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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

ของ 

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เวลาและสถานที่  

 ประชุมเม่ือวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854 

ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
 

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายพนา จันทรวิโรจน์   ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายวรพจน์ จรรย์โกมล   กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน 
3. นายบัณฑิต จิรานภาพันธ์ุ  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นายสมชาย  มีเสน   กรรมการ 
7. นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์  กรรมการ 

รวมแล้วมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 7คน 
 

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม  
1. นางสาวพิมพิมล คงเกรียงไกร  บรรณาธิการ 
2. นายแสงชัย  ลีลานวลิขิต  ผู้อ านวยการ-สื่อต่างประเทศ 
3. นางสาวฐิติกานต์  ธนาโอฬาร  ผู้อ านวยการ-พัฒนาธุรกิจ 
4. นางสาวบุญพา แซ่เบ้   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ-ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
 

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวปัทมวรรณ  วัฒนกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9832 
 

 

ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่าง ๆ  

1. นายไกรสร  มีสมงาม    บริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิซ จ ากัด 
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ก่อนเริ่มการประชุมตามก าหนดวาระ  บริษัทฯ ชี้แจงแนวปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ 

บริษัทฯ เก่ียวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งน้ี  

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติดังน้ี 
 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและเสนอวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2561 ครั้งน้ี โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการ ก่อนวันประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์

โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nine.co.th และน าส่งรายละเอียดได้ทางไปรษณีย์ถึงประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่

วันที ่20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ

เพิ่มวาระประชุม 
 

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ 

www.nine.co.th หรือทางโทรสาร 0-2338-3904 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 เพื่อให้

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอค าถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด 

3.  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็น

ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งน้ี คือ 

นายบัณฑิต จิรานภาพันธ์ุ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ่งประวัติโดยสังเขป ปรากฎตามเอกสาร

แนบในหนังสือเชิญประชุม 

4. ระเบียบวิธีลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 4 

“การประชุมผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่ข้อ 40 ข้อ 42 และข้อ 43 ซึ่งได้แนบในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว 

ดังน้ี 

ข้อ 40 “การประชุมให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมี

มติให้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” 

ข้อ 42 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้

เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

กรรมการ” 
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ข้อ 43 “การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน

ข้อบังคับน้ี หรือกรณีอื่นตามท่ีกฎหมายจะก าหนดไว้” 

 

ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่น  ให้ถือว่าที่

ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองตามท่ีประธานเสนอ แต่ถ้าวาระใดมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยกมือ

เพื่อแสดงความประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าว โดยใช้วิธีลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นเม่ือลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม โดยการท าเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนให้

ตรงตามวาระพร้อมลงนามก ากับในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง จากน้ันเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อน าไป

ตรวจนับและรวบรวมคะแนน ทั้งน้ี ให้หมายรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดย

ประธานจะประกาศให้ทราบในแต่ละวาระ ทั้งน้ี ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือหน่ึงหุ้นเท่ากับ

หน่ึงเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ จะนับเป็นส่วนหน่ึงของคะแนนเสียงเห็นด้วย   

วิธีปฏิบัติดังกล่าวใช้ส าหรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 4 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตาม

วาระ จะให้ท่ีประชุมใช้วิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ เพื่อความ

โปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 

5. การลงคะแนนที่ถือว่าเป็นโมฆะ และเป็นบัตรเสียและบริษัทฯ จะนับคะแนนเป็นการงดออกเสียงดังน้ี 

1)  บัตรลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหน่ึงช่อง 

2) บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้ท าเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ลงชื่อ 

3) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือไม่ได้แสดงเจตนาใด ๆ 

4) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือชื่อก ากับ 
 

เริ่มการประชุม 

นายพนา จันทรวิโรจน์ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และขอให้ 

นายอาชวินท์ สุกสี และนางสาวศุภวรรณ วราภรณ์ โต๋ห์ เป็นผู้ด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม โดยแถลงต่อที่

ประชุมว่า จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วท้ังหมดของบริษัทมีจ านวนทั้งสิ้น 170,048,386 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาประชุมดังน้ี 
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ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 17 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 61,745 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของหุ้นที่

จ าหน่ายแล้วทั้งหมด ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 17 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 126,870,406 หุ้น คิดเป็นร้อย

ละ 74.61ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 126,932,151 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.64 ของหุ้นที่

จ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ 

 

วาระที่ 1 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ ส าหรับปี 2560 

 ประธาน มอบหมายให้ ผู้ด าเนินการประชุม แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ

บริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี 2560 ดังมีรายละเอียดปรากฏใน

รายงานประจ าปี 2560 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม  

 อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาเพิ่มเติมบทวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินโดยละเอียดใน

รายงานประจ าปี 2560 และการชี้แจงในค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และในแบบรายงานเปิดเผย

ข้อมูลประจ าปี หรือแบบ 56-1 ที่ได้น าส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้แสดงในเว็บไซตข์องบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว  

คุณพนา จันทรวิโรจน์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ในปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังน้ี  

ส าหรับผลการด าเนินงานรวมของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท

ย่อยตามงบการเงินรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีผลประกอบการเป็นผลก าไรจ านวน 7.17 ล้านบาท เม่ือ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนจ านวน 212.70 ล้านบาท เน่ืองจากในปี 2559 มีผลขาดทุนจากการปรับ

โครงสร้างการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ โดยกลุ่มบริษัทได้ตั้งส ารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและตัด

จ าหน่ายลิขสิทธ์ิส าหรับสิ่งพิมพ์ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และในปี 2560 บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานที่ดี

ขึ้น จึงท าให้บริษัทฯ มีก าไรจากผลการด าเนินงาน 

 
นอกจากน้ีบริษัทฯ ขอแจ้งความคืบหน้าเรื่องที่บริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับใบรับรองเป็นสมาชิกจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านการทุจริต (CAC) แล้ว เม่ือวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 อันเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า บริษัทฯ เห็นถึง
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ความส าคัญของการวางระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและพร้อมที่จะด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยบริษัทฯ มี

นโยบาย และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันครบถ้วนตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ CAC ก าหนด 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม  
 

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ดังน้ัน จึง
ขอเข้าสู่วาระที่ 2 ต่อไป 

 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

  ประธาน มอบหมายให้ ผู้ด าเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ดังมีรายละเอียด

ปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม 
 

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม  ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ด้วย

คะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 

เห็นด้วย จ านวน 126,932,151 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

บัตรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ประธาน มอบหมายให้ ผู้ด าเนินการประชุม แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่  6  ก าหนด

ไว้ว่า “ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่

มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล   คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เม่ือปรากฏ

แก่กรรมการว่า  บริษัทฯ มีก าไรพอสมควรที่จะกระท าเช่นน้ันได้  และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้

ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป”  ส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

ของก าไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ)  หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ส ารองตามกฎหมาย และส ารองอื่นๆ ที่

จ าเป็นและเหมาะสม   

นอกจากน้ี ตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ได้ก าหนดว่า การ

จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร จะกระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดที่ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้

จ่ายเงินปันผล 

 จากผลการด าเนินงานในปี 2560 งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิจ านวน 7.17 ล้านบาท และงบ

การเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนจ านวน 157.92 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมต้นปีเท่ากับ 9.97 ล้านบาท ตามข้อบังคับ

ดังกล่าวข้างต้นท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น  

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม  ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย จ านวน 126,932,151 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บัตรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ประธาน มอบหมายให้ ผู้ด าเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่  18 ก าหนด

ว่าในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจ านวน

กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน  3 ปัจจุบัน บริษัทฯ มี

กรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยนับรวมกรรมการตรวจสอบด้วย และไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น นอกเหนือจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2561 มีกรรมการที่ออกตามวาระจ านวน 3 ราย ดังน้ี 

 

 1) นางสาวเนตรนภา  ภูษิตตานนท์  กรรมการ 

 2) นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 3) นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

ทั้งน้ีนางสาวเนตรนภา  ภูษิตตานนท์ ได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการกลับเข้ามาเป็นกรรมการ ดังน้ัน

คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นาย คา หมิง แจ๊คก้ี แลม เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทน

นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ 

 

นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม 

เพื่อรับการคัดเลือกเปน็กรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 

ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายพันธ์วริศ       

มาตย์เมือง และนายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ดังน้ัน บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่

ประชุม  ผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการ 2 ท่านที่ครบวาระในคราวน้ีกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง รวมทั้งแต่งตั้ง

นาย คา หมิง แจ๊คก้ี แลม เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนนางสาวเนตรนภา  ภูษิตตานนท์  ซึ่งประวัติของผู้ที่ได้รับการ

เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่าน 

เน่ืองจากในวาระน้ี นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง และนายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่  เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงขออนุญาตออก

จากห้องประชุมชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาในวาระนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
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ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น  

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ลงมติเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ทั้งน้ี เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีบริษัทฯ ขอให้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังน้ี  

1) นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง ต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังน้ี 

เห็นด้วย จ านวน 126,932,151 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 

งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บัตรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 

2) นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่  ต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็น        

เอกฉันท์ดังน้ี 

เห็นด้วย จ านวน 126,932,151 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บัตรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 

3) นาย คา หมิง แจ๊คกี้ แลม ต าแหน่ง กรรมการ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังน้ี 

เห็นด้วย จ านวน 126,926,888 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย จ านวน 5,263 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บัตรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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วาระที่ 5 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจ าปี 2561 

ประธาน มอบหมายให้ ผู้ด าเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า  บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดให้คณะกรรมการ
ของบริษัทฯ เป็นผู้ท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการสรรหากรรมการและการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

 
ทั้งน้ี โดยค่าตอบแทนส าหรับต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ จะเป็นอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และค่าตอบแทนส าหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะเป็นอัตราเดียวกันกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมี
ก าหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส 

หน่วย:บาท 

ต าแหน่ง อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน 

 
ปี 2561 (ปีที่เสนอ)  ปี 2560 

ประธานกรรมการ 400,000           400,000  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 400,000           400,000  

กรรมการตรวจสอบ 300,000           300,000  

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 200,000           200,000  

กรรมการบริหาร 200,000 ไม่ได้รับค่าตอบแทน 
 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียง

ลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจ าปี 2561 ทั้งน้ีวาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติ

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของเสียงท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ตามที่กล่าวข้างต้นด้วยคะแนน

เสียงเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังน้ี 

เห็นด้วย จ านวน 126,932,151 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บัตรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 

ประธาน มอบหมายให้ ผู้ด าเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและ

เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ

บัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย 

1. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5752 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน
ของบริษัทฯ ในปี 2561 เป็นปีท่ี 1 หรือ 

2. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8802 หรือ 
3. นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5155 

 

  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสีย

กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระใน

การตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบุคคลทั้ง 3 มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้ง ที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ 

ส าหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 2 บริษัท 

เป็นเงิน 1,700,000 บาท 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมประธานจึงเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 

5752 หรือ นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8802 หรือ  นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต เลขทะเบียน 5155 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561โดย

ก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 2 บริษัท เป็นจ านวนเงิน 1,700,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอก

ฉันทข์องผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย จ านวน 126,932,151 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บัตรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น 
 

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังน้ี 
นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย : สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวโน้มการท าธุรกิจในอนาคตอย่างไร เพื่อให้บริษัทฯ ด ารง

อยู ่หรือทางผู้บริหารมีแนวโน้มจะท าธุรกิจอย่างอื่นหรือไม่  

คุณพนา จันทรวิโรจน์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ชี้แจงว่า ธุรกิจสิ่งพิมพ์ในระยะหลังได้เริ่ม

ถดถอย ทางบริษัทได้ด าเนินการ ดังน้ี 

1. บริษัทฯ เฝ้าและติดตามสถานการณ์ของกลุ่มสิ่งพิมพ์ และพยายามจะปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

2. บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จ ากัด ซึ่งเป็น Multi-platform content provider  ที่จะน าบริษัทฯ ไปสู่อนาคต

ที่ดี และในกลางปีน้ีจะเห็นในส่วนของ Content ต่างๆ และบริษัทฯ จะพยายามขยายสิ่งพิมพ์เข้าไปในดิจิทัล ซึ่งจะส่งผล

ให้บริษัทฯ มีผลด าเนินงานทีช่ัดเจน 

คุณวรพจน์ จรรย์โกมล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน : ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากธุรกิจดังกล่าวเพิ่งเริ่มต้น

ในช่วงเดือนมีนาคม 2561 เน่ืองจากธุรกิจสิ่งพิมพ์มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยผู้บริโภคเปลี่ยนมาบริโภคสื่อบนดิจิทัลมาก

ขึ้น และบริษัทฯ ต้องท าอย่างไรเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า คือการท าธุรกิจดิจิทัล โดยเริ่มจากลักษณะ Free sheet เป็น

หนังสือแจกฟรี ซึ่งจะเปลี่ยนโครงสร้างรายได้จากการขายหนังสือมาเป็นรายได้จากการโฆษณา และเน้ือหาดังกล่าวจะมี

การปรับเพื่อความเหมาะสมในรูปแบบดิจิทัล ทั้งน้ี คงจะต้องใช้ระยะเวลาช่วงหน่ึงถึงจะเห็นผลก าไรและมีแนวโน้มที่ดี 

 

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คุณสุรเชษฐ์ วินิยกูล : สอบถามว่า สิ่งพิมพ์ต่างประเทศมีแนวโน้มจะยกเลิกการพิมพ์

กระดาษหรือไม่  

คุณพนา จันทรวิโรจน์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ชี้แจงว่า สิ่งพิมพ์ต่างประเทศแบ่งเป็น 3 ส่วน 

ดังน้ี 

1. ธุรกิจที่ร่วมมือกับดิสนีย์ ซึ่งทางดิสนีย์อยากให้ท าดิจิทัลท่ีชัดเจน 

2. หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น จะไม่ให้ลิขสิทธ์ิด้านดิจิทัล ซึ่งบริษัทฯ พยายามเจรจาเพื่อน าดิจิทัลการ์ตูนญี่ปุ่นเข้ามาในไทย 

ส่วนใหญ่ท่ีเห็นในรูปแบบดิจิทัลน้ัน จะเป็นลิขสิทธ์ิทีไ่ม่ถูกต้อง 

3. หนังสือพิมพ ์โยมิอุริ ชิมบุน เป็นหนังสือพิมพ์ของญี่ปุ่น โดยพิมพ์หนังสือพิมพ์ผ่าน NINE และ NMG  

ซึ่งทั้ง 3 ส่วนน้ี ยังมีการพิมพ์ และไม่มีการยกเลิกสัญญาการพิมพ์  




