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บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
1854 ถนนบางนา – ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 10260 

 
วันท่ี  7  มีนาคม  2554 
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 
เรียน ทานผูถือหุน  
สิ่งท่ีสงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครัง้ท่ี 1/2553 

2. รายงานประจําป 2553 
3. บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
4. หลักเกณฑและวิธกีารสรรหากรรมการ 
5. นิยามกรรมการอิสระ 
6. เอกสารแนบวาระท่ี 5 ประวัติของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ       
     แทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 
7.  เอกสารแนบวาระท่ี  6 ประวัติของบุคคลท่ีเสนอแตงต้ังดํารงตําแหนงกรรมการเขาใหม 
8. เอกสารแนบวาระท่ี 8 รายละเอียดเกี่ยวกับผูสอบบัญชีประจําป 2554 
9. ขอบังคับของบริษัท หมวดท่ี 4 การจัดประชุมผูถือหุน 
10. เงื่อนไข หลักเกณฑ และ วิธีปฏิบัติ ในการเขารวมประชุมผูถอืหุน 
11. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระท่ีไดรบัมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะแทน 
    ผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุม  
12.  แบบฟอรมการลงทะเบียนเขารวมประชุม 
13. หนังสือมอบฉันทะ 
14.  แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุมผูถือหุน 
 

ดวยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในวันท่ี 7 เมษายน 2554 
เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมช้ัน 5  อาคารเนช่ัน  1 เลขท่ี 1854  ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่  1/2553 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม  2553 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  : การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2553 ไดจัดข้ึนในวันท่ี  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 ท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
ในครั้งน้ี 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเหน็วาท่ีประชุมผูถือหุน
สมควรท่ีจะรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ สําหรับป 2553 

 
วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2553 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  : งบการเงินรวมของ บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และผานการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลววาถูกตอง ดังปรากฏในรายงานประจําป 2553 ท่ีสงใหกับผูถือหุนพรอม
หนังสือเชิญประชุมแลว  

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเหน็วาท่ีประชุมผูถือหุน
สมควรท่ีจะอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต และผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  : ตามขอบังคับหมวดท่ี  6  กําหนดไววา “หามมิใหประกาศอนุญาต
จายเงินปนผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถือหุน หรือมติของคณะกรรมการ กรณีท่ีมีการจายเงินปนผลระหวาง
กาล   คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนเปนครั้งคราวได เมื่อปรากฏแกกรรมการวา  
บริษัทฯ มีกําไรพอสมควรท่ีจะกระทําเชนนั้นได  และเมื่อไดจายเงินปนผลแลวใหรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุน
ทราบในการประชุมผูถือหุนคราวตอไป”  นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ และบริษัทยอย คือไมนอยกวา
รอยละ 30 ของกําไรสุทธิของแตละบริษัทฯ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ)  หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล สํารอง
ตามกฎหมาย และสํารองอื่นๆ ท่ีจําเปนและเหมาะสม  ท้ังน้ี อัตราการจายเงินปนผลดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงได 
โดยข้ึนอยูกับความจําเปนและความเหมาะสมภายใตเงื่อนไขท่ีการดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอผูถือหุน  และจากผลการดําเนินงานในป  2553 บริษัทมีผลการดําเนินงานแสดงเปนกําไรและไมมีขาดทุน
สะสม   ท้ังงบการเงินเฉพาะบริษัทฯและงบการเงินรวม  ตามขอบังคับดังกลาวขางตน      บริษัทฯ จึงสามารถ
จายเงินปนผลได 

จากผลการดําเนินงานในป 2553 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับป 2553 จํานวน 18.69 ลานบาท คิด
เปนกําไร 0.22 บาทตอหุน  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับงวด 9 เดือน
ใหกับผูถือหุนแลวในอัตราหุนละ 0.10บาท ดังน้ันบริษัทฯ จะจายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุนละ 0.05 บาท เปนเงิน 4.25 
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ลานบาท  รวมเปนเงินปนผลจากการดําเนินงานป 2553 ท้ังส้ิน 0.15 บาทตอหุน เปนเงิน 12.75 ลานบาท คิดเปน 
รอยละ 68 ของกําไรสุทธิ โดยมีขอมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจายเงินปนผล ดังน้ี 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2553 

 (ลานบาท) 

ป 2552 

(ลานบาท) 

1. กําไรสุทธิ (ลานบาท) 18.69 47.36 

2. กําไรสะสมตนป  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. รวมเปนเงินปนผลจายท้ังส้ิน (ลานบาท) 12.75 49.70 

7. สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ) ของกําไรสุทธิ 68.22 104.94 

หมายเหตุ  (1) เปนอัตราเงินปนผลท่ีเสนอโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยยังรอการพิจารณาอนุมัติจาก        
ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในวันท่ี 7 เมษายน 2554 และคํานวณจากจํานวนหุนสามัญ 
ณ วันท่ี 2 มีนาคม 2554 

(2) เปนอัตราการจายเงินปนผล ท่ีสูงกวานโยบายการจายเงินปนผล 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหผูถือ
หุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2553 ต้ังแต 1 มกราคม 2553 ถึง วันท่ี 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 โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนเพื่อสิทธิรับเงิน
ปนผลในวันท่ี  21 เมษายน 2554 (Record Date) และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพยฯ โดย
วิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 22 เมษายน 2554 และกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 6 พฤษภาคม 2554 

 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  : ตามขอบังคับของบริษัทขอท่ี  18. กําหนดวาในการประชุมสามัญ
ประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอย 1 ใน 3 โดยอัตรา  ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกให
เปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนท่ีใกลเคียงท่ีสุดกับสวน 1 ใน  3     ปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการท้ังส้ิน  9 คน  
โดยในป  2553 มีกรรมการท่ีออกตามวาระจํานวน  3 คน ดังน้ี 
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1) นายสาคร   สุขศรีวงศ  กรรมการ 
2) นางสาวนันทพร  วงษเชษฐา  กรรมการ 
3) นายธงชัย  บุญศฤงคารนนท  กรรมการ   
นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นวามีคุณสมบัติ

เหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ ต้ังแตวันท่ี 24 ธันวาคม 2553 ถึงวันท่ี  4 กุมภาพันธ  2554 ผาน
ทางเว็บไซตของบริษัทฯ    ผลปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการ    

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาถึงคุณสมบัติท่ีเหมาะสมของ
กรรมการซ่ึงประกอบดวย ประสบการณ ความเช่ียวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการท้ัง 3 คนท่ีผานมา
ซึ่งเปนท่ีประจักษวากรรมการท้ัง 3 คน ไดทุมเท ปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบและเปนไป
ตามกรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  อันสรางคุณประโยชนแกการดําเนินกิจการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให
ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการท่ีครบวาระในคราวน้ีกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง 
ดังน้ี 

1) นายสาคร  สุขศรีวงศ แตงต้ังเปน กรรมการอิสระ 
2) นางสาวนันทพร วงษเชษฐา           ” กรรมการ 
3) นายธงชัย  บุญศฤงคารนนท ” กรรมการ 

 
 (ขอมูลรายละเอียดของกรรมการท่ีเสนอกลับเขาเปนกรรมการบริษัทฯ สืบตอไปอีกวาระหน่ึง 

ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 6) 
 

วาระที่ 6  พิจารณาแตงต้ังกรรมการเขาใหมเพ่ิมเติม 
  ขอเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาปจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มี
จํานวนท้ังส้ิน 9 คน สมควรท่ีจะหาผูมีความรู ความสามารถเขาเปนกรรมการเพ่ิมเติม   จึงเห็นสมควรเสนอช่ือ นาย
พนา  จันทรวิโรจน เปนกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก 1 คน รวมบริษัทฯ มีกรรมการท้ังส้ิน 10 คน (รายละเอียด
ของกรรมการท่ีถูกเสนอช่ือแตงต้ังใหมปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 7) 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหท่ีประชุม
สามัญผูถือหุนอนุมัติแตงต้ังนายพนา  จันทรวิโรจน  เปนกรรมการบริษัทฯ เพิ่มอีก 1 คน ซึ่ง นายพนา  จันทรวิโรจน 
เปนผูมีความรู  ความสามารถ และประสบการณดานส่ือ ท่ีจะสามารถใชความรู  ความสามารถ ท่ีจะเปนประโยชน
ตอการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ตอไป 

 
วาระที่ 7  พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2554 

หลักเกณฑและขั้นตอนการเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทฯ มี
ความเห็นวาการสรรหากรรมการและการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ สําหรับกิจการเปนเรื่องสําคัญ บริษัทฯ มี
นโยบายกําหนดใหคณะกรรมการของบริษัทฯ เปนผูทําหนาท่ีพิจารณากลั่นกรองการสรรหากรรมการและการ
กําหนดคาตอบแทนกรรมการเอง   ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการโดยมีเกณฑการพิจารณา
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กลั่นกรองอยางละเอียด ถึงความเหมาะสมประการตางๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และ
คาตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจท่ีใกลเคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทาง  
ผลกําไรของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา   

ความเห็นคณะกรรมการ :  การจายคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจําป  2554 คณะกรรมการ
เสนอจายเพ่ิมเติมใหกับกรรมการท่ีเปนผูบริหาร โดยประธานกรรมการบริษัท ไดรับคาตอบแทนในอัตราเดียวกับ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการท่ีเปนผูบริหารไดรับคาตอบแทนในอัตราเดียวกันกับกรรมการท่ีไมใช
ผูบริหาร   และขอปรับกําหนดการจายจากรายป เปนรายไตรมาส  

คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2554 เปนแบบรายไตรมาส โดยไมมีคาตอบแทนในรูปแบบอื่น 
ดังน้ี 

กรรมการ / ตําแหนง คาตอบแทนป  2554 (ปท่ีเสนอ) คาตอบแทนป 2553 
 คาตอบแทน เบี้ย

ประชุม 
อื่นๆ รวม คาตอบแทน เบี้ย

ประชุม 
อื่นๆ รวม 

ประธานกรรมการ: 
- นายธนะชัย  สันติชัยกูล 

 
400,000.- 

 
- 

 
- 

 
400,000.- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

กรรมการอิสระ: 
- นายสาคร  สุขศรีวงศ 

 
200,000.- 

 
- 

 
- 

 
200,000.- 

 
200,000.- 

 
- 

 
- 

 
200,000.- 

กรรมการที่ไมใชผูบริหาร: 
- นายธงชัย  บุญศฤงคารนนท 
- นางสาวมัธยา  โอสถานนท 
- นายพนา  จันทรวิโรจน 

 
200,000.- 
200,000.- 
200,000.- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
200,000.- 
200,000.- 
200,000.- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

ประธานกรรมการตรวจสอบ: 
- นายสมศักด์ิ  เชียร จิระนคร 

 
400,000.- 

 
- 

 
- 

 
400,000.- 

 
400,000.- 

 
- 

 
- 

 
400,000.- 

กรรมการตรวจสอบ 
- นายกรีธา  มติธนวิรุฬห 
- นายสุธีร  จินตนานฤมิตร 

 
300,000.- 
300,000.- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
300,000.- 
300,000.- 

 
300,000.- 
300,000.- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
300,000.- 
300,000.- 

กรรมการที่เปนผูบริหาร : 
-  นางเกษรี  กาญจนะวณิชย 
-  นางสาวนันทพร  วงษเชษฐา 

 
200,000.- 
200,000.- 

 

 
- 
- 
 

 
- 
- 
 

 
200,000.- 
200,000.- 

 
- 
- 

 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 
 

รวม 2,600,000.-   2,600,000.- 1,200,000.-   1,200,000.- 
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วาระที่ 8 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2554 
  ขอเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริ ษัทฯ  โดยการพิจารณาและเสนอแนะของ 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแตงต้ัง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดย 

1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3183 เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของ
บริษัทฯ ในป 2554  เปนปท่ี 4  หรือ  

2. นายวินิจ  ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  3378  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2554  
หรือ 

3. นายเจริญ  ผูสัมฤทธิ์เลิศ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 
2554  

 โดยผูสอบบัญชีท้ัง 3 ทานไมมีความสัมพันธและไมมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ / บริษัทยอย / 
ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระ ในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ  

 คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอใหท่ี
ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2554 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวม 4 บริษัท เปน
เงิน 1,850,000.- บาท   

 (สําหรับคาบริการอื่น บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีการรับบริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีท่ี
ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัดในรอบป
ท่ีผานมา)  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
กลั่นกรองการเลือกผูสอบบัญชี ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนท่ีเหมาะสมแลว จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือ
หุนแตงต้ังผูสอบบัญชี สําหรับป 2554 และกําหนดคาตอบแทนตามท่ีเสนอ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 8 ) 

 
วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตนโดยพรอมเพรียงกัน   
ผูถือหุนทานใดประสงคท่ีจะแตงต้ังบุคคลอ่ืนมาเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งน้ีโปรด
กรอกขอความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ และนํามามอบตอประธานกรรมการหรือเลขานุการ
บริษัทฯ กอนเริ่มการประชุม 
 ขอแสดงความนับถือ 
 โดยคําส่ังประธานกรรมการ 
  
                 
 นางเกษรี  กาญจนะวณิชย 
 กรรมการผูอํานวยการ 
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สิ่งที่สงมาดวย 1 
 

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2553 
ของ 

บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
-------------------------------------------------------- 

 
เวลาและสถานที่ 
ประชุมเม่ือวันท่ี  25  สิงหาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม ช้ัน 10  อาคารเนช่ัน 1 เลขท่ี 1854  ถนนบางนา-
ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร  
 
เร่ิมประชุม 
นายธนะชัย  สนัติชัยกูล   ทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุม โดยประธานกลาวแนะนํากรรมการท่ีเขารวมประชุม ดังน้ี 
 
กรรมการที่ไมใชผูบริหาร ไดแก 
1.นายสมศักดิ์  เชียร จิระนคร  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.นายกรีธา  มติธนวิรุฬห  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3.นายสุธีร        จินตนานฤมิตร  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4.นายสาคร  สุขศรีวงศ  กรรมการ 
 
กรรมการที่เปนผูบริหาร ไดแก 
5.นางเกษร ี  กาญจนะวณิชย  กรรมการและกรรมการผูอํานวยการ 
6.นางสาวนันทพร วงษเชษฐา   กรรมการและกรรมการผูจัดการ 
7.นางสาวรัชดาภรณ อารักษรัฐ  กรรมการและผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
8.นางวรางคณา  กัลยาณประดิษฐ  กรรมการ 
รวมแลวกรรมการเขารวมประชุมท้ังส้ิน  9 คน ครบทุกทาน 
 
 ประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบวามีผูถือหุนรวมประชุมดวยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 15 ราย  นับ
จํานวนหุนได  70,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของหุนท้ังหมดประกอบครบเปนองคประชุม 
 ประธานฯ จึงกลาวเปดการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้  
 
วาระท่ี  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งท่ี 1/2553 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 
2553 
 ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป ครั้งท่ี 1/2553  ซึ่ง
ประชุมเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2553 ตามรายละเอียดในรายงานการประชุมท่ีไดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญ
ประชุมแลว 
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 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตอง จึงไดลงมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญ 
ผูถือหุนครัง้ท่ี 1/2553  ตามท่ีประธานเสนอฯ 
 
วาระท่ี 2 พิจารณาแตงต้ังกรรมการเขาใหม 
 ประธานฯ แถลงตอท่ีประชุมวา  ไดรับแจงจากผูถือหุนวา มีความประสงคขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการเพ่ิมเติมอีก  2 ทาน  ไดแก นายพนา จันทรวิโรจน และ นายธงชัย บุญศฤงคารนนท  ซึ่ง
ประวัติยอและผลงานของกรรมการท้ัง 2 ทาน ปรากฏในเอกสารแนบทายหนังสือเชิญประชุมแลว  โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับทราบและเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป    ดังน้ันเพื่อความ
ถูกตองและโปรงใส  ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาเลือกต้ังบุคคลดังกลาว เพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัทฯ 
 
 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว  มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหแตงต้ัง นายพนา จันทรวิโรจน และนายธงชัย  
บุญศฤงคารนนท  เขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ตามท่ีประธานแถลงฯ  
 
วาระท่ี 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 
 ไมมีกิจการอื่นใดตองพิจารณา 
 
 ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีเขารวมประชุมและไดกลาวปดประชุม  
เลิกประชุม เวลา 11.30   น. 
 
                
   ลงช่ือ                                                          . 
                  (  นายธนะชัย  สันติชัยกูล  ) 
                        ประธานท่ีประชุม 
 
 
 
   ลงช่ือ                                                          . 
                  (  นางเกษรี   กาญจนะวณิชย  ) 
                         กรรมการผูอํานวยการ 

  
 

 



 

 10 

สิ่งที่สงมาดวย  3 

บทบาทหนาท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี ้
1. สอบทานใหบริษัทฯ มีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจําป) ท่ีถูกตองและเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของ 
 ของบริษัทฯ อยางเพียงพอกอนเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ 
2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ    
    รวมท้ังพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณา
 แตงต้ัง โยกยาย  เลิกจาง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ 
 ตรวจสอบภายใน 
3. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการประเมินความเส่ียง การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ 
4. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย  
 หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ   
 ประสานงานกับผูสอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการดําเนินการตรวจสอบ  ขอบเขต  แนวทาง  แผนงาน   
 และปญหาท่ีพบระหวางการตรวจสอบ และประเด็นท่ีผูสอบบัญชีเห็นวาเปนสาระสําคัญ   รวมท้ังเขารวม 
 ประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ  1 ครั้ง  
6. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน  
 ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ รวมท้ังเปดเผยขอมูลในการเขาทํารายการดังกลาว 
 อยางถูกตองครบถวน ท้ังน้ีเพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 
7. จัดทํารายงานผลการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของ 
 บริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ  ประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 

• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง  ครบถวน  เปนท่ีเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ      

• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด 
 หลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

• ความเห็นเกี่ยวกับรายงานท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
• จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

• ความเห็นชอบหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตร 

• รายการอื่นท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับ 
  มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
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8.  ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
 ตรวจสอบ 
 
ในการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทฯโดยตรง
และคณะกรรมการของบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีสอดสองดูแล   ฝายจัดการมีหนาท่ีรับผิดชอบตอการจัดเตรียมงบการเงินของ
บริษัทฯ   และผูสอบบัญชีภายนอกมีหนาท่ีตรวจสอบงบการเงินดังกลาว   คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบรวมกันวา ฝายจัดการ  ผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีภายนอกมีทรัพยากรและ
เวลา     ตลอดจนขอมูลความรูเรื่องบัญชี  การตรวจสอบ  ระบบควบคุมภายใน   และกระบวนการจัดทํารายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ มากกวาคณะกรรมการตรวจสอบ    ฉะน้ันบทบาทการสอดสองดูแลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไมไดใหประกันเปนพิเศษในงบการเงินและขอมูลการเงินท่ีบริษัทฯ นําเสนอใหกับผูถือหุนและบุคคล
อื่นๆ 
 
ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจในการแกไข เปลี่ยนแปลง นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และ
คุณสมบัติ ขอบเขตอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหสอดคลองกับกฎเกณฑ
ของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ บทบัญญัติของกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวของ 
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สิ่งที่สงมาดวย  4 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ 
 
การสรรหากรรมการ 
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาการสรรหากรรมการและการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ 
สําหรับกิจการเปนเรื่องสําคัญ บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดใหคณะกรรมการของบริษัทฯ เปนผูทําหนาท่ีพิจารณา
กลั่นกรองการสรรหากรรมการและการกําหนดคาตอบแทนกรรมการเอง   ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณา
คาตอบแทนกรรมการโดยมีเกณฑการพิจารณากลั่นกรองอยางละเอียด ถึงความเหมาะสมประการตางๆ โดย
เปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และคาตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจท่ีใกลเคียงกัน รวมถึง
พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา โดยจะเปนผูทํา
หนาท่ีเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเปนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ   จากนั้นประธาน
กรรมการเปนผูเสนอรายช่ือบุคคลท่ีจะแตงต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ ตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณา 
 
 ในป 2554  บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอย  เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการได     
โดยเสนอช่ือผานคณะกรรมการบริษัทฯ ลวงหนา  3  เดือนกอนวันประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน  คือ ต้ังแตวันท่ี  
24 ธันวาคม  2553 ถึงวันท่ี  4 กุมภาพันธ  2554   พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความ
ยินยอมของผูไดรับการเสนอช่ือ   ผลปรากฎวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ 
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สิ่งที่สงมาดวย  5 

นิยามกรรมการอิสระ 
 

กรรมการอิสระ  คือ  กรรมการท่ีไมไดบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม มีความ
เปนอิสระจากผูถือหุนใหญ และ ผูบริหารของบริษัทฯ ไมมีความสัมพันธอันอาจเปนการขัดขวางการใช
วิจารณญาณอยางอิสระของตน 

ท้ังน้ีนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เทากับขอกําหนดข้ันตํ่าของสํานักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย ฯ 
  
คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท 
รวม บริษัทท่ีเกี่ยวของ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังน้ีใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ี
เกี่ยวของตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยของกรรมการอิสระรายน้ัน ๆ ดวย 
 2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง ท่ีปรึกษาดานอื่นใดท่ีไดรับ
ผลตอบแทนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน  
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 
ปกอนวันท่ีไดรับการแตงต้ัง ท้ังน้ี  ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือ
ท่ีปรึกษาของสวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ    
 3. กรรมการอิสระจะตองไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางการคา ทางธุรกิจ สวนไดเสียทางการเงินหรือ
ผลประโยชนอื่นๆ ในการบริหารจัดการ ท้ังในทางตรงหรือทางออมกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม   
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยาง
อิสระของตน หรือไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันท่ีไดรับการแตงต้ัง 
 4. กรรมการอิสระจะตองไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลักษณะ
ท่ีเปนบิดา มารดา คูสมรส พี่ นองและบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร กับผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย  
 5. กรรมการอิสระจะตองไมทําการเปนตัวแทนอยางเปดเผยหรืออยางไมเปดเผยของกรรมการบริษัทฯ          
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนใดซ่ึงเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญคนใดหรือกลุมผูถือหุนใดของบริษัทฯ 
 6. กรรมการอิสระจะตองทําหนาท่ีและใชวิจารณญาณของตน โดยไมไดรับอิทธิพลจากกรรมการ ผูบริหาร
หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ รวมท้ังบุคคลท่ีเกี่ยวของหรือญาติ 
 7. กรรมการอิสระจะตองไมเปนหรือเคยเปน ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม        
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวน
ผูจัดการของนิติบุคคลท่ีเปนสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม         
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ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม
นอยกวา 2 ปกอนวันท่ีไดรับการแตงต้ัง 
 8. กรรมการอิสระจะตองไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ี
ปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือผูประเมินราคาทรัพยสิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจาก
บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังน้ีในกรณีท่ี           
ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนผูจัดการของ     
ผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันท่ีไดรับการ
แตงต้ัง 
 9. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ยอย หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน                  
ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น           
ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 
 10. กรรมการอิสระจะตองไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ 
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สิ่งที่สงมาดวย 6 

ประวัติของบคุคลท่ีไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตาํแหนงกรรมการ 
แทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

ชื่อ : นายสาคร  สุขศรีวงศ 

อาย ุ : 43   ป 
การศึกษา : ปริญญาเอก Business Administration, University of South Australia, Australia 
 : ปริญญาโท  การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ, The George Washington 
  University, Washington D.C., USA 
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการธนาคารและการเงิน  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 : หลักสูตรบทบาทหนาท่ีและทักษะของการเปนกรรมการบริษัท (DCP) รุนท่ี 51 
สถาบันพระปกเกลา  
 : หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับผูบริหารระดับสูงรุนท่ี11 
ประวัติการทํางาน  : 

 2549 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพยกรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) 
 2551 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) 

 
ประเภทกรรมการในปจจุบัน : กรรมการ 
 
จํานวนหุนที่ถือครอง ณ วันที่ 25  มกราคม  2554 
    : ไมไดถือหุนบรษัิท 
ลักษณะความสัมพันธ 

ประเภทความสัมพันธ ลักษณะความสัมพันธ 

การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญของบริษัท/ 
บริษัทยอย 

-ไมมี- 

การมีความสัมพันธในลักษณะตอไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ / 
บริษัทยอย / บริษัทรวม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
ในปจจุบันในชวง 2 ปที่ผานมา 
1.  เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน 
ลูกจาง หรอืท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา 

 
 
 
 

-ไมมี- 

2.  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ  -ไมมี- 
3.  มีความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไม
สามารถทําหนาท่ีไดอยางอิสระ 

-ไมมี- 
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สิ่งที่สงมาดวย 6 

ประวัติของบคุคลท่ีไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตาํแหนงกรรมการ 
แทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

จํานวนปที่เปนกรรมการ และสัดสวนการเขารวมประชุมในป  2553 

จํานวนปที่เคยดํารง
ตําแหนงกรรมการ 

จํานวนคร้ังที่เขาประชุมในป  2553 

ถึงสิ้น 31 ธันวาคม  2553 คณะกรรมการ สามัญผูถือหุน วิสามัญผูถือหุน 
2  ป 5 ครั้ง  /  5  ครั้ง 1 ครั้ง  1 ครั้ง / 1 ครั้ง 

 
การดํารงตําแหนง กรรมการ/ ผูบริหาร ในกิจการอื่น  

 
การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

การดํารงตําแหนงใน
กิจการที่ไมใช 

บริษัทจดทะเบียน 

การดํารงตําแหนงใน
กิจการที่มีความขัดแยง

ทางผลประโยชน 

จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท จํานวน จํานวน ตําแหนง/ 
ชื่อบริษัท 

2 ประธานเจาหนาท่ีบริหาร /บริษัทเงินทุนหลักทรัพย
กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) 
กรรมการ / บรษัิทหลักทรัพย บีฟท จํากัด(มหาชน) 

16 - - 

 

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงต้ัง : กรรมการอิสระ 
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สิ่งที่สงมาดวย 6 

ประวัติของบคุคลท่ีไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตาํแหนงกรรมการ 
แทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

 
ชื่อ : นางสาวนันทพร  วงษเชษฐา 
อาย ุ : 49  ป 
การศึกษา : ปรัชญาดุษณีบัณฑิต สาขาวิชาส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 : วารสารศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารภาครัฐและเอกชน  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาตกแตงภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 : หลักสูตรบทบาทหนาท่ีและทักษะของการเปนกรรมการบริษัท (DCP) รุนท่ี  82 
ประวัติการทํางาน 
 : 2543 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ 
   บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 
 : 2549 – ปจจุบัน  กรรมการผูจัดการ 
   บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 
 : 2549 – ปจจุบัน    กรรมการผูจดัการ 
   บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
 
ประเภทกรรมการในปจจุบัน : กรรมการ 
 
จํานวนหุนที่ถือครอง ณ วันที่  25 มกราคม  2554 
    : ไมไดถือหุนบรษัิท 
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สิ่งที่สงมาดวย 6 

ประวัติของบคุคลท่ีไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตาํแหนงกรรมการ 
แทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

ลักษณะความสัมพันธ 

ประเภทความสัมพันธ ลักษณะความสัมพันธ 

การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือ
หุนรายใหญของบริษัท/ บริษัทยอย 

-ไมมี- 

การมีความสัมพันธในลักษณะตอไปนี้
กับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / 
บริษัทรวม / หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง ในปจจุบันในชวง 2 ปที่
ผานมา 
1.  เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการ
บริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือท่ี
ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา 

 
 
 

 
 

ตําแหนง บริษัท 
กรรมการบรหิาร บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 
กรรมการบรหิาร บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  

2.  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ  -ไมมี- 
3.  มีความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมี
นัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถ
ทําหนาท่ีไดอยางอิสระ 

-ไมมี- 

จํานวนปที่เปนกรรมการ และสัดสวนการเขารวมประชุมในป  2553 

จํานวนปที่เคยดํารง
ตําแหนงกรรมการ 

จํานวนคร้ังที่เขาประชุมในป  2553 

ถึงสิ้น 31 ธันวาคม  2553 คณะกรรมการ สามัญผูถือหุน วิสามัญผูถือหุน 
4  ป 5 ครั้ง  /  5  ครั้ง 1 ครั้ง  1 ครั้ง / 1 ครั้ง  

การดํารงตําแหนง กรรมการ/ ผูบริหาร ในกิจการอื่น  

 
การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

การดํารงตําแหนง
ในกิจการที่ไมใช
บริษัทจดทะเบียน 

การดํารงตําแหนงในกิจการ 
ที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน 

จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท จํานวน จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท 
- - - - - 

 
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงต้ัง : กรรมการ 
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สิ่งที่สงมาดวย 6 

ประวัติของบคุคลท่ีไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตาํแหนงกรรมการ 
แทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

ชื่อ : นายธงชยั  บุญศฤงคารนนท       
อาย ุ : 51  ป 
การศึกษา : ปริญญาตรี  คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
การอบรมสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 : หลักสูตรบทบาทหนาท่ีและทักษะของการเปนกรรมการบริษัท (DCP) รุนท่ี  143 
ประวัติการทํางาน  
 : 1 มิ.ย. 2546 – 2550 ผูอํานวยการแผนกธุรการโฆษณา 
    บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
   2551 – 2553  ผูชวยผูอํานวยการอาวโุส  
    บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
   2553 – ปจจุบัน กรรมการผูอํานวยการ 
    บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
  2554 -  ปจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท  จํากัด(มหาชน) 
ประเภทกรรมการในปจจุบัน : กรรมการ  
จํานวนหุนที่ถือครอง  ณ วันที่  25 มกราคม  2554 
    : ไมไดถือหุนในบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ 

ประเภทความสัมพันธ ลักษณะความสัมพันธ 
การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัท/ บริษัทยอย 

-ไมมี- 

การมีความสัมพันธในลักษณะตอไปนี้กับบริษัท / 
บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในปจจุบันในชวง 2 ป
ที่ผานมา 
1.  เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน 
พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือน
ประจํา 

 
 
 
 
 

ตําแหนง บริษัท 
กรรมการบรหิาร บริษัท ดับบลวิพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด  

2.  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ  -ไมมี- 
3.  มีความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจ
มีผลทําใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางอิสระ 

-ไมมี- 
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สิ่งที่สงมาดวย 6 

ประวัติของบคุคลท่ีไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตาํแหนงกรรมการ 
แทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

 

จํานวนปที่เปนกรรมการ และสัดสวนการเขารวมประชุมในป  2553 

จํานวนปที่เคยดํารง
ตําแหนงกรรมการ 

จํานวนคร้ังที่เขาประชุมในป  2553 

ถึงสิ้น 31 ธันวาคม  2553 คณะกรรมการ สามัญผูถือหุน วิสามัญผูถือหุน 
- - -  -  

 
การดํารงตําแหนง กรรมการ/ ผูบริหาร ในกิจการอื่น  

 
การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

การดํารงตําแหนง
ในกิจการที่ไมใช
บริษัทจดทะเบียน 

การดํารงตําแหนงในกิจการทีม่ี 
ความขัดแยงทางผลประโยชน 

จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท จํานวน จํานวน ตําแหนง/ชื่อ
บริษัท 

- - - - - 

 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงต้ัง : กรรมการ 
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สิ่งที่สงมาดวย 7 

ประวัติของบคุคลท่ีไดรับการเสนอชื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

ชื่อ : นายพนา  จันทรวิโรจน                                  

อาย ุ : 52  ป 
การศึกษา : ปริญญาโท  Tuffs  University , USA  
การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 : หลักสูตรบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการบริษทั (DCP) รุน 71 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) 
 : หลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารความเส่ียง 
ประวัติการทํางาน  
 : 2531 – 2535 นักขาวอาวุโส หนังสือพิมพเดอะเนช่ัน บจ. เนช่ัน พับลิชช่ิง กรุป 
  2536 – 2537 บรรณาธิการขาวเศรษฐกิจ  บมจ. เนช่ัน พับลิชช่ิง กรุป 
  2537 – 2538 บรรณาธิการบริหาร   บมจ. เนช่ัน พับลิชช่ิง กรุป 
  2538 – 2540 บรรณาธิการ หนังสือพิมพเดอะเนช่ัน บมจ. เนช่ัน พับลิชช่ิง กรุป 
  2540 – 2542 ผูชวยบรรณาธกิารอํานวยการ  บมจ. เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป 
  2543 – 2547 บรรณาธิการ หนังสือพิมพเดอะเนช่ัน บมจ. เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป 
  2548 – ปจจุบัน กรรมการผูอํานวยการสายธรุกจิดานขาวภาษาอังกฤษ 
   บจ. เนช่ัน นิวส เน็ตเวิรค      
จํานวนหุนที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกราคม  2554 
  :   ไมไดถือหุนบริษัท 
ลักษณะความสัมพันธ 

ประเภทความสัมพันธ ลักษณะความสัมพันธ 

การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญของ
บริษัท/ บริษัทยอย 

-ไมมี- 

การมีความสัมพันธในลักษณะตอไปนี้กับบริษัท / 
บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง ในปจจุบันในชวง 2 ปที่ผานมา 
1.  เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน 
พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา 

 
 
 

กรรมการบรหิาร บจ. เนช่ัน นิวส เน็ตเวิรค 
กรรมการ บมจ. เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป  

2.  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ  -ไมมี- 
3.  มีความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทํา
ใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางอิสระ 

-ไมมี- 
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สิ่งที่สงมาดวย 7 

ประวัติของบคุคลท่ีไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตาํแหนงกรรมการ 

 

จํานวนปที่เปนกรรมการ และสัดสวนการเขารวมประชุมในป  2553 

จํานวนปที่เคยดํารง
ตําแหนงกรรมการ 

จํานวนคร้ังที่เขาประชุมในป  2553 

ถึงส้ิน 31 ธันวาคม  2553 คณะกรรมการ สามัญผูถือหุน วิสามัญผูถือหุน 
- - -  -  

 
การดํารงตําแหนง กรรมการ/ ผูบริหาร ในกิจการอื่น  

 
การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

การดํารงตําแหนง
ในกิจการที่ไมใช
บริษัทจดทะเบียน 

การดํารงตําแหนงในกิจการทีม่ี 
ความขัดแยงทางผลประโยชน 

จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท จํานวน จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท 
- - - - - 

 
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงต้ัง : กรรมการ 
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สิ่งที่สงมาดวย 8 

เอกสารแนบวาระที่ 8 
 รายละเอียดผูสอบบัญชี ประจําป  2554 

 
 

ประจําป  2553 ประจําป  2554 
(ปท่ีเสนอ) 

KPMG POOMCHAI AUDIT CO.,LTD. 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

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 
    
โดยนายวิเชียร  ธรรมตระกูล เปนผูสอบบัญชีที่ลงนาม
รับรองในงบการเงินของบริษัทฯ เปนปที่ 3 
 
คาตอบแทนของผูสอบบัญชีสําหรับบริษัทและบริษัทยอย 
รวม  3 บริษัท เปนเงิน  1,730,000  บาท  
 
สําหรับคาบริการอื่น  บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีการรับ
บริการอ่ืนจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด  
บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสํานัก
งานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดในรอบปที่ผานมา 

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 เปนปท่ี 4 
 
คาตอบแทนของผูสอบบัญชีสําหรับบริษัทฯ และบริษัทยอย
รวม 4 บริษัท เปนเงิน  1,850,000 บาท   
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สิ่งที่สงมาดวย  9 

ขอบังคับของบริษัท เนชั่น  อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท  จํากัด (มหาชน) 
หมวดท่ี 4 

การประชุมผูถือหุน 
ขอ 35.  การประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ใหจัดข้ึน ณ ทองท่ีอันเปนท่ีต้ังสํานักงานใหญของบริษัทฯ หรือจังหวัด

ใกลเคียง หรือ ณ ท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนด 
ขอ 36.  ใหมีการประชุมผูถือหุนอยางนอยปละหน่ึงครั้ง การประชุมเชนวาน้ีใหเรียกวา “ประชุมสามัญ” การ

ประชุมสามัญดังกลาวใหจัดใหมีข้ึนภายในส่ี (4) เดือนภายหลังวันส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ การ
ประชุมผูถือหุนคราวอื่นๆ ใหเรียกวา “ประชุมวิสามัญ”  คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได
สุดแตจะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในหา (1/5) ของจํานวนหุนท่ี
จําหนายไดท้ังหมด หรือจํานวนผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา
หนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดเขาช่ือกันทําหนังสือในฉบับเดียวกันรองขอให
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนก็ได โดยในหนังสือรองขอน้ันจะตองระบุวาใหเรียกประชุมเพ่ือการใด
ไวใหชัดเจน คณะกรรมการตองจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

ขอ 37.  ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนนั้น ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให
ชัดเจนวาเปนเรื่องท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พรอมท้ังความเห็นของคณะกรรมการใน
เรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ด (7) 
วันกอนวันประชุม และใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสาม (3) วันกอนวัน
ประชุมดวย โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลาสาม (3) วันติดตอกัน 

ขอ 38.  ในการประชุมผูถือหุน ตองมีจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขารวมประชุมไม
นอยกวายี่สิบหา (25) คนหรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองมีหุนนับรวมกันได
ไมนอยกวาหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จึงจะครบเปนองคประชุม 
  ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหน่ึง (1) ช่ัวโมง จํานวนผูถือหุน
ซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัด
เพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุม
เพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา เจ็ด (7) 
วันกอน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไมจําเปนตองครบองคประชุม 

ขอ 39.  ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได การ
มอบฉันทะจะตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และทําตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชน
จํากัดกําหนด โดยใหมอบแกประธานกรรมการหรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการกําหนดไว ณ สถานท่ี
ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม และอยางนอยใหมีรายการดังตอไปนี้ 

  ก.จํานวนหุนท่ีผูมอบฉันทะนั้นถืออยู 
  ข.ช่ือผูรับมอบฉันทะ 
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  ค.ครั้งท่ีของการประชุมท่ีมอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ขอ 40. การประชุมผูถือหุนใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตท่ีประชุมจะ

มีมติใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถือหุนซึ่ง
มาประชุม เมื่อท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมครบถวนแลว ผู
ถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด อาจขอให
ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมได 
 ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องท่ีผูถือหุน
เสนอเพ่ิมเติมไมเสร็จ และจําเปนตองเลื่อนการพิจารณา ใหท่ีประชุมกําหนดสถานท่ี วัน และเวลาท่ีจะ
ประชุมครั้งตอไป และใหคณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระการ
ประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนการประชุม ท้ังน้ีใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพไมนอยกวาสาม (3) วันกอนวันประชุมดวย โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลาสาม (3) วัน
ติดตอกัน 

ขอ 41.  ประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม หรือไม
อาจปฏิบัติหนาท่ีได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรอง
ประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหน่ึงเปน
ประธานในท่ีประชุม 

ขอ 42.  ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน ในกรณีท่ีผูถือหุนมีสวนไดเสีย
เปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน นอกจากการออกเสียงลงคะแนน
เลือกต้ังกรรมการ 

ขอ 43.  การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถือหุนจะตองไดรับความเห็นชอบดวย
คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวนแตจะกําหนดไวเปน
อยางอื่นในขอบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามท่ีกฎหมายจะกําหนดไว หรือในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับ
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

• การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอื่น 

• การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัทฯ 

• การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ การ    
  มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกจิการกับบุคคลอื่นโดยมี 
  วัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

• การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัทฯ 

• การเพ่ิมทุนและการลดทุน 

• การออกหุนกู 

• การควบบริษัทฯ หรือการเลิกบริษัทฯ  
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เงื่อนไข  หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัต ิ
ในการเขารวมประชุม  การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 

1. กรณีเขารวมประชุมดวยตนเอง  

• ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา   สัญชาติไทย  โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือ  
 บัตรประจําตัวขาราชการ 

• ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติตางดาว  โปรดแสดงบัตรประจําตัวคนตางดาว หรอื  
      หนังสือเดินทาง หรือเอกสารท่ีใชแทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานท่ีลงทะเบียน 

• กรณีมีการแกไขช่ือ-ช่ือสกุล ตองแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
2.  กรณีมอบฉนัทะ  

• ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูรับมอบฉันทะ  

• โดยเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมาพรอมน้ี 

• ผูมอบฉันทะอาจแสดงความประสงคท่ีจะออกเสียงลงคะแนนแยกไดในแตละวาระของการประชุมวา เห็น
ดวย  ไมเห็นดวย  หรืองดออกเสียง  โดยกําหนดไวในหนังสือมอบฉันทะเพื่อใหผูรับมอบฉนัทะ          
ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูมอบฉันทะ 

• ใหผูรับมอบฉันทะสงหนังสือมอบฉันทะไวตอประธานท่ีประชุมและ/หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจาก 
ประธานกอนเวลาประชุม โดยกรอกขอมูลและลงลายมือช่ือใหครบถวน หากมีการแกไข หรือขีดลบ
ขอความท่ีสําคัญ ผูมอบฉันทะตองลงนามกํากับไวทุกแหงหนังสือมอบฉันทะตองติดอากรแสตมป 20  
บาท 

เอกสารที่ตองใชในการมอบฉนัทะ 
กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย : ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตร 
       ประจําตัวขาราชการ / ของผูมอบฉันทะพรอมลงนามรบัรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ 

กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติตางดาว : ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือ 
หนังสือเดินทาง หรือเอกสารท่ีใชแทนหนังสือเดินทางของผูมอบฉันทะพรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ 

กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคล : 

• นิติบุคคลสัญชาติไทย : สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานท่ีมี
อํานาจรับรอง ท่ีไดออกใหไมเกิน  6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกตองโดยบุคคลผูมีอํานาจ
ลงลายมือช่ือของนิติบุคคลน้ันๆ ภาพถายประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัว
ขาราชการ ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกตองโดย
กรรมการดังกลาว 

• นิติบุคคลสัญชาติตางดาว : ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลจะตองลงลายมือช่ือ พรอม
ประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะตนเองตอหนาพนักงานรับรองเอกสาร หรือ
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หนวยงานซึ่งมีอํานาจหนาท่ีคลายคลึงกันตามกฎหมายของแตละประเทศ และภายหลัง
จากการลงนามดังกลาวแลวใหนําหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นใหเจาหนาท่ีผูมีอํานาจ
ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายใหทําการ
แทนบุคคลดังกลาวหรือบุคคลซ่ึงสามารถใหการรับรองท่ีสมบูรณตามแบบของ
กฎหมาย 

• กรณีการใชพิมพลายน้ิวมือแทนการลงลายมือช่ือใหพิมพลายน้ิวหัวแมมือซายและ
เขียนขอความกํากับไววา “ลายพิมพหัวแมมือซายของ ...............” และตองมีพยาน      
2  คน รับรองวาเปนลายพิมพนิ้วมืออันแทจริงของผูนั้น และตองพิมพลายน้ิวมือตอ
หนาพยาน ซึ่งพยานตองลงลายมือช่ือรับรองและตองแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือ บัตรประจําตัวขาราชการของพยานลงนามรับรองสําเนาถูกตองแนบ
ไปพรอมกันดวย 

• ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน  ถาผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวย
ตนเอง ผูถือหุนอาจเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคของผูถือ
หุนเปนผูรับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใด 
คนหน่ึงเปนผูออกเสียงลงคะแนนแทนได  

• ผูถือหุนท่ีประสงคใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูรับมอบฉันทะ โปรดสง
หนังสือมอบฉันทะท่ีไดจัดทําข้ึน และลงนามครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกลาวขางตน
ไปยังสํานักเลขานุการบริษัทฯ พรอมเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยสงถึงบริษัทฯ 
ลวงหนากอนการประชุมอยางนอย  1  วัน  

• ท้ังน้ี ผูรับมอบฉันทะท่ีประสงคจะเขารวมประชุม จะตองแสดงบัตรประจําตัว
ประชาชน/บัตรประจําตัวขาราชการ /หนังสือเดินทาง (สําหรับชาวตางประเทศ) ของ
ผูรับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน 

 
3.  กรณีผูถือหุนถึงแกกรรม : ใหผูจัดการมรดกเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม
แทนโดยจะตองมีเอกสารคําส่ังศาลแตงต้ังใหเปนผูจัดการมรดก  ซึ่งลงนามรับรองโดยผูมอีํานาจ อายุไมเกิน  6 
เดือน กอนวันประชุมมาแสดงเพ่ิมเติมดวย 
 
4.  กรณีผูถือหุนเปนผูเยาว : ใหบิดา-มารดา หรือผูปกครองตามกฎหมายเขารวมประชุมดวยตนเองหรอืมอบฉันทะ
ใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน โดยจะตองนําสําเนาทะเบียนบานของผูถือหุนท่ีเปนผูเยาวมาแสดงเพ่ิมเติมดวย 
 
5.  กรณีผูถือหุนเปนผูไรความสามารถหรือผูเสมือนไรความสามารถ : ใหผูอนุบาลหรือผูพทัิกษเขารวมประชุมดวย
ตนเองหรอืมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชมุแทน โดยจะตองมีเอกสารคําส่ังศาลแตงต้ังใหเปนผูอนุบาลหรือผู
พิทักษ ซึ่งลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจ อายุไมเกิน  6 เดือน กอนวันประชุมมาแสดงเพ่ิมเติมดวย 
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การลงทะเบียน 
 เจาหนาท่ีบริษัทฯ จะเปดรับลงทะเบียนกอนเริ่มการประชุมไมนอยกวา 1 ช่ัวโมง หรือ 

ต้ังแตเวลา  09.00 น. เปนตนไป 
 
การออกเสยีงลงคะแนน   

1. การออกเสยีงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย โดยใหนับหุนหนึ่งหุนมีเสียงหน่ึงเสียง และ
มติของท่ีประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
- ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียง
หนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือขอบังคับบริษัทฯ กําหนด ไวแตกตางจากกรณีปกติ ก็
ใหดําเนินการใหเปนไปตามท่ีกําหนดน้ัน โดยประธานในท่ีประชุมจะตองแจงใหผูถือ
หุนในท่ีประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว 

- การออกเสยีงลงคะแนนในวาระเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 
หรือแตงต้ังกรรมการเขาใหม  บริษัทฯ กําหนดใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิออกเสียง
เลือกต้ังกรรมการหรอืแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

2. การออกเสยีงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสยีงลงคะแนน 
ตามท่ีผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะเทาน้ัน 
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ประวัติของกรรมการอิสระท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะ 
แทนผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมได 

 

ชื่อ : นาย สมศักดิ์  เชียร  จิระนคร                                  
อาย ุ : 67  ป 
ที่อยู : 52/94  ถนนสุขุมวิท ซอย  3   อาคารทาวเวอรพารค ช้ัน  18 C 
  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110 
การศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตรและการบริหารอุตสาหกรรม  
  University of Wisconsin - USA    
 : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร,University of Wisconsin - USA    
การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 : บทบาทหนาท่ีและทักษะของการเปนกรรมการบริษัท (DCP) รุนท่ี 101 
 : บทบาทหนาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ รุนท่ี  23 
ประวัติการทํางาน  
 : 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 เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
 
ประเภทกรรมการในปจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
จํานวนหุนที่ถือครอง ณ วันที่  25 มกราคม  2554 
 : ไมไดถือหุนบรษัิท 
 
การมี/ไมมีสวนไดเสยีในวาระการประชุมในคร้ังนี้ 
    : ไมมี (ยกเวนวาระท่ี  7 เรื่องพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ) 
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สิ่งที่สงมาดวย 11 

ประวัติของกรรมการอิสระท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะ 
แทนผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมได 

 

  ลักษณะความสัมพันธ 

ลักษณะความสัมพันธ กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉนัทะแทนผู
ถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม 

 

การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญของ
บริษัท/ บริษัทยอย 

-ไมมี- 

การมีความสัมพันธในลักษณะตอไปนี้กับบริษัทฯ / 
บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง ในปจจุบันในชวง 2 ปที่ผานมา 
1.  เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน 
พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา 

 
 
 

-ไมมี- 

2.  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ  -ไมมี- 
3.  มีความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทํา
ใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางอิสระ 

-ไมมี- 

 
จํานวนปที่เปนกรรมการ และสัดสวนการเขารวมประชุมในป  2553 

จํานวนปที่เคยดํารง
ตําแหนงกรรมการ 

จํานวนคร้ังที่เขาประชุมในป  2553 

ถึงสิ้น 31 ธันวาคม  2553 คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ สามัญผูถือหุน วิสามัญผูถือหุน 
2  ป 5 ครั้ง  /  5 ครั้ง 4 ครั้ง / 4 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง /1 ครั้ง 

 
การดํารงตําแหนง กรรมการ/ ผูบริหาร ในกิจการอื่น  

 
การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

การดํารงตําแหนงในกิจการ
ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

การดํารงตําแหนงในกิจการ 
ที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน 

จํานวน ตําแหนง/ชื่อบริษัท จํานวน จํานวน ตําแหนง/ชื่อ
บริษัท 

- - 3 - - 
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สิ่งที่สงมาดวย  13 
         (ปดอากรแสตมป 20 บาท)  

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.) 

 
 เขียนที่     
 Written at 
 

                                วันที่     เดือน    พ.ศ.   
                                 Date   Month   Year 

(1)   ขาพเจา.        สัญชาติ.                                         
I/We               nationality       

            อยูบานเลขที่.                         
Address          

              
(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท  เนชั่น  อนิเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

being a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited  
 
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม__________________________หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                         เสียง  ดังนี้ 
holding the total amount of        shares and have the rights to vote equal to                                          votes as follows: 

 หุนสามัญ______________________________________หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                        เสียง  
      ordinary share          shares  and have the right to vote equal to                                         votes 

 หุนบุริมสิทธิ____________________________________หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                   เสียง 
      preference share                             shares  and have the right to vote equal to                                         votes 

 
(3)  ขอมอบฉันทะให (ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทก็ได โดยมีประวัติตามเอกสารแนบ) 

Hereby appoint (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         นายสมศักด์ิ   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          อายุ          ป อยูบานเลขที่                                        
Name                                 Age        years, residing at      
ถนน         ตําบล/แขวง          อําเภอ/เขต                     
Road       Tambol/Khwaeng      Amphur/Khet   
จังหวัด           รหัสไปรษณีย              หรือ 
Province    Postal Code        or 

 
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา   เพ่ือเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมสามัญผู

ถือหุนประจําป 2554  ในวันที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมช้ัน 5 เลขที่ 1854 ถนน บางนา-ตราด แขวงบางนา         
เขตบางนา กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน 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)  ขาพเจาไดมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดังน้ี.- 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกประการตามท่ีเห็นสมควร 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)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
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วาระที ่  1       รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 25 สิงหาคม  2553 
Agenda 1        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 พิจารณาอนุมัติและรับรองผลการดําเนินงาน และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สําหรับป 2553 
Agenda  2      To consider and approve the Company’s operating results and report by the company’s Board of Directors for 

the year 2010 
    เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
          Approve  votes            Disapprove   votes       Abstain                votes                    

วาระที่   3 พิจารณาและอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
Agenda  3      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 พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
Agenda  4      To approve of dividends for business operations for the year ending December 31, 2010  

 เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
         Approve votes        Disapprove   votes  Abstain              votes 

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

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

 เห็นดวยกับการแตงต้ังกรรมการรายบุคคล ดังน้ี 
 Approve the election of the individual directors as follows: 
   5.1 ชื่อกรรมการ  : นายสาคร  สุขศรีวงศ 

 Name of Director : Mr. Sakorn  Suksriwong 

      เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
            Approve  votes        Disapprove   votes       Abstain                votes 
 
   5.2 ชื่อกรรมการ  : นางสาวนันทพร  วงษเชษฐา 

 Name of Director : Miss Nantaporn  Wongchestha 

      เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
            Approve  votes        Disapprove   votes       Abstain                votes 
    
   5.3 ชื่อกรรมการ  : นายธงชัย  บุญศฤงคารนนท 

 Name of Director : Mr.Thongchai Bunsaringkaranont 

      เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
            Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                               votes 

 

วาระที ่  6 พิจารณาแตงต้ังกรรมการเขาใหม 
Agenda6   Consider the appointment of a new Director 
    เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
           Approve  votes        Disapprove   votes       Abstain                votes 
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วาระที่   7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจําป  2554 
Agenda  7      To consider the remuneration of director for the year 2011 

 เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
         Approve votes       Disapprove   votes Abstain              votes 
 

วาระที่  8 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2554 
Agenda 8      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 
 

วาระที ่9 พิจารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถามี) 
Agenda 9 To consider other matters (if there are any) 
      เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
                 Approve  votes        Disapprove   votes       Abstain                votes 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถอืวา การลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตอง
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) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณท่ีีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาเลือกลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ให
ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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. 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีมีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ
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. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
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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บร�ษัท เนชั่น อินเตอร�เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท� จำกัด (มหาชน)
1854 ถ.บางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทร : 0-2338-3333
แฟกซ� : 0-2338-3334




