หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป 2561

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จำกัด (มหาชน)
วันจันทรที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854 ก.ม.4.5
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ

1.เปดรับลงทะเบียน เวลา 9.00น.
2.เพ�อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอรมการลงทะเบียนมาในวันประชุม
3.บริษัทฯ ขอแจง “งดแจกของชำรวยในงานประชุมสามมัญผูถือหุนประจำป 2561”

บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
Nation International Edutainment Public Company Limited
วันที่ 30 มีนาคม 2561
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560
2. รายงานประจําปี 2560
3. นิยามกรรมการอิสระ
4. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
6. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
7. รายละเอียดเกี่ยวกับผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2561
8. ข้อบังคับของบริ ษทั หมวดที่ 4 การจัดประชุมผูถ้ ือหุน้
9. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบตั ิ ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
10. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
11. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
12. หนังสื อมอบฉันทะ
13. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ด้วยคณะกรรมการของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้
เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 ในวันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร
มหาวิทยาลัยเนชัน่ เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่ อง
ต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 รายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษทั ฯ สํ าหรับปี 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และรายงานคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ
สําหรั บปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2560 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นพร้ อมกับหนังสื อเชิ ญ
ประชุมในครั้งนี้
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานผลการ
ดํา เนิ น งานของบริ ษ ทั ฯ และรายงานคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ สํา หรั บ ปี 2560 ให้ที่ ป ระชุ ม สามัญผูถ้ ื อ หุ ้น ประจํา ปี 2561
รับทราบ
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัตแิ ละรับรองงบการเงินประจําปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผา่ นการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังปรากฏในรายงานประจําปี 2560 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ พร้อมหนังสื อ
เชิญประชุมแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิการรับรองงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ ดการจ่ ายเงินปันผลสํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ หมวดที่ 6 กําหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้ประกาศอนุ ญาต
จ่ ายเงิ นปั นผล นอกจากโดยมติ ของที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น หรื อมติของคณะกรรมการ กรณี ที่มีการจ่ ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล
คณะกรรมการอาจจ่ ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นครั้ งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่ กรรมการว่า บริ ษทั ฯ มีกาํ ไร
พอสมควรที่จะกระทําเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
คราวต่อไป” นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ คือไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุ ทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ)
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สํารองตามกฎหมาย และสํารองอื่นๆ ที่จาํ เป็ นและเหมาะสม
นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ได้กาํ หนดว่า
การจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร จะกระทํามิได้ ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดที่ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้
จ่ายเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ : ตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)
ได้กาํ หนดว่า การจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร จะกระทํามิได้ ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดที่ขาดทุนสะสม
อยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ซึ่งจากงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
แล้ว ปรากฏว่างบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีผลขาดทุนสําหรับรอบการดําเนิ นงานประจําปี 2560 คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ จึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 พิจารณาอนุ มตั ิงดการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงาน
ประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 18 กําหนดว่าในการประชุ มสามัญประจําปี
ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจํานวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีกรรมการทั้งสิ้ น 7 ท่าน โดยในปี 2561 มีกรรมการที่
ออกตามวาระจํานวน 3 ราย ดังนี้
1) นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์
กรรมการ
2) นายพันธ์วริ ศ มาตย์เมือง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3) นายสตีเฟ่ น โจเซฟ แคมมิแลรี่
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
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ทั้งนี้ นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ ได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการกลับเข้ามาเป็ นกรรมการ
ดังนั้นคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแต่งตั้ง Mr. Ka Ming Jacky Lam เข้าดํารงตําแหน่งแทนนางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์
ที่ มี ค วามประสงค์จ ะไม่ ต่ อ วาระกรรมการ โดยข้อ มู ล รายละเอี ย ดของกรรมการที่ เ สนอกลับ เข้า เป็ นกรรมการบริ ษ ทั ฯ
สื บต่อไปอีกวาระหนึ่งและกรรมการแต่งตั้งใหม่ ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ ผลปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาถึ ง
คุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการซึ่ งประกอบด้วย ประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญ จึ งเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในคราวนี้ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระใน
คราวนี้ 2 ท่าน ดังนี้
1) นายพันธ์วริ ศ มาตย์เมือง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2) นายสตีเฟ่ น โจเซฟ แคมมิแลรี่
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
และแต่งตั้ง Mr. Ka Ming Jacky Lam เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6)
วาระที่ 5 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนของกรรมการบริษทั ฯ ประจําปี 2561
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล :
บริ ษทั ฯ พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 โดยให้จ่าย
ค่าตอบแทนให้กบั ประธานกรรมการบริ ษทั ในอัตราเดียวกับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารได้รับ
ค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร และกําหนดการจ่ายเป็ นรายไตรมาส
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจําปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ฯ ประจําปี 2561 เป็นแบบรายไตรมาส โดยไม่มีค่าตอบแทน
ในรู ปแบบอื่น โดยมีอตั ราค่าตอบแทนเป็ นไปตามรายละเอียดที่ปรากฎดังนี้
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร
กรรมการบริ หาร

อัตราค่ าตอบแทนต่ อท่ าน
ปี 2561 (ปี ทีเ่ สนอ)
400,000
400,000
300,000
200,000
200,000

อัตราค่ าตอบแทนต่ อท่ าน
ปี 2560
400,000
400,000
300,000
200,000
***

หมายเหตุ: ปี 2560 กรรมการที่เป็ นพนักงานของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยซึ่ งดํารงตําแหน่งข้างต้น ได้ยกเว้นไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ
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วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2561
ข้ อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ล: คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ โดยการพิ จ ารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็ น สมควรเสนอให้ที่ป ระชุ มสามัญผูถ้ ื อ หุ ้น ประจํา ปี 2561 พิ จารณาอนุ มตั ิ ให้แ ต่ ง ตั้ง ผูส้ อบบัญชี จากบริ ษ ทั
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2561 ของบริ ษทั ฯ ดังนี้
1. นางสาวมาริ ษา ธราธรบรรพกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5752 เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของ
บริ ษทั ฯ ในปี 2561 เป็ นปี ที่ 1 หรือ
2. นางศศิธร พงศ์อดิศกั ดิ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8802 หรือ
3. นายธนิต โอสถาเลิศ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5155
ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผูส้ อบบัญชีขา้ งต้นปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชี ท้ งั 3 ท่ านไม่ มีความสัมพันธ์และไม่ มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ/ บริ ษทั ย่อย/ ผูบ้ ริ หาร/
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความ
คิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และมีผลการปฏิบตั ิงานที่ดีเป็ นที่น่าพอใจ รวมถึงมีคุณสมบัติไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 พิจารณาอนุ มตั ิค่าสอบบัญชี ประจําปี 2561 ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รวม 2 บริ ษทั
เป็ นเงิน 1,700,000.- บาท
สําหรับค่าบริ การอื่น บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่มีการรับบริ การอื่นจากสํานักงานสอบบัญชี ที่ผสู ้ อบบัญชี
สังกัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัดในรอบปี ที่ผา่ นมา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลัน่ กรอง
การเลือกผูส้ อบบัญชี ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
2561 แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี สําหรับปี 2561 และกําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2561 ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7)
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วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรี ยงกัน ผูถ้ ือหุ ้น
ท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและ
ลงลายมือชื่อในหนังสื อมอบฉันทะตามแนบ และนํามามอบต่อประธานกรรมการหรื อเลขานุการบริ ษทั ฯ ก่อนเริ่ มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

นายพนา จันทรวิโรจน์
ประธานกรรมการ
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1
รายงานการประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2560
ของ
บริษทั เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชัน่ เลขที่ 1854 ก.ม.4.5
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายเทพชัย แซ่หย่อง
2. นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์
3. นายสุ พจน์ เพียรศิริ
4. นางสาวณัฐวรา แสงวาริ นทร์

ประธานกรรมการ
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ

รวมแล้วมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมจํานวน 4คน
ผู้บริหารระดับสู งทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1. นางสาวพิมพิมล คงเกรี ยงไกร
2. นายแสงชัย ลีลานวลิขิต
3. นางสาวฐิติกานต์ ธนาโอฬาร
4. นางสาวบุญพา แซ่เบ้
5. นายเลอสันต์ พัชรพิชาญพงศ์

บรรณาธิการ
ผูอ้ าํ นวยการ-สื่ อต่างประเทศ
ผูอ้ าํ นวยการ-พัฒนาธุรกิจ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ-ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด

เลขานุการบริษทั
1. นางสาวปุณณภา ทองทวีพรรณ
ผู้สอบบัญชีทเี่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1. นางสาวปัทมวรรณวัฒนกุล

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9832

ทีป่ รึกษากฎหมายเข้ าร่ วมตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่ าง ๆ
1. นายวิทยา แก้วกังสดาล
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ก่อนเริ่ มการประชุมตามกําหนดวาระ บริ ษทั ฯ ชี้แจงแนวปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ บริ ษทั ฯ
เกี่ยวกับการดูแลสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่ งในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีแนว
ปฏิบตั ิดงั นี้
1. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและเสนอวาระประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือ
หุน้ ครั้งนี้ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการ ก่อนวันประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งผูถ้ ือหุ น้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ ม
ได้ที่ www.nine.co.th และนําส่ งรายละเอียดได้ทางไปรษณี ยถ์ ึงประธานคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 5มกราคม 2560 ถึง
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
ปรากฏว่า ไม่มีผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั และไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดเสนอเพิ่ม
วาระประชุมเข้ามา
2. เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ หุ ้น จัด ส่ ง คํา ถามล่ ว งหน้า สํา หรั บการประชุ ม สามัญประจําปี ผูถ้ ื อ หุ ้นผ่า นทางเว็บ ไซต์
www.nine.co.th หรื อทางโทรสาร 0-2338-3904 ตั้งแต่วนั ที่ 31มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2560 เพื่อให้คณะกรรมการ
และฝ่ ายบริ หารได้รวบรวมเตรี ยมชี้แจงในวันประชุมผูถ้ ือหุน้
ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอคําถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด
3. ระเบียบวิธีลงคะแนนเสี ยงในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ หมวดที่ 4 “การ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ” ตั้งแต่ขอ้ 40 ข้อ 42 และข้อ 43 ซึ่งได้แนบในหนังสื อเชิญประชุมให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าแล้ว ดังนี้
ข้อ 40“การประชุมให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม”
ข้อ 42 “ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ผูถ้ ือหุ น้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุ น้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ มีส่วนได้เสี ย
เป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุน้ จะไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ”
ข้อ 43 “การออกเสี ยงลงมติใดๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้
หรื อกรณี อื่นตามที่กฎหมายจะกําหนดไว้”
สําหรับการออกเสี ยงลงคะแนนแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดคัดค้านหรื อเห็นเป็ นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมมี
มติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิรับรองตามที่ประธานเสนอ แต่ถา้ วาระใดมีผถู ้ ือหุ ้นไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง ให้ยกมือเพื่อแสดง
ความประสงค์จะออกเสี ยงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงดังกล่าว โดยใช้วิธีลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนนที่ได้
แจกให้ท่านผูถ้ ือหุน้ เมื่อลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม โดยการทําเครื่ องหมายลงในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อมลง
นามกํากับในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงเพื่อนําไปตรวจนับและรวบรวมคะแนน
ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยประธานจะประกาศให้ทราบในแต่ละ
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วาระทั้งนี้ ผถู ้ ือหุ ้นมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุ ้นที่ตนถืออยู่ คือหนึ่ งหุ ้นเท่ากับหนึ่ งเสี ยงในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นไม่ได้มอบบัตร
ลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ จะนับเป็ นส่ วนหนึ่งของคะแนนเสี ยงเห็นด้วย
วิธีปฏิบตั ิดงั กล่าวใช้สาํ หรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่ องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
จะให้ที่ประชุมใช้วิธีลงคะแนนเสี ยงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ เพื่อความโปร่ งใส
และสอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4. การลงคะแนนที่ถือว่าเป็ นโมฆะ และเป็ นบัตรเสี ยและบริ ษทั จะนับคะแนนเป็ นการงดออกเสี ยงดังนี้
1) บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่ องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
2) บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้ทาํ เครื่ องหมายใดๆ หรื อไม่ลงชื่อ
3) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสี ยงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรื อไม่ได้แสดงเจตนาใด ๆ
4) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือชื่อกํากับ
เริ่มการประชุ ม
นายเทพชัย แซ่ หย่องประธานกรรมการ ทําหน้าที่ ประธานในที่ ประชุ ม กล่ าวเปิ ดการประชุ ม และแถลงต่อ ที่
ประชุมว่า จํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 170,048,386 หุน้ มีผถู ้ ือหุน้ มาประชุมดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุมด้วยตนเอง17ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 18,144 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.01 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้ว
ทั้งหมดผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุมโดยการมอบฉันทะ17ราย นับจํานวนหุ น้ ได้ 122,212,447 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 71.87ของหุ น้ ที่
จําหน่ายแล้วทั้งหมด
รวมผูถ้ ื อหุ ้นที่ เข้าร่ วมประชุ มทั้งสิ้ น34ราย นับจํานวนหุ ้นได้ 122,230,591 หุ ้น คิ ดเป็ นร้ อยละ 71.88 ของหุ ้นที่
จําหน่ายแล้วทั้งหมด
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2559 ซึ่งประชุ มเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 และ
รับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถอื หุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุ มเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559
ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า เลขานุการบริ ษทั ได้จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 ที่จดั ขึ้น
ในวันที่ 25 เมษายน 2559 และรายงานการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2559 ที่ได้จดั ขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2559และ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องเป็ นไปตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จึงขอนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2559 และรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่
1/2559 ดังมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสื อเชิญประชุมที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้
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ประธาน เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผูถ้ ือหุ ้นแสดงความเห็ นเพิ่มเติมประธานจึ งเสนอขอให้ที่ประชุ มพิจารณาออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 และรับรองรายงานการ
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 25
เมษายน 2559 และรั บรองรายงานการประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที่ 1/2559 ซึ่ งประชุ มเมื่ อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ด้ว ย
คะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

จํานวน

122,230,591 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

ไม่เห็นด้วย

จํานวน

0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

0.00

งดออกเสี ยง

จํานวน

0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

0.00

100.00

วาระที่ 2 พิจ ารณาอนุ มั ติแ ละรั บ รองรายงานผลการดํา เนิ น งานของบริ ษัท ฯ และรายงานคณะกรรมการของบริ ษัท ฯ
สํ าหรับปี 2559
ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํารายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และรายงานคณะกรรมการ
ของบริ ษทั ฯ สําหรับผลการดําเนิ นงานสําหรับปี 2559 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2559 ที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ ง
ให้แก่ท่านพร้อมหนังสื อเชิญประชุม
ประธาน ขอให้ คุณเนตรนภา ภูษิตตานนท์กรรมการผูจ้ ดั การ สรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในปี 2559 ให้ผู ้
ถือหุน้ รับทราบดังนี้
สําหรับผลการดําเนินงานรวมของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ตามงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีรายได้รวมในปี 2559 จํานวน 182.21 ล้านบาทลดลง
จํานวน 45.41ล้านบาทคิดเป็ นลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี ก่อนที่มีรายได้รวมจํานวน 227.62 ล้านบาทสาเหตุหลักเนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวประกอบกับการลดลงของภาวะอุตสาหกรรมสิ่ งพิมพ์โดยในปี ที่ผ่านมามีสํานักพิมพ์และตัวแทน
จําหน่ายหลายแห่งหยุดดําเนินกิจการลง ซึ่ งภาวะดังกล่าวส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั ด้วยเช่นกันทําให้รายได้ของบริ ษทั ลดลงจาก
ปี ก่อน
สําหรับค่าใช้จ่ายรวมในปี 2559 มีจาํ นวน 394.91 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจํานวน148.94 ล้านบาทหรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ61
เมื่อเทียบกับปี ก่อนที่มีค่าใช้จ่ายรวมจํานวน 245.97 ล้านบาทเนื่องจากในปั จจุบนั แนวโน้มของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงไปโดย
ผูบ้ ริ โ ภคสนใจสื่ อ ออนไลน์ม ากขึ้ นทํา ให้บริ ษ ทั ได้พิ จ ารณาผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า วและปรั บปรุ ง การ
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ดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องตลอดจนมีการปรับโครงสร้ างการประกอบธุ รกิ จผลิตและจําหน่ ายสิ่ งพิมพ์โดยมุ่งเน้นเลือกผลิ ต
สิ่ ง พิม พ์ที่ ส ามารถทํา กํา ไรให้แ ก่ บริ ษทั และผลิ ต สื่ อ ออนไลน์ใ ห้มากขึ้ น รวมทั้ง บริ ษทั มี แ ผนงานและมาตรการควบคุ ม
ค่าใช้จ่ายทั้งในส่ วนของค่าใช้จ่ายด้านการผลิตและค่าใช้จ่ายการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง และบริ ษทั ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อ
สิ นค้าลดลงและตัดจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบนั รวมจํานวน 204 ล้านบาท จึงทําให้
ค่าใช้จ่ายในปี 2559 เพิ่มสู งขึ้นจากปี ก่อน
ดังนั้น ผลการดําเนินงานรวมของบริ ษทั ในปี 2559 มีผลขาดทุนสุ ทธิ 212.70 ล้านบาทโดยขาดทุนเพิ่มขึ้นจํานวน
194.35 ล้านบาท จากปี ก่อนที่มีผลขาดทุนจํานวน 18.35 ล้านบาท
สําหรับฐานะการเงินตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ณ วันที่ 31ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมจํานวน376.49
ล้านบาทลดลง282.91 ล้านบาทหรื อลดลงร้อยละ43 เมื่อเทียบกับปี ก่อนที่มีสินทรัพย์รวมจํานวน 659.40 ล้านบาทโดยสาเหตุ
หลักมาจากสิ นค้าคงเหลือลดลงจากการตั้งสํารองค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลงจํานวน 204 ล้านบาทในส่ วนของหนี้ สินรวม ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจาํ นวน 109.35 ล้านบาท ลดลงจํานวน 63.02 ล้านบาทจากปี ก่อนที่มีหนี้สินรวมจํานวน 172.37 ล้าน
บาทเนื่ องจากบริ ษทั มีการจ่ ายชําระหนี้ สินในระหว่างปี และในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมณ วันที่ 31ธันวาคม 2559 มีจาํ นวน
267.14 ล้านบาท ลดลงจํานวน 219.89 ล้านบาทจากปี ก่อนที่มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นจํานวน 487.03 ล้านบาท เนื่ องจากผลการ
ดําเนินงานขาดทุนสุ ทธิในปี 2559 จํานวน 212.70 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถศึ กษาเพิ่มเติ มบทวิเคราะห์ผลการดําเนิ นงานและฐานะการเงิ นโดยละเอี ยดใน
รายงานประจําปี 2559 และการชี้ แจงในคําอธิ บายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ(MD&A) และในแบบรายงานเปิ ดเผย
ข้อมูลประจําปี หรื อแบบ 56-1 ที่ได้นาํ ส่ งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯและได้แสดงในเว็บไซต์เรี ยบร้อยแล้วตั้งแต่วนั ที่ 31 มีนาคม
2560
คุ ณเทพชัย แซ่ หย่อง ประธานกรรมการ ชี้ แจงเพิ่มเติ มว่า ธุ รกิ จสิ่ งพิมพ์ค่อนข้างชะลอตัวและมี แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง จึงเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ทาํ ให้บริ ษทั ได้พิจารณาถึงผลกระทบและปรับเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจ โดยลดการพึ่งพาแหล่ง
รายได้ธุรกิ จสิ่ งพิมพ์ เนื่ องจากคนรุ่ นใหม่มีความสนใจสิ่ งพิมพ์ลดลง ดังนั้นบริ ษทั จึ งพยายามมุ่งเน้นเลื อกผลิ ตสิ่ งพิมพ์ที่
สามารถทํากําไรให้แก่บริ ษทั และผลิตสื่ อออนไลน์ให้มากขึ้น โดยดําเนิ นการเป็ นผูผ้ ลิตและให้บริ การด้านสาระและเนื้ อหา
หรื อ Content Provider ให้แก่ผบู ้ ริ โภคโดยตรงหรื อร่ วมมือกับพันธมิตรทางธุ รกิจ ในการผลิต Contentsโดยจะเน้นการทํา
ธุรกิจดิจิทลั และบริ การออนไลน์ให้มากขึ้น และลดการลงทุนเรื่ องกระดาษและการพิมพ์ ซึ่งจะทําให้ธุรกิจของ NINE มีความ
แข็งแกร่ งและแนวทางที่ชดั เจนมากขึ้น
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯขอแจ้งความคืบหน้าเรื่ องการขอเข้าเป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุ จ ริ ต (CAC) ว่าบริ ษ ทั ได้ยื่นเอกสารไปแล้วในเดื อ นสิ งหาคม 2559 รวมทั้ง ได้ยื่น เอกสารชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม ล่ า สุ ด ในเดื อ น
กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งขณะนี้อยูร่ ะหว่างการพิจารณา โดยคาดว่าจะได้ทราบผลการพิจารณาจาก CAC ในเดือนพฤษภาคม 2560
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ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น พิจารณาออก
เสี ยงลงคะแนนในวาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และรายงานคณะกรรมการของ
บริ ษทั สําหรับปี 2559
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และรายงานของ
คณะกรรมการของบริ ษทั สําหรับปี 2559 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ดังนี้
เห็นด้วย

จํานวน

122,230,591 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

100.00

ไม่เห็นด้วย

จํานวน

0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

0.00

งดออกเสี ยง

จํานวน

0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

0.00

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตแิ ละรับรองงบการเงินประจําปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํางบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซึ่งได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2559 ที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้แก่
ท่านพร้อมหนังสื อเชิญประชุม
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาออก
เสี ยงลงคะแนนในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิและรับรองงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิและรับรองงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนน
เสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย

จํานวน

122,230,591 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

100.00

ไม่เห็นด้วย

จํานวน

0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

0.00

งดออกเสี ยง

จํานวน

0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

0.00
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วาระที4่ พิจารณาอนุมัตงิ ดการจ่ ายเงินปันผลสํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานแถลงต่ อที่ ประชุ มว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ หมวดที่ 6 กําหนดไว้ว่า “ห้ามมิ ให้ประกาศอนุ ญาต
จ่ ายเงิ นปั นผล นอกจากโดยมติ ของที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น หรื อมติของคณะกรรมการ กรณี ที่มีการจ่ ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล
คณะกรรมการอาจจ่ ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นครั้ งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่ กรรมการว่า บริ ษทั ฯ มีกาํ ไร
พอสมควรที่จะกระทําเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
คราวต่อไป” สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ คือไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุ ทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะ
บริ ษทั ฯ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สํารองตามกฎหมาย และสํารองอื่นๆ ที่จาํ เป็ นและเหมาะสม
นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ที่ แก้ไขเพิ่มเติ ม) ได้กาํ หนดว่า การ
จ่ายเงินปั นผลจากเงิ นประเภทอื่ นนอกจากเงิ นกําไร จะกระทํามิได้ ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดที่ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้
จ่ายเงินปันผล
จากผลการดําเนิ นงานในปี 2559 งบการเงินรวมของบริ ษทั มีผลขาดทุนสุ ทธิ จาํ นวน 212.70 ล้านบาท และงบ
การเงิ นเฉพาะกิ จการมีผลขาดทุนสุ ทธิ จาํ นวน 25.69 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมเท่ากับ 9.97 ล้านบาท ตามข้อบังคับ
ดังกล่าวข้างต้นทําให้บริ ษทั ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
มีผู้ถอื หุ้นสอบถามดังนี้
ตัวแทนอาสาพิทกั ษ์ สิทธิผู้ถอื หุ้น คุณภูวนารถ ณ สงขลา
: บริ ษทั มีแนวทางในการล้างขาดทุนสะสมอย่างไร เพื่อให้สามารถกลับมาจ่ายเงินปันผลได้
คุณเทพชัย แซ่ หย่ อง ประธานกรรมการ
:จากการที่บริ ษทั ปรับโครงสร้างการดําเนินงานและปรับทิศทางของธุรกิจ ส่ งผลให้บริ ษทั มีทิศทางการดําเนินงาน
ที่ชดั เจนมากขึ้นจากปี ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าบริ ษทั ได้พยายามปรับตัวและมีมาตรการควบคุมและลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่ อง
เช่นลดการพิมพ์ดว้ ยกระดาษ ลดค่าใช้จ่ายขนส่ ง มีโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนดโดยสมัครใจให้กบั พนักงานบางส่ วน และ
การตั้งสํารองค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลงโดยบริ ษทั จะมุ่งเน้นสู่ ธุรกิจที่สามารถทํากําไรและการให้บริ การด้านออนไลน์ ด้าน
ข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิงมากขึ้น โดยนอกจากจะพยายามดําเนิ นการตามแผนธุ รกิจที่ กําหนดไว้ บริ ษทั ก็อยู่ในระหว่าง
การหาพันธมิตรร่ วมในการลงทุนเพื่อที่จะดําเนิ นการผลิตผลิตภัณฑ์หรื อบริ การใหม่ๆเพิ่มเติม โดยคาดว่าผลการดําเนิ นงาน
น่าจะดีข้ ึนจากการปรับโครงสร้างการดําเนินงานดังกล่าว
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ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาออก
เสี ยงลงคะแนนในวาระที่ 4พิจารณาอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
ที่ ประชุ มพิจารณาแล้ว มี มติ อนุ มตั ิ งดการจ่ ายเงิ นปั นผลสําหรั บผลการดําเนิ นงานประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

จํานวน

122,230,591 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

100.00

ไม่เห็นด้วย

จํานวน

0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

0.00

งดออกเสี ยง

จํานวน

0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

0.00

วาระที5่ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 18 กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง
กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้กใ็ ห้ออก
โดยจํานวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มีกรรมการทั้งสิ้ น 7 ท่าน โดยในปี 2560 มีกรรมการที่ออกตาม
วาระจํานวน 2 ราย ดังนี้
1) นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2) นายสุ พจน์ เพียรศิริ

กรรมการ

ทั้งนี้นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร ได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการกลับเข้ามาเป็ นกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบดังนั้นคณะกรรมการบริ ษทั จึงเสนอให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวเขมกร วชิรวราการ เข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการอิสระแทนนายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ
รับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 5 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ
ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายสุ พจน์ เพียรศิริ มี
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้แต่งตั้งนายสุ พจน์ เพียรศิริที่ครบวาระ
ในคราวนี้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งแต่งตั้งนางสาวเขมกร วชิรวราการ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
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และกรรมการตรวจสอบแทนนายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร ซึ่งประวัติของผูท้ ี่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการทั้ง 2 ท่าน
ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสื อเชิญประชุมที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้ท่าน
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
มีผู้ถอื หุ้นสอบถามดังนี้
ตัวแทนอาสาพิทกั ษ์ สิทธิผู้ถอื หุ้น คุณภูวนารถ ณ สงขลา : มีขอ้ เสนอแนะ และข้อสังเกตดังนี้
1. ตามหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2560 อาจจะมีประเด็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ที่ทาํ ให้นกั
ลงทุนเกิดความสับสน เนื่ องจากอาจจะเข้าใจว่า คุณสมศักดิ์ เชี ยร์ จิระนคร ที่เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่
ประสงค์ต่อวาระ และคณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้งคุณเขมกร วชิรวราการ แทนแล้วนั้น และทั้ง 2 ท่านไม่ได้เข้าร่ วม
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในวันนี้ จึงส่ งผลต่อคะแนนการกํากับดูเเลกิจการ (Corporate Governance :CG) ของบริ ษทั เพราะประธาน
กรรมการตรวจสอบไม่ได้เข้าร่ วมประชุมด้วย ดังนั้นหากคณะกรรมการบริ ษทั ยังไม่ได้แต่งตั้งไปก่อนในหนังสื อเชิญประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ควรใช้คาํ ว่า“เสนอแต่งตั้ง” เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้พิจารณาแต่งตั้งในวันนี้
2. ตามหลักการกํากับดูเเลกิจการ (Corporate Governance: CG) ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับกรรมการอิสระเป็ นอย่าง
ยิ่ง เนื่ องจากกรณี ที่บริ ษทั NINE มีกรรมการเป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการของบริ ษทั แม่ (NMG) และเมื่อบริ ษทั แม่มีปัญหา
เรื่ องกรรมการในปี ที่ผ่านมา จึงส่ งผลให้ NINEได้รับผลกระทบเรื่ องกรรมการด้วย ทําให้บริ ษทั ไม่สามารถทําธุรกรรมได้ใน
ช่ วงเวลาหนึ่ ง ทางสมาคมฯ จึ งขอทราบนโยบาย ในการสรรหากรรมการอิสระเพิ่มเติมเพื่อป้ องกันปั ญหาที่อาจจะเกิ ดขึ้น
เช่นเดิมอีก
คุณเทพชั ย แซ่ หย่ อง ประธานกรรมการ :กล่าวขอบคุณ และเห็นด้วยกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าว โดย
การดําเนิ นธุรกิจให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดียงั คงเป็ นสิ่ งสําคัญ ส่ วนเรื่ องข้อแนะนําในการสรรหากรรมการ
อิสระเพิ่มเติมนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จะนําไปพิจารณาต่อไป
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาลง
มติเพื่ออนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อความโปร่ งใสและเป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีบริ ษทั ฯ ขอให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนายสุ พจน์ เพียรศิริ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ต่ออีกวาระ
หนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
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1) นายสุ พจน์ เพียรศิริ
เห็นด้วย

จํานวน

122,225,328 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

99.996

ไม่เห็นด้วย

จํานวน

5,263 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

0.004

งดออกเสี ยง

จํานวน

0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

0.00

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนางสาวเขมกร วชิรวราการเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
2) นางสาวเขมกร วชิรวราการ
เห็นด้วย

จํานวน

122,230,591 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

100.00

ไม่เห็นด้วย

จํานวน

0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

0.00

งดออกเสี ยง

จํานวน

0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

0.00

วาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนของกรรมการบริษทั ประจําปี 2560
ประธานแถลงต่อที่ประชุ มว่า บริ ษทั ฯ พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 โดยเทียบเคียงกับ
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ซึ่งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2559 โดยให้จ่ายค่าตอบแทนให้กบั
ประธานกรรมการบริ ษทั ในอัตราเดียวกับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารได้รับค่าตอบแทนใน
อัตราเดียวกับกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร และกําหนดการจ่ายเป็ นรายไตรมาส
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการลดภาระค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้แสดงความจํานงไม่ขอรับ
ค่าตอบแทนกรรมการสําหรั บปี 2560 ดังนั้น คณะกรรมการจึ งเห็ นสมควรเสนอจ่ ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560
เฉพาะกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร(ในส่ วนกรรมการที่เป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ
หรื อกลุ่มบริ ษทั ฯซึ่งดํารงตําแหน่งใด ๆ ในคณะกรรมการจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ) โดยกําหนดการจ่ายเป็ นรายไตร
มาส ดังนี้
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ตําแหน่ ง

อัตราค่ าตอบแทนต่ อท่ าน

อัตราค่ าตอบแทนต่ อท่ าน

ปี 2560 (ปี ทีเ่ สนอ)

ปี 2559

ประธานกรรมการ*

400,000

400,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

400,000

400,000

กรรมการตรวจสอบ

300,000

300,000

กรรมการอิสระ

200,000

200,000

กรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร

200,000

200,000

กรรมการบริ หาร*

ไม่ได้รับค่าตอบแทน

200,000

หมายเหตุ: *ยกเว้นกรรมการที่เป็ นพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ ซึ่ งดํารงตําแหน่งข้างต้นจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามที่ระบุไว้

ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสี ยงลงคะแนน
ในวาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2560 ทั้งนี้ วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของเสี ยงที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ประชุ มพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 ตามที่กล่าวข้างต้นด้วยคะแนน
เสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย

จํานวน

122,230,591 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

100.00

ไม่เห็นด้วย

จํานวน

0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

0.00

งดออกเสี ยง

จํานวน

0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

0.00
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วาระที7่ พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2560
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิแต่งตั้งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดย
1. นางสาวปัทมวรรณวัฒนกุล

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ

โดย

ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ในปี 2560 เป็ นปี ที่ 4หรื อ
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรื อ

3. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098

เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2560โดยผูส้ อบบัญชี ท้ งั 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็ นต่องบการเงิ นของบริ ษทั ฯ และบุคคลทั้ง 3 มี คุณสมบัติไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ อีกทั้ง ที่ผา่ นมามีผลการปฏิบตั ิงานเป็ นที่น่าพอใจ
สําหรับค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รวม 2 บริ ษทั เป็นเงิน
1,410,000 บาท
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมประธานจึงเสนอขอให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนางสาวปั ทมวรรณวัฒนกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 และ/หรื อ
นายวีระชัย รั ตนจรั สกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4323 และ/หรื อ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผูส้ อบบัญชี รับ
อนุญาตเลขที่ 4098 แห่ งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2560โดยกําหนดค่า
สอบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รวม 2 บริ ษทั เป็ นจํานวนเงิน 1,410,000 บาท ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

122,230,591 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
0.00

17

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็น
ไม่มีเรื่ องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่เข้าร่ วมประชุม
เลิกประชุมเมื่อเวลา 14.45 น.

ลงชื่อ……………………………….………ประธานกรรมการ
นายเทพชัย แซ่หย่อง

ลงชื่อ……………………………….………กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์
ลงชื่อ……………………………….………เลขานุการบริ ษทั
นางสาวปุณณภา ทองทวีพรรณ
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 3
นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม มีความเป็ นอิสระ
จากผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ และ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ไม่มีความสัมพันธ์อนั อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
ทั้งนี้นิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เท่ากับข้อกําหนดขั้นตํ่าของสํานักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์ ฯ
คุณสมบัตกิ รรมการอิสระ
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั
ที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ให้นบั รวมหุ น้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่ เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นกรรมการที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงาน พนัก งาน ลู ก จ้า ง ที่ ป รึ ก ษาด้า นอื่ น ใดที่ ไ ด้รั บ
ผลตอบแทนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ น้
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับ
การแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่ วนราชการ
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่ วนได้เสี ยทางการเงินหรื อผลประโยชน์
อื่นๆ ในการบริ หารจัดการ ทั้งในทางตรงหรื อทางอ้อมกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน หรื อไม่เป็ นหรื อเคย
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่ น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ทาํ การเป็ นตัวแทนอย่างเปิ ดเผยหรื ออย่างไม่เปิ ดเผยของกรรมการบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ใดซึ่งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่คนใดหรื อกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ใดของบริ ษทั ฯ
6. กรรมการอิสระจะต้องทําหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิ พลจากกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรื อญาติ
7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็ นหรื อเคยเป็ น ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ ราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การของนิ ติบุคคลที่
เป็ นสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
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8. กรรมการอิ สระจะต้องไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึ งการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษา
กฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน หรื อผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผใู ้ ห้บริ การทางวิชาชีพเป็ น
นิ ติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย เว้น
แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
9. ไม่ ประกอบกิ จการที่ มี สภาพอย่า งเดี ย วกันและเป็ นการแข่ง ขันที่ มีนัย กับกิ จการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อ ย
หรื อ ไม่ เป็ นหุ ้นส่ ว นที่ มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อ เป็ นกรรมการที่ มีส่ว นร่ วมบริ หารงาน ลู กจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ รั บ
เงินเดื อนประจํา หรื อถือหุ ้นเกิ นร้อยละหนึ่ งของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
10. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ
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บทบาทหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบดังนี้
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจําปี ) ที่ถูกต้องและเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั ฯ
อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้ง
พิจารณาความเป็ นอิ สระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็ นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย
เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบการประเมินความเสี่ ยง การบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิ ทธิภาพ
4. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
5. พิ จ ารณาคัด เลื อ กเพื่ อ เสนอแต่ ง ตั้ง บุ ค คลซึ่ งมี ค วามเป็ นอิ ส ระและกํา หนดค่ า ตอบแทนผู ้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษัท ฯ
ประสานงานกับผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดําเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปั ญหาที่
พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผสู ้ อบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสําคัญ รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
6. พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ใ ห้มี ค วามถู ก ต้อ งและครบถ้ว น
ให้เ ป็ นไปตามกฎหมายและข้อ กํา หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ รวมทั้ง เปิ ดเผยข้อ มู ล ในการเข้า ทํา รายการดัง กล่ า ว
อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
7. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชันของกิจการตาม
โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต
8. จัดทํารายงานผลการกํากับดู แลกิ จการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษท
ั ฯ
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษท
ั ฯ
 ความเห็นเกี่ยวกับระบบบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษท
ั
 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
 ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 ความเห็นชอบหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
 รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ น
้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
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9. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ดงั กล่ าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมี ความรั บผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯโดยตรงและ
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอดส่ องดูแล ฝ่ ายจัดการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดเตรี ยมงบการเงินของบริ ษทั ฯ และ
ผูส้ อบบัญชี ภายนอกมีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รับทราบ
ร่ วมกันว่า ฝ่ ายจัดการ ผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีภายนอกมีทรัพยากรและเวลา ตลอดจนข้อมูลความรู ้เรื่ องบัญชี การ
ตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ มากกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ
ฉะนั้นบทบาทการสอดส่ องดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ให้ประกันเป็ นพิเศษในงบการเงินและข้อมูลการเงินที่
บริ ษทั ฯ นําเสนอให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และบุคคลอื่นๆ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจในการแก้ไข เปลี่ ยนแปลง นิ ยามและคุณสมบัติของกรรมการอิ สระ และคุณสมบัติ
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อ บทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯมีความเห็นว่าการสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับกิจการ
เป็ นเรื่ องสําคัญ บริ ษทั ฯ มี นโยบายกําหนดให้คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูท้ าํ หน้าที่ พิจารณากลัน่ กรองการสรรหา
กรรมการและการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการเอง ซึ่ งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยมีเกณฑ์การ
พิจารณากลัน่ กรองอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรี ยบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และ
ค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของ
บริ ษทั ฯ ประกอบการพิจารณา โดยจะเป็นผูท้ าํ หน้าที่เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ และ
กรรมการอิสระ จากนั้นประธานกรรมการเป็ นผูเ้ สนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ และกรรมการอิสระ ต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณา
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย เสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการได้ โดยเสนอชื่ อ
ผ่านคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ก่ อนวันประชุ มใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ื อหุ ้น คือ ตั้งแต่ วนั ที่ 20 พฤศจิ กายน 2560 ถึ งวันที่ 26
มกราคม 2561 พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ
ผลปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
ชื่อ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอเลือกตั้ง
ตําแหน่ งปัจจุบัน
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
อายุ

นายพันธ์วริ ศ มาตย์เมือง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
27 กุมภาพันธ์ 2561
45 ปี

การศึกษา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

ปริ ญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
-ไม่มี-

การอบรมปี 2560

-ไม่มี-

การดํารงตําแหน่ งใน
บริษทั จดทะเบียน
(1 บริษทั )

ก.พ. 2561 - ปัจจุบนั

การดํารงตําแหน่ งในกิจการอืน่
ทีไ่ ม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน
(1 บริษทั )
การดํารงตําแหน่ งในกิจการทีม่ ี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียในวาระการ
ประชุ มในครั้งนี้
จํานวนหุ้นทีถ่ อื ครอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร /
ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษทั /
บริษทั ย่ อย

2558 - ปัจจุบนั

2545 - 2558

2558 - 2559
-ไม่มี-

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
Senior Creative Production & Design Manager
บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
Creative Production & Design Director
บจก. แร๊ ป กราฟฟิ ก
Consultant – บจก. พราวด์ ทู ดู

-ไม่มี- (ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่ องพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ)
- หุน้
-ไม่มี-
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
การมีความสั มพันธ์ ในลักษณะต่ อไปนีก้ บั บริษทั / บริษทั ใหญ่ / บริษทั ย่ อย / บริษทั ร่ วม / หรือนิติบุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ ง ในปัจจุบนั ในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่ านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
-ไม่มีพนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจํา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
-ไม่มี3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจ -ไม่มีมีผล ทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างอิสระ
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
ชื่อ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอเลือกตั้ง
ตําแหน่ งปัจจุบัน
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
อายุ
การศึกษา

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
การอบรมปี 2560
การดํารงตําแหน่ งใน
บริษทั จดทะเบียน (1บริษทั )

การดํารงตําแหน่ งในกิจการอืน่
ทีไ่ ม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน
(- บริษทั )
การดํารงตําแหน่ งในกิจการทีม่ ี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียในวาระการ
ประชุ มในครั้งนี้
จํานวนหุ้นทีถ่ อื ครอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร /
ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษทั /
บริษทั ย่ อย

นายสตีเฟ่ น โจเซฟ แคมมิแลรี่
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
27 กุมภาพันธ์ 2561
55 ปี
- Master of Education Degree (Specialising in Adult and Continuing Professional
Education), University of New South Wales, Sydney Australia
- Graduate Diploma in Adult Education, University of Technology, Sydney
Australia
- Bachelor of Arts Degree, University of Sydney, Sydney Australia
-ไม่มี-ไม่มีก.พ. 2561 - ปัจจุบนั
2559 - ม.ค. 2561
2554 - 2559
-ไม่มี-

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
Vice President CEO Office - บมจ. บีทีเอส กรุ๊ ป
Vice President HR - บมจ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

-ไม่มี-ไม่มี- (ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่ องพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ)
- หุน้
-ไม่มี-

26

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
การมีความสั มพันธ์ ในลักษณะต่ อไปนีก้ บั บริษทั / บริษทั ใหญ่ / บริษทั ย่ อย / บริษทั ร่ วม / หรือนิติบุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ ง ในปัจจุบนั ในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่ านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
-ไม่มีพนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจํา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
-ไม่มี3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจ -ไม่มีมีผล ทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างอิสระ
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
ชื่อ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอเลือกตั้ง
อายุ
การศึกษา

Mr. Ka Ming Jacky Lam
กรรมการ
58 ปี
- SKH Kai Hau Secondary School in Hong Kong

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
การอบรมปี 2560
การดํารงตําแหน่ งใน
บริษทั จดทะเบียน (-บริษทั )
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอืน่
ทีไ่ ม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน
(- บริษทั )

-ไม่มี-

การดํารงตําแหน่ งในกิจการทีม่ ี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หุ้นทีถ่ อื ครอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร /
ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษทั /
บริษทั ย่ อย

-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี2547 - ปัจจุบนั
2533 - 2546

Marketing Director
JJ Golf Co.,Ltd. Bangkok
Owner
Sunflower Restaurant Bangkok

- หุน้
-ไม่มี-
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
การมีความสั มพันธ์ ในลักษณะต่ อไปนีก้ บั บริษทั / บริษทั ใหญ่ / บริษทั ย่ อย / บริษทั ร่ วม / หรือนิติบุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ ง ในปัจจุบนั ในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่ านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
-ไม่มีพนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจํา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
-ไม่มี-
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 7

เอกสารแนบวาระที่ 6
รายละเอียดผู้สอบบัญชี ประจําปี 2561
ประจําปี 2560

ประจําปี 2561
(ปี ทีเ่ สนอ)
KPMG PHOOMCHAI AUDIT LTD.
KPMG PHOOMCHAI AUDIT LTD.
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด
1. Ms. Patamavan Vadhanakul
CPA Registration No. 9832 1. Ms. Marisa Tharathornbunpakul CPA Registration No. 5752
นางสาวมาริ ษา ธราธรบรรพกุล
นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล
CPA Registration No. 8802
2. Mr. Veerachai Ratanajaratkul CPA Registration No. 4323 2. Mrs. Sasithorn Pongadisak
นางศศิธร พงศ์อดิศกั ดิ์
นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
3. Ms.Vannaporn Jongperadechanon CPA Registration No. 4098 3. Mr. Thanit Osathalert CPA Registration No. 5155
นายธนิต โอสถาเลิศ
นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์

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

โดยนางสาวมาริ ษา ธราธรบรรพกุล เป็ นผูส้ อบบัญชีที่ลงนาม
รับรองในงบการเงินของบริ ษทั ฯ เป็ นปี ที่ 1

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

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีสาํ หรับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
รวม 2 บริ ษทั เป็ นเงิน 1,700,000 บาท

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

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

เอกสารแนบวาระที่ 6
รายละเอียดผู้สอบบัญชี ประจําปี 2561
ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวมาริ ษา ธราธรบรรพกุล
สัญชาติ : ไทย
สถานที่ทาํ งาน : บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ระยะเวลาที่ทาํ งานกับบริ ษทั : 23 ปี
ตําแหน่งหน้าที่ในบริ ษทั : กรรมการบริ หาร, ตรวจสอบบัญชี
การศึกษา
- ปริ ญญาโท สาขา Executive MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ ในการทํางาน
- กรรมการบริ หาร, ตรวจสอบบัญชี - บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
- ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2538
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 8

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

ข้อ 41.

ข้อ 42.
ข้อ 43.

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

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

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

2.

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

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

กรณีผู้ถอื หุ้นถึงแก่ กรรม :

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

4.

กรณีผู้ถอื หุ้นเป็ นผู้เยาว์ :

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

กรณีผู้ถอื หุ้นเป็ นผู้ไร้ ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ ความสามารถ :

ให้ผอู ้ นุบาลหรื อผูพ้ ิทกั ษ์เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคําสั่ง
ศาลแต่งตั้งให้เป็ นผูอ้ นุบาลหรื อผูพ้ ิทกั ษ์ ซึ่ งลงนามรับรองโดยผูม้ ีอาํ นาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติม
ด้วย
การลงทะเบียน
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ จะเปิ ดรับลงทะเบียนก่อนเริ่ มการประชุม 1 ชัว่ โมง หรื อตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็ นต้นไป
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การออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสี ยงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิ ดเผย โดยให้นบั หุน้ หนึ่งหุน้ มีเสี ยงหนึ่งเสี ยง และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
นั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
- ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
- ในกรณี อื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรื อข้อบังคับบริ ษทั ฯ กําหนด ไว้แตกต่างจากกรณี ปกติ ก็ให้ดาํ เนินการให้
เป็ นไปตามที่กาํ หนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะต้องแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ในที่ประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- การออกเสี ยงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ หรื อแต่งตั้งกรรมการเข้า
ใหม่ บริ ษทั กําหนดให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการหรื อแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
2. การออกเสี ยงลงคะแนนในกรณี มอบฉันทะ ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงลงคะแนน ตามที่ผมู ้ อบฉันทะระบุ
ไว้ในหนังสื อมอบฉันทะเท่านั้น
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 10

ประวัติโดยสั งเขปของกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
ชื่อ

นายบัณฑิต จิรานภาพันธุ์

ทีอ่ ยู่

187/22 หมู่ 1 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
จ. นนทบุรี 11110
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ตําแหน่ งปัจจุบัน
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
อายุ
การศึกษา

15 มีนาคม 2561
61 ปี
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
การอบรมปี 2560

-ไม่มี-

การดํารงตําแหน่ งใน
บริษทั จดทะเบียน (- บริษทั )
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอืน่
ทีไ่ ม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน
(2 บริษทั )

การดํารงตําแหน่ งในกิจการทีม่ ี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียในวาระการ
ประชุ มในครั้งนี้
จํานวนหุ้นทีถ่ อื ครอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร /
ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษทั /
บริษทั ย่ อย

-ไม่มี-ไม่มี2535 - ปัจจุบนั
2535 - ปัจจุบนั

กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชัน่ แนล
กรรมการบริ หาร
บจก. ซีเอสที ซัพพลายส์

-ไม่มี-ไม่มี- (ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่ องพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ)
-ไม่มี-ไม่มี-
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 10

ประวัติโดยสั งเขปของกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
การมีความสั มพันธ์ ในลักษณะต่ อไปนีก้ บั บริษทั / บริษทั ใหญ่ / บริษทั ย่ อย / บริษทั ร่ วม / หรือนิติบุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ ง ในปัจจุบนั ในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่ านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
-ไม่มีพนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจํา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
-ไม่มี3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจ -ไม่มีมีผล ทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างอิสระ
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
Proxy Form A
เขียนที่ ...................................................
Written at
วันที่ ............. เดือน ................... พ.ศ. ........
Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า .............................................................................................. สัญชาติ..............................
I / We
Nationality
อยูบ่ า้ นเลขที่ ..................................... ถนน .................................................ตําบล / แขวง.......................................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
อําเภอ / เขต ..................................... จังหวัด ............................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
Amphur / Khet
Province
Postal Code
(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชันแนล
่
เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited
โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ สิน้ รวม ................................ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ...........................เสียง ดังนี้
Holding the total amount of
shares and having the right to vote equal to votes as follows:
หุน้ สามัญ ....................................... หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................... เสียง
Ordinary share
shares and having the right to vote equal to
votes
หุน้ บุรมิ สิทธิ .................................... หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................... เสียง
Preferred share
shares and having the right to vote equal to
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1) ...................................................................................................... อายุ ...................... ปี
age
years
อยูบ่ า้ นเลขที่ ................ ถนน ........................... ตําบล / แขวง .......................... อําเภอ / เขต ........................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์ ........................ หรือ
Province
Postal Code
or
(2) ...................................................................................................... อายุ ...................... ปี
age
years
อยูบ่ า้ นเลขที่ ................ ถนน ........................... ตําบล / แขวง .......................... อําเภอ / เขต ........................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย.์ ......................... หรือ
Province
Postal Code
or
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจําปี 2561 ของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชันแนล
่
เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา
10.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชัน่ เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of
Shareholders 2018 of Nation International Edutainment Public Company Limited on April 30, 2018 at 10.00 a.m., at
the Conference Room, 7th Floor, Nation University Tower, No. 1854, Bangna-Trad Road K.M.4.5, Bangna Subdistrict,
Bangna District, Bangkok 10260 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน้ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by
myself/ourselves.
ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูม้ อบฉันทะ / Grantor
(......................................................)
ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(........................................................)
ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(…...................................................)
ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(…...................................................)
หมายเหตุ / Remarks
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not
split the number of shares to many proxies for splitting votes.
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สิ่งที่สง่ มาด้ วย 12 (Attached Document No. 12)
ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท (Affix duty stamp 20 baht)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)
เขียนที่
Written at
วันที่
Date
สัญชาติ.
nationality

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

(1)

ข้ าพเจ้ า.
I/We
อยู่บ้านเลขที่.
Address

(2)

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

(3)

1. ชือ่
นายบัณฑิต จิรานภาพันธุ์
อายุ 61 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Name Mr. Pundit Jiranapapan , Independent Director, Age 61 years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง บางรักพัฒนา
Road
Tambol/Khwaeng Bangrakpattana
จังหวัด นนทบุร ี
หรือ
Province Nonthaburi
or

187/22 หมู่ 1
187/22 Moo 1
อําเภอ/เขต บางบัวทอง
Amphur/Khet Bang Bua Thong

2. ชื่อ
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
Name
Age years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
Province
Postal Code
or
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2561 ของบริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุม
ชัน้ 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชัน่ เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรื อที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders
2018 of Nation International Edutainment Public Company Limited on April 30, 2018 at 10.00 a.m., at the Conference Room, 7th
Floor, Nation University Tower, No. 1854, Bangna-Trad Road K.M.4.5, Bangna Subdistrict, Bangna District, Bangkok 10260 or
such other date, time and place as may be postponed or changed.
(4) ข้ าพเจ้ าได้ มอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะในการเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้.I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows:
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกประการตามที่เห็นสมควร หรื อ
(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate
in all respects, or
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
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วาระที่ 1 รายงานผลการดําเนินงาน และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สําหรั บปี 2560
Agenda 1 To report the Company’s operating results and report by the company’s Board of Directors for the

year 2017

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัตแิ ละรั บรองงบการเงินประจําปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
Agenda 2 To consider and approve the Company’s audited Balance Sheet Profit & Loss Statement for the year

ended December 31, 2017

 เห็นด้ วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ ดจ่ ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
Agenda 3 To consider and approve the omission of the dividend payment for the operating results of the year ended

December 31, 2017

 เห็นด้ วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
Agenda 4 To consider the election of directors in place of those retiring by rotation
 เห็นด้ วยกับการแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
Approve the election of the entire Board of Directors,

เสียง

 เห็นด้ วยกับการแต่งตังกรรมการรายบุ
้
คคล ดังนี ้
Approve the election of the individual directors as follows:
4.1 ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้ วย
Approve

: นายพันธ์วริ ศ มาตย์เมือง
: Mr. Phunwarit Martmuang
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

4.2 ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้ วย
Approve

: นายสตีเฟ่ น โจเซฟ แคมมิแลรี่
: Mr. Stephen Joseph Camilleri
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

4.3 ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้ วย
Approve

: Mr. Ka Ming Jacky Lam
: Mr. Ka Ming Jacky Lam
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 5 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจําปี 2561
Agenda 5 To consider the remuneration of director for the year 2018
 เห็นด้ วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2561
Agenda 6 To consider and approve the appointment of Company’s auditors and the determination of audit fee for the Year
2018
 เห็นด้ วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes
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วาระที่ 7 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
Agenda 7 To consider other matters (if there are any)
 เห็นด้ วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่า การลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and shall not
constitute my/our voting as a shareholder.
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาเลือกลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้
ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or have specified unclear instruction or in case the
meeting considers or passes resolutions in any matters other than these specified above, including in case there is any
amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may
deem appropriate in all respects.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่มีผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except where the proxy holder does not vote as I/we
specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ...................................................................ผู้มอบฉันทะ
(...................................................................)
Signed
Appointer
ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................................)
Signed
Proxy
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นที่ระบุไว้ ในข้ อ (2) หรื อจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่าจํานวนที่ระบุไว้ ในข้ อ (2) ก็ได้
3. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
Remarks:
1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the
number of shares to several proxies for splitting votes.
2. The shareholder may grant all of the shares specified in clause (2) or grant only a portion of the shares less than those
specified in Clause (2) to the proxy.
3. For agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed.
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 13
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