไบร์ท จาํกดั  

 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระ
ท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจาํปี 2559 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งนางสาวปัทมวรรณ วฒันกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9832และ/หรือ 
นายวินิจ  ศิลามงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3378 และ/หรือ นายวีระชยั รัตนจรัสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 
และ/หรือ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4098 แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2559 โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รวม 3 บริษทั เป็น
จาํนวนเงิน 1,590,000.- บาท ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จาํนวน 130,708,508 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  

หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนเม่ือส้ินสุดวาระ 6 จาํนวน 1 ราย รวม 4,000 หุน้  
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วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 

มีผู้ถอืหุ้นสอบถามดงันี ้
ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คุณอภิชาติ ศิลปอาชา : สอบถามว่า การท่ีบริษทัเขา้ร่วมนโยบายโครงการต่อตา้นธุรกิจ
คอร์รัปชัน่ของสถาบนั IOD และไดแ้สดงเจตนารมณ์แลว้ อยากทราบความคืบหนา้ของโครงการน้ี  
คุณพนา จันทรวโิรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บริษทัไดก้าํหนดแผนงานเขา้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นทุจริต (CAC) โดยขณะน้ีอยู่ระหว่างปรับปรุงขอ้มูลบางส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์ตามหลกัเกณฑ ์โดยจะยื่น
เอกสารขอรับรองต่อคณะกรรมการแนวร่วมฯ ภายในกลางปี และคาดว่าจะไดรั้บการอนุมติัรับรองเขา้เป็นสมาชิกภายในส้ิน
ปีน้ี   

นอกจากน้ีบริษทัไดก้าํหนดหลกัสูตรอบรมเก่ียวกบัจริยธรรม ไวเ้ป็นหลกัสูตรหน่ึงในแผนฝึกอบรมประจาํปี  เพ่ือให้
ความรู้ และสร้างความตระหนักในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างต่อเน่ือง และปีน้ีบริษทัได้มีการทบทวนและ
ปรับปรุง“นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี” และ “คู่มือจริยธรรมฯ” เพื่อใหส้อดคลอ้งตามเกณฑ ์CG ใหม่ของ IOD และตาม
เกณฑ์ของ CAC และจะจดัพิมพคู่์มือจริยธรรมฯ แจกจ่ายให้กบัพนกังานทุกคน เพื่อสามารถศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้
ตลอดเวลา 
 
 ไม่มีเร่ืองอ่ืนใดเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ประธานฯ  กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุม 

 
เลิกประชุมเม่ือเวลา  15.00 น. 
 
 

ลงช่ือ………………………………… กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
                 นายพนา จนัทรวิโรจน ์
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที ่1/2559 

ของ 
บริษทั เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

 

เวลาและสถานที ่ 
 ประชุมเม่ือวนัท่ี 23ธนัวาคม2559 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลยัเนชัน่ เลขท่ี 1854 ก.ม.4.5 
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
 

ก่อนเร่ิมการประชุม นายปรัชญา อรเอก (“ผูด้าํเนินการประชุม”) แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ เน่ืองจากปัจจุบนัตาํแหน่ง
ประธานกรรมการของบริษทัฯ ว่างลง และบริษทัฯ ไม่มีรองประธานกรรมการจึงไม่มีผูท้าํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นสําหรับการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ัง ท่ี 1/2559 ดงันั้น จึงขอให้ นางสาวปุณณภา ทองทวีพรรณ เลขานุการบริษทัฯ 
(“เลขานุการบริษทัฯ”) เป็นตวัแทนของบริษทัฯ ในการแถลงขอ้มูลเบ้ืองตน้ใหท่ี้ประชุมทราบ 

นางสาวปุณณภา ทองทวีพรรณ เลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่าจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของ
บริษทัมีจาํนวนทั้งส้ิน 170,048,386หุน้ มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี  

 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง 19 ราย  
นบัจาํนวนหุน้ได ้10,346 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุน้ทั้งหมด  
 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมโดยการมอบฉนัทะ 18 ราย  
นบัจาํนวนหุน้ได ้123,270,582 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 72.49 ของหุน้ทั้งหมด  
 

รวมผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 37 ราย  
นบัจาํนวนหุน้ได ้123,280,928 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 72.50 ของหุน้ทั้งหมด  

 

 ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  
 

กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 
7. นายสมศกัด์ิ  เชียร์  จิระนคร  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายสุธีร์  จินตนานฤมิตร  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
9. ดร. ศนัธยา กิตติโกวิท   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
รวมแลว้มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 3 คน จากทั้งหมด 7 คน 
 
ทีป่รึกษากฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นายวิทยา แกว้กงัสดาล    
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สําหรับการประชุมคร้ังน้ี ก่อนท่ีจะเร่ิมการประชุมตามกาํหนดวาระ  ผูด้าํเนินการประชุมได้ช้ีแจงระเบียบการ
ประชุม และวิธีปฏิบติัต่างๆในการพิจารณาแต่งตั้งประธานในท่ีประชุมดงัน้ี 

 
1. ระเบียบวิธีการลงคะแนนในการเลือกตั้งประธานในท่ีประชุมและการดาํเนินการประชุม 

(1) ระเบียบวิธีลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัฯ หมวดท่ี 4 “การ
ประชุมผูถื้อหุน้” ขอ้ 40, ขอ้ 41ม ขอ้ 42 และขอ้ 43 ซ่ึงไดแ้นบในหนงัสือเชิญประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้แลว้ ดงัน้ี 

- ขอ้ 40.การประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะ
มีมติใหเ้ปล่ียนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมครบถว้นแลว้ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบั
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด อาจขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ี
กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมได ้

 

- ขอ้41“ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดถ้า้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม” 

 

- ขอ้ 42 “ในการประชุมผูถื้อหุน้ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้” 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจาก

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
 

- ขอ้ 43“การออกเสียงลงมติใดๆหรือการอนุมติักิจการใดๆในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี
หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะกาํหนดไวห้รือในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของ
จาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” 
 

2. การพิจารณาเสนอช่ือผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นประธานในท่ีประชุม 
- ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาร่วมประชุม เสนอช่ือตนเอง หรือเสนอช่ือผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะรายอ่ืน

ซ่ึงอยูใ่นท่ีประชุม และผูน้ั้นตอ้งใหค้วามยนิยอมในการเสนอช่ือต่อท่ีประชุม  เพื่อพิจารณาแต่งตั้งโดยมติของท่ีประชุมใหเ้ขา้
ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมสาํหรับการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 ของบริษทัฯ   

- หลงัจากท่ีปิดรับการเสนอช่ือจะให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะมีการเสนอช่ือผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบ
ฉนัทะเพียงท่านเดียว หรือมากกว่า 1 ท่าน โดยใชบ้ตัรลงคะแนนในวาระท่ี 1 ตามท่ีผูเ้ขา้ประชุมไดรั้บในขณะลงทะเบียนเขา้
ร่วมประชุม 
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3. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการลงมติแต่งตั้งประธานในท่ีประชุม ดงัน้ี 
- ให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทาํเคร่ืองหมายกากบาท หรือ เคร่ืองหมาย ถูก ลงในบตัรลงคะแนนในวาระท่ี 1 

ตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ 
- ในกรณีท่ีต้องการลงคะแนนให้แก่บุคคลใด ให้การทาํเคร่ืองหมายหน้าช่อง เห็นด้วยในบตัรลงคะแนนตาม

หมายเลขประจาํตวัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าว และลงช่ือในบริเวณท่ีเวน้ว่างไว ้โดยบริษทัจะแสดงรายละเอียด
ของหมายเลขประจาํตวัของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือใหแ้ต่งตั้งเป็นประธานในท่ีไวบ้นหนา้จอภาพ  

- ในกรณีท่ีมีผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ผูถื้อหุ้นจะลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ
เพียงคนเดียวคนใดคนหน่ึง หรือหลายคนกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

- ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่เห็นด้วยกับบุคคลท่ีได้รับเสนอช่ือ หรือไม่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนสามารถทาํ
เคร่ืองหมายในช่อง “ไม่เห็นดว้ย”  หรือ “งดออกเสียง” และลงช่ือในบริเวณท่ีเวน้วา่งไวใ้นบตัรลงคะแนน  

- กรณีท่ีมีการแกไ้ขการออกเสียง ใหขี้ดฆ่าเคร่ืองหมายเดิมท่ีทาํไว ้และลงช่ือกาํกบัทุกคร้ัง 
- การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาํโดยเปิดเผย หน่ึงหุน้นบัเป็นหน่ึงเสียง   
- การเก็บบตัรลงคะแนนในวาระท่ี 1จะเรียกเก็บบตัรลงคะแนนแยกเป็นคราวๆ ตามประเภทของการออกเสียง โดย

เร่ิมเก็บบตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียง “เห็นดว้ย” ก่อน เม่ือ เรียบร้อยแลว้ จะเก็บบตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียง “ไม่เห็น
ดว้ย”ทั้งหมดและหลงัจากนั้น จึงจะเกบ็บตัรลงคะแนนของวาระท่ี 1 ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดเป็นลาํดบัสุดทา้ย 
 

4. การตรวจนบัและรวบรวมคะแนน   
- มติของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
- ใหถื้อวา่ท่ีประชุมมีมติเลือกบุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดเป็นประธานในท่ีประชุมและถา้มีผูไ้ดรั้บคะแนนเสียง

เท่ากนั ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกประธานในท่ีประชุมจากบุคคลท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัดงักล่าวใน
คราวเดียวกนัอีกคร้ัง  

- ใหบุ้คคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุด เขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม 
 

5. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่ได้มอบบตัรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าท่ีจะถือว่าเป็นการงดออกเสียง และเม่ือประกาศผลการ
ลงคะแนนเสียงแลว้ ถือวา่การออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอนัส้ินสุด  

 
6. การลงคะแนนท่ีถือวา่เป็นโมฆะ และเป็นบตัรเสียและบริษทัจะนบัคะแนนเป็นการงดออกเสียงดงัน้ี 

1)  บตัรลงคะแนนท่ีมีการทาํเคร่ืองหมายเกินกวา่หน่ึงช่อง 
2)  บตัรลงคะแนนท่ีไม่ไดท้าํเคร่ืองหมายใดๆ หรือไม่ลงช่ือ 
3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั หรือไม่ไดแ้สดงเจตนาใด ๆ 
4) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือช่ือกาํกบั 

 
 หลงัจากช้ีแจงระเบียบการประชุม และวิธีปฏิบติัต่างๆ ในการพิจารณาแต่งตั้งประธานในท่ีประชุมเรียบร้อยแลว้  
ผูด้าํเนินการประชุมไดเ้ขา้สู่วาระท่ี 1   
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วาระที ่1 พจิารณาอนุมัตแิต่งตั้งประธานในทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นสําหรับการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที ่1/2559 
ผูด้าํเนินรายการ ขอให้ท่ีประชุมเสนอช่ือผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีมาเขา้ร่วมประชุม เพื่อเขา้รับการพิจารณา

แต่งตั้งให้ปฏิบติัหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมโดยขอให้ผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไดรั้บการเสนอช่ือและยินยอม ติดต่อ
กบัเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร 

นายแสงชยั ลีลานวลิขิต ผูถื้อหุ้นของบริษทั เสนอให้ นายวิฑูร พึงประเสริฐผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น ทาํหนา้ท่ี
เป็นประธานในท่ีประชุม  

เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบเอกสารประจาํตวัของ นายวิฑูร พึงประเสริฐแลว้พบวา่เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผู ้
ถือหุน้ของบริษทัถูกตอ้ง 

และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด เสนอช่ือผูท่ี้จะปฏิบติัหนา้ท่ีประธานเพ่ิมเติม จึงปิดรับการเสนอช่ือผูด้าํเนินการประชุมสรุป
รายช่ือของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอใหป้ฎิบติัหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม ดงัน้ี 

1. นายวิฑูร พึงประเสริฐ 

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผูด้าํเนินรายการจึงขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
แต่งตั้งประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้สาํหรับการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้ง 
นายวิฑูร พึงประเสริฐ ผูรั้บมอบฉนัทะ เป็นประธานในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 123,270,565 99.96 

ไม่เห็นดว้ย - - 

งดออกเสียง 52,567 0.04 

 
หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน จาํนวน 3 ราย รวม 42,204 หุน้  
 

จากการท่ี นายวิฑูร พึงประเสริฐ  ผูรั้บมอบฉนัทะ ไดรั้บมติจากผูถื้อหุน้ดว้ยเสียงขา้งมากในวาระ 1 จึงปฏิบติัหนา้ท่ี
เป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) และดาํเนินการประชุมตั้งแต่วาระท่ี 2 เป็นตน้ไป โดยช้ีแจงดงัน้ี 

ประธานฯ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า จากการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี ไดจ้ดัข้ึนตามกฎหมายเพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนตาํแหน่งกรรมการท่ีวา่งลง และประธานในท่ีประชุมมีหนา้ท่ีตอ้งควบคุม
การประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั  
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ดงันั้น จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะดาํเนินการประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมเท่านั้น  รวมถึง
กรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะมีขอ้สงสยัหรือประสงคจ์ะสอบถาม ใหส้อบถามเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระท่ีเหลืออยู่
เท่านั้น 

 
วาระที่2พจิารณาอนุมัติเลอืกตั้งกรรมการจํานวน 4 ตําแหน่งเพือ่เข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการแทนตําแหน่งกรรมการที่ว่าง
ลงของบริษทั 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหผู้ด้าํเนินการประชุม ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการเลือกตั้งคณะกรรมการในวาระน้ี  

ผูด้าํเนินการประชุม ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า  ปัจจุบนัตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ว่างลงจาํนวน 4 ตาํแหน่งจนเหลือนอ้ย
กว่าจาํนวนท่ีจะสามารถจดัประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ได ้ตามมาตรา 83 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 
ซ่ึงบญัญติัวา่  

“ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงจนเหลือนอ้ยกว่าจาํนวนท่ีจะเป็นองคป์ระชุม ใหก้รรมการท่ีเหลืออยูก่ระทาํการในนาม
ของคณะกรรมการไดแ้ต่เฉพาะการจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตาํแหน่งท่ีวา่งทั้งหมดเท่านั้น 

การประชุมตามวรรคหน่ึง ให้กระทาํภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัท่ีจาํนวนกรรมการว่างลงเหลือนอ้ยกว่าจาํนวนท่ีจะเป็น
องคป์ระชุม บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนตามวรรคหน่ึงอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน” 

บริษัทฯ โดยนายสมศักด์ิ เชียร์ จิระนคร กรรมการท่ีเหลืออยู่ของบริษัท ได้ดําเนินการในนามของคณะกรรมการ 
บริษทัฯ จดัให้มีการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ในวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 ตามท่ีกฎหมายกาํหนด แต่ปรากฏว่า มี 
ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะร่วมเขา้ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุม ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 103 และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงระบุว่าในการประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งมีจาํนวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจาํนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย 
หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และจาํนวนหุ้นจะตอ้งนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ จึงจะเป็นองคป์ระชุม ดงันั้นบริษทัฯ จึงไดมี้การนดัประชุมใหม่อีกคร้ังในวนัน้ี 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือของบุคคลท่ีจะเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ  ตาม
หลกัเกณฑแ์ละรายละเอียดท่ีไดแ้จง้ต่อผูถื้อหุน้ผา่นทางช่องทางการส่ือสารของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผู ้
ถือหุ้นคร้ังท่ี  1/2559 ( ท่ี เ ล่ือนมา)  ภายในวันท่ี  20 ธันวาคม  2559 เพื่อพิจารณาและนําเสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญ 
ผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 ในวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2559  

ปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณาแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ จาํนวนทั้งส้ิน 4 
ราย  และบริษทัฯ ไดต้รวจสอบประวติัเบ้ืองตน้แลว้ เห็นวา่เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัในการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ   
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ผูด้าํเนินการประชุม ช้ีแจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ดงัน้ี 
1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาํโดยเปิดเผย หน่ึงหุน้นบัเป็นหน่ึงเสียง  
2) ลงคะแนนเลือกผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือตามรายช่ือดงักล่าว โดยใชบ้ตัรลงคะแนนในวาระท่ี 2  
- ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการ และผูถื้อหุน้จะออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ีถือยูท่ ั้งหมด  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ย
เพียงใดไม่ได ้

- ผูถื้อหุ้นท่านหน่ึงจะลงคะแนนให้แก่ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการเพียงท่านเดียว หรือหลายท่านก็ได ้โดย
การทาํเคร่ืองหมาย กากบาท หรือ เคร่ืองหมายถูกในช่อง “เห็นดว้ย” ตามบตัรลงคะแนนท่ีมีช่ือของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือท่ี
ประสงคจ์ะเลือกและลงช่ือในบริเวณท่ีเวน้วา่งไว ้ 

- ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่เห็นด้วยกับบุคคลท่ีได้รับเสนอช่ือ หรือไม่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน สามารถทาํ
เคร่ืองหมายในช่อง “ไม่เห็นดว้ย”  หรือ “งดออกเสียง” และลงช่ือในบริเวณท่ีเวน้วา่งไวใ้นบตัรลงคะแนน 

- กรณีท่ีมีการแกไ้ขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าเคร่ืองหมายเดิมท่ีทาํไว ้และลงช่ือกาํกบัทุกคร้ัง 
3) เจา้หนา้ท่ีจะเกบ็บตัรลงคะแนนทั้งหมด เพื่อนาํไปตรวจนบั รวบรวมคะแนนและประกาศผลการลงคะแนน 
4) การลงคะแนนท่ีถือวา่เป็นโมฆะ และเป็นบตัรเสียและบริษทัจะนบัคะแนนเป็นการงดออกเสียง 
5) ตาํแหน่งกรรมการท่ีวา่งลงทั้งส้ิน 4 ตาํแหน่งเรียงตามลาํดบัของวาระท่ีเหลืออยูจ่ากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 

(1) ตาํแหน่งท่ีวา่งลงตาํแหน่งท่ี 1 ของ นางสาวดวงกมล โชตะนา ซ่ึงมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเหลืออยู ่ 
2 ปี 4 เดือน  

(2) ตาํแหน่งท่ีวา่งลงตาํแหน่งท่ี 2 ของ นายพนาจนัทรวิโรจน ์ซ่ึงมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเหลืออยู ่
2 ปี 4  เดือน 

(3) ตาํแหน่งท่ีวา่งลงตาํแหน่งท่ี 3 ของ นายสุทธิชยั แซ่หยุน่ ซ่ึงมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเหลืออยู ่1 ปี  4  เดือน 
(4) ตาํแหน่งท่ีวา่งลงตาํแหน่งท่ี 4 ของ นายเสริมสิน สมะลาภา ซ่ึงมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเหลืออยู ่ 4  เดือน 

 

โดยผลของการลงคะแนนแต่งตั้งบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุด จะเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการท่ีว่างลงในตาํแหน่งท่ี 1 และไดรั้บการแต่งตั้งตามลาํดบัลงมาจนครบ 4 ตาํแหน่งขา้งตน้ กรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการ
เลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินกวา่ 4 ราย ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด  

 
ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเลือกตั้ง

กรรมการจาํนวน 4 ตาํแหน่งเพ่ือเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นกรรมการแทนตาํแหน่งกรรมการท่ีวา่งลงของบริษทั 
 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเลือกตั้งกรรมการจาํนวน 4 รายซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลาํดบั

เพื่อเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นกรรมการแทนตาํแหน่งกรรมท่ีวา่งลงของบริษทัฯ ดงัน้ี 
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2.1 นายเทพชัย  แซ่หย่อง  เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนตําแหน่งท่ีว่างลงของ  นางสาวดวงกมล  
โชตะนาโดยท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 123,272,972 99.96 

ไม่เห็นดว้ย - - 

งดออกเสียง 50,160 0.04 

 

2.2 นางสาวณัฐวรา  แสงวารินทร์  เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนตําแหน่งท่ีว่างลงของ  นายพนา  
จนัทรวิโรจนโ์ดยท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 123,272,972 99.96 

ไม่เห็นดว้ย - - 

งดออกเสียง 50,160 0.04 

 
2.3 นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ เขา้ดํารงตาํแหน่งกรรมการแทนตาํแหน่งท่ีว่างลงของ นายสุทธิชัย 

แซ่หยุน่ โดยท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 123,272,972 99.96 

ไม่เห็นดว้ย - - 

งดออกเสียง 50,160 0.04 
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2.4 นายสุพจน์ เพียรศิริ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนตาํแหน่งท่ีว่างลงของ นายเสริมสิน สมะลาภา โดยท่ี
ประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 123,272,972 99.96 

ไม่เห็นดว้ย - - 

งดออกเสียง 50,160 0.04 

 
วาระที3่พจิารณาอนุมัตแิก้ไขอาํนาจกรรมการ 
 

ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้าํเนินการประชุม ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ี 

ผูด้าํเนินการประชุม ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการพน้สภาพกรรมการของกรรมการผูมี้อาํนาจลง
นามของบริษทัฯ ตามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวต่้อกระทรวงพาณิชยใ์นปัจจุบนัและการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ของบริษทัฯ ดงั
รายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 2 สามารถมีอาํนาจกระทาํการแทนบริษทัได ้  

จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 ใหพ้ิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมอาํนาจกรรมการของบริษทั
ฯ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 30 ดงัน้ี  

อาํนาจกรรมการเดิม “นายเสริมสิน สมะลาภา นางสาวดวงกมล โชตะนา นายพนา จันทรวิโรจน์ กรรมการสองใน
สามคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราสาํคัญของบริษทั” 

อาํนาจกรรมการใหม่ “กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราสาํคัญของบริษทั” 

ผูด้าํเนินรายการช้ีแจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนแกไ้ขอาํนาจกรรมการดงัน้ี 
1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาํโดยเปิดเผย หน่ึงหุน้นบัเป็นหน่ึงเสียง  

2) ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะใชบ้ตัรลงคะแนนในวาระท่ี 3โดยทาํเคร่ืองหมายกากบาท หรือเคร่ืองหมายถูกในช่อง 
“เห็นดว้ย”  “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ช่องใดช่องหน่ึงเท่านั้น และลงช่ือในบริเวณท่ีเวน้ว่างไวก้รณีท่ีมีการแกไ้ขการ
ออกเสียง โปรดขีดฆ่าเคร่ืองหมายเดิมท่ีทาํไว ้และลงช่ือกาํกบัทุกคร้ัง 

3) เจา้หนา้ท่ีจะเกบ็บตัรลงคะแนนทั้งหมด เพื่อนาํไปตรวจนบั รวบรวมคะแนน และประกาศผลการลงคะแนน 

4) การลงคะแนนท่ีถือวา่เป็นโมฆะ และเป็นบตัรเสียและบริษทัจะนบัคะแนนเป็นการงดออกเสียง 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแกไ้ขอาํนาจกรรมการ 
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแกไ้ข
อาํนาจกรรมการ จาก “นายเสริมสิน สมะลาภา นางสาวดวงกมล โชตะนา นายพนา จนัทรวิโรจน์ กรรมการสองในสามคนน้ี
ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษทั” เป็น “กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญั
ของบริษทั” ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จํานวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 123,275,516 99.96 

ไม่เห็นดว้ย - - 

งดออกเสียง 47,616 0.04 

 
 ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมหากท่านใดมีขอ้เสนอนะเพ่ิมเติม สามารถแสดงความคิดเห็นได ้
 

คุณฮ้ังใช้  อัคควัสกุล ตัวแทนสมาคมผู้ถือหุ้นไทย เสนอแนะคณะกรรมการชุดใหม่ ท่ีเพิ่งไดรั้บการแต่งตั้งตามมติ
ของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ีว่าจากวิกฤตของกลุ่มเนชั่นท่ีได้คล่ีคลายลงด้วยเหตุผลของความถูกตอ้งและการ
ปกป้องบริษทั ในฐานะท่ีตนเองเป็นสมาชิกของชมรมผูถื้อหุน้ไทยและมีส่วนร่วมในการปกป้องกลุ่มเนชัน่ เน่ืองจากประสงค์
ให้ส่ือสารมวลชนควรมีอิสระในการนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารและขอให้ผูบ้ริหารใหม่ของกลุ่มเนชัน่ช่วยกนัดาํรงสถานภาพ
ความเป็นส่ือสารมวลชนอย่างมีจริยธรรม เพื่อให้ประชาชนไดบ้ริโภคข่าวสารท่ีถูกตอ้ง และขอให้กาํลงัใจคณะกรรมการท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ ใหต้ั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ท่ี และคาดหวงัวา่บริษทัจะไม่ประสบปัญหาเช่นเดิมอีกในอนาคต  
 
 ประธานฯ ขอบคุณคุณฮั้งใชท่ี้ใหค้าํแนะนาํกบัคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

 
 หลงัจากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ ท่ีประชุมจึงกล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ ผูรั้บมอบฉนัทะ และ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนท่ีมาประชุมในวนัน้ี และกล่าวปิดการประชุม เวลา 14.30 น.  

 
 

ลงช่ือ………..........……………… ประธานในท่ีประชุม 
                 นายวิฑูร พึงประเสริฐ 

 
 
ลงช่ือ………….........…………….………เลขานุการบริษทั              
 (นางสาวปุณณภา ทองทวีพรรณ) 
                  ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม      
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย  3 

นิยามกรรมการอสิระ 
 

กรรมการอิสระ  คือ  กรรมการท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการกิจการของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม มีความเป็นอิสระ
จากผูถื้อหุน้ใหญ่ และ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไม่มีความสมัพนัธ์อนัอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน 

ทั้งน้ีนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ เท่ากบัขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของสาํนกังาน กลต.และตลาดหลกัทรัพย ์ฯ 
  
คุณสมบตักิรรมการอสิระ 

1.     ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทั
ท่ีเก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ีใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์องกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ท่ีปรึกษาด้านอ่ืนใดท่ีได้รับ
ผลตอบแทนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั  ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้ง ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ    
 3. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางการคา้ ทางธุรกิจ ส่วนไดเ้สียทางการเงินหรือผลประโยชน์
อ่ืนๆ ในการบริหารจดัการ ทั้งในทางตรงหรือทางออ้มกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม   ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคย
เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม      
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อน
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
 4. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่ นอ้งและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีไดรั้บ
การเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  
 5. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่ทาํการเป็นตวัแทนอย่างเปิดเผยหรืออยา่งไม่เปิดเผยของกรรมการบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ใดซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผูถื้อหุน้ใดของบริษทัฯ 
 6. กรรมการอิสระจะตอ้งทาํหนา้ท่ีและใชว้ิจารณญาณของตน โดยไม่ไดรั้บอิทธิพลจากกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือญาติ 
 7. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของนิติบุคคลท่ี
เป็นสํานกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
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 8. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา
กฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทั
ใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็น
นิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
 9. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
 10. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย  4 

บทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีค่วามรับผดิชอบดงันี ้
1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจาํปี) ท่ีถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ 

อยา่งเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
2. สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกยา้ย     
เลิกจา้ง หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบการประเมินความเส่ียง การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
4. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้ งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระและกําหนดค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ  

ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการตรวจสอบ  ขอบเขต  แนวทาง  แผนงาน และปัญหาท่ี
พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นท่ีผูส้อบบญัชีเห็นว่าเป็นสาระสาํคญั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดย  
ไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน            
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้ งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทาํรายการดังกล่าว         
อยา่งถูกตอ้งครบถว้น ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ 

7. จดัทาํรายงานผลการกาํกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ         
ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง  ครบถว้น  เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ      
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 
 ความเห็นเก่ียวกบัระบบบริหารความเส่ียงของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  
 หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
 ความเห็นเก่ียวกบัรายงานท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 ความเห็นชอบหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
 รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 จากคณะกรรมการบริษทัฯ 

8.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ในการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯโดยตรงและ
คณะกรรมการของบริษทัฯ ยงัคงมีความรับผดิชอบในการดาํเนินงานของบริษทัฯ ต่อบุคคลภายนอก 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีสอดส่องดูแล   ฝ่ายจดัการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อการจดัเตรียมงบการเงินของบริษทัฯ และ
ผูส้อบบญัชีภายนอกมีหน้าท่ีตรวจสอบงบการเงินดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบ
ร่วมกนัว่า ฝ่ายจดัการ ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีภายนอกมีทรัพยากรและเวลา     ตลอดจนขอ้มูลความรู้เร่ืองบญัชี 
การตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯ มากกวา่คณะกรรมการตรวจสอบ 
ฉะนั้นบทบาทการสอดส่องดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ไดใ้ห้ประกนัเป็นพิเศษในงบการเงินและขอ้มูลการเงินท่ี
บริษทัฯ นาํเสนอใหก้บัผูถื้อหุน้และบุคคลอ่ืนๆ 
 
ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ มีอาํนาจในการแกไ้ข เปล่ียนแปลง นิยามและคุณสมบติัของกรรมการอิสระ และคุณสมบติั 
ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือ บทบญัญติัของกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย  5 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหากรรมการ 
 
การสรรหากรรมการ 
 
 คณะกรรมการบริษทัฯมีความเห็นวา่การสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับกิจการ
เป็นเร่ืองสาํคญั บริษทัฯ มีนโยบายกาํหนดใหค้ณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูท้าํหนา้ท่ีพิจารณากลัน่กรองการสรรหา
กรรมการและการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเอง ซ่ึงคณะกรรมการไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยมีเกณฑก์าร
พิจารณากลัน่กรองอยา่งละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั และ
ค่าตอบแทนถวัเฉล่ียตามขนาดธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกาํไรของ
บริษทัฯ ประกอบการพิจารณา โดยจะเป็นผูท้าํหนา้ท่ีเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการบริษทัฯ และ
กรรมการอิสระ จากนั้นประธานกรรมการเป็นผูเ้สนอรายช่ือบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ และกรรมการอิสระ ต่อ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา 
 
 ในปี 2560  บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย  เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการได ้โดยเสนอช่ือ
ผา่นคณะกรรมการบริษทัฯ ก่อนวนัประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้  คือ ตั้งแต่วนัท่ี  5 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 
2560 พร้อมขอ้มูลประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัและการใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ  
ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 
ประกอบการพจิารณาในวาระที ่5  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
                                                              

 

ช่ือ นายสุพจน ์เพียรศิริ                                  
ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลอืกตั้ง กรรมการ 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการ 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 23 ธ.ค. 2559 
อายุ 48  ปี 
การศึกษา - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (การสอบบญัชี) เกียรตินิยมอนัดบั 2  

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
-  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย : หลกัสูตร บทบาทหนา้ท่ีและทกัษะของ  
  การเป็นกรรมการบริษทั (DCP) รุ่นท่ี 150/2554 
- Affiliate Pac Rim Group  : หลกัสูตร  “ The 7 Habits of Highly  Effective  People ”  
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั : หลกัสูตร  “ Strategy  
   Management Program ” รุ่นท่ี 1/2554 
- สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์: หลกัสูตร CFO Current Issues for 2015 

การอบรมปี 2559 -  Update มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี12 (TAS) เร่ืองภาษีเงินได ้(ปรับปรุงปี 2557) 

-  การจดัทาํงบกระแสเงินสด (ภาคปฏิบติั) 

-  ทาํความเขา้ใจร่าง TFRS9, TAS32, TFRS7, TFRIC16 และ TFRIC19.  
การดาํรงตาํแหน่งใน 
บริษทัจดทะเบยีน 
(3 บริษทั) 

2555 - ปัจจุบนั 
2559 - ปัจจุบนั 
2559 - ปัจจุบนั 
2559 - ปัจจุบนั  

ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี บมจ.เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
กรรมการ บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
กรรมการ บมจ. เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ 
กรรมการ บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอืน่ 
ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 
(10 บริษทั, 1 มหาวทิยาลยั) 

2553 - ปัจจุบนั 
2555 - ปัจจุบนั 
2556 - ปัจจุบนั 
2557 - ปัจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
2557 – 2559 
2558 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 

กรรมการ  บจก.คมชดัลึก มีเดีย และบจก.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย 
กรรมการ บจก.แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง 
กรรมการ บจก.ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) 
กรรมการ บจก.เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์
กรรมการ บจก.โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วิส 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลยัเนชัน่ 
กรรมการ บจก. เนชัน่ คิดส์ และบจก. เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์
กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ มหาวิทยาลยัเนชัน่ 
กรรมการ บจก. เอน็เอม็แอล 
กรรมการ บจก. เนชัน่ ย ู
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 
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การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีม่ี 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไม่มี- 

จํานวนหุ้นทีถ่อืครอง  
ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม  2559 

5,000 หุน้ 

การเป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร / ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่
ของบริษทั/ บริษทัย่อย 

-ไม่มี- 

การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนีก้บั บริษทั / 
บริษทัใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม / หรือนิติ
บุคคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง ในปัจจุบนัในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา 
1.  เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน
ประจาํ 

มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ในกลุ่ม บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
ดงัน้ี 
กรรมการ - บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
กรรมการ - บมจ. เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ 
กรรมการ - บจก.คมชดัลึก มีเดีย และบจก.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย 
กรรมการ - บจก.แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง 
กรรมการ - บจก.ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) 
กรรมการ - บจก.เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์
กรรมการ - บจก.โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วิส 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลยัเนชัน่ 
กรรมการ - บจก. เนชัน่ คิดส์ และบจก. เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์
กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ มหาวิทยาลยัเนชัน่ 
กรรมการ - บจก. เอน็เอม็แอล 
กรรมการ - บจก. เนชัน่ ย ู

2.  เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ  -ไม่มี-   
 

 
จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี  2559 

จํานวนปีทีเ่คยดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
ถงึวนัที ่31 ธันวาคม  2559 

จํานวนคร้ังทีเ่ข้าประชุมในปี  2559 

คณะกรรมการ สามัญผู้ถอืหุ้น วสิามัญผู้ถอืหุ้น 
9 วนั  

(ไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 23 ธ.ค. 2559) 
1/1 - - 
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ช่ือ นางสาวเขมกร วชิรวราการ 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลอืกตั้ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อายุ 41  ปี 

 
การศึกษา - ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (M.B.A.),  

University of Hawaii at Manoa, U.S.A.     
- ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต ภาคภาษาองักฤษ (B.B.A.) , คณะพาณิชยศาสตร์และ 
การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์        
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย : Director Accreditation Program  
   (DAP) รุ่นท่ี 113/2557   
- สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ : ความทา้ทายของ 
   กรรมการตรวจสอบกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของบริษทัจดทะเบียน 

การอบรมปี 2559 - 
การดาํรงตาํแหน่งใน 
บริษทัจดทะเบยีน 
(- บริษทั) 

2556 – 2559 
 
2547 – 2554 
 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
เลขานุการบริษทัและผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายกลยทุธ์และวางแผน
ทางการเงิน บริษทั แนเชอรัล พาร์ค จาํกดั (มหาชน)  
 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอืน่ 
ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 
(1 บริษทั) 

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

ผูช่้วยผูส้อบบญัชี บริษทั สาํนกังาน เอสจีวี ณ ถลาง จาํกดั 
(ปัจจุบนั KPMG) 
ปรึกษาอาวโุส ดา้นการฟ้ืนฟกิูจการ บริษทัท่ีปรึกษาธุรกิจ  
อินทนนน ์จาํกดั (Andersen Thailand ปัจจุบนั KPMG) 
ท่ีปรึกษาอาวโุส ดา้นการฟ้ืนฟกิูจการ บริษทั เฟอร์เรียร์  
ฮอดจส์นั จาํกดั  (Ferrier Hodgson ปัจจุบนั Baker Tilly) 
กรรมการ บริษทั ไอ ดู ไอเดีย จาํกดั 
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ประกอบการพจิารณาในวาระที ่5  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
                                                              

 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีม่ี 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไม่มี- 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมในคร้ังนี ้ -ไม่มี- (ยกเวน้วาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ) 
จํานวนหุ้นทีถ่อืครอง  
ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม  2559 

- หุน้ 

การเป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร / ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่
ของบริษทั/ บริษทัย่อย 

-ไม่มี- 

การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนีก้บั บริษทั / 
บริษทัใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม / หรือนิติ
บุคคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง ในปัจจุบนัในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา 
1.  เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน
ประจาํ 

-ไม่มี- 

2.  เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ  -ไม่มี-   
3.  มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจ 
มีผล ทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ 

-ไม่มี- 
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เอกสารแนบวาระที ่7 
 รายละเอยีดผู้สอบบัญชี ประจําปี  2560 

 

ประจําปี  2559 ประจําปี  2560 
(ปีทีเ่สนอ) 

KPMG PHOOMCHAI AUDIT CO., LTD. 
บริษัท เคพเีอม็จี ภูมไิชย สอบบัญชี จํากดั 

KPMG PHOOMCHAI AUDIT CO., LTD. 
บริษัท เคพเีอม็จี ภูมไิชย สอบบัญชี จํากดั 

1.  Ms. Patamavan Vadhanakul          CPA Registration No. 9832 
     นางสาวปัทมวรรณ วฒันกลุ 
2.  Mr. Winid  Silamongkol                CPA Registration No. 3378 
     นายวนิิจ  ศิลามงคล 
3.  Mr. Veerachai Ratanajaratkul        CPA Registration No. 4323 
    นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ 
4.  Ms.Vannaporn Jongperadechanon CPA Registration No. 4098 
     นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์
 
โดยนางสาวปัทมวรรณ วฒันกลุ เป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงนามรับรอง
ในงบการเงินของบริษทัฯ เป็นปีที ่3 
 
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีสาํหรับบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
รวม 3 บริษทั เป็นเงิน  1,460,000 บาท   
 
 
สําหรับค่าบริการอ่ืน  บริษทัฯ และบริษทัย่อย ไม่มีการรับบริการ
อ่ืนจากสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั  บุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสํานักงานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชี
สังกดัในรอบปีท่ีผา่นมา 

1.  Ms. Patamavan Vadhanakul          CPA Registration No. 9832 
     นางสาวปัทมวรรณ วฒันกลุ 
2.  Mr. Veerachai Ratanajaratkul        CPA Registration No. 4323 
    นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ 
3.  Ms.Vannaporn Jongperadechanon CPA Registration No. 4098 
     นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์
 
 
 
โดยนางสาวปัทมวรรณ วฒันกลุ เป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงนามรับรอง
ในงบการเงินของบริษทัฯ เป็นปีที ่4 
 
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีสาํหรับบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
รวม 2 บริษทั เป็นเงิน  1,410,000 บาท   
 
 
สําหรับค่าบริการอ่ืน  บริษทัฯ และบริษทัย่อย ไม่มีการรับบริการ
อ่ืนจากสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั  บุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสํานักงานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชี
สังกดัในรอบปีท่ีผา่นมา 
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เอกสารแนบวาระที ่7 
รายละเอยีดผู้สอบบัญชี ประจําปี  2560 

 
 

ข้อมูลทัว่ไป  
 ช่ือ – นามสกลุ :   นาวสาวปัทมวรรณ วฒันกลุ  
 สญัชาติ :   ไทย  
สถานท่ีทาํงาน :   บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั   
ระยะเวลาท่ีทาํงานกบับริษทั : 24 ปี  
ตาํแหน่งหนา้ท่ีในบริษทั :  กรรมการบริหาร, ตรวจสอบบญัชี  
  
การศึกษา  
- ปริญญาโทดา้นการบริหารจดัการความเส่ียง (Risk Management)   
 University of Southampton ประเทศองักฤษ  
- ปริญญาโทดา้นการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
- ปริญญาตรีดา้นการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
  
สมาชิกในองค์กรวชิาชีพ  
- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี  
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.)  
  
ประสบการณ์ในการทาํงาน  
 - กรรมการบริหาร, ตรวจสอบบญัชี – บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั  
- ประกอบวิชาชีพตั้ง แต่ปี 2536  
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย  8 

ข้อบังคบัของบริษัท เนช่ัน  อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์  จํากดั (มหาชน) 
หมวดที ่4 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
ขอ้ 35.  การประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ให้จดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งสํานกังานใหญ่ของบริษทัฯ หรือจงัหวดัใกลเ้คียง 

หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกาํหนด 
ขอ้ 36.  ให้มีการประชุมผูถื้อหุน้อย่างนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง การประชุมเช่นว่าน้ีให้เรียกว่า “ประชุมสามญั” การประชุมสามญั

ดงักล่าวให้จดัให้มีข้ึนภายในส่ี (4) เดือนภายหลงัวนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัฯ การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนๆ 
ใหเ้รียกวา่ “ประชุมวิสามญั”  คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุน้
ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในหา้ (1/5) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือจาํนวนผูถื้อหุน้ไม่นอ้ย
กวา่ยีสิ่บหา้ (25) คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ (1/10) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดเขา้ช่ือ
กนัทาํหนงัสือในฉบบัเดียวกนัร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นก็ได ้โดยในหนงัสือร้องขอนั้นจะตอ้ง
ระบุว่าใหเ้รียกประชุมเพ่ือการใดไวใ้หช้ดัเจน คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายใน หน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
หนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 37.  ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ี
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผู ้
ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาคาํ
บอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลา
สาม (3) วนัติดต่อกนั 

ขอ้ 38.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีจาํนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ายีสิ่บ
หา้ (25) คนหรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม 
(1/3) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ 
การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ใหน้ดัประชุม
ใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ เจ็ด (7) วนัก่อน วนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่
จาํเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 39.  ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นจะมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบ
ฉนัทะจะตอ้งทาํเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ และทาํตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดักาํหนด 
โดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการกาํหนดไว ้ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะ
เขา้ประชุม และอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปน้ี 

  ก. จาํนวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่
  ข. ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 
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  ค. คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ขอ้ 40. การประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติให้

เปล่ียนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม เม่ือท่ี
ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมครบถว้นแลว้ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด อาจขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ี
กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมได ้
 ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม หรือเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ
เพิ่มเติมไม่เสร็จ และจาํเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมกาํหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป 
และใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ย
กวา่เจด็ (7) วนัก่อนการประชุม ทั้งน้ีใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัก่อน
วนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

ขอ้ 41.  ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่อาจปฏิบติั
หนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่
ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

ขอ้ 42.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ
ในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

ขอ้ 43.  การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี 
หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะกาํหนดไว ้หรือในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี 
(3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
 การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทัฯ 
 การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญั การมอบหมาย 

ให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัฯ หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงค์จะแบ่งกาํไร
ขาดทุนกนั 

 การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
 การเพ่ิมทุนและการลดทุน 
 การออกหุน้กู ้
 การควบบริษทัฯ หรือการเลิกบริษทัฯ  
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 9 

เงื่อนไข หลกัเกณฑ์ และวธีิปฏิบัต ิ
ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 
1. กรณเีข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

- ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบตัรประจาํตวัประชาชนฉบบัจริง หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการ

ฉบบัจริงเพ่ือลงทะเบียน 

- ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติต่างดา้ว โปรดแสดงบตัรประจาํตวัคนต่างดา้ว หรือ หนงัสือเดินทาง หรือเอกสารท่ี

ใชแ้ทนหนงัสือเดินฉบบัจริงเพ่ือลงทะเบียน 

- กรณีมีการแกไ้ขช่ือ-ช่ือสกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

2. กรณมีอบฉันทะ 

- ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ โดยเขา้ร่วมประชุม และ

ออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

- ผูม้อบฉนัทะอาจแสดงความประสงคท่ี์จะออกเสียงลงคะแนนแยกไดใ้นแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นดว้ยไม่เห็น

ดว้ย หรืองดออกเสียง โดยกาํหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเพ่ือให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ

ประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 

- ให้ผูรั้บมอบฉันทะส่งหนงัสือมอบฉันทะไวต่้อประธานท่ีประชุมและ/หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากประธานก่อนเวลา

ประชุม โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบขอ้ความท่ีสาํคญั ผูม้อบฉนัทะตอ้งลง

นามกาํกบัไวทุ้กแห่ง 

- หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

เอกสารทีต้่องใช้ในการมอบฉันทะ 

กรณผู้ีมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย :  
ภาพถ่ายบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการ ของผูม้อบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดย 
ผูม้อบฉนัทะ 

กรณผู้ีมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว :  
ภาพถ่ายใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว หรือ หนงัสือเดินทางหรือเอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินทางของผูม้อบฉนัทะพร้อม  
ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
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กรณผู้ีมอบฉันทะเป็นนิตบุิคคล : 

 นิติบุคคลสัญชาติไทย : สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย ์ หรือหน่วยงานท่ีมีอาํนาจรับรองท่ีไดอ้อก
ใหไ้ม่เกิน 6 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้นๆ และสาํเนาภาพถ่ายบตัร
ประจาํตวัประชาชน หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้
อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลท่ีไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยกรรมการดงักล่าว 

 นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลจะตอ้งลงลายมือช่ือ พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ใน
หนงัสือมอบฉนัทะ และสาํเนาภาพถ่ายท่ีลงนามรับรอง หนงัสือเดินทาง ของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น 

 กรณีการใชพ้ิมพล์ายน้ิวมือแทนการลงลายมือช่ือใหพ้ิมพล์ายน้ิวหวัแม่มือซา้ยและเขียนขอ้ความกาํกบัไวว้า่ 
“ลายพิมพห์วัแม่มือซา้ยของ ...............” และตอ้งมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพน้ิ์วมืออนัแทจ้ริงของผูน้ั้น และตอ้ง

พิมพล์ายน้ิวมือต่อหนา้พยาน ซ่ึงพยานตอ้งลงลายมือช่ือรับรองและตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ บตัร

ประจาํตวัขา้ราชการของพยานลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งแนบไปพร้อมกนัดว้ย 

 ในการประชุมผูถื้อหุ้น ถา้ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถื้อหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใด
บุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผู ้
ออกเสียงลงคะแนนแทนได ้

 ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคใ์หก้รรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะท่ีไดจ้ดัทาํข้ึน และลง
นามครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์กล่าวขา้งตน้ไปยงัสาํนกัเลขานุการบริษทัฯ พร้อมเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยส่งถึง
บริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนการประชุมอยา่งนอ้ย 1 วนั 

 
กรณกีารมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้นทีเ่ป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น ให้แสดงเอกสาร ดงันี:้ 

เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดยีน (Custodian) 
1) หนงัสือมอบฉนัทะ ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูมี้ อาํนาจกระทาํการแทนของคสั

โตเดียน (Custodian) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 
2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
3) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจ

กระทาํการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของคสัโตเดียน 
(Custodian) ซ่ึงลงนามในฐานะผูม้อบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํการแทนคสัโตเดียน (Custodian) 

4) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายขุองผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือรับรอง
สาํเนาถูกตอ้ง 
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เอกสารหลกัฐานจากผู้ถอืหุ้นทีเ่ป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ 
1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
2) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความ

แสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบอาํนาจมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 
1) สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง(กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายขุองผูแ้ทนนิติบุคคล และลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

เอกสารหลกัฐานจากผู้รับมอบฉันทะ 
ให้แสดงบตัรประจาํตวัประชาชนฉบบัจริง หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายขุองผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
 
3. กรณผู้ีถอืหุ้นถงึแก่กรรม : 
ให้ผูจ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทนโดยจะตอ้งมีเอกสารคาํสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็น
ผูจ้ดัการมรดก ซ่ึงลงนามรับรองโดยผูมี้อาํนาจ อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมมาแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 
 
4. กรณผู้ีถอืหุ้นเป็นผู้เยาว์ :  

ใหบิ้ดา-มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้เขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้ง
นาํสาํเนาทะเบียนบา้นของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

5. กรณผู้ีถอืหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ :  

ให้ผูอ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสารคาํสั่ง
ศาลแต่งตั้งใหเ้ป็นผูอ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษ ์ซ่ึงลงนามรับรองโดยผูมี้อาํนาจ อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมมาแสดงเพ่ิมเติม
ดว้ย 

การลงทะเบยีน 
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุม 1 ชัว่โมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป 
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การออกเสียงลงคะแนน   
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาํโดยเปิดเผย โดยใหน้บัหุน้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้

นั้น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
- ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน

เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
- ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และหรือขอ้บงัคบับริษทัฯ กาํหนด ไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ  ก็ใหด้าํเนินการให้

เป็นไปตามท่ีกาํหนดนั้น โดยประธานในท่ีประชุมจะตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

- การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ หรือแต่งตั้งกรรมการเขา้
ใหม่  บริษทักาํหนดใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนน ตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบุ
ไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น  
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 11 / Attached Document No.11 
 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  / affix duty stamp 20 baht) 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
Proxy Form A 

       เขยีนที ่................................................... 

       Written at 

วนัที ่............. เดอืน ................... พ.ศ. ........ 

       Date             Month               Year 
 

 (1) ขา้พเจา้ .............................................................................................. สญัชาต.ิ.............................  
                 I / We                                                                                Nationality 
อยูบ่า้นเลขที ่..................................... ถนน .................................................ตําบล / แขวง....................................... 
Residing at                                  Road                                        Tambol / Khwaeng 
อาํเภอ / เขต ..................................... จงัหวดั ............................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 
Amphur / Khet                             Province                                  Postal Code    

 (2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)         
                Being a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited 
โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม ................................ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ...........................เสยีง ดงัน้ี  
Holding the total amount of                           shares and having the right to vote equal to votes as follows: 
หุน้สามญั ....................................... หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ...................................  เสยีง 
Ordinary share                          shares   and having the right to vote equal to                      votes 
หุน้บุรมิสทิธ ิ.................................... หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ...................................  เสยีง 
Preferred share                        shares  and having the right to vote equal to                      votes 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้   
      Hereby appoint                                                                                                           
 (1) ...................................................................................................... อาย ุ...................... ปี 
                               age                   years 
อยูบ่า้นเลขที ่................ ถนน ........................... ตาํบล / แขวง .......................... อาํเภอ / เขต ........................ 
Residing at                 Road                     Tambol / Khwaeng             Amphur / Khet                                             
จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย ์........................ หรอื 
Province                               Postal Code                      or   
 (2) ...................................................................................................... อาย ุ...................... ปี 
                               age                    years 
อยูบ่า้นเลขที ่................ ถนน ........................... ตาํบล / แขวง .......................... อาํเภอ / เขต ........................ 
Residing at                 Road                     Tambol / Khwaeng             Amphur / Khet                                             
จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย.์.........................  หรอื 
Province                              Postal Code                         or  
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คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผู้
ถอืหุ้นประจําปี 2560 ของบรษิทั เนชัน่ อนิเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) ในวนัที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 
14.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 7 อาคารมหาวทิยาลยัเนชัน่ เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา 
กรงุเทพมหานคร 10260 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
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. 
 
 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by 
myself/ourselves. 

     
    ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
             (......................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy  
            (........................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy  
             (…...................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy  
             (…...................................................) 
 
หมายเหตุ / Remarks   
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถ
แบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
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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สิ่งท่ีสง่มาด้วย 11 (Attached Document No. 11) 
 ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท (Affix duty stamp 20 baht)                   

  
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.) 
 

 เขียนท่ี     
 Written at 
 

                                วนัท่ี     เดือน    พ.ศ.   
                                 Date   Month   Year 

(1)   ข้าพเจ้า.        สญัชาติ.                               
I/We               nationality      

            อยู่บ้านเลขท่ี.            
Address          

              
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จาํกัด (มหาชน) 

being a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited  
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม________________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                                         เสียง ดงันี ้holding the total amount of        sharesand have the rights to vote equal to         votes as follows: 
  หุ้นสามญั_____________________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                        เสียง  
      ordinary share          shares and have the right to vote equal to                    votes 

 หุ้นบริุมสิทธิ__________________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                  เสียง 
      preference share     shares and have the right to vote equal to                        votes 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้ (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้) 
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy holder.) 

 

 

1.  ชือ่                                                                อายุ          ปี อยูบ่า้นเลขที ่                                                      2                   
Name                                                         Age         years, residing at                                          
ถนน                           ตาํบล/แขวง                   อาํเภอ/เขต                  
Road                                                          Tambol/Khwaeng                      Amphur/Khet                           i       
จงัหวดั                หรือ   
Province                             or 
 

2.  ช่ือ          อาย ุ         ปี อยู่บ้านเลขท่ี                                        
Name                                 Age        years, residing at      
ถนน         ตําบล/แขวง          อําเภอ/เขต                     
Road       Tambol/Khwaeng      Amphur/Khet   
จงัหวดั           รหสัไปรษณีย์              หรือ 
Province    Postal Code        or 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2560 ของบริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) ในวนัท่ี 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุ 
ชัน้ 7 อาคารมหาวิทยาลยัเนชัน่ เลขท่ี 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป
ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

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)  ข้าพเจ้าได้มอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี.้- 

I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows: 
 (ก)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกประการตามท่ีเห็นสมควร หรือ 

(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate 
in all respects,  or 

       (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2559 และรับรอง
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 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. 

       เห็นด้วย            เสียง    ไม่เห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    

วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตแิละรับรองผลการดาํเนินงาน และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สาํหรับปี 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 
       เห็นด้วย            เสียง    ไม่เห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตแิละรับรองงบการเงนิประจาํปีสิน้สุด 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 
       เห็นด้วย            เสียง    ไม่เห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    
 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปีสิน้สุด 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 
       เห็นด้วย            เสียง    ไม่เห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    

วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
Agenda 5 To consider the election of directors in place of those retiring by rotation  
 

 เห็นด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ    เสียง 
 Approve the election of the entire Board of Directors, 

 เห็นด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการรายบคุคล ดงันี ้
 Approve the election of the individual directors as follows: 
 5.1 ช่ือกรรมการ  : นายสพุจน์ เพียรศิริ 
                     Name of Director : Mr. Supoth Piansiri   
                เห็นด้วย            เสียง    ไม่เห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
                     Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    
                
 5.2 ช่ือกรรมการ  : นางสาวเขมกร วชิรวราการ 
                     Name of Director : Ms. Kaemakorn Vachiravarakarn 
                เห็นด้วย            เสียง    ไม่เห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
                     Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    

วาระที่ 6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจาํปี 2560 
Agenda 6 To consider the remuneration of director for the year 2017 
 
       เห็นด้วย            เสียง    ไม่เห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes  

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจาํปี 2560 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of Company’s auditors and the determination of audit fee for the Year 

2017 
 
       เห็นด้วย            เสียง    ไม่เห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes  
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วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 8 To consider other matters (if there are any) 
 
       เห็นด้วย            เสียง    ไม่เห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes  
                
              

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่ การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการ
พิจารณาเลือกลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้
ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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. 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีมีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ
ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

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. 

ลงช่ือ...................................................................ผู้มอบฉนัทะ 
(...................................................................) 

Signed               Appointer 
 
ลงช่ือ...................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (....................................................................) 
Signed                                                                Proxy 

 
หมายเหตุ 
1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบง่แยก

จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2.    ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีระบไุว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นน้อยกวา่จํานวนท่ีระบไุว้ในข้อ (2) ก็ได้ 

3. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
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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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 ในงานประชุมสามัญผูหุนประจำป 2560"


