หนังส�อเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป 2554

บร�ษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จำกัด (มหาชน)
วันที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมชั้น 5 อาคารเนชั่น 1 ถ.บางนา-ตราด กม.4.5

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน)
1854 ถนนบางนา – ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
วันที่ 7 มีนาคม 2554
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554
เรียน ทานผูถือหุน
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครัง้ ที่ 1/2553
2. รายงานประจําป 2553
3. บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ
5. นิยามกรรมการอิสระ
6. เอกสารแนบวาระที่ 5 ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
7. เอกสารแนบวาระที่ 6 ประวัติของบุคคลที่เสนอแตงตั้งดํารงตําแหนงกรรมการเขาใหม
8. เอกสารแนบวาระที่ 8 รายละเอียดเกี่ยวกับผูสอบบัญชีประจําป 2554
9. ขอบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 การจัดประชุมผูถือหุน
10. เงื่อนไข หลักเกณฑ และ วิธีปฏิบัติ ในการเขารวมประชุมผูถอื หุน
11. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ไดรบั มอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะแทน
ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม
12. แบบฟอรมการลงทะเบียนเขารวมประชุม
13. หนังสือมอบฉันทะ
14. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผูถือหุน
ดวยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในวันที่ 7 เมษายน 2554
เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมชั้น 5 อาคารเนชั่น 1 เลขที่ 1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553
ขอเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 ไดจัดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม
2553 โดยมีสําเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา รายงานการประชุม
ดังกลาวไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริงครบถวน จึงสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ
สําหรับป 2553
ขอเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของ
บริษัทฯ สําหรับป 2553 ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2553 ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
ในครั้งนี้
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือหุน
สมควรที่จะรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการบริษทั ฯ สําหรับป 2553
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ขอเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินรวมของ บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และผานการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลววาถูกตอง ดังปรากฏในรายงานประจําป 2553 ที่สงใหกับผูถือหุนพรอม
หนังสือเชิญประชุมแลว
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือหุน
สมควรที่จะอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต และผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามขอบังคับหมวดที่ 6 กําหนดไววา “หามมิใหประกาศอนุญาต
จายเงินปนผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผูถือหุน หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจายเงินปนผลระหวาง
กาล คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนเปนครั้งคราวได เมื่อปรากฏแกกรรมการวา
บริษัทฯ มีกําไรพอสมควรที่จะกระทําเชนนั้นได และเมื่อไดจายเงินปนผลแลวใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุน
ทราบในการประชุมผูถือหุนคราวตอไป” นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ และบริษัทยอย คือไมนอยกวา
รอยละ 30 ของกําไรสุทธิของแตละบริษัทฯ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ) หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล สํารอง
ตามกฎหมาย และสํารองอื่นๆ ที่จําเปนและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจายเงินปนผลดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงได
โดยขึ้นอยูกับความจําเปนและความเหมาะสมภายใตเงื่อนไขที่การดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอผูถือหุน และจากผลการดําเนินงานในป 2553 บริษัทมีผลการดําเนินงานแสดงเปนกําไรและไมมีขาดทุน
สะสม ทั้งงบการเงินเฉพาะบริษัทฯและงบการเงินรวม ตามขอบังคับดังกลาวขางตน บริษัทฯ จึงสามารถ
จายเงินปนผลได
จากผลการดําเนินงานในป 2553 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับป 2553 จํานวน 18.69 ลานบาท คิด
เปนกําไร 0.22 บาทตอหุน คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับงวด 9 เดือน
ใหกับผูถือหุนแลวในอัตราหุน ละ 0.10บาท ดังนั้นบริษัทฯ จะจายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุนละ 0.05 บาท เปนเงิน 4.25
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ลานบาท รวมเปนเงินปนผลจากการดําเนินงานป 2553 ทั้งสิน้ 0.15 บาทตอหุน เปนเงิน 12.75 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 68 ของกําไรสุทธิ โดยมีขอมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจายเงินปนผล ดังนี้
รายละเอียดการจายเงินปนผล
1. กําไรสุทธิ (ลานบาท)

ป 2553

ป 2552

(ลานบาท)

(ลานบาท)

18.69

47.36

2. กําไรสะสมตนป

หมายเหตุ

6.29

3. จํานวนหุน (ลานหุน)

85.00

70.00

4. กําไรตอหุน

0.22

0.68

5. รวมเงินปนผลจายตอหุน (บาท:หุน)

0.15

0.71

5.1 เงินปนผลระหวางกาลรวม 3 ไตรมาสแรก (บาท:หุน)

0.10

0.50

5.2 เงินปนผลงวดไตรมาส 4 (บาท:หุน)

0.05

0.21

6. รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น (ลานบาท)

12.75

49.70

7. สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ) ของกําไรสุทธิ

68.22

104.94

(1) เปนอัตราเงินปนผลที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยยังรอการพิจารณาอนุมัติจาก
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในวันที่ 7 เมษายน 2554 และคํานวณจากจํานวนหุนสามัญ
ณ วันที่ 2 มีนาคม 2554
(2) เปนอัตราการจายเงินปนผล ที่สูงกวานโยบายการจายเงินปนผล

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหผูถือ
หุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2553 ตั้งแต 1 มกราคม 2553 ถึง วันที่ 31
ธันวาคม 2553 ในอัตราหุนละ 0.15บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาล
สําหรับงวด 9 เดือนใหกับผูถือหุนแลวในอัตราหุนละ 0.10บาท รวมเปนเงิน 8.50 ลานบาท และจายเงินปนผลเพิ่ม
ใหกับผูถือหุนอีกในอัตราหุนละ 0.05 บาท รวมเปนเงิน 4.25 ลานบาท โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพื่อสิทธิรับเงิน
ปนผลในวันที่ 21 เมษายน 2554 (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพยฯ โดย
วิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 เมษายน 2554 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามขอบังคับของบริษัทขอที่ 18. กําหนดวาในการประชุมสามัญ
ประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอย 1 ใน 3 โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกให
เปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลเคียงที่สุดกับสวน 1 ใน 3 ปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 คน
โดยในป 2553 มีกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 3 คน ดังนี้
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1) นายสาคร สุขศรีวงศ
กรรมการ
2) นางสาวนันทพร วงษเชษฐา
กรรมการ
3) นายธงชัย บุญศฤงคารนนท
กรรมการ
นอกจากนี้บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2554 ผาน
ทางเว็บไซตของบริษัทฯ ผลปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมของ
กรรมการซึ่งประกอบดวย ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้ง 3 คนที่ผานมา
ซึ่งเปนที่ประจักษวากรรมการทั้ง 3 คน ไดทุมเท ปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบและเปนไป
ตามกรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันสรางคุณประโยชนแกการดําเนินกิจการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการที่ครบวาระในคราวนี้กลับเขามาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง
ดังนี้
1) นายสาคร สุขศรีวงศ
แตงตั้งเปน กรรมการอิสระ
2) นางสาวนันทพร วงษเชษฐา
”
กรรมการ
3) นายธงชัย บุญศฤงคารนนท
”
กรรมการ
(ขอมูลรายละเอียดของกรรมการที่เสนอกลับเขาเปนกรรมการบริษัทฯ สืบตอไปอีกวาระหนึ่ง
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 6)
วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งกรรมการเขาใหมเพิ่มเติม
ขอเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความเห็นวาปจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มี
จํานวนทั้งสิ้น 9 คน สมควรที่จะหาผูมีความรู ความสามารถเขาเปนกรรมการเพิ่มเติม จึงเห็นสมควรเสนอชื่อ นาย
พนา จันทรวิโรจน เปนกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก 1 คน รวมบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 10 คน (รายละเอียด
ของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อแตงตั้งใหมปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 7)
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุม
สามัญผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งนายพนา จันทรวิโรจน เปนกรรมการบริษัทฯ เพิ่มอีก 1 คน ซึ่ง นายพนา จันทรวิโรจน
เปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณดานสื่อ ที่จะสามารถใชความรู ความสามารถ ที่จะเปนประโยชน
ตอการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ตอไป
วาระที่ 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2554
หลักเกณฑและขั้นตอนการเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ มี
ความเห็นวาการสรรหากรรมการและการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ สําหรับกิจการเปนเรื่องสําคัญ บริษัทฯ มี
นโยบายกําหนดใหคณะกรรมการของบริษัทฯ เปนผูทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองการสรรหากรรมการและการ
กําหนดคาตอบแทนกรรมการเอง ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการโดยมีเกณฑการพิจารณา
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กลั่นกรองอยางละเอียด ถึงความเหมาะสมประการตางๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และ
คาตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกลเคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทาง
ผลกําไรของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : การจายคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2554 คณะกรรมการ
เสนอจายเพิ่มเติมใหกับกรรมการที่เปนผูบริหาร โดยประธานกรรมการบริษัท ไดรับคาตอบแทนในอัตราเดียวกับ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่เปนผูบริหารไดรับคาตอบแทนในอัตราเดียวกันกับกรรมการที่ไมใช
ผูบริหาร และขอปรับกําหนดการจายจากรายป เปนรายไตรมาส
คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2554 เปนแบบรายไตรมาส โดยไมมีคาตอบแทนในรูปแบบอื่น
ดังนี้
กรรมการ / ตําแหนง

คาตอบแทนป 2554 (ปที่เสนอ)
คาตอบแทน

ประธานกรรมการ:
- นายธนะชัย สันติชัยกูล
กรรมการอิสระ:
- นายสาคร สุขศรีวงศ
กรรมการที่ไมใชผูบริหาร:
- นายธงชัย บุญศฤงคารนนท
- นางสาวมัธยา โอสถานนท
- นายพนา จันทรวิโรจน
ประธานกรรมการตรวจสอบ:
- นายสมศักดิ์ เชียร จิระนคร
กรรมการตรวจสอบ
- นายกรีธา มติธนวิรุฬห
- นายสุธีร จินตนานฤมิตร
กรรมการที่เปนผูบริหาร :
- นางเกษรี กาญจนะวณิชย
- นางสาวนันทพร วงษเชษฐา
รวม
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เบี้ย
ประชุม

อื่นๆ

รวม

400,000.-

-

-

400,000.-

200,000.-

-

-

200,000.200,000.200,000.-

-

400,000.-

คาตอบแทนป 2553
เบี้ย
ประชุม

อื่นๆ

รวม

-

-

-

-

200,000.-

200,000.-

-

-

200,000.-

-

200,000.200,000.200,000.-

-

-

-

-

-

-

400,000.-

400,000.-

-

-

400,000.-

300,000.300,000.-

-

-

300,000.300,000.-

300,000.300,000.-

-

-

300,000.300,000.-

200,000.200,000.-

-

-

200,000.200,000.-

-

-

-

-

2,600,000.-

1,200,000.-

2,600,000.-

คาตอบแทน

1,200,000.-

วาระที่ 8 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2554
ข อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ล: คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ โดยการพิ จ ารณาและเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแตงตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดย
1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของ
บริษัทฯ ในป 2554 เปนปที่ 4 หรือ
2. นายวินิจ ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2554
หรือ
3. นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป
2554
โดยผู ส อบบั ญชี ทั้ ง 3 ท า นไม มี ค วามสั ม พั น ธ แ ละไม มี ส ว นได เ สี ย กั บ บริ ษั ทฯ / บริ ษั ทย อ ย /
ผูบ ริ ห าร / ผู ถื อ หุ น รายใหญ หรือ ผู มี ส ว นเกี่ย วข อ งกั บบุค คลดั ง กลา วแต อ ย า งใด จึ ง มี ความเป น อิ สระ ในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอใหที่
ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2554 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวม 4 บริษัท เปน
เงิน 1,850,000.- บาท
(สําหรับคาบริการอื่น บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีการรับบริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่
ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดในรอบป
ที่ผานมา)
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
กลั่นกรองการเลือกผูสอบบัญชี ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสมแลว จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือ
หุนแตงตั้งผูสอบบัญชี สําหรับป 2554 และกําหนดคาตอบแทนตามที่เสนอ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 8 )
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตนโดยพรอมเพรียงกัน
ผูถือหุนทานใดประสงคที่จะแตงตั้งบุคคลอื่นมาเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้โปรด
กรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ และนํามามอบตอประธานกรรมการหรือเลขานุการ
บริษัทฯ กอนเริ่มการประชุม
ขอแสดงความนับถือ
โดยคําสั่งประธานกรรมการ

นางเกษรี กาญจนะวณิชย
กรรมการผูอาํ นวยการ
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สิ่งที่สงมาดวย 1
รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553
ของ
บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน)
-------------------------------------------------------เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 10 อาคารเนชั่น 1 เลขที่ 1854 ถนนบางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เริ่มประชุม
นายธนะชัย สันติชัยกูล ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม โดยประธานกลาวแนะนํากรรมการที่เขารวมประชุม ดังนี้
กรรมการที่ไมใชผูบริหาร ไดแก
1.นายสมศักดิ์
เชียร จิระนคร
2.นายกรีธา
มติธนวิรุฬห
3.นายสุธีร
จินตนานฤมิตร
4.นายสาคร
สุขศรีวงศ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

กรรมการที่เปนผูบริหาร ไดแก
5.นางเกษรี
กาญจนะวณิชย
กรรมการและกรรมการผูอํานวยการ
6.นางสาวนันทพร
วงษเชษฐา
กรรมการและกรรมการผูจัดการ
7.นางสาวรัชดาภรณ
อารักษรัฐ
กรรมการและผูอ ํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
8.นางวรางคณา
กัลยาณประดิษฐ
กรรมการ
รวมแลวกรรมการเขารวมประชุมทั้งสิ้น 9 คน ครบทุกทาน
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวามีผูถือหุนรวมประชุมดวยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 15 ราย นับ
จํานวนหุนได 70,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของหุนทั้งหมดประกอบครบเปนองคประชุม
ประธานฯ จึงกลาวเปดการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน
2553
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถอื หุนประจําป ครั้งที่ 1/2553 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ตามรายละเอียดในรายงานการประชุมที่ไดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญ
ประชุมแลว
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ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตอง จึงไดลงมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผูถือหุนครัง้ ที่ 1/2553 ตามที่ประธานเสนอฯ
วาระที่ 2 พิจารณาแตงตั้งกรรมการเขาใหม
ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา ไดรับแจงจากผูถือหุนวา มีความประสงคขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการเพิ่มเติมอีก 2 ทาน ไดแก นายพนา จันทรวิโรจน และ นายธงชัย บุญศฤงคารนนท ซึ่ง
ประวั ติ ย อ และผลงานของกรรมการทั้ ง 2 ท า น ปรากฏในเอกสารแนบท า ยหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม แล ว โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับทราบและเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป ดังนั้นเพื่อความ
ถูกตองและโปรงใส ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังกลาว เพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัทฯ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหแตงตั้ง นายพนา จันทรวิโรจน และนายธงชัย
บุญศฤงคารนนท เขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ตามที่ประธานแถลงฯ
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ไมมีกิจการอื่นใดตองพิจารณา
ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่เขารวมประชุมและไดกลาวปดประชุม
เลิกประชุม เวลา 11.30 น.

ลงชื่อ

.
( นายธนะชัย สันติชัยกูล )
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

.
( นางเกษรี กาญจนะวณิชย )
กรรมการผูอํานวยการ
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สิ่งที่สงมาดวย 3

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. สอบทานใหบริษัทฯ มีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจําป) ที่ถูกตองและเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ
ของบริษัทฯ อยางเพียงพอกอนเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ
2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณา
แตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให บริษัทฯ มีร ะบบการประเมิน ความเสี่ยง การบริห ารความเสี่ ยงที่เหมาะสมเพี ยงพอและมี
ประสิทธิภาพ
4. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
ประสานงานกับผูสอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการดําเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน
และปญหาที่พบระหวางการตรวจสอบ และประเด็นที่ผูสอบบัญชีเห็นวาเปนสาระสําคัญ รวมทั้งเขารวม
ประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ รวมทั้งเปดเผยขอมูลในการเขาทํารายการดังกลาว
อยางถูกตองครบถวน ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
7. จัดทํารายงานผลการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของ
บริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
• จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
• ความเห็นชอบหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
• รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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8. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทฯโดยตรง
และคณะกรรมการของบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่สอดสองดูแล ฝายจัดการมีหนาที่รับผิดชอบตอการจัดเตรียมงบการเงินของ
บริ ษั ท ฯ และผู ส อบบั ญ ชี ภ ายนอกมี ห น า ที่ ต รวจสอบงบการเงิ น ดั ง กล า ว คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบรวมกันวา ฝายจัดการ ผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีภายนอกมีทรัพยากรและ
เวลา ตลอดจนขอมูลความรูเรื่องบัญชี การตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดทํารายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ มากกวาคณะกรรมการตรวจสอบ ฉะนั้นบทบาทการสอดสองดูแลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไมไดใหประกันเปนพิเศษในงบการเงินและขอมูลการเงินที่บริษัทฯ นําเสนอใหกับผูถือหุนและบุคคล
อื่นๆ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจในการแกไข เปลี่ยนแปลง นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และ
คุณสมบัติ ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหสอดคลองกับกฎเกณฑ
ของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ บทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ
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สิ่งที่สงมาดวย 4

หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษั ทฯ มี ความเห็ นว าการสรรหากรรมการและการพิจ ารณาคา ตอบแทนกรรมการ
สําหรับกิจการเปนเรื่องสําคัญ บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดใหคณะกรรมการของบริษัทฯ เปนผูทําหนาที่พิจารณา
กลั่ น กรองการสรรหากรรมการและการกํ า หนดค า ตอบแทนกรรมการเอง ซึ่ ง คณะกรรมการได พิ จ ารณา
คาตอบแทนกรรมการโดยมีเกณฑการพิจารณากลั่นกรองอยางละเอียด ถึงความเหมาะสมประการตางๆ โดย
เปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และคาตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกลเคียงกัน รวมถึง
พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา โดยจะเปนผูทํา
หนาที่เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเปนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ จากนั้นประธาน
กรรมการเปนผูเสนอรายชื่อบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ ตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณา
ในป 2554 บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอย เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการได
โดยเสนอชื่อผานคณะกรรมการบริษัทฯ ลวงหนา 3 เดือนกอนวันประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน คือ ตั้งแตวันที่
24 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2554 พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความ
ยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ ผลปรากฎวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ
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สิ่งที่สงมาดวย 5

นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไมไดบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม มีความ
เป น อิ ส ระจากผู ถื อ หุ น ใหญ และ ผู บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ ไม มี ค วามสั ม พั น ธ อั น อาจเป น การขั ด ขวางการใช
วิจารณญาณอยางอิสระของตน
ทั้งนี้นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เทากับขอกําหนดขั้นต่ําของสํานักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย ฯ
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
ร ว ม บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข อ ง ผู ถื อ หุ น รายใหญ หรื อ ผู มี อํ า นาจควบคุ ม ของบริ ษั ทฯ ทั้ ง นี้ ใ ห นั บ รวมหุ น ที่ ถื อ โดยผู ที่
เกี่ยวของตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง ที่ปรึกษาดานอื่นใดที่ไดรับ
ผลตอบแทนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2
ปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือ
ที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
3. กรรมการอิสระจะตองไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางการคา ทางธุรกิจ สวนไดเสียทางการเงินหรือ
ผลประโยชนอื่นๆ ในการบริหารจัดการ ทั้งในทางตรงหรือทางออมกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยาง
อิสระของตน หรือไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
4. กรรมการอิสระจะตองไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลักษณะ
ที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่ นองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
5. กรรมการอิสระจะตองไมทําการเปนตัวแทนอยางเปดเผยหรืออยางไมเปดเผยของกรรมการบริษัทฯ
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนใดซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญคนใดหรือกลุมผูถือหุนใดของบริษัทฯ
6. กรรมการอิสระจะตองทําหนาที่และใชวิจารณญาณของตน โดยไมไดรับอิทธิพลจากกรรมการ ผูบริหาร
หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของหรือญาติ
7. กรรมการอิสระจะตองไมเปนหรือเคยเปน ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวน
ผูจัดการของนิติบุคคลที่เปนสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
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ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม
นอยกวา 2 ปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
8. กรรมการอิสระจะตองไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่
ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผูประเมินราคาทรัพยสิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจาก
บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ในกรณีที่
ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนผูจัดการของ
ผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ไดรับการ
แตงตั้ง
9. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ยอ ย หรื อ ไม เป น หุ น ส ว นที่ มีนั ย ในห า งหุ นส ว น หรื อ เปน กรรมการที่มี ส ว นร ว มบริห ารงาน ลู กจ า ง พนั ก งาน
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
10. กรรมการอิสระจะตองไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ

14

สิ่งที่สงมาดวย 6

ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
ชื่อ
:
อายุ
การศึกษา

นายสาคร สุขศรีวงศ

: 43 ป
: ปริญญาเอก Business Administration, University of South Australia, Australia
: ปริญญาโท การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ, The George Washington
University, Washington D.C., USA
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: หลักสูตรบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการบริษัท (DCP) รุนที่ 51
สถาบันพระปกเกลา
: หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับผูบริหารระดับสูงรุนที่11
ประวัติการทํางาน :
2549 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพยกรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
2551 - ปจจุบัน กรรมการ
บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการในปจจุบัน

:

กรรมการ

จํานวนหุนที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกราคม 2554
:
ไมไดถือหุนบริษัท
ลักษณะความสัมพันธ
ประเภทความสัมพันธ
การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญของบริษัท/
บริษัทยอย
การมีความสัมพันธในลักษณะตอไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ /
บริษัทยอย / บริษัทรวม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ในปจจุบันในชวง 2 ปที่ผานมา
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน
ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไม
สามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ
-ไมมี-

-ไมมี-ไมมี-ไมมี-
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สิ่งที่สงมาดวย 6

ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
จํานวนปที่เปนกรรมการ และสัดสวนการเขารวมประชุมในป 2553
จํานวนปที่เคยดํารง
จํานวนครั้งที่เขาประชุมในป 2553
ตําแหนงกรรมการ
ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2553
คณะกรรมการ
สามัญผูถือหุน
2 ป
5 ครั้ง / 5 ครั้ง
1 ครั้ง

วิสามัญผูถือหุน
1 ครั้ง / 1 ครั้ง

การดํารงตําแหนง กรรมการ/ ผูบริหาร ในกิจการอื่น
การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
จํานวน

ตําแหนง/ชื่อบริษัท

2

ประธานเจาหนาที่บริหาร /บริษัทเงินทุนหลักทรัพย
กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ / บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด(มหาชน)

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง

16

:

กรรมการอิสระ

การดํารงตําแหนงใน
กิจการที่ไมใช
บริษัทจดทะเบียน
จํานวน
16

การดํารงตําแหนงใน
กิจการที่มีความขัดแยง
ทางผลประโยชน
จํานวน ตําแหนง/
ชื่อบริษัท
-

สิ่งที่สงมาดวย 6

ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
ชื่อ
อายุ
การศึกษา

:
:
:
:

นางสาวนันทพร วงษเชษฐา
49 ป
ปรัชญาดุษณีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารภาครัฐและเอกชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาตกแตงภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร
การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: หลักสูตรบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการบริษัท (DCP) รุนที่ 82
ประวัติการทํางาน
: 2543 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด
: 2549 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด
: 2549 – ปจจุบัน กรรมการผูจดั การ
บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน)
ประเภทกรรมการในปจจุบัน

:

กรรมการ

จํานวนหุนที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกราคม 2554
:
ไมไดถือหุนบริษัท
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สิ่งที่สงมาดวย 6

ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
ลักษณะความสัมพันธ
ประเภทความสัมพันธ
ลักษณะความสัมพันธ
-ไมมีการเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือ
หุนรายใหญของบริษัท/ บริษัทยอย
การมีความสัมพันธในลักษณะตอไปนี้
กับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย /
บริษัทรวม / หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง ในปจจุบันในชวง 2 ปที่
ผานมา
ตําแหนง
บริษัท
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการ
กรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด
บริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่
กรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด
ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ
-ไมมี3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มี
-ไมมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถ
ทําหนาที่ไดอยางอิสระ
จํานวนปที่เปนกรรมการ และสัดสวนการเขารวมประชุมในป 2553
จํานวนปที่เคยดํารง
จํานวนครั้งที่เขาประชุมในป 2553
ตําแหนงกรรมการ
ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2553
คณะกรรมการ
สามัญผูถือหุน
วิสามัญผูถือหุน
4 ป
5 ครั้ง / 5 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง / 1 ครั้ง
การดํารงตําแหนง กรรมการ/ ผูบริหาร ในกิจการอื่น
การดํารงตําแหนง
การดํารงตําแหนงในกิจการ
การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในกิจการที่ไมใช ที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทจดทะเบียน
จํานวน
ตําแหนง/ชื่อบริษัท
จํานวน
จํานวน
ตําแหนง/ชื่อบริษัท
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง

18

:

กรรมการ

สิ่งที่สงมาดวย 6

ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
ชื่อ
: นายธงชัย บุญศฤงคารนนท
อายุ
: 51 ป
การศึกษา
: ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรมสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: หลักสูตรบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการบริษัท (DCP) รุนที่ 143
ประวัติการทํางาน
: 1 มิ.ย. 2546 – 2550
ผูอํานวยการแผนกธุรการโฆษณา
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)
2551 – 2553
ผูชวยผูอ ํานวยการอาวุโส
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)
2553 – ปจจุบัน
กรรมการผูอํานวยการ
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
2554 - ปจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด(มหาชน)
ประเภทกรรมการในปจจุบัน
:
กรรมการ
จํานวนหุนที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกราคม 2554
:
ไมไดถือหุนในบริษัท
ลักษณะความสัมพันธ
ประเภทความสัมพันธ
ลักษณะความสัมพันธ
การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ
-ไมมีของบริษัท/ บริษัทยอย
การมีความสัมพันธในลักษณะตอไปนี้กับบริษัท /
บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในปจจุบันในชวง 2 ป
ที่ผานมา
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน
ตําแหนง
บริษัท
พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน
กรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
ประจํา
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ
-ไมมี3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจ
-ไมมีมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ
19

สิ่งที่สงมาดวย 6

ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
จํานวนปที่เปนกรรมการ และสัดสวนการเขารวมประชุมในป 2553
จํานวนปที่เคยดํารง
จํานวนครั้งที่เขาประชุมในป 2553
ตําแหนงกรรมการ
ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2553
คณะกรรมการ
สามัญผูถือหุน
วิสามัญผูถือหุน
การดํารงตําแหนง กรรมการ/ ผูบริหาร ในกิจการอื่น

จํานวน

ตําแหนง/ชื่อบริษัท

การดํารงตําแหนง
ในกิจการที่ไมใช
บริษัทจดทะเบียน
จํานวน

-

-

-

การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง :

20

กรรมการ

การดํารงตําแหนงในกิจการทีม่ ี
ความขัดแยงทางผลประโยชน
จํานวน
-

ตําแหนง/ชื่อ
บริษัท
-

สิ่งที่สงมาดวย 7

ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
ชื่อ
: นายพนา จันทรวิโรจน
อายุ
: 52 ป
การศึกษา
: ปริญญาโท Tuffs University , USA
การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: หลักสูตรบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการบริษทั (DCP) รุน 71
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
: หลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารความเสี่ยง
ประวัติการทํางาน
: 2531 – 2535 นักขาวอาวุโส หนังสือพิมพเดอะเนชั่น บจ. เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุป
2536 – 2537 บรรณาธิการขาวเศรษฐกิจ
บมจ. เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุป
2537 – 2538 บรรณาธิการบริหาร
บมจ. เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุป
2538 – 2540 บรรณาธิการ หนังสือพิมพเดอะเนชั่น บมจ. เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุป
2540 – 2542 ผูชวยบรรณาธิการอํานวยการ
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป
2543 – 2547 บรรณาธิการ หนังสือพิมพเดอะเนชั่น บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป
2548 – ปจจุบัน กรรมการผูอํานวยการสายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ
บจ. เนชั่น นิวส เน็ตเวิรค
จํานวนหุนที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกราคม 2554
: ไมไดถือหุนบริษัท
ลักษณะความสัมพันธ
ประเภทความสัมพันธ
ลักษณะความสัมพันธ
-ไมมีการเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญของ
บริษัท/ บริษัทยอย
การมีความสัมพันธในลักษณะตอไปนี้กับบริษัท /
บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง ในปจจุบันในชวง 2 ปที่ผานมา
กรรมการบริหาร บจ. เนชั่น นิวส เน็ตเวิรค
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป
พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา กรรมการ
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ
-ไมมี3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทํา
-ไมมีใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ
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ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
จํานวนปที่เปนกรรมการ และสัดสวนการเขารวมประชุมในป 2553
จํานวนปที่เคยดํารง
จํานวนครั้งที่เขาประชุมในป 2553
ตําแหนงกรรมการ
ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2553
คณะกรรมการ
สามัญผูถือหุน
วิสามัญผูถือหุน
การดํารงตําแหนง กรรมการ/ ผูบริหาร ในกิจการอื่น
การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
จํานวน
-

ตําแหนง/ชื่อบริษัท
-

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง
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:

กรรมการ

การดํารงตําแหนง
ในกิจการที่ไมใช
บริษัทจดทะเบียน
จํานวน
-

การดํารงตําแหนงในกิจการทีม่ ี
ความขัดแยงทางผลประโยชน
จํานวน
-

ตําแหนง/ชื่อบริษัท
-

สิ่งที่สงมาดวย 8

เอกสารแนบวาระที่ 8
รายละเอียดผูส อบบัญชี ประจําป 2554

ประจําป 2553
KPMG POOMCHAI AUDIT CO.,LTD.
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
1. Mr. Vichien Thamatrakul
Registration No. 3183
นายวิเชียร ธรรมตระกูล
2. Mr. Charoen Pusamrithlert
Registration No. 4068
นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ
3. Miss Boonsri Chotpaiboonpun Registration No. 3756
นางสาวบุญศรี โชติไพบูลยพันธุ

ประจําป 2554
(ปที่เสนอ)
KPMG POOMCHAI AUDIT CO.,LTD.
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
1. Mr. Vichien Thamatrakul
Registration No. 3183
นายวิเชียร ธรรมตระกูล
2. Mr. Winid Silamongkol
Registration No. 3378
นายวินิจ ศิลามงคล
3. Mr. Charoen Pusamrithlert
Registration No. 4068
นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ

โดยนายวิเชียร ธรรมตระกูล เปนผูสอบบัญชีที่ลงนาม
รับรองในงบการเงินของบริษัทฯ เปนปที่ 3

โดยนายวิเชียร ธรรมตระกูล เปนผูสอบบัญชีที่ลงนาม
รับรองในงบการเงินของบริษัทฯ เปนปที่ 4

คาตอบแทนของผูสอบบัญชีสําหรับบริษัทและบริษัทยอย
รวม 3 บริษัท เปนเงิน 1,730,000 บาท

คาตอบแทนของผูสอบบัญชีสําหรับบริษัทฯ และบริษัทยอย
รวม 4 บริษัท เปนเงิน 1,850,000 บาท

สําหรับคาบริการอื่น บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีการรับ
บริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานัก
งานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดในรอบปที่ผานมา
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ขอบังคับของบริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน)
หมวดที่ 4
การประชุมผูถอื หุน
ขอ 35. การประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ใหจัดขึ้น ณ ทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัทฯ หรือจังหวัด
ใกลเคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนด
ขอ 36. ใหมีการประชุมผูถือ หุนอยางนอยปละหนึ่งครั้ง การประชุมเชนวานี้ใหเรียกวา “ประชุมสามัญ” การ
ประชุมสามัญดังกลาวใหจัดใหมีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ การ
ประชุมผูถือหุนคราวอื่นๆ ใหเรียกวา “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได
สุดแตจะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5) ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด หรือจํานวนผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา
หนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดเขาชื่อกันทําหนังสือในฉบับเดียวกันรองขอให
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนก็ได โดยในหนังสือรองขอนั้นจะตองระบุวาใหเรียกประชุมเพื่อการใด
ไวใหชัดเจน คณะกรรมการตองจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
ขอ 37. ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนนั้น ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให
ชัดเจนวาเปนเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน
เรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ด (7)
วันกอนวันประชุม และใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสาม (3) วันกอนวัน
ประชุมดวย โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลาสาม (3) วันติดตอกัน
ขอ 38. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขารวมประชุมไม
นอยกวายี่สิบหา (25) คนหรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันได
ไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุน
ซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัด
เพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุม
เพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา เจ็ด (7)
วันกอน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมจําเปนตองครบองคประชุม
ขอ 39. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได การ
มอบฉันทะจะตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และทําตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชน
จํากัดกําหนด โดยใหมอบแกประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว ณ สถานที่
ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม และอยางนอยใหมีรายการดังตอไปนี้
ก.จํานวนหุนที่ผูมอบฉันทะนั้นถืออยู
ข.ชื่อผูรับมอบฉันทะ
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ขอ 40.

ขอ 41.

ขอ 42.

ขอ 43.

ค.ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
การประชุมผูถือหุนใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมจะ
มีมติใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถือหุนซึ่ง
มาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมครบถวนแลว ผู
ถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด อาจขอให
ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมได
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผูถือหุน
เสนอเพิ่มเติมไมเสร็จ และจําเปนตองเลื่อนการพิจารณา ใหที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะ
ประชุมครั้งตอไป และใหคณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการ
ประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนการประชุม ทั้งนี้ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพไมนอยกวาสาม (3) วันกอนวันประชุมดวย โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลาสาม (3) วัน
ติดตอกัน
ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไม
อาจปฏิ บัติ ห น า ที่ ไ ด ถ า มี ร องประธานกรรมการ ให ร องประธานกรรมการเป น ประธาน ถ า ไม มี ร อง
ประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปน
ประธานในที่ประชุม
ในการประชุมผูถือหุน ผูถอื หุนทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน ในกรณีที่ผูถือหุนมีสวนไดเสีย
เปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการ
การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถือหุนจะตองไดรับความเห็นชอบดวย
คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวนแตจะกําหนดไวเปน
อยางอื่นในขอบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกําหนดไว หรือในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับ
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
• การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
• การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัทฯ
• การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การ
มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
• การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัทฯ
• การเพิ่มทุนและการลดทุน
• การออกหุนกู
• การควบบริษัทฯ หรือการเลิกบริษัทฯ
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เงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีปฏิบตั ิ
ในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
1. กรณีเขารวมประชุมดวยตนเอง
• ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
บัตรประจําตัวขาราชการ
• ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติตางดาว โปรดแสดงบัตรประจําตัวคนตางดาว หรือ
หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใชแทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
• กรณีมีการแกไขชื่อ-ชื่อสกุล ตองแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
2. กรณีมอบฉันทะ
• ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูรับมอบฉันทะ
• โดยเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพรอมนี้
• ผูมอบฉันทะอาจแสดงความประสงคที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกไดในแตละวาระของการประชุมวา เห็น
ดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง โดยกําหนดไวในหนังสือมอบฉันทะเพื่อใหผูรับมอบฉันทะ
ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูมอบฉันทะ
• ใหผูรับมอบฉันทะสงหนังสือมอบฉันทะไวตอประธานที่ประชุมและ/หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก
ประธานกอนเวลาประชุม โดยกรอกขอมูลและลงลายมือชื่อใหครบถวน หากมีการแกไข หรือขีดลบ
ขอความที่สําคัญ ผูมอบฉันทะตองลงนามกํากับไวทุกแหงหนังสือมอบฉันทะตองติดอากรแสตมป 20
บาท
เอกสารที่ตองใชในการมอบฉันทะ
กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย : ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตร
ประจําตัวขาราชการ / ของผูมอบฉันทะพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ
กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติตางดาว : ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือ
หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใชแทนหนังสือเดินทางของผูมอบฉันทะพรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ
กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคล :
• นิติบุคคลสัญชาติไทย : สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานที่มี
อํานาจรับรอง ที่ไดออกใหไมเกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกตองโดยบุคคลผูมีอํานาจ
ลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ ภาพถายประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัว
ขาราชการ ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกตองโดย
กรรมการดังกลาว
• นิติบุคคลสัญชาติตางดาว : ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลจะตองลงลายมือชื่อ พรอม
ประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะตนเองตอหนาพนักงานรับรองเอกสาร หรือ
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•

•

•

•

หนวยงานซึ่งมีอํานาจหนาที่คลายคลึงกันตามกฎหมายของแตละประเทศ และภายหลัง
จากการลงนามดังกลาวแลวใหนําหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจ
ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายใหทําการ
แทนบุ ค คลดั ง กล า วหรื อ บุ ค คลซึ่ ง สามารถให ก ารรั บ รองที่ ส มบู ร ณ ต ามแบบของ
กฎหมาย
กรณีการใชพิมพลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อใหพิมพลายนิ้วหัวแมมือซายและ
เขียนขอความกํากับไววา “ลายพิมพหัวแมมือซายของ ...............” และตองมีพยาน
2 คน รับรองวาเปนลายพิมพนิ้วมืออันแทจริงของผูนั้น และตองพิมพลายนิ้วมือตอ
หน า พยาน ซึ่ ง พยานต อ งลงลายมื อ ชื่ อ รั บ รองและต อ งแนบสํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว
ประชาชน หรือ บัตรประจําตัวขาราชการของพยานลงนามรับรองสําเนาถูกตองแนบ
ไปพรอมกันดวย
ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ถาผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวย
ตนเอง ผูถือหุนอาจเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถือ
หุนเปนผูรับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใด
คนหนึ่งเปนผูออกเสียงลงคะแนนแทนได
ผู ถื อ หุ น ที่ ป ระสงค ใ ห ก รรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ฯ เป น ผู รั บ มอบฉั น ทะ โปรดส ง
หนังสือมอบฉันทะที่ไดจัดทําขึ้น และลงนามครบถวนตามหลักเกณฑที่กลาวขางตน
ไปยั งสํา นักเลขานุการบริ ษัทฯ พร อมเอกสารต างๆ ที่เ กี่ย วของ โดยสง ถึงบริษัท ฯ
ลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 1 วัน
ทั้ ง นี้ ผู รั บ มอบฉั น ทะที่ ป ระสงค จ ะเข า ร ว มประชุ ม จะต อ งแสดงบั ต รประจํ า ตั ว
ประชาชน/บัตรประจําตัวขาราชการ /หนังสือเดินทาง (สําหรับชาวตางประเทศ) ของ
ผูรับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

3. กรณีผูถือหุนถึงแกกรรม : ใหผูจัดการมรดกเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม
แทนโดยจะตองมีเอกสารคําสั่งศาลแตงตั้งใหเปนผูจัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผูมอี ํานาจ อายุไมเกิน 6
เดือน กอนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมดวย
4. กรณีผูถือหุนเปนผูเ ยาว : ใหบิดา-มารดา หรือผูปกครองตามกฎหมายเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะ
ใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน โดยจะตองนําสําเนาทะเบียนบานของผูถือหุนที่เปนผูเยาวมาแสดงเพิ่มเติมดวย
5. กรณีผูถือหุนเปนผูไรความสามารถหรือผูเสมือนไรความสามารถ : ใหผูอนุบาลหรือผูพทิ ักษเขารวมประชุมดวย
ตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน โดยจะตองมีเอกสารคําสั่งศาลแตงตั้งใหเปนผูอนุบาลหรือผู
พิทักษ ซึ่งลงนามรับรองโดยผูม ีอํานาจ อายุไมเกิน 6 เดือน กอนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมดวย
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การลงทะเบียน
เจาหนาที่บริษัทฯ จะเปดรับลงทะเบียนกอนเริ่มการประชุมไมนอยกวา 1 ชัว่ โมง หรือ
ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป
การออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย โดยใหนับหุนหนึ่งหุนมีเสียงหนึ่งเสียง และ
มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
- ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือขอบังคับบริษัทฯ กําหนด ไวแตกตางจากกรณีปกติ ก็
ใหดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะตองแจงใหผูถือ
หุนในที่ประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว
- การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
หรือแตงตั้งกรรมการเขาใหม บริษัทฯ กําหนดใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งกรรมการหรือแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนน
ตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะเทานั้น
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ประวัติของกรรมการอิสระที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะ
แทนผูถือหุนทีไ่ มสามารถเขารวมประชุมได
: นาย สมศักดิ์ เชียร จิระนคร
: 67 ป
: 52/94 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 อาคารทาวเวอรพารค ชั้น 18 C
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
การศึกษา
: ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตรและการบริหารอุตสาหกรรม
University of Wisconsin - USA
: ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร,University of Wisconsin - USA
การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: บทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการบริษัท (DCP) รุนที่ 101
: บทบาทหนาที่คณะกรรมการตรวจสอบ รุนที่ 23
ประวัตกิ ารทํางาน
: 2543 – ปจจุบัน
กรรมการผูจัดการ
บริษัท เร็บบิท เอเชีย จํากัด
2545 – ปจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท เอ็นเนอรยี่ คอนโทรล จํากัด
2548 – ปจจุบัน
กรรมการผูจัดการ
บริษัท พี.อาร.เอส.เอส จํากัด
2551– ปจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ
อายุ
ที่อยู

ประเภทกรรมการในปจจุบัน

:

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

จํานวนหุนที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกราคม 2554
:
ไมไดถือหุนบริษัท
การมี/ไมมีสวนไดเสียในวาระการประชุมในครั้งนี้
:
ไมมี (ยกเวนวาระที่ 7 เรื่องพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ)
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ประวัติของกรรมการอิสระที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะ
แทนผูถือหุนทีไ่ มสามารถเขารวมประชุมได
ลักษณะความสัมพันธ
ลักษณะความสัมพันธ

กรรมการที่ไดรบั มอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะแทนผู
ถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม

การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญของ
บริษัท/ บริษัทยอย
การมีความสัมพันธในลักษณะตอไปนี้กับบริษัทฯ /
บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง ในปจจุบันในชวง 2 ปที่ผานมา
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน
พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทํา
ใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ

-ไมมี-

-ไมมี-ไมมี-ไมมี-

จํานวนปที่เปนกรรมการ และสัดสวนการเขารวมประชุมในป 2553
จํานวนปที่เคยดํารง
จํานวนครั้งที่เขาประชุมในป 2553
ตําแหนงกรรมการ
ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ สามัญผูถือหุน
2 ป
5 ครั้ง / 5 ครั้ง
4 ครั้ง / 4 ครั้ง
1 ครั้ง

วิสามัญผูถือหุน
1 ครั้ง /1 ครั้ง

การดํารงตําแหนง กรรมการ/ ผูบริหาร ในกิจการอื่น
การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
จํานวน
ตําแหนง/ชื่อบริษัท
-
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-

การดํารงตําแหนงในกิจการ
การดํารงตําแหนงในกิจการ
ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน ที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน
จํานวน
จํานวน
ตําแหนง/ชื่อ
บริษัท
3
-

สิ่งที่สง มาดวย 13

(ปดอากรแสตมป 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)
เขียนที่
Written at
วันที่
Date
สัญชาติ.
nationality

(1)

ขาพเจา.
I/We
อยูบานเลขที่.
Address

(2)

เปนผูถือหุนของ บริษท
ั เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน)
being a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited

เดือน
Month

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม__________________________หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
shares and have the rights to vote equal to
หุนสามัญ______________________________________หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

เสียง ดังนี้
เสียง

holding the total amount of
ordinary share

shares and have the right to vote equal to

preference share

shares and have the right to vote equal to

หุนบุริมสิทธิ____________________________________หุน
(3)

ขอมอบฉันทะให
Hereby appoint

พ.ศ.
Year

votes as follows:
votes

ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

เสียง

votes

(ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทก็ได โดยมีประวัติตามเอกสารแนบ)
(The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy holder. The profile of the
Independent director is attached for information)

1. ชื่อ

นายสมศักดิ์ เชียร จิระนคร
อายุ 67 ป อยูบานเลขที่ 52/94 อาคารทาวเวอรพารค ชั้น 18 ซี
Name Mr.Somsak Cheer Chiranakhon, Independent Director, Age 67 years, residing at 52/94, Tower Park Bldg.,Floor 18C
ถนน
สุขุมวิทซอย 3
ตําบล/แขวง วัฒนา
อําเภอ/เขต วัฒนา
Road
Sukhumvit Soi 3
Tambol/Khwaeng Wattana Amphur/Khet Wattana
จังหวัด กรุงเทพ
หรือ
Province Bangkok or

2. ชื่อ

Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
Age
รหัสไปรษณีย
Postal Code

ป อยูบานเลขที่
years, residing at
ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

อําเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรือ
or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2554 ในวันที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมชั้น 5 เลขที่ 1854 ถนน บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย

Any one to be above shall be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the Annual General
Meeting of Shareholders 2011 on April 7, 2011 at 10.00 hrs, at Conference Room,5th Floor, 1854, Bangna-Trad Road,
Bangna Sub-district, Bangna District, Bangkok, Thailand or on other date, time and place as may be postponed or
changed.
(4)

ขาพเจาไดมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้.I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows:



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



(ข) ใหผรู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
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วาระที่ 1
Agenda 1

รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553
To Acknowledge the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholder 1/2010 held on August
25,2010
 เห็นดวย
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain
votes

วาระที่ 2
Agenda 2

พิจารณาอนุมัติและรับรองผลการดําเนินงาน และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สําหรับป 2553
To consider and approve the Company’s operating results and report by the company’s Board of Directors for
the year 2010
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 เห็นดวย
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes

วาระที่ 3
Agenda 3

พิจารณาและอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
To consider and approve the Company’s audited Balance Sheet Profit & Loss Statement for the year ended
December 31, 2010
 เห็นดวย
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes

วาระที่ 4
Agenda 4

พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
To approve of dividends for business operations for the year ending December 31, 2010
 เห็นดวย
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain

วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
To consider the election of directors in place of those retiring by rotation

 เห็นดวยกับการแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
Approve the election of the entire Board of Directors,

เสียง

 เห็นดวยกับการแตงตั้งกรรมการรายบุคคล ดังนี้
Approve the election of the individual directors as follows:
5.1 ชื่อกรรมการ
: นายสาคร สุขศรีวงศ
Name of Director
: Mr. Sakorn Suksriwong
 เห็นดวย
เสียง  ไมเห็นดวย
Approve
votes Disapprove

วาระที่ 6
Agenda6

เสียง
votes

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

5.2 ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นดวย
Approve

: นางสาวนันทพร วงษเชษฐา
: Miss Nantaporn Wongchestha
เสียง  ไมเห็นดวย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

5.3 ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นดวย
Approve

: นายธงชัย บุญศฤงคารนนท
: Mr.Thongchai Bunsaringkaranont
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
votes Disapprove
votes Abstain

เสียง
votes

พิจารณาแตงตั้งกรรมการเขาใหม
Consider the appointment of a new Director
 เห็นดวย
เสียง  ไมเห็นดวย
Approve
votes Disapprove
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เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจําป 2554
To consider the remuneration of director for the year 2011
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
 เห็นดวย
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain

วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2554
To consider and approve the appointment of Company’s auditors and the determination of audit fee for the
year 2011
 เห็นดวย
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain
votes

วาระที่ 9
Agenda 9

พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ (ถามี)
To consider other matters (if there are any)
เสียง  ไมเห็นดวย
 เห็นดวย
Approve
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

เสียง
votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถอื วา การลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง
และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
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) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาเลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ให
ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่มผี ูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
Any business carried on by he proxy holder in the said meeting, except where the proxy holder does not vote as I/we
specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.
ลงชื่อ...................................................................ผูมอบฉันทะ
(...................................................................)
Signed
Appointer
ลงชื่อ...................................................................ผูรับมอบฉันทะ
(....................................................................)
Signed
Proxy
หมายเหตุ
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให
ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
2. ผูถือหุนจะมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ระบุไวในขอ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ระบุไวในขอ (2) ก็ได
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
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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บมจ.เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท
1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
โทร. 02338-3292 โทรสาร 02338-3938
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