บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
Nation International Edutainment Public Company Limited
วันที่ 21 มีนาคม 2556
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2555
2. รายงานประจําปี 2555
3. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
5. นิยามกรรมการอิสระ
6. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
7. รายละเอียดเกี่ยวกับผูส้ อบบัญชีประจําปี 2556
8. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ซึ่งจัดสรรให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
9. รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั เพื่อ
เสนอขายแก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล
เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย
10. ข้อบังคับของบริ ษทั หมวดที่ 4 การจัดประชุมผูถ้ ือหุน้
11. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบตั ิ ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
12. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
13. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
14. หนังสื อมอบฉันทะ
15. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ด้วยคณะกรรมการของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
มีมติให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2556 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14 .00 น. ณ ห้องประชุมเอ
ชั้น 27 อาคารทีซีไอเอฟทาวเวอร์ เลขที่ 1858/118-119 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
10260 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ซึ่งประชุ มเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2555 ได้จดั ขึ้นในวันที่ 24 เมษายน
2555 ทั้งนี้ได้จดั ส่ งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”)
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมฯ ตามที่กฏหมายกําหนดแล้ว นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ รายงานดังกล่าวผ่าน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ www.nine.co.th เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฎว่ามีผใู ้ ดคัดค้านหรื อขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยมีสาํ เนารายงาน
การประชุมดังกล่าวปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุม
ดังกล่าวได้บนั ทึกถูกต้องตามความเป็ นจริ งครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556
พิจารณาอนุมตั ิการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัตแิ ละรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษทั ฯ
สํ าหรับปี 2555
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และรายงานคณะกรรมการของ
บริ ษทั ฯ สําหรับปี 2555 ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี 2555 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับ
หนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556 พิจารณาอนุมตั ิการรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และรายงาน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ สําหรับปี 2555
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตแิ ละรับรองงบการเงินประจําปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏ
ในรายงานประจําปี 2555 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556 พิจารณาอนุมตั ิการรับรองงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตจิ ่ ายเงินปันผลสํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
กําไรสะสม
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ หมวดที่ 6 กําหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้ประกาศ
อนุญาตจ่ายเงินปั นผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ หรื อมติของคณะกรรมการ กรณี ที่มีการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาล คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เป็ นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการ
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ว่า บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรพอสมควรที่จะกระทําเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ทราบในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวต่อไป” นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย คือไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 30 ของกําไรสุ ทธิ ของแต่ละบริ ษทั ฯ (ตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สํารอง
ตามกฎหมาย และสํารองอื่นๆ ที่จาํ เป็ นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้
โดยขึ้นอยู่กบั ความจําเป็ นและความเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่การดําเนิ นการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดต่อผูถ้ ือหุ น้ และจากผลการดําเนินงานในปี 2555 บริ ษทั มีผลการดําเนินงานแสดงเป็นกําไรและไม่มีขาดทุน
สะสม ทั้งงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ และงบการเงินรวม ตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯ จึงสามารถจ่ายเงิน
ปันผลได้
จากผลการดําเนิ นงานในปี 2555 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ สาํ หรับปี 2555 จํานวน 11.02 ล้านบาท คิด
เป็ นกําไร 0.13 บาทต่ อหุ ้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาอนุ มตั ิ จ่ายเงิ นปั นผลสําหรั บผลการดําเนิ นงาน
ประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และกําไรสะสม ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้วในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท รวมเป็ นเงิน
12.75 ล้านบาท คิดเป็ น ร้อยละ 116 ของกําไรสุ ทธิ โดยมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล

หมายเหตุ

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2553

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

1. กําไรสุ ทธิ (ล้านบาท)

11.02

20.06

18.69

2. กําไรสะสมต้นปี

11.68

4.37

2.47

3. จํานวนหุน้ (ล้านหุน้ )

85.00

85.00

85.00

4. กําไรต่อหุน้

0.13

0.24

0.26

5. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุน้ )

0.15

0.15

0.15

6. รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้ น (ล้านบาท)

12.75

12.75

12.75

7. สัดส่ วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) ของกําไรสุ ทธิ

116.00

64.00

68.22

(1) เป็ นอัต ราเงิ นปั นผลที่ เสนอโดยคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ โดยรอการพิ จ ารณาอนุ ม ตั ิ จ ากที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556 ในวันที่ 23 เมษายน 2556 และคํานวณจากจํานวนหุ น้ สามัญ
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556
(2) เป็ นอัตราการจ่ายเงินปันผล ที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2556 พิจารณาอนุ มตั ิการจ่ ายเงิ นปั นผลสําหรั บผลการดําเนิ นงานประจําปี 2555
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และกําไรสะสม ในอัตราหุ ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 12.75
ล้านบาท โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ เพื่อสิ ทธิ รับเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 (Record Date) และ
ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการ
แก้ไข) (“พรบ. หลักทรั พย์ ฯ”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นในวันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2556 และกําหนด
จ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 18 กําหนดว่าในการประชุ มสามัญ
ประจําปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้
เป็ นสามส่ วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 ปั จจุ บนั บริ ษทั ฯ มีกรรมการทั้งสิ้ น 9
ตําแหน่ง โดยในปี 2556 มีกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 3 ตําแหน่ง ดังนี้
1) นายกรี ธา มติธนวิรุฬห์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2) นางสาวมัธยา โอสถานนท์
กรรมการ
3) นายพนา จันทรวิโรจน์
กรรมการ
ทั้งนี้ นายกรี ธา มติธนวิรุฬห์ ได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการกลับเข้ามาเป็นกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ ดังนั้นคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวศันธยา กิตติโกวิท เข้าดํารง
ตําแหน่งแทน นายกรี ธา มติธนวิรุฬห์ ที่ไม่ประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระกรรมการ โดยข้อมูลรายละเอียดของกรรมการที่
เสนอกลับเข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ สื บต่อไปอีกวาระหนึ่งและกรรมการแต่งตั้งใหม่ ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 26 พฤศจิ กายน 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ผลปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณา
ถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการซึ่ งประกอบด้วย ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานของ
กรรมการทั้ง 2 ตําแหน่ ง ที่ผ่านมาซึ่ งเป็นที่ประจักษ์ว่ากรรมการทั้ง 2 ตําแหน่ง ได้ทุ่มเทปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขต
อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นไปตามกรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันสร้างคุณประโยชน์แก่การดําเนิ น
กิ จการของบริ ษทั ฯ จึ ง เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อ หุ ้นประจําปี 2556 พิจ ารณาอนุ มตั ิ การแต่ งตั้ง
กรรมการที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1) นางสาวมัธยา โอสถานนท์
กรรมการ
2) นายพนา จันทรวิโรจน์
กรรมการ
และแต่งตั้ง นางสาวศันธยา กิตติโกวิท เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนของกรรมการบริษทั ฯ ประจําปี 2556
หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอค่ าตอบแทนคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี
ความเห็นว่าการสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับกิจการเป็นเรื่ องสําคัญ บริ ษทั ฯ มี
นโยบายกําหนดให้คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูท้ าํ หน้าที่พิจารณากลัน่ กรองการสรรหากรรมการและการ
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการเอง ซึ่ งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยมีเกณฑ์การพิจารณา
กลัน่ กรองอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรี ยบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และ
ค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุ รกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุ รกิจ และการเติบโตทาง
ผลกําไรของบริ ษทั ฯ ประกอบการพิจารณา
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ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2555 ซึ่งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2555 โดยให้จ่ายค่าตอบแทนให้กบั ประธานกรรมการบริ ษทั ในอัตราเดียวกับประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดี ยวกับกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร และ
กําหนดการจ่ายเป็ นรายไตรมาส
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้นประจํา ปี 2556 พิจารณาอนุ มตั ิ ค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษ ทั ฯ ประจําปี 2556 เป็ นแบบราย
ไตรมาส โดยไม่มีค่าตอบแทนในรู ปแบบอื่น ดังนี้
กรรมการ / ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ:
- นายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่
กรรมการที่ไม่ ใช่ ผู้บริหาร:
- นายเสริ มสิ น สมะลาภา
- นางเกษรี กาญจนะวณิชย์
- นางสาวมัธยา โอสถานนท์
- นายพนา จันทรวิโรจน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ:
- นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
กรรมการตรวจสอบ
- นายสุ ธีร์ จินตนานฤมิตร
- นายกรี ธา มติธนวิรุฬห์
- นางสาวศันธยา กิตติโกวิท
กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริหาร :
- นายศิวะพร ชมสุ วรรณ
รวม

ค่ าตอบแทนปี 2556 (ปี ที่เสนอ)
ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม อื่นๆ
รวม

ค่าตอบแทน

ค่ าตอบแทนปี 2555
เบี้ยประชุม อื่นๆ

รวม

400,000.-

-

-

400,000.-

400,000.-

-

-

400,000.-

200,000.200,000.200,000.200,000.-

-

-

200,000.200,000.200,000.200,000.-

200,000.200,000.200,000.200,000.-

-

-

200,000.200,000.200,000.200,000.-

400,000.-

-

-

400,000.-

400,000.-

-

-

400,000.-

300,000.300,000.-

-

-

300,000.300,000.-

300,000.300,000.-

-

-

300,000.300,000.-

200,000.2,400,000.-

-

-

200,000.2,400,000.-

200,000.2,400,000.-

-

-

200,000.2,400,000.-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2556
ข้อเท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ล: คณะกรรมการบริ ษัท ฯ โดยการพิ จ ารณาและเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2556 พิจารณาอนุ มตั ิให้แต่งตั้ง
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดย
1. นายวินิจ ศิลามงคล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 เป็นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ ในปี 2556
เป็ นปี ที่ 1 หรือ
2. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 (เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ) หรือ
3. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323หรือ
4. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098
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เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2556 โดยผูส้ อบบัญชีท้ งั 4 ท่านไม่มีความสัมพันธ์และไม่มี
ส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ/ บริ ษทั ย่อย/ กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน/ ผูบ้ ริ หาร/ ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
และมีผลการปฏิบตั ิงานที่ดีเป็ นที่น่าพอใจ และบุคคลทั้ง 4 มีคุณสมบัติไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยความเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2556 พิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจําปี 2556 ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย
และกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน รวม 4 บริ ษทั เป็ นเงิน 1,850,000.- บาท (เทียบเท่าปี ที่ผา่ นมา)
(สําหรั บค่าบริ การอื่น บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่มีการรั บบริ การอื่นจากสํานักงานสอบบัญชี ที่
ผูส้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัดในรอบปี
ที่ผา่ นมา)
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
กลัน่ กรองการเลือกผูส้ อบบัญชี ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556 แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี สําหรับปี 2556 และกําหนดค่าตอบแทนตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7)
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จํานวนไม่ เกิน
85,000,000 หน่ วย เพือ่ เสนอขายแก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่เสนอขายให้ แก่ ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสั ดส่ วนการถือหุ้น (Right Offering)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเป็ นการระดมทุนสําหรับใช้เป็ นเงินลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิตอล ธุรกิจที่
เกี่ ย วเนื่ อ งกับธุ ร กิ จ เดิ ม ของบริ ษ ทั ฯ และเป็ นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นในการประกอบกิ จ การของบริ ษ ทั ฯ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 1/2556 ซึ่ งประชุ มเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 จึ งเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556 พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั
ฯ (“ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิฯ”) จํานวนไม่เกิน 85,000,000 หน่ วย แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ที่จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Right Offering) ในอัตราส่ วน 1 หุ ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1
หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ดังกล่าว 4 บาทต่อ
หุน้ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 8
นอกจากนี้ เพื่อให้การดําเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถดําเนินการได้โดยสะดวก และ
บรรลุผลสําเร็ จ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึ งเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2556 พิจารณา
อนุ มตั ิ การมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผู ้
พิจารณากําหนดหรื อเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จาํ เป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ตามที่จาํ เป็ นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและดําเนินการต่างๆ ซึ่ งรวมถึง
แต่ไม่จาํ กัดเพียงการดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ และหุ น้ สามัญ
ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อตลาดหลักทรัพย์เอ็ม
เอไอ
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ทั้งนี้ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556 พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ จํานวนไม่เกิน 85,000,000
หน่ ว ย เพื่อเสนอขายแก่ ผูถ้ ื อ หุ ้นเดิ มของบริ ษทั ฯ ที่ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นที่ เสนอขายให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มตาม
สัดส่ วนการถือหุ น้ (Right Offering) รวมถึงพิจารณาอนุมตั ิการมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ กระทําการดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นด้วย
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัตกิ ารออกและเสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษทั ฯ จํานวนไม่ เกิน
4,250,000 หน่ วย แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่ อย
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล:
เพื่อเป็ นการให้รางวัลและตอบแทนการปฏิบตั ิงานของกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อย ตลอดจนเป็ นแรงจูงใจเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และ/หรื อ พนักงานดังกล่าว มีความตั้งใจในการทํางานและสร้างประโยชน์สูงสุ ดให้แก่บริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
ในระยะยาว รวมทั้งเพื่อเป็ นการระดมทุนสําหรับใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ฯ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556 พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั ฯ และ/หรื อ
บริ ษทั ย่อย (“ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ-ESOP”) จํานวนไม่เกิน 4,250,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิซ้ือ
หุน้ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP ดังกล่าว 4 บาทต่อหุน้ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 9
นอกจากนี้ เพื่อให้การดําเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถดําเนินการได้โดยสะดวก และ
บรรลุผลสําเร็ จ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556 พิจารณา
อนุมตั ิการมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผู ้
พิจารณากําหนดหรื อเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จาํ เป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP ตามที่จาํ เป็ นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและดําเนินการต่างๆ ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงการดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนําหุน้ สามัญที่ออกเนื่องจากการ
ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ-ESOP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
ทั้งนี้ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน และไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซึ่งถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมออกเสี ยงคัดค้าน
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556 พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ-ESOP จํานวนไม่เกิน
4,250,000 หน่วย รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ กระทําการดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นด้วย
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จํานวน 174,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 85,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 259,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจํานวน
174,250,000 หุ้น ซึ่ งมีมูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4
เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเป็นการรองรับการออกและเสนอขายและการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ฯ และใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP ในวาระที่ 8 และ 9 ข้างต้น รวมทั้งเพื่อเป็ นเงิ นลงทุนในธุ รกิ จที วี
ดิจิตอล ธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่ องกับธุ รกิจเดิมของบริ ษทั ฯ และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2556 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั ฯ จํานวน 174,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 85,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
ใหม่จาํ นวน 259,250,000 โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 174,250,000 หุน้ ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ข้างต้น คณะกรรมการบริ ษทั
ฯ จึ งเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2556 พิจารณาอนุ มตั ิ การแก้ไขข้อความในหนังสื อ
บริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เรื่ องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ขอ้ ความดังต่อไปนี้แทนดังนี้
“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน

259,250,000 บาท

(สองร้อยห้าสิ บเก้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็ น

259,250,000 หุน้

(สองร้อยห้าสิ บเก้าล้านสองแสนห้าหมื่นหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

1 บาท

(หนึ่งบาทถ้วน)

หุน้ สามัญ

259,250,000 หุน้

(สองร้อยห้าสิ บเก้าล้านสองแสนห้าหมื่นหุน้ )

หุน้ บุริมสิ ทธิ

-

-”

โดยแยกออกเป็ น

ทั้งนี้ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2556 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จํานวน 174,250,000 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจํานวน 85,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน 259,250,000 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนจํานวน 174,250,000 หุ ้น ซึ่ งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของ
บริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
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วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: สื บเนื่ องจากการเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั ฯ ในวาระที่ 10 ข้างต้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2556 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จํานวนไม่เกิน 174,250,000 หุ น้ ซึ่ งมีมูลค่า
ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
11.1 จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จํานวนไม่เกิน 85,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
โดยการเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนจํานวนหุ น้ ที่ผถู ้ ือหุ น้ แต่ละรายถืออยู่
(Right Offering) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(ก) เสนอขายในอัตราส่ วน 1 หุ น้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุ น้ สามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ น้ ละ 4 บาท
(ข) ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามสิ ทธิ ตํ่ากว่าสิ ทธิ หรื อเกินกว่าสิ ทธิ
ของตนตามอัตราส่ วนที่กาํ หนดไว้ได้ โดยที่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมที่จองซื้ อตามสิ ทธิ หรื อตํ่ากว่าสิ ทธิ
จะได้รับการจัดสรรทั้งจํานวน และผูถ้ ือหุ ้นเดิมที่จองซื้ อเกิ นกว่าสิ ทธิ ของตนจะได้รับการ
จัดสรรหุ ้นที่จองซื้ อเกิ นกว่าสิ ทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญที่ไม่ได้รับการจองซื้ อเหลือจากการ
เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมที่ได้จองซื้ อตามสิ ทธิ ครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยบริ ษทั ฯ
จะจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้ อหุ ้นเกินสิ ทธิ
ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ (Pro Rata Basis) ในราคาเดียวกันกับหุ น้ ที่ได้รับการจัดสรร และใน
กรณี ที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่ วนที่ เหลื อมีจาํ นวนน้อยกว่าจํานวนที่มีผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มจองซื้ อเกิ น
สิ ทธิ บริ ษทั ฯ จะจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นที่จองซื้ อเกินสิ ทธิ แต่ละราย
ตามสัดส่ วนหุ ้นสามัญเดิมที่ถืออยู่ (Pro Rata Basis) โดยการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวให้ดาํ เนินการไปจนกระทัง่ ไม่มีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร
(ค) กําหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีสิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนพร้ อมใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ตาม
เงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ กําหนดในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2556 (Record Date) และให้
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุ ้นในวันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2556 รวมทั้งกําหนดระยะเวลาการจองซื้ อและชําระเงินค่าจอง
ซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้นในวันที่ 2 – 5
และ 8 กรกฎาคม 2556 อย่างไรก็ดี สิ ทธิ ในการจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนพร้ อมใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ฯ ยังมี ความไม่แน่ นอน เนื่ องจากต้องรอการอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ
(ง) ในกรณี ที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ จะขออนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งต่อไป
(จ) ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นที่จองซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรร จะได้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ฯ ในอัตราส่ วน 1 หุ ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่ วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยไม่คิดมูลค่า โดย
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ดังกล่าว มีอตั ราการใช้สิทธิ เท่ากับ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ต่อ
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11.2

11.3

หุ ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ ้น และมีราคาการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ เท่ากับ 4
บาทต่อหุน้
จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จํานวนไม่เกิน 85,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่จะเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ที่
จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Right Offering)
และได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ที่ออกและเสนอขายครั้งนี้
จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จํานวนไม่เกิน 4,250,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ-ESOP

นอกจากนี้ เพื่อให้การดําเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถดําเนินการได้โดยสะดวก และ
บรรลุผลสําเร็ จ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2556 พิจารณาการ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูพ้ ิจารณากําหนด
หรื อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรร เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร การออกและเสนอ
ขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนและการออกหุ ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ และใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ -ESOP ตามที่จาํ เป็ นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดําเนิ นการใด ๆ ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัด
เพียงการนําหุ ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรั พย์ฯ หรื อตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ
ทั้งนี้ วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2556 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จํานวนไม่เกิน 174,250,000
หุ ้น ซึ่ งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอี ยดเป็ นไปตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น รวมถึ งพิจารณาอนุ มตั ิการ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ กระทําการดังที่ได้
กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ ให้กาํ หนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ตาม
เงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ กําหนดในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพรบ. หลักทรั พย์ฯ โดยวิธีปิดสมุ ดทะเบี ยนพักการโอนหุ ้นในวันศุ กร์ ที่ 15 มี นาคม 2556 รวมทั้งกํา หนด
ระยะเวลาการจองซื้ อและชําระเงินค่าจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือ
หุน้ ในวันที่ 2 – 5 และ 8 กรกฎาคม 2556 อย่างไรก็ดี สิ ทธิในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
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วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรี ยนเชิ ญท่านผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรี ยงกัน
ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงแทนตนในการประชุ มครั้งนี้ โปรด
กรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสื อมอบฉันทะตามแนบ และนํามามอบต่อประธานกรรมการหรื อเลขานุการ
บริ ษทั ฯ ก่อนเริ่ มการประชุม
ขอแสดงความนับถือ
โดยคําสัง่ ประธานกรรมการ

นายศิวะพร ชมสุ วรรณ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1
รายงานการประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2555
ของ
บริษทั เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 27 อาคารเนชัน่ ทาวเวอร์ เลขที่
1858/118-119 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่
ประธานกรรมการ
2. นางเกษรี กาญจนะวณิ ชย์
รองประธานกรรมการ
3. นายเสริ มสิ น สมะลาภา
กรรมการ
4. นายพนา จันทรวิโรจน์
กรรมการ
5. นางสาวมัธยา โอสถานนท์
กรรมการ
6. นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. นายกรี ธา มติธนวิรุฬห์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายสุ ธีร์ จินตนานฤมิตร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
รวมแล้วมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมจํานวน 8 คน จากจํานวนกรรมการทั้งสิ้ น 8 คน
ผู้บริหารระดับสู งทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายศิวะพร ชมสุ วรรณ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
2. นางสาวไพริ นทร์ นิธิพานิช
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายโฆษณา
3. นางวงศ์สิริ มิยาจิ
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายสํานักพิมพ์
4. นางสาวปัญญลักษณ์ อุดมเลิศประเสริ ฐ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายพัฒนาสื่ อใหม่
5. นางสาวบุญพา แซ่เบ้
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผู้สอบบัญชีทเี่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3183
ทีป่ รึกษากฎหมายเข้ าร่ วมสั งเกตการณ์ การนับคะแนนในวาระต่ าง ๆ
1. นายไกรสร มีสมงาม
ก่อนเริ่ มการประชุมตามกําหนดวาระ บริ ษทั ฯ ชี้แจงแนวปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริ ษทั ฯ เกี่ยวกับการดูแลสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่ งในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งนี้
บริ ษทั ฯ มีแนวปฏิบตั ิดงั นี้ค่ะ
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1. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและเสนอวาระประชุมสามัญประจําปี
ผูถ้ ือหุ ้นครั้งนี้ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งถือหุ ้น
สามารถดาวน์โ หลดแบบฟอร์ ม ได้ที่ www.nine.co.th
และนํา ส่ ง รายละเอี ย ดได้ท างไปรษณี ย ถ์ ึ ง ประธาน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555
ปรากฎว่า ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั และไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดเสนอ
เพิ่มวาระประชุมเข้ามา
2. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นจัดส่ งคําถามล่วงหน้าสําหรับการประชุ มสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นผ่านทางเว็บไซต์
www.nine.co.th หรื อทางโทรสาร 0-2338-3938 ตั้งแต่วนั ที่ 23 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2555 เพื่อให้
คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารได้รวบรวมเตรี ยมชี้แจงในวันประชุมผูถ้ ือหุน้
ปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอคําถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด
3. บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นที่ไม่สามารเข้าร่ วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็ น
ผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุ ้นได้ กรรมการอิสระที่บริ ษทั ฯ มอบหมายให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ ้นในครั้งนี้
คือ คุณกรี ธา มติธนวิรุฬห์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประวัติโดยสังเขป ปรากฎตามเอกสารแนบ
ในหนังสื อเชิญประชุม
4. ระเบียบวิธีลงคะแนนเสี ยงในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ หมวดที่ 4
“การประชุมผูถ้ ือหุ ้น” ตั้งแต่ขอ้ 40 ข้อ 42 และข้อ 43 ซึ่ งได้แนบในหนังสื อเชิญประชุมให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้า
แล้ว ดังนี้
ข้อ 40 “การประชุมให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมี
มติให้เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม”
ข้อ 42 “ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ผูถ้ ือหุ ้นทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่ งหุ ้น ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นมีส่วน
ได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ ้นจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการ”
ข้อ 43 “การออกเสี ยงลงมติใดๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ จะต้องได้รับความเห็นชอบ
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
ในข้อบังคับนี้ หรื อกรณี อื่นตามที่กฎหมายจะกําหนดไว้ หรื อในกรณี ดงั ต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ย
กว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน”
สําหรับการประชุ มสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นในวันนี้ ในการออกเสี ยงลงคะแนนแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผูถ้ ือหุ ้น
ท่านใดคัดค้านหรื อเห็นเป็ นอย่างอื่น ก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิรับรองตามที่ประธานเสนอ แต่ถา้
วาระใดมีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง ก็ขอให้ยกมือขึ้น ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะออกเสี ยงลงคะแนนไม่
เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง จะใช้วิธีลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นตอนลงทะเบียนก่อน
เข้าห้องประชุม โดยการทําเครื่ องหมายลงในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามกํากับในบัตรลงคะแนน
ด้วยทุกครั้ง จากนั้น
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เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงเพื่อนําไปตรวจนับและรวบรวมคะแนนต่อไป ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงผูถ้ ือ
หุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยประธานจะประกาศให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ทราบในแต่ละวาระ
โดยผูถ้ ือหุน้ มีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ คือหนึ่งหุน้ เท่ากับหนึ่งเสี ยง
วิธีปฏิบตั ิดงั กล่าวใช้สาํ หรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่ องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออก
ตามวาระ จะให้ที่ประชุมใช้วิธีลงคะแนนเสี ยงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุก
ใบ เพื่อความโปร่ งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ จะนับเป็ นส่ วนหนึ่ งของคะแนนเสี ยงเห็นด้วย
และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสี ยงในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสี ยงลงมติวาระนั้นเป็ นอันสิ้ นสุ ด
เริ่มการประชุ ม
นายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่ ประธานกรรมการ ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุม และแถลงต่อ
ที่ประชุมว่า จํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 85,000,000 หุน้ มีผถู ้ ือหุน้ มาประชุมดังนี้
- ผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุมด้วยตนเอง 15 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 2,096,739 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 2.46 ของหุน้ ทั้งหมด
- ผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 39 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 67,478,798 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 79.38 ของ
หุน้ ทั้งหมด
- รวมผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 54 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 69,575,537หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 81.84 ของหุน้ ทั้งหมด
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
สําหรับการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ มอบหมายให้ นายศิวะพร ชมสุ วรรณ กรรมการผูอ้ าํ นวยการ ทําหน้าที่
เป็ นผูด้ าํ เนินการประชุม
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2554 ซึ่งประชุ มเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า เลขานุการบริ ษทั ได้จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 และคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมติ
ของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ จึงขอนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจําปี 2554 ดังมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสื อเชิญประชุมที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูอ้ าํ นวยการ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสี ยง
ลงคะแนน ในวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2554 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 7
เมษายน 2554
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ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2554 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน
69,575,537 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100 ของหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ไม่เห็นด้วย จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0 ของหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
งดออกเสี ยง จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0 ของหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มเติมอีก 1 ราย จํานวน 34,762
หุน้ จึงขอแจ้งจํานวนผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมใหม่ดงั นี้
- ผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุมด้วยตนเอง 15 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 2,096,739 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 2.46 ของหุน้ ทั้งหมด
- ผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 40 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 67,513,560 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 79.43 ของ
หุน้ ทั้งหมด
- รวมผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 55 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 69,610,299 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 81.89 ของหุน้
ทั้งหมด
วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัตแิ ละรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ และรายงานของคณะกรรมการของ
บริษทั สํ าหรับปี 2554
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํารายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และ
รายงานคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ สําหรับผลการดําเนินงานสําหรับปี 2554 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจําปี 2554 ที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้แก่ท่านพร้อมหนังสื อเชิญประชุม อย่างไรก็ตาม ขอสรุ ปผลการดําเนินงานของ
บริ ษทั ฯ ในปี 2554 ให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบดังนี้ โครงสร้างการดําเนินธุรกิจหลัก ๆ ของบริ ษทั ประกอบด้วย ธุรกิจ
สิ่ งพิมพ์ มีสินค้าและบริ การได้แก่ หนังสื อพ็อกเก็ตบุค๊ ส์ สิ่ งพิมพ์สาํ หรับเด็กและเยาวชน สิ่ งพิมพ์ต่างประเทศ
ธุรกิจดิจิตอล ได้แก่ แอพพลิเคชัน่ ที่สามารถดาวน์โหลดได้ทางเครื่ องมือสื่ อสารต่าง ๆ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ipad
iphone และการดาวน์โหลด e-Book ผ่านเครื่ องมือสื่ อสารและบริ การเนื้อหาผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรื อ SMS
ธุรกิจบริ หารลิขสิ ทธิ์ เป็ นธุรกิจที่ซ้ือลิขสิ ทธิ์ตัวการ์ตูนจากต่างประเทศและนํามาขายลิขสิ ทธิ์ต่อให้ผผู ้ ลิตสิ นค้าใน
ประเทศ สําหรับผลการดําเนินงาน ในปี 2554 มีรายได้ 297 ล้านบาท เพิ่มจากปี ก่อน 7 ล้านบาท ซึ่งในปี 2554
บริ ษทั ควรมีรายได้มากกว่านี้แต่เนื่องจากว่าปลายปี ประเทศไทยประสบมหาอุทกภัย ทําให้รายได้ในไตรมาสที่ 4
ลดลง โดยที่รายได้ปี 2554 มาจาก รายได้จากการขายสิ นค้า 190 ล้านบาท รายได้จากการขายบริ การ 98 ล้านบาท
และรายได้อื่น ๆ 8 ล้านบาท โครงสร้างรายได้ปี 2554 มาจากสื่ อสิ่ งพิมพ์สาํ หรับเยาวชน 46% สิ่ งพิมพ์
ต่างประเทศ 30% หนังสื อพ็อกเก็ตบุค๊ ส์ 21% และรายได้อื่น ๆ 3% โครงสร้างต้นทุนและค่าใช้จ่ายปี 2554 มาจาก
ต้นทุนขาย 74% ค่าใช้จ่ายการขาย 5% ค่าใช้จ่ายการบริ หาร 17% ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร 3% และต้นทุนทางการเงิน
1% ในปี 2554 ถึงแม้วา่ รายได้จะสู งขึ้น แต่กาํ ไรลดลงทั้งนี้เนื่องจากในปลายปี 2554 มีเหตุการณ์มหาอุทกภัย
และบริ ษทั มีการเตรี ยมทีมงานสําหรับธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปี 2555 จึงทําให้ค่าใช้จ่ายและบริ หารเพิ่มสู งขึ้น ทํา
ให้กาํ ไรสุ ทธิลดจาก 21 ล้านบาทในปี 2553 เป็ น 17 ล้านบาท โดยสรุ ปฐานะทางการเงินในปี 2554 มีสินทรัพย์
282 ล้านบาท ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้า 33% สิ นค้าคงเหลือ 31% สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน 13% ลูกหนี้กิจการ
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เกี่ยวข้อง 5% เงินสด 9% อื่นๆ 9% หนี้สิน 157 ล้านบาท ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า 55% ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
17% หนี้สินหมุนเวียนอื่น 9% เงินกูร้ ะยะยาว 6% อื่น ๆ 13% ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ 152 ล้านบาท
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูอ้ าํ นวยการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ พิจารณาออกเสี ยงลงคะแนน ในวาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
และรายงานคณะกรรมการของบริ ษทั สําหรับปี 2554
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงได้ลงมติรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯและรายงานของ
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯสําหรับปี 2554 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน 69,610,299 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ไม่เห็นด้วย จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
งดออกเสี ยง จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
สรุ ป ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์มีมติอนุมตั ิและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯและ
รายงานคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ สําหรับปี 2554
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัตแิ ละรับรองงบการเงินประจําปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํางบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจําปี 2554 ที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้แก่ท่านพร้อมหนังสื อเชิญประชุม
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูอ้ าํ นวยการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ พิจารณาออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่ 3 เรื่ องพิจารณาอนุมตั ิและรับรองงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2554
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิและรับรองงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน
69,610,299 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ไม่เห็นด้วย จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0 ของหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
งดออกเสี ยง จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0 ของหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
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วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัตจิ ่ ายเงินปันผล สํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับหมวดที่ 6 กําหนดไว้วา่ “ห้ามมิให้ประกาศ
อนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อมติของคณะกรรมการ กรณี ที่มีการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เป็ นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฎแก่กรรมการว่า
บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรพอสมควรที่จะกระทําเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ทราบในการประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวต่อไป” ซึ่งบริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของกําไร
สุ ทธิของแต่ละบริ ษทั ฯ (ตามงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สํารองตามกฎหมาย และ
สํารองอื่นๆ ที่จาํ เป็ นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยูก่ บั ความ
จําเป็ นและเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่การดําเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุน้
จากผลการดําเนินงานในปี 2554 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิสาํ หรับปี 2554 จํานวน 20.06 ล้านบาท คิดเป็ นกําไร
0.24 บาทต่อหุน้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี สิ้ นสุ ด ณ
วันที 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท รวมเป็ นเงิน 12.75 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 64 ของกําไรสุ ทธิ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูอ้ าํ นวยการ จึงเสนอขอให้ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่ 4. พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี
สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนน
เสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน
69,610,299 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ไม่เห็นด้วย จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0 ของหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
งดออกเสี ยง จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0 ของหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มเติมอีก 1 ราย จํานวน 500 หุน้
จึงขอแจ้งจํานวนผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมใหม่ดงั นี้
- ผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุมด้วยตนเอง 16 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 2,097,239 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 2.46 ของหุน้ ทั้งหมด
- ผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 40 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 67,513,560 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 79.43 ของ
หุน้ ทั้งหมด
- รวมผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 56 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 69,610,799 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 81.90 ของหุน้
ทั้งหมด
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วาระที5่ . พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 18 กําหนดว่า ในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะ
แบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 ซึ่งปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มีกรรมการ
ทั้งสิ้ น 8 ตําแหน่ง โดยในปี 2555 มีกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 3 ตําแหน่ง ดังนี้
1) คุณสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
2) คุณสุ ธีร์ จินตนานฤมิตร
3) คุณเกษรี กาญจนะวณิ ชย์

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

บริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับ
การคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3
ท่าน เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และที่ผา่ นมา ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
และเป็ นไปตามกรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันสร้างคุณประโยชน์แก่การดําเนินกิจการของบริ ษทั ฯ ซึ่งประวัติ
ของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสื อเชิญประชุมที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้ท่าน ดังนั้น บริ ษทั
ฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูอ้ าํ นวยการ จึงเสนอขอให้ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณามติเพื่ออนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่งด้วยครับ
ทั้งนี้ เพื่อความโปร่ งใสและเป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั ฯ ขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล และวาระนี้เรื่ องการออกเสี ยงลงคะแนนขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน
ช่วยกรอกบัตรออกเสี ยงลงคะแนน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั เป็ นผูเ้ ดินเก็บบัตรลงคะแนนจากท่านผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
นํามาประมวลผลต่อไป สําหรับการแจ้งผลการลงคะแนนจะแจ้งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทราบหลังจาก ขอให้ที่ประชุม
ลงคะแนนเสี ยงเป็ นรายบุคคลครบตามรายชื่อกรรมการที่เสนอให้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่งทุกท่านแล้ว
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ผลการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระเป็ นรายบุคคล มีดงั นี้
1) มีมติแต่งตั้ง นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร กลับเข้าดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ด้วยคะแนนเสี ยง
เห็นด้วย
จํานวน
69,610,799 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ไม่เห็นด้วย จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0 ของหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
งดออกเสี ยง จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0 ของหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
2) มีมติแต่งตั้ง นายสุ ธีร์ จินตนานฤมิตร กลับเข้าดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ด้วยคะแนนเสี ยง
เห็นด้วย
จํานวน
69,610,799 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ไม่เห็นด้วย จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0 ของหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
งดออกเสี ยง จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0 ของหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
3) มีมติแต่งตั้ง นางเกษรี กาญจนะวณิชย์ กลับเข้าดํารงตําแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยง
จํานวน
69,610,799 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0 ของหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
งดออกเสี ยง จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0 ของหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
วาระที่ 6. พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการเข้ าใหม่
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 8 คน คณะกรรมการจึง
เห็นควรให้หาผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ดา้ นการบริ หารธุรกิจหนังสื อ ธุรกิจดิจิตอลมีเดียและทีวี
มาดํารงตําแหน่งกรรมการเพิม่ เติม เพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจใหม่ๆ และงานด้านการตลาดของกลุ่มบริ ษทั ฯ ประธาน
ฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้แต่งตั้งนายศิวะพร ชมสุ วรรณ เป็ นกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ตําแหน่ง โดยประวัติ
ของคุณศิวะพรปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ในหนังสื อเชิญประชุมที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ ทั้งนี้นายศิวะพร
ชมสุ วรรณ เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยในวาระนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี นายศิวะพร ชมสุ วรรณ
ออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิในวาระนี้
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึ งเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายศิวะพร
ชมสุ วรรณ เป็ นกรรมการบริ ษทั
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ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตั้ง นายศิวะพร ชมสุ วรรณ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั เพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสี ยง
เห็นด้วย
จํานวน
69,610,799 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ไม่เห็นด้วย จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0 ของหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
งดออกเสี ยง จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0 ของหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
วาระที่ 7. พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนของกรรมการบริษทั ประจําปี 2555
ประธานฯ ขอให้ กรรมการผูอ้ าํ นวยการ กลับเข้าทําหน้าที่ผดู ้ าํ เนิ นการประชุมแทนกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
แถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ มีนโยบายกําหนดให้คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูท้ าํ หน้าที่พิจารณากลัน่ กรอง
การสรรหากรรมการและการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดย
เปรี ยบเที ยบจากอุ ตสาหกรรมประเภทเดี ยวกัน และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ ยตามขนาดธุ รกิ จที่ ใกล้เคียงกัน รวมถึ ง
พิจารณาจากการขยายตัวทางธุ รกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี
2555 มีรายละเอียดปรากฏในหนังสื อเชิญประชุมที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ แล้ว
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 รวมจํานวน 2,400,000 บาท เป็ นอัตราเดียวกับปี 2554 โดยค่าตอบแทน
สําหรับตําแหน่งประธานกรรมการบริ ษทั ฯ จะเป็นอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทน
สําหรับกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารจะเป็ นอัตราเดียวกันกับกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร ซึ่ งมีกาํ หนดจ่ายเป็ นราย
ไตรมาส
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระที่ดาํ รงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบท่านละ
กรรมการอิสระที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบท่านละ
กรรมการอิสระท่านละ
กรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หารท่านละ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารท่านละ

จํานวนเงิน(บาท)
ต่ อปี
400,000
400,000
300,000
200,000
200,000
200,000

กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น กรรมการผูอ้ าํ นวยการ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่ 7. เรื่ องพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2555

21

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2555 ตามที่กล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยง
เห็นด้วย
จํานวน
69,610,799 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ไม่เห็นด้วย จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0 ของหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
งดออกเสี ยง จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0 ของหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
วาระที่ 8. พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2555
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่ออนุมตั ิแต่งตั้งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดย
1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 เป็ นผูล้ งลายมือชื่อ
ในงบการเงินของบริ ษทั ในปี 2555 เป็ นปี ที่ 5 หรือ
2. นายวินิจ ศิลามงคล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
ประจําปี 2555 หรือ
3. นายเจริ ญ ผูส้ มั ฤทธิ์เลิศ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
ประจําปี 2555
โดยผูส้ อบบัญชีท้ งั 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้
ใหญ่ หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึ งมีความเป็ นอิ สระในการตรวจสอบและแสดงความ
คิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และบุคคลทั้ง 3 มีคุณสมบัติไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้ง ที่
ผ่านมามีผลการปฏิบตั ิงานเป็ นที่น่าพอใจ
สํา หรั บ ค่ า ตอบแทนของผูส้ อบบัญ ชี คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิค่าสอบบัญชี ประจําปี 2555 ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย
และกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน รวม 4 บริ ษทั เป็ นเงิน 1,850,000 บาท เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดแสดงความคิดเห็น กรรมการผูอ้ าํ นวยการ จึงเสนอขอให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาออกเสี ยง
ลงคะแนนในวาระที่ 8. เรื่ องพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจําปี 2555
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตั้ง นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรื อนายวินิจ
ศิลามงคล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรื อนายเจริ ญ ผูส้ มั ฤทธิ์เลิศ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 แห่ง
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2555 ของบริ ษทั พร้อมกับกําหนดค่าตอบแทน
ของผูส้ อบบัญชีประจําปี 2555 ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นจํานวนเงิน 1,850,000 บาท ด้วยคะแนนเสี ยง
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

69,610,799 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

ของหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ของหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ของหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีกิจการอื่นใดต้องพิจารณา
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่เข้าร่ วมประชุม
เลิกประชุมเมื่อเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ………………………………………… ประธานในที่ประชุม
นายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่

ลงชื่อ………………………………………… กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
นายศิวะพร ชมสุ วรรณ
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 3

บทบาทหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบดังนี้
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจําปี ) ที่ถูกต้องและเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ของบริ ษทั ฯ อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิ ทธิภาพ
รวมทั้งพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มี ร ะบบการประเมิ น ความเสี่ ยง การบริ ห ารความเสี่ ยงที่ เหมาะสมเพี ยงพอและมี
ประสิ ทธิภาพ
4. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
ประสานงานกับผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดําเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน
และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผสู ้ อบบัญชีเห็นว่าเป็ นสาระสําคัญ รวมทั้งเข้าร่ วม
ประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลในการเข้าทํารายการดังกล่าว
อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
7. จัดทํารายงานผลการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของ
บริ ษทั ฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
 ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 ความเห็นชอบหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
 รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
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8. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯโดยตรง
และคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบมี หน้าที่สอดส่ องดูแล ฝ่ ายจัดการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดเตรี ยมงบการเงิ นของ
บริ ษทั ฯ และผูส้ อบบัญชีภายนอกมีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริ ษ ัท ฯ รั บ ทราบร่ ว มกัน ว่ า ฝ่ ายจัด การ ผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญ ชี ภ ายนอกมี ท รั พ ยากรและเวลา
ตลอดจนข้อมูลความรู ้เรื่ องบัญชี การตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงิน
ของบริ ษทั ฯ มากกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ฉะนั้นบทบาทการสอดส่ องดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้
ให้ประกันเป็ นพิเศษในงบการเงินและข้อมูลการเงินที่บริ ษทั ฯ นําเสนอให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และบุคคลอื่นๆ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจในการแก้ไข เปลี่ ยนแปลง นิ ยามและคุ ณสมบัติของกรรมการอิ สระ และ
คุณสมบัติ ขอบเขตอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์
ของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อ บทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
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หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯมีความเห็นว่าการสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับ
กิจการเป็ นเรื่ องสําคัญ บริ ษทั ฯ มีนโยบายกําหนดให้คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูท้ าํ หน้าที่พิจารณากลัน่ กรอง
การสรรหากรรมการและการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการเอง ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
โดยมีเกณฑ์การพิจารณากลัน่ กรองอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรี ยบเทียบจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ
และการเติบโตทางผลกําไรของบริ ษทั ฯ ประกอบการพิจารณา โดยจะเป็ นผูท้ าํ หน้าที่เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ และกรรมการอิสระ จากนั้นประธานกรรมการเป็ นผูเ้ สนอรายชื่อบุคคลที่จะ
แต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ และกรรมการอิสระ ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณา
ในปี 2556 บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นส่ วนน้อย เสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการได้
โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ คือ ตั้งแต่วนั ที่
26 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความ
ยินยอมของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ ผลปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ

26

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 5

นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม มีความ
เป็ นอิ ส ระจากผู ้ถื อ หุ ้ น ใหญ่ และ ผู ้บ ริหารของบริษัท ฯ ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ อ ัน อาจเป็ นการขัด ขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
ทั้งนี้นิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เท่ากับข้อกําหนดขั้นตํ่าของสํานักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์ ฯ
คุณสมบัตกิ รรมการอิสระ
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ ว ม บริ ษ ทั ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ผูถ้ ื อ หุ ้น รายใหญ่ หรื อ ผูม้ ี อ าํ นาจควบคุ ม ของบริ ษ ทั ฯ ทั้ง นี้ ให้นับ รวมหุ ้น ที่ ถื อ โดยผูท้ ี่
เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึ กษาด้านอื่นใดที่ได้รับ
ผลตอบแทนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2
ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อ
ที่ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
3. กรรมการอิ สระจะต้องไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุ รกิ จ ส่ วนได้เสี ยทางการเงินหรื อ
ผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริ หารจัดการ ทั้งในทางตรงหรื อทางอ้อมกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน หรื อไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลักษณะ
ที่ เป็ นบิ ดา มารดา คู่สมรส พี่ น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ี อาํ นาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
5. กรรมการอิ สระจะต้องไม่ทาํ การเป็ นตัวแทนอย่างเปิ ดเผยหรื ออย่างไม่เปิ ดเผยของกรรมการบริ ษทั ฯ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ใดซึ่งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่คนใดหรื อกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ใดของบริ ษทั ฯ
6. กรรมการอิสระจะต้องทําหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิ พลจากกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรื อญาติ
7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็ นหรื อเคยเป็ น ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วน
ผูจ้ ดั การของนิ ติบุคคลที่เป็ นสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
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ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
8. กรรมการอิ สระจะต้องไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึ งการให้บริ การเป็ นที่
ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน หรื อผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จาก
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ในกรณี ที่
ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การของ
ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการ
แต่งตั้ง
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั
ย่อ ย หรื อ ไม่ เป็ นหุ ้น ส่ ว นที่ มีนัย ในห้า งหุ ้นส่ ว น หรื อ เป็ นกรรมการที่ มี ส่ ว นร่ ว มบริ ห ารงาน ลู กจ้า ง พนัก งาน
ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ ้นเกินร้อยละหนึ่ งของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
10. กรรมการอิ สระจะต้องไม่มีลกั ษณะอื่ นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ ยวกับการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
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ประวัติของบุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
แทนกรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ
ชื่อ

: นางสาวศันธยา กิตติโกวิท

อายุ

: 42 ปี

การศึกษา

: MBA - International Management,
University of Dallas, Texas, USA

ปริ ญญาตรี บัญชีบณั ฑิต (การต้นทุน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
: ประวัตกิ ารทํางาน :
2542 – ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั
2541 – 2542

อาจารย์ประจํา ภาควิชาพาณิ ชยศาสตร์ คณะพาณิ ชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะพาณิ ชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรมการภาควิชาพาณิ ชยศาสตร์ คณะพาณิ ชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิเคราะห์ทางการเงินอาวุโส
บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)

ประเภทกรรมการในปัจจุบนั
: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
จํานวนหุ้นทีถ่ อื ครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555
: ไม่ได้ถือหุน้ บริ ษทั
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ประวัติของบุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
แทนกรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ
ลักษณะความสั มพันธ์
ลักษณะความสัมพันธ์

กรรมการทีไ่ ด้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถอื หุ้นทีไ่ ม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุ ม

การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของ
บริษทั / บริษทั ย่ อย
การมีความสั มพันธ์ ในลักษณะต่ อไปนีก้ บั บริษทั ฯ /
บริษทั ใหญ่ / บริษทั ย่ อย / บริษทั ร่ วม / หรือนิตบิ ุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง ในปัจจุบนั ในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่ านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน
ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจมีผล
ทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างอิสระ

-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ และสั ดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2555
จํานวนปี ทีเ่ คยดํารง
จํานวนครั้งทีเ่ ข้ าประชุ มในปี 2555
ตําแหน่ งกรรมการ
ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ สามัญผู้ถอื หุ้น
-

วิสามัญผู้ถอื หุ้น
-

การดํารงตําแหน่ ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอืน่
การดํารงตําแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอืน่
จํานวน
ตําแหน่ ง/ชื่อบริษทั
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง

:

การดํารงตําแหน่ งในกิจการ
การดํารงตําแหน่ งในกิจการ
ทีไ่ ม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน ทีม่ ีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
จํานวน
จํานวน ตําแหน่ ง/ชื่อบริษทั
-

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
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ประวัติของบุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
แทนกรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ
ชื่อ
อายุ
การศึกษา

:
:
:

นางสาวมัธยา โอสถานนท์
44 ปี
ปริ ญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิ ชย์ศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
:
บทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็ นกรรมการบริ ษทั (DCP) รุ่ นที่ 151
ประวัตกิ ารทํางาน
:

2549 - 2555
1 ก.ย. 55 – ปัจจุบนั
2549 – ปัจจุบนั
2551 – ปัจจุบนั
2554 – ปัจจุบนั
2554 – ปัจจุบนั
2555 – ปัจจุบนั

ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝ่ ายการเงิน
บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝ่ ายการเงิน
บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็นดูเทนเมนท์ จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั เนชัน่ คิดส์ จํากัด

ประเภทกรรมการในปัจจุบนั
:
กรรมการ
จํานวนหุ้นทีถ่ อื ครอง ณ.วันที่ 28 ธันวาคม 2555
:
ไม่ได้ถือหุน้ บริ ษทั
31
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ประวัติของบุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
แทนกรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ
ลักษณะความสัมพันธ์
ประเภทความสั มพันธ์
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของ
บริษทั / บริษทั ย่ อย
การมีความสั มพันธ์ ในลักษณะต่ อไปนีก้ บั บริษทั / บริษทั
ใหญ่ / บริษทั ย่ อย / บริษทั ร่ วม / หรือนิติบุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้ ง ในปัจจุบนั ในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่ านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน
ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจมีผล
ทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์
-ไม่มี-

กรรมการ - บริ ษทั เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
กรรมการ - บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
กรรมการ - บริ ษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จํากัด
กรรมการ – บริ ษทั เนชัน่ คิดส์ จํากัด
-ไม่มี-ไม่มี-

จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ และสั ดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2555
จํานวนปี ทีเ่ คยดํารง
จํานวนครั้งทีเ่ ข้ าประชุ มในปี 2555
ตําแหน่ งกรรมการ
ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการ
สามัญผู้ถอื หุ้น
วิสามัญผู้ถอื หุ้น
2 ปี
7/8
1
การดํารงตําแหน่ ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอืน่
การดํารงตําแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอืน่
จํานวน
ตําแหน่ ง/ชื่อบริษทั
1
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝ่ ายการเงิน – บมจ.
เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง

:

การดํารงตําแหน่ ง
ในกิจการทีไ่ ม่ ใช่
บริษทั จดทะเบียน
จํานวน
4

การดํารงตําแหน่ งในกิจการทีม่ ี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
จํานวน
-

ตําแหน่ ง/ชื่อบริษทั
-

กรรมการ
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ประวัติของบุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
แทนกรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ
ชื่อ
อายุ
การศึกษา

:
:
:

นายพนา จันทรวิโรจน์
54 ปี
ปริ ญญาโท Tufts University, USA

การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
:
บทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็ นกรรมการบริ ษทั (DCP) รุ่ นที่ 71
ประวัตกิ ารทํางาน
:
2554 - ปัจจุบนั กรรมการ
บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
2551 – ปัจจุบนั กรรมการบริ หาร
บริ ษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จํากัด
2555 – ปัจจุบนั กรรมการ
บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
2555 – ปัจจุบนั กรรมการ
บริ ษทั เอ็นเอ็นเอ็น เน็กซ์ ฟรอนเทียร์ จํากัด
ประเภทกรรมการในปัจจุบนั
:
กรรมการ
จํานวนหุ้นทีถ่ อื ครอง ณ.วันที่ 28 ธันวาคม 2555
:
ไม่ได้ถือหุน้ บริ ษทั
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ประวัติของบุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
แทนกรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ
ลักษณะความสัมพันธ์
ประเภทความสั มพันธ์
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของ
บริษทั / บริษทั ย่ อย
การมีความสั มพันธ์ ในลักษณะต่ อไปนีก้ บั บริษทั / บริษทั
ใหญ่ / บริษทั ย่ อย / บริษทั ร่ วม / หรือนิติบุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้ ง ในปัจจุบนั ในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่ านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทํา
ให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์
-ไม่มี-

กรรมการ - บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
กรรมการ - บริ ษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จํากัด
กรรมการ - บริ ษทั เนชัน่ เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
กรรมการ - บริ ษทั เอ็นเอ็นเอ็น เน็กซ์ ฟรอนเทียร์ จํากัด
-ไม่มี-ไม่มี-

จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ และสั ดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2555
จํานวนปี ทีเ่ คยดํารง
จํานวนครั้งทีเ่ ข้ าประชุ มในปี 2555
ตําแหน่ งกรรมการ
ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการ
สามัญผู้ถอื หุ้น
วิสามัญผู้ถอื หุ้น
2 ปี
7/8
1
การดํารงตําแหน่ ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอืน่
การดํารงตําแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอืน่
จํานวน
ตําแหน่ ง/ชื่อบริษทั
1
กรรมการ – บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง

:

การดํารงตําแหน่ ง
ในกิจการทีไ่ ม่ ใช่
บริษทั จดทะเบียน
จํานวน
4

การดํารงตําแหน่ งในกิจการทีม่ ี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
จํานวน
-

ตําแหน่ ง/ชื่อบริษทั
-

กรรมการ
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 7

เอกสารแนบวาระที่ 7
รายละเอียดผู้สอบบัญชี ประจําปี 2556

ประจําปี 2555
KPMG POOMCHAI AUDIT CO., LTD.
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย 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
นายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์ เลิศ

1.
2.
3.
4.

ประจําปี 2556
(ปี ทีเ่ สนอ)
KPMG POOMCHAI AUDIT CO., LTD.
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด
Mr. Winid Silamongkol
Registration No. 3378
นายวินิจ ศิลามงคล
Mr. Vichien Thamatrakul
Registration No. 3183
นายวิเชียร ธรรมตระกูล
Mr.Veerachai Ratanajaratkul Registration No. 4323
นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
Ms.Vannaporn Jongperadechanon Registration No. 4098
นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์

โดยนายวิเชียร ธรรมตระกูล เป็ นผูส้ อบบัญชีที่ลงนาม
รับรองในงบการเงินของบริ ษทั ฯ เป็ นปี ที่ 5

โดยนายวินิจ ศิลามงคล เป็ นผูส้ อบบัญชีที่ลงนามรับรองใน
งบการเงินของบริ ษทั ฯ เป็ นปี ที่ 1

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีสาํ หรับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย
และกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน รวม 4 บริ ษทั
เป็ นเงิน 1,850,000 บาท

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีสาํ หรับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย
และกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน รวม 4 บริ ษทั
เป็ นเงิน 1,850,000 บาท

สําหรับค่าบริ การอื่น บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และกิจการที่
ควบคุมร่ วมกัน ไม่มีการรับบริ การอื่นจากสํานักงานสอบ
บัญชีที่ผสู้ อบบัญชีสังกัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ผูส้ อบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผสู้ อบบัญชีสังกัดใน
รอบปี ที่ผา่ นมา

สําหรับค่าบริ การอื่น บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และกิจการที่
ควบคุมร่ วมกัน ไม่มีการรับบริ การอื่นจากสํานักงานสอบ
บัญชีที่ผสู้ อบบัญชีสังกัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ผูส้ อบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผสู้ อบบัญชีสังกัดใน
รอบปี ที่ผา่ นมา
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 8
รายละเอียดเบือ้ งต้ นของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจัดสรรให้ แก่ ผ้ถู ือหุ้นเดิม
ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ประเภท

:

ชนิด
อายุของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
จํ า นวนใบสํ าคั ญ แสดง
สิ ทธิ
ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย
วิธีการเสนอขาย

:
:
:
:
:

จํ า นวนหุ้ นที่ สํ า รองเพื่ อ :
การใช้ สิ ท ธิ ต ามใบสํ า คั ญ
แสดงสิ ทธิ
:
อัตราการใช้ สิทธิ
ราคาใช้ สิทธิ

:

วันออกใบสํ าคัญแสดง
สิ ทธิ
ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

:
:

ตลาดรองของใบสํ าคั ญ :
แสดงสิ ทธิ

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทน เมนท์
จํากัด (มหาชน)
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือและโอนเปลี่ยนมือได้
5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
85,000,000 หน่วย
หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
เป็ นการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิมที่จองซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนในอัตราส่ วน 1
หุ น้ สามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ จองซื้ อหุ น้
สามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 และให้
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 15 มีนาคม 2556
85,000,000 หุ น้ (มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท) คิดเป็ นร้อยละ 50.00 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ภายหลังการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน โดยที่ไม่มีหุน้ เหลือจากการออก
และเสนอขายในครั้งนี้ จํานวน 170,000,000 หุน้
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ต่อหุ น้ สามัญ 1 หุ น้ (โดยอัตราการใช้สิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงใน
ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ )
4.00 บาทต่อหุ น้ ซึ่ งเป็ นราคาที่มีส่วนลดคิดเป็ นร้อยละ 56.19 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของ
หุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ที่มีการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์
ฯ”) ในช่วงระยะเวลา 7 วันทําการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2556 ซึ่ งประชุม
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่ งเท่ากับ 9.13 บาท/หุ น้ (โดยราคาการใช้สิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงใน
ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ)
วันที่ 12 กรกฎาคม 2556
ผูถ้ ื อ ใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ส ามารถใช้สิ ท ธิ ต ามใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ไ ด้ทุ ก วันที่ 15 ของเดื อ น
ธันวาคมและเดือนมิถุนายนของแต่ละปี (วันกําหนดใช้สิทธิ ) โดยวันกําหนดใช้สิทธิ ครั้งแรกจะ
ตรงกับวันที่ 15 ธันวาคม 2556 และวันกําหนดใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ มีอายุครบ 5 ปี ซึ่ งตรงกับวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ในกรณี ที่วนั ใช้สิทธิ ดงั กล่าวตรงกับ
วันหยุดทําการของบริ ษทั ฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิ เป็ นวันทําการสุ ดท้ายของบริ ษทั ฯ ก่อนวันใช้
สิ ทธิ โดยระยะเวลาแสดงความจํานงในการใช้สิทธิจะต้องไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ
บริ ษทั ฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ฯ หรื อตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ
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ตลาดรองของหุ้นสามัญที่
เกิดจากการใช้ สิทธิ
นายทะเบียนใบสํ าคัญ
แสดงสิ ทธิ
การปรับสิ ทธิใบสํ าคัญ
แสดงสิ ทธิ

เงือ่ นไขอืน่ ๆ

ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้น

:
:
:

:

บริ ษทั ฯ จะนําหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้เข้าจดทะเบียน เป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ฯ จะดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หนึ่ ง ดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ให้ดอ้ ยไป
กว่าเดิม
(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ น้ ของบริ ษทั ฯ อันเป็ นผลมาจากการรวมหุ น้ หรื อ
แบ่งแยกหุน้
(2) เมื่อบริ ษทั ฯ เสนอขายหุ น้ ที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ น้
สามัญของบริ ษทั ฯ
(3) เมื่อบริ ษทั ฯ เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ ใดๆ โดยกําหนดราคาหรื อคํานวณราคาของหุ น้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ น้ กู้
แปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ นั้น ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของ
หุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ
(4) เมื่อบริ ษทั ฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรื อบางส่ วนเป็ นหุ น้ ที่ออกใหม่ให้แก่ผถู้ ือหุน้
(5) เมื่อบริ ษทั ฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึ่ งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกําไรสุ ทธิ ตามงบการเงิน
เฉพาะบริ ษทั ฯ สําหรับการดําเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ
(6) เมื่อมีกรณี อื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) - (5) ที่ทาํ ให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผถู้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดอ้ ยไป
กว่าเดิม
ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อ บุ คคลที่ ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดเงื่ อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการปรั บหรื อการ
เปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ
ให้ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ เป็ นผู้
พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยรวมถึง
การเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดําเนิ นการต่างๆ อัน
จําเป็ นและสมควรอันเกี่ ยวเนื่ องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ในครั้ งนี้ ซึ่ ง
รวมถึงการนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และหุ ้นสามัญที่ออกเนื่ องจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอ
ไอ ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. หุ ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้งนี้ จะมีสิทธิ และสภาพเท่า
เทียมกับหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
2. นอกจากหุ น้ สามัญจํานวน 85,000,000 หุ น้ (มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท) ที่ได้จดั สรรไว้
เพื่อรองรั บใบสําคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั ฯ อาจจะต้องเพิ่มทุนขึ้ น อีกเพื่อรองรั บการ
เปลี่ ย นแปลงในการใช้สิ ท ธิ เมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ต ามประกาศคณะกรรมการตลาดทุ น ที่
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เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
3. ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิม และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ
พนักงานของบริ ษทั และ/ หรื อบริ ษทั ย่อย (“ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ-ESOP”)
เนื่ องจากที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี มติให้ออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นพร้ อม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิม และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP ในคราวเดียวกัน
ซึ่ งการอนุมตั ิดงั กล่าวขึ้นอยูก่ บั มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นโดยอาจมีการอนุมตั ิการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวทั้งหมดหรื อโครงการใดโครงการหนึ่ ง ดังนั้น ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ น้ จึง
สามารถแบ่งออกได้เป็ นกรณี ต่างๆ ดังต่อไปนี้
กรณี ที่1 มีการออกและเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิม
เท่านั้น และไม่มีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ - ESOP หรื อมีการออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ - ESOP แต่กาํ หนดให้ผทู้ ี่ได้รับจัดสรร ESOP ไม่มี
การใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ - ESOP ทั้งจํานวนในทุกกรณี ทั้งนี้ สามารถแยก
กรณี ยอ่ ยได้ดงั นี้
กรณี ที่ 1.1 ผูถ้ ือหุ ้นเดิมใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้นทั้ง
จํานวน และใช้สิทธิซ้ื อหุน้ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทั้งจํานวน
กรณี ที่ 1.2 ผูถ้ ือหุ ้นเดิมใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้นทั้ง
จํา นวน แต่ บุ ค คลอื่ น เป็ นผูใ้ ช้สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้น ตามใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ทั้ง
จํานวน
กรณี ที่ 1.3 ผูถ้ ือหุ ้นเดิมไม่ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้นทั้ง
จํานวน โดยผูถ้ ือหุ ้นเดิมอื่นใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นเกินสิ ทธิ และไม่มีหุ้นเหลือ
และบุคคลอื่นเป็ นผูใ้ ช้สิทธิซ้ื อหุน้ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั จํานวน
กรณี ที่ 2 มีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ – ESOP เท่านั้น โดยผูไ้ ด้รับจัดสรร
ESOP ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั จํานวน
กรณี ที่ 3 มีการออกและเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม
และมี ก ารออกและเสนอขายใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ -ESOP โดยกํา หนดให้ผูท้ ี่ ไ ด้รั บ
จัดสรรตามโครงการ ESOP ใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ท้ งั จํานวนในทุกกรณี
ทั้งนี้ สามารถแยกกรณี ยอ่ ยได้ดงั นี้
กรณี ที่ 3.1 ผูถ้ ือหุ ้นเดิมใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้น ทั้ง
จํานวน และใช้สิทธิซ้ื อหุน้ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั จํานวน
กรณี ที่ 3.2 ผูถ้ ือหุ ้นเดิมใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้นทั้ง
จํานวน แต่บุคคลอื่นเป็ นผูใ้ ช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั จํานวน
กรณี ที่ 3.3 ผูถ้ ือหุ ้นเดิมไม่ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้นทั้ง
จํานวน โดยผูถ้ ือหุ น้ เดิมอื่นใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นเกินสิ ทธิ และไม่มีหุน้ เหลือ
และบุคคลอื่นเป็ นผูใ้ ช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั จํานวน
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โดยกําหนดให้
Qa
= จํานวนหุ น้ ที่ออกจําหน่ายแล้ว เดิม 85,000,000 หุน้
Qs
= จํา นวนหุ ้ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นจากการออกและเสนอขายหุ ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น
85,000,000 หุน้
Qw
= จํานวนหุ ้นที่ เพิ่มขึ้ นจากการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะจัดสรร
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่จองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุน 85,000,000 หุน้
Qesop = จํานวนหุน้ ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จดั สรรให้แก่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
จํานวน 4,250,000 หุน้
1. ด้ านการลดลงของสั ดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
สูตรการคํานวณด้านการลดลงของสัดส่ วนการถือหุน้ = 1 - (Qo / Qn)
โดยที่
Qo = จํานวนหุน้ รวมที่ผถู้ ือหุ น้ จะได้รับในแต่ละกรณี ซึ่ งแบ่งเป็ นกรณี ต่างๆ ดังนี้
Qo กรณี ที่ 1.1 = Qa + Qs + Qw
Qo กรณี ที่ 1.2 = Qa + Qs
Qo กรณี ที่ 1.3 = Qa
Qo กรณี ที่ 2
= Qa
Qo กรณี ที่ 3.1 = Qa + Qs + Qw
Qo กรณี ที่ 3.2 = Qa + Qs
Qo กรณี ที่ 3.3 = Qa
Qn = จํานวนหุน้ รวมทั้งหมด ซึ่ งแบ่งเป็ นกรณี ต่างๆ ดังนี้
Qo กรณี ที่ 1.1 – 1.3 = Qa + Qs + Qw
Qo กรณี ที่ 2
= Qa + Qesop
Qo กรณี ที่ 3.1 – 3.3 = Qa + Qs + Qw + Qesop
ผลกระทบ
Control
Dilution

กรณี 1.1
0.00%

กรณี 1.2 กรณี 1.3
33.33% 66.67%

กรณี 2
4.76%

กรณี 3.1
1.64%

กรณี 3.2 กรณี 3.3
34.43% 67.21%

ในกรณี ที่มีการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม
เท่านั้น โดยผูถ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ฯ มีการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนทั้งจํานวน และใช้สิทธิ
ซื้ อหุ ้นตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ท้ งั จํานวน (กรณี ที่1.1) ผูถ้ ือหุ น้ เดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้าน
การลดลงของสัดส่ วนการถือหุ น้ (Control Dilution) เนื่องจากเป็ นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุน้ อย่างไรก็ตาม หากผูถ้ ือหุ น้ เดิมไม่ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่ม
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ทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้นทั้งจํานวน โดยผูถ้ ือหุ ้นเดิม อื่นใช้สิทธิ จองซื้ อหุ น้ เกินสิ ทธิ และไม่มี
หุ น้ เหลือ และบุคคลอื่นเป็ นผูใ้ ช้สิทธิ จองซื้ อหุ น้ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ท้ งั จํานวน (กรณี ท่ี 1.3)
จะมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ ้นเท่ากับร้อยละ 66.67 และอาจได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น เป็ นร้อยละ
67.21 ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ – ESOP โดยกําหนดให้ผทู้ ี่
ได้รับจัดสรรตามโครงการ ESOP ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั จํานวน (กรณี ที่ 3.3)
2. ด้ านการลดลงของส่ วนแบ่ งกําไร (Earnings Dilution)
สูตรการคํานวณด้านการลดลงของส่ วนแบ่งกําไร = (EPSo - EPSn) / EPSo
โดยที่
EPSo = กําไรสุ ทธิ / Qo
โดย Qo แบ่งออกได้เป็ นแต่ละกรณี ดังนี้
Qo กรณี ที่ 1.1 = Qa + Qs + Qw
Qo กรณี ที่ 1.2 = Qa + Qs
Qo กรณี ที่ 1.3 = Qa
Qo กรณี ที่ 2
= Qa
Qo กรณี ที่ 3.1 = Qa + Qs + Qw
Qo กรณี ที่ 3.2 = Qa + Qs
Qo กรณี ที่ 3.3 = Qa
EPSnew = กําไรสุ ทธิ/ Qn
โดย Qn แบ่งออกได้เป็ นแต่ละกรณี ดังนี้
Qn กรณี ที่ 1.1 – 1.3 = Qa + Qs + Qw
Qn กรณี ที่ 2
= Qa + Qesop
Qn กรณี ที่ 3.1 – 3.3 = Qa + Qs + Qw + Qesop
ในการคํานวณ ได้แทนที่กาํ ไรสุ ทธิ ในสู ตรด้วยกําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ สําหรับปี 2555 สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่เท่ากับ 28.21 ล้านบาท
ผลกระทบ
Earnings
Dilution

กรณี 1.1
0.00%

กรณี 1.2 กรณี 1.3
33.33% 66.67%

กรณี 2
4.76%

กรณี 3.1
1.64%

กรณี 3.2 กรณี 3.3
34.43% 67.21%

ในกรณี ที่มีการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม
เท่านั้น โดยผูถ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ฯ มีการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนทั้งจํานวน และใช้สิทธิ
ซื้ อหุ ้นตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ท้ งั จํานวน (กรณี ที่1.1) ผูถ้ ือหุ น้ เดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้าน
การลดลงของส่ วนแบ่งกําไร (Earnings Dilution) เนื่องจากเป็ นการออกและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือ
หุ น้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ น้ อย่างไรก็ตาม หากผูถ้ ือหุ น้ เดิมไม่ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุนตามสัดส่ วนการถือหุน้ ทั้งจํานวน โดยผูถ้ ือหุน้ เดิมอื่นใช้สิทธิจองซื้ อหุน้ เกินสิ ทธิ และไม่มีหุน้
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เหลือ และบุคคลอื่นเป็ นผูใ้ ช้สิทธิ จองซื้ อหุ น้ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ท้ งั จํานวน (กรณี ที่ 1.3) จะ
มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ ้นเท่ากับร้อยละ 66.67 และอาจได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 67.21
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ESOP โดยกําหนดให้ผทู้ ี่ได้รับ
จัดสรรตามโครงการ ESOP ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั จํานวน (กรณี ที่ 3.3)
3. ด้ านการลดลงของราคา (Price Dilution)
สูตรการคํานวณด้านการลดลงของราคา = (Po - Pn) / Po
โดยที่
Pa

Ps
Pw
Pesop

= ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 7 วันทําการก่อนวันประชุมคณะกรรม- การ
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 (วันที่ 6–8 และ 11-14 กุมภาพันธ์ 2556)
ซึ่ งเท่ากับ 9.13 บาทต่อหุน้
= ราคาเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิม ซึ่ งเท่ากับ 4.00 บาท
ต่อหุน้
= ราคาใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุน้ เดิมที่จองซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุน ซึ่ งเท่ากับ 4.00 บาทต่อหุน้
= ราคาใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกและเสนอขายให้แก่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
(โครงการ ESOP) ซึ่ งเท่ากับ 4.00 บาทต่อหุน้

Po แบ่งออกได้เป็ นแต่ละกรณี ดังนี้
Po กรณี ที่ 1.1 = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs) + (Pw x Qw)] / (Qa + Qs + Qw)
Po กรณี ที่ 1.2 = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs)] / (Qa + Qs)
Po กรณี ที่ 1.3 = [(Pa x Qa)] / Qa
Po กรณี ที่ 2 = [(Pa x Qa)] / Qa
Po กรณี ที่ 3.1 = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs) + (Pw x Qw)] / (Qa + Qs + Qw)
Po กรณี ที่ 3.2 = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs)] / (Qa + Qs)
Po กรณี ที่ 3.3 = (Pa x Qa) / Qa
Pn = ราคาเฉลี่ยต่อหุ น้ ทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิม และ
การใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และ/หรื อ ภายหลังการเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ - ESOP ตามแต่กรณี ดังนี้
Pn กรณี ที่ 1.1 – 1.3 = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs) + (Pw x Qw)] / (Qa +
Qs + Qw)
Pn กรณี ที่ 2
= [(Pa x Qa) + (Pesop x Qesop)] / (Qa + Qesop)
Pn กรณี ที่ 3.1 – 3.3 = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs) + (Pw x Qw) + (Pesop
x Qesop)] / (Qa + Qs + Qw + Qesop)
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ผลกระทบ
Price
Dilution

กรณี 1.1
0.00%

กรณี 1.2 กรณี 1.3
13.02% 37.46%

กรณี 2
2.68%

กรณี 3.1
0.49%

กรณี 3.2 กรณี 3.3
13.45% 37.77%

ในกรณี ที่มีการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม
เท่านั้น โดยผูถ้ ือหุ ้นเดิมไม่ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจํานวนและผูถ้ ือหุ ้นเดิมอื่นใช้สิทธิ
จองซื้ อหุ ้นสามัญเกินสิ ทธิ และไม่มีหุ้นเหลือจากการออกและเสนอขายในครั้งนี้ และบุคคลอื่น
เป็ นผูใ้ ช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นครบถ้วนตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ท้ งั จํานวน (กรณี ที่ 1.3) ผูถ้ ือหุ ้นเดิมจะ
ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 37.46 และจะได้รับ
ผลกระทบดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 37.77 ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีการออกและเสนอขายให้แก่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ และ/ หรื อบริ ษทั ย่อยตามโครงการ ESOP
และผูท้ ี่ได้รับจัดสรรตามโครงการ ESOP มีการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ท้ งั จํานวน
(กรณี ที่ 3.3)
รายละเอียดการคํานวณจํานวนหุ้นรองรับ
วิธีการคํานวณสัดส่ วน
= [(จํานวนหุ น้ รองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้ ) +(จํานวนหุน้ รองรับ Warrant ที่เสนอขายใน
จํานวนหุน้ รองรับ
ครั้งอื่นซึ่ งไม่รวมหุ น้ ที่จดั ไว้รองรับ ESOP - Warrant)] / (จํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริ ษทั ฯ)
โดยที่
จํานวนหุ น้ รองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้
จํานวนหุ น้ รองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น
ซึ่ งไม่รวมหุน้ ที่จดั ไว้รองรับ ESOP-warrant
จํานวนหุ ้นที่ จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
ภายหลังการเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุน โดยที่ไม่มี
หุน้ เหลือจากการออกและเสนอขายในครั้งนี้
ดังนั้น
สัดส่ วนจํานวนหุน้ รองรับ

= 85,000,000 หุน้
= 0 หุน้
= 170,000,000 หุน้

= 85,000,000/170,000,000
= 50.00%

ทั้งนี้ คณะกรรมการหรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูม้ ีอาํ นาจและดุลยพินิจในการกําหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข จํานวน และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รวมทั้ง เหตุที่
ทําให้ตอ้ งออกหุ ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตามที่
เห็นสมควร
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 9
รายละเอียดเบือ้ งต้ นของโครงการออกใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
เพือ่ เสนอขายแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน
ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่ อย
หัวข้ อ
วัตถุประสงค์ และความจําเป็ น
ในการออกเสนอขาย
หลักทรัพย์

รายละเอียด
การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ต่อกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั เนชัน่
อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และ/หรื อบริ ษทั ย่อย มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
รางวัลและตอบแทนการปฏิบตั ิงานของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ และ/
หรื อบริ ษทั ย่อย ตลอดจนเป็ นแรงจูงใจเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานดังกล่าวมีความ
ตั้งใจในการทํางานและสร้างประโยชน์สูงสุ ดให้แก่บริ ษทั ฯ ในระยะยาว
การออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP ในครั้ งนี้ นอกจากจะถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าตอบแทนที่
บริ ษทั ฯ ให้แก่บุคคลดังกล่าวแล้ว ยังทําให้บริ ษทั ฯ ได้รับเงินเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนอีกด้วย

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์
ประเภทของหลักทรัพย์
ชนิด
อายุของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิESOP
จํานวนใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิESOP ทีอ่ อกและเสนอขาย
ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย
วิธีการเสนอขาย
จํานวนหุ้นสามัญทีอ่ อกเพือ่
รองรับการใช้ สิทธิตามใบสํ าคัญ
แสดงสิ ทธิ-ESOP
อัตราการใช้ สิทธิ
ราคาใช้ สิทธิทจี่ ะซื้อหุ้น

สําหรั บใบสําคัญแสดงสิ ท ธิ -ESOP ครั้ งนี้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานแต่ละราย
สามารถทยอยใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ในแต่ละปี ในระหว่างอายุของใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”)
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ที่จดั สรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ
พนักงานของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อย (“ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ-ESOP”)
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือและไม่สามารถโอน
เปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
5 ปี นับแต่วนั ที่ออกและเสนอขาย
4,250,000 หน่วย
0 บาท (ศูนย์บาท)
เสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
4,250,000 หุ น้ (มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท) คิดเป็ นร้อยละ 5.00 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ จํานวน 85,000,000 หุน้
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP 1 หน่วยต่อหุ ้นสามัญ 1 หุ ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตาม
เงื่อนไขการปรับสิ ทธิ)
4.00 บาท/หุ น้ ซึ่ งคํานวณจากราคาปิ ดของหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ที่ทาํ การซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ฯ”) ถัวเฉลี่ ยถ่วงนํ้าหนัก 7 วันทําการติ ดต่อกันก่อนวัน
ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2556 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ที่มีมติอนุมตั ิการ
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หัวข้ อ

วันทีอ่ อกและเสนอขาย
ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ-ESOP
ระยะเวลาเสนอขาย
ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

วิธีการจัดสรรใบสํ าคัญแสดง
สิ ทธิ-ESOP
ระยะเวลาและสั ดส่ วนการใช้
สิ ทธิ

รายละเอียด
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP ในครั้งนี้ (9.13 บาท/หุ น้ ) หักด้วยส่ วนลดร้อยละ
56.19 เว้นแต่จะมีการปรับราคาตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ
วันที่ 15 สิ งหาคม 2556
ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯ เสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ESOP ต่อกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP สามารถใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้ในวันที่ 15 ของ
เดือนพฤศจิกายนและพฤษภาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP โดยจะ
สามารถใช้สิทธิ ครั้งแรกได้ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และวันใช้สิทธิ วนั สุ ดท้ายจะตรงกับ
วันที่ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP มีอายุครบ 5 ปี ทั้งนี้ ในกรณี ที่วนั ใช้สิทธิ ตรงกับวันหยุดทําการ
ของบริ ษทั ฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิ เป็ นวันทําการสุ ดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิ โดยระยะเวลาแสดง
ความจํานงในการใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ายจะต้องไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ
จัดสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อย โดยไม่
ผ่านผูร้ ับช่วงซื้ อหลักทรัพย์
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อยสามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ฯ ได้ปีละ 2 ครั้งในวันที่ 15 ของเดือนพฤศจิกายนและพฤษภาคมของแต่ละปี
โดยจะใช้สิทธิได้ตามจํานวนที่กาํ หนดดังนี้
ปี ที่ 1 สามารถใช้สิทธิ ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจํานวนที่ได้รับจัดสรร และสามารถใช้สิทธิ ได้
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และ 15 พฤษภาคม 2557
ปี ที่ 2 สามารถใช้สิทธิ ได้อีกไม่เกินร้อยละ 20 ของจํานวนที่ได้รับจัดสรร และสามารถใช้สิทธิ
ได้ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 และ 15 พฤษภาคม 2558
ปี ที่ 3 สามารถใช้สิทธิ ได้อีกไม่เกินร้อยละ 20 ของจํานวนที่ได้รับจัดสรร และสามารถใช้สิทธิ
ได้ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 และ 15 พฤษภาคม 2559
ปี ที่ 4 สามารถใช้สิทธิ ได้อีกไม่เกินร้อยละ 20 ของจํานวนที่ได้รับจัดสรร และสามารถใช้สิทธิ
ได้ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และ 15 พฤษภาคม 2560
ปี ที่ 5 สามารถใช้สิทธิ ได้อีกไม่เกินร้อยละ 20 ของจํานวนที่ได้รับจัดสรร และสามารถใช้สิทธิ
ได้ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 และ 15 พฤษภาคม 2561 และวันที่ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP
มีอายุครบ 5 ปี
ในกรณี ที่ ผูถ้ ื อ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ -ESOPไม่ ใ ช้สิ ท ธิ ใ นแต่ ล ะครั้ ง หรื อ ใช้สิ ท ธิ ไ ม่ ค รบตาม
จํานวนที่สามารถใช้สิทธิ ได้ สามารถนําสิ ทธิ ดงั กล่าวไปรวมใช้สิทธิ ในครั้งต่อไปได้ ตลอดอายุ
ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP เว้นแต่เมื่ อพ้นกําหนดการใช้สิทธิ ครั้ งสุ ดท้าย ผูถ้ ื อใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ -ESOP จะไม่สามารถใช้สิทธิได้อีกเมื่อพ้นกําหนดการใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ายดังกล่าว
หากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP ครั้งใดจะทําให้เกิดเศษหุ น้ ที่ ไม่ถึงจํานวนเต็ม
ของหน่ วยการซื้ อขายหุ ้น (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ปัดส่ วนที่ทาํ
ให้เกิดเศษหุน้ ดังกล่าวไปรวมใช้สิทธิในช่วงระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุ ดท้าย
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หัวข้ อ
ตลาดรองของใบสํ าคัญแสดง
สิ ทธิ-ESOP
ตลาดรองของหุ้นสามัญทีเ่ กิด
จากการใช้ สิทธิใบสํ าคัญแสดง
สิ ทธิ-ESOP
นายทะเบียนของใบสํ าคัญ
แสดงสิ ทธิ-ESOP
หลักเกณฑ์ การจัดสรร

คุณสมบัตขิ องกรรมการ
ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานที่
มีสิทธิทจี่ ะซื้อหลักทรัพย์
เงือ่ นไขสํ าหรับการใช้ สิทธิ

รายละเอียด
บริ ษทั ฯ จะไม่นาํ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP ไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรื อตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ
บริ ษทั ฯ จะนําหุ ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP ที่ออกและเสนอ
ขายในครั้ งนี้ เข้า จดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์ เอ็มเอไอ
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
1. บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP จํานวน 4,250,000 หน่วย ให้แก่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ-ESOP โดยไม่มีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานรายใด
ได้รับการจัดสรรเกิ นกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่เสนอขายให้แก่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานในครั้งนี้ และบริ ษทั ฯ จะไม่นาํ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ESOP ซึ่ งกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานที่ลาออกหรื อพ้นจากตําแหน่งมาจัดสรร
ให้ แ ก่ ก รรมการ ผูบ้ ริ ห าร และ/หรื อ พนัก งานรายอื่ น ในอนาคต ทั้ง นี้ ให้ เ ป็ นไปตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้เงื่อนไขสําหรับการใช้สิทธิ
2. ผูท้ ี่ได้รับการจัดสรรต้องมีสถานภาพเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ
และ/หรื อบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ทาํ การจัดสรร
3. จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP ที่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ
และ/หรื อ บริ ษ ัท ย่อ ย ได้รั บ ในแต่ ล ะรายไม่ จ าํ เป็ นต้อ งมี จ าํ นวนเท่ า กัน ทั้ง นี้ ขึ้ น อยู่กับ
ตําแหน่ง และศักยภาพที่จะทําประโยชน์ให้แก่บริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP ที่ ที่จะเสนอขายต่อกรรมการและผูบ้ ริ หารจะมีราคาเสนอขาย
รวมทั้งข้อกําหนด และเงื่อนไขที่ไม่ดีไปกว่าใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP ที่จะเสนอขายต่อ
พนักงาน
1. มีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อย ณ
วันที่จดั สรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ-ESOP
2. เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานที่ได้รับคัดเลือกซึ่ งทําประโยชน์ให้แก่บริ ษทั ฯ
และ/หรื อบริ ษทั ย่อย (แล้วแต่กรณี )
1. ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP จะต้องมี สภาพเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงาน
(แล้วแต่กรณี ) ในวันกําหนดการใช้สิทธิน้ นั ๆ
2. ในกรณี ที่ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP พ้นสภาพการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อ
พนักงาน เนื่ องจากถึ งแก่กรรม เจ็บป่ วยอย่างร้ ายแรง หรื อทุ พพลภาพจนไม่สามารถ
ปฏิ บ ัติ ง านได้อี ก ต่ อ ไป หรื อ เหตุ อื่ น ใดที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ เห็ น สมควร ให้บุ ค คล
ดังกล่าวหรื อทายาทหรื อผูพ้ ิทกั ษ์ หรื อผูอ้ นุ บาลของบุคคลดังกล่าว สามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้น
ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP แทนกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานดังกล่าวได้จนครบ
อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ-ESOP ที่ได้รับจัดสรรนั้น
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หัวข้ อ

การปรับสิ ทธิใบสํ าคัญแสดง
สิ ทธิ-ESOP

รายละเอียด
3. ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP พ้นสภาพจากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อ
พนักงาน เนื่ องจากการเกษียณอายุ หรื อครบวาระในการดํารงตําแหน่ง (แล้วแต่กรณี ) หรื อ
การพ้น สภาพการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ ห าร หรื อ พนัก งานนั้น เป็ นผลเนื่ อ งมาจากการ
เปลี่ยนแปลงอํานาจการควบคุมในบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อการโอนย้ายตามคําสั่ง
ของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อการปรับโครงสร้างองค์กร ก่อนวันครบกําหนดอายุ
ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานรายนั้น ยังคงมีสิทธิ ที่จะ
ใช้สิทธิ ตามจํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP ได้จนครบอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ESOPที่ได้รับจัดสรร
4. ในกรณี ที่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP ลาออก หรื อพ้นสภาพจากการเป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงาน (แล้วแต่กรณี ) ด้วยความสมัครใจ โดยเหตุอื่นนอกจากที่กาํ หนดใน
ข้อ 2 และ 3 ข้างต้น หรื อถูกเลิกจ้าง หรื อปลดออก ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP จะไม่
สามารถใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP ที่ได้รับจัดสรรอีก และผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ -ESOP ต้องคืนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP ในส่ วนที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ ท้ งั หมดที่ถืออยู่
ให้แก่บริ ษทั ฯ โดยทันที และให้ถือว่าใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP ดังกล่าวเป็ นอันถูกยกเลิก
ไปในทันที
กรณี บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP พ้นสภาพจากการเป็ นกรรมการ
ผู ้บ ริ หาร และ/หรื อ พนั ก งานของบริ ษัท ฯ และ/หรื อบริ ษัท ย่ อ ย เนื่ อ งจากเหตุ ผ ลอื่ น
นอกเหนื อจากที่ระบุไว้ในข้อ 2 ถึง 4 ข้างต้น ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูพ้ ิจารณาการใช้
สิ ทธิ เป็ นรายกรณี ไป
บริ ษทั ฯ จะดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หนึ่ งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิ ทธิไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม
1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นของบริ ษทั ฯ อันเป็ นผลมาจากการรวมหุ ้นหรื อ
การแบ่งแยกหุน้
2. เมื่อบริ ษทั ฯ เสนอขายหุ น้ ที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ น้
สามัญของบริ ษทั ฯ
3. เมื่อบริ ษทั ฯ เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ ใดๆ โดยกําหนดราคาหรื อคํานวณราคาของหุ น้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ น้ กู้
แปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ นั้น ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของ
หุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ
4. เมื่อบริ ษทั ฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรื อบางส่ วนเป็ นหุน้ ที่ออกใหม่ให้แก่ผถู้ ือหุน้
5. เมื่อบริ ษทั ฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึ่ งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกําไรสุ ทธิ ตามงบการเงิน
เฉพาะบริ ษทั ฯ สําหรับการดําเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ
6. เมื่อมีกรณี อื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทาํ ให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผถู้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิดอ้ ยไปกว่าเดิม
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หัวข้ อ

เงือ่ นไขอืน่ ๆ

รายละเอียด
ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อ บุ คคลที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการปรับหรื อการ
เปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ESOP รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอัน
เกี่ ยวเนื่ องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP และการนําหุ ้ นสามัญที่ ออก
เนื่ องจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อคณะกรรมการทีไ่ ด้ รับการจัดสรรใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ-ESOP มีดงั นี้
จํานวนทีไ่ ด้ รับ
การจัดสรร (หน่ วย)
นายศิวะพร ชมสุ วรรณ
กรรมการและกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
210,000
น.ส.มัธยา โอสถานนท์
กรรมการ
65,000
นายพนา จันทรวิโรจน์
กรรมการ
130,000
หมายเหตุ จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้รวมทั้งสิ้ น 4,250,000 หน่วย
รายชื่อ

ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้น

ตําแหน่ ง

ร้ อยละของจํานวน
ทีจ่ ะออกและเสนอขาย
4.94%
1.53%
3.06%

1.

หุ ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP ในครั้งนี้ จะมีสิทธิ และ
สภาพเท่าเทียมกับหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
2. นอกจากหุ น้ สามัญจํานวน 4,250,000 หุ น้ (มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท) ที่ได้จดั สรรไว้
เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ -ESOP บริ ษทั ฯ อาจจะต้องเพิ่มทุนขึ้น อีกเพื่อรองรับการ
เปลี่ ย นแปลงในการใช้สิ ท ธิ เมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ต ามประกาศคณะกรรมการตลาดทุ น ที่
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
3. ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิม และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ
พนักงานของบริ ษทั ฯ และ/ หรื อบริ ษทั ย่อย (“ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ-ESOP”)
เนื่ องจากที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี มติให้ออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนพร้ อม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิม และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อยในคราวเดียวกัน ซึ่ งการอนุ มตั ิดงั กล่าว
ขึ้นอยูก่ บั มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยอาจมีการอนุมตั ิการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ทั้งหมดหรื อโครงการใดโครงการหนึ่ ง ดังนั้น ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ น้ จึงสามารถแบ่งออกได้เป็ น
กรณี ต่างๆ ดังต่อไปนี้
กรณี ที่1 มีการออกและเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิม
เท่านั้น และไม่มีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ - ESOP หรื อมีการออก
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และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ - ESOP แต่กาํ หนดให้ผทู้ ี่ได้รับจัดสรร ESOP ไม่มี
การใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ - ESOP ทั้งจํานวนในทุกกรณี ทั้งนี้ สามารถแยก
กรณี ยอ่ ยได้ดงั นี้
กรณี ที่ 1.1 ผูถ้ ือหุ ้นเดิมใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้นทั้ง
จํานวน และใช้สิทธิซ้ื อหุน้ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั จํานวน
กรณี ที่ 1.2 ผูถ้ ือหุ ้นเดิมใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้นทั้ง
จํา นวน แต่ บุ ค คลอื่ น เป็ นผูใ้ ช้สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้ น ตามใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ท้ ัง
จํานวน
กรณี ที่ 1.3 ผูถ้ ือหุ ้นเดิมไม่ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้นทั้ง
จํานวน โดยผูถ้ ือหุ ้นเดิมอื่นใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นเกินสิ ทธิ และไม่มีหุ้นเหลือ
และบุคคลอื่นเป็ นผูใ้ ช้สิทธิซ้ื อหุน้ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั จํานวน
กรณี ที่ 2 มีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตามโครงการ ESOP เท่านั้น โดยผูไ้ ด้รับ
จัดสรร ESOP ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั จํานวน
กรณี ที่ 3 มีการออกและเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิม
และมี ก ารออกและเสนอขายใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ -ESOP โดยกํา หนดให้ผูท้ ี่ ไ ด้รั บ
จัดสรรตามโครงการ ESOP ใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ท้ งั จํานวนในทุกกรณี
ทั้งนี้ สามารถแยกกรณี ยอ่ ยได้ดงั นี้
กรณี ที่ 3.1 ผูถ้ ือหุ ้นเดิมใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้น ทั้ง
จํานวน และใช้สิทธิซ้ื อหุน้ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั จํานวน
กรณี ที่ 3.2 ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้นทั้ง
จํานวน แต่บุคคลอื่นเป็ นผูใ้ ช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั จํานวน
กรณี ที่ 3.3 ผูถ้ ือหุ ้นเดิมไม่ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้นทั้ง
จํานวน โดยผูถ้ ือหุ ้นเดิมอื่นใช้สิทธิ จองซื้ อหุ น้ เกินสิ ทธิ และไม่มีหุ้นเหลือ
และบุคคลอื่นเป็ นผูใ้ ช้สิทธิซ้ื อหุน้ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั จํานวน
โดยกําหนดให้
Qa
= จํานวนหุน้ ที่ออกจําหน่ายแล้ว เดิม 85,000,000 หุน้
Qs
= จํานวนหุ ้นที่เพิ่มขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุน85,000,000
หุน้
Qw
= จํานวนหุ ้นที่ เพิ่ม ขึ้ นจากการใช้สิ ท ธิ ข องใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่จะจัด สรร
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่จองซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุน 85,000,000 หุน้
Qesop = จํานวนหุ ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จดั สรรให้แก่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อ ย
จํานวน 4,250,000 หุ น้
1. ด้ านการลดลงของสั ดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
สูตรการคํานวณด้านการลดลงของสัดส่ วนการถือหุน้ = 1 – (Qo / Qn)
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โดยที่
Qo = จํานวนหุน้ รวมที่ผถู้ ือหุ น้ จะได้รับในแต่ละกรณี ซึ่ งแบ่งเป็ นกรณี ต่างๆ ดังนี้
Qo กรณี ที่ 1.1 = Qa + Qs + Qw
Qo กรณี ที่ 1.2 = Qa + Qs
Qo กรณี ที่ 1.3 = Qa
Qo กรณี ที่ 2
= Qa
Qo กรณี ที่ 3.1 = Qa + Qs + Qw
Qo กรณี ที่ 3.2 = Qa + Qs
Qo กรณี ที่ 3.3 = Qa
Qn = จํานวนหุน้ รวมทั้งหมด ซึ่ งแบ่งเป็ นกรณี ต่างๆ ดังนี้
Qo กรณี ที่ 1.1 – 1.3 = Qa + Qs + Qw
Qo กรณี ที่ 2
= Qa + Qesop
Qo กรณี ที่ 3.1 – 3.3 = Qa + Qs + Qw + Qesop
ผลกระทบ กรณี 1.1 กรณี 1.2 กรณี 1.3 กรณี 2 กรณี 3.1 กรณี 3.2 กรณี 3.3
Control 0.00% 33.33% 66.67% 4.76% 1.64% 34.43% 67.21%
Dilution
ในกรณี ที่มีการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิม
เท่านั้น โดยผูถ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ฯ มีการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจํานวน และใช้สิทธิ
ซื้ อหุ ้นตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ท้ งั จํานวน (กรณี ที่1.1) ผูถ้ ือหุ ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้าน
การลดลงของสัดส่ วนการถือหุ น้ (Control Dilution) เนื่องจากเป็ นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุน้ อย่างไรก็ตาม หากผูถ้ ือหุ น้ เดิมไม่ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่ม
ทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้นทั้งจํานวน โดยผูถ้ ือหุ ้นเดิมอื่นใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นเกินสิ ทธิ และไม่มี
หุ น้ เหลือ และบุคคลอื่นเป็ นผูใ้ ช้สิทธิ จองซื้ อหุ น้ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ท้ งั จํานวน (กรณี ที่ 1.3)
จะมี ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ ้นเท่ากับร้อยละ 66.67 และอาจได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น เป็ นร้อยละ
67.21 ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ESOP โดยกําหนดให้ผทู้ ี่
ได้รับจัดสรรตามโครงการ ESOP ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั จํานวน (กรณี ที่ 3.3)
2. ด้ านการลดลงของส่ วนแบ่ งกําไร (Earnings Dilution)
สูตรการคํานวณด้านการลดลงของส่ วนแบ่งกําไร = (EPSo - EPSn) / EPSo
โดยที่
EPSo = กําไรสุ ทธิ / Qo
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โดย Qo แบ่งออกได้เป็ นแต่ละกรณี ดังนี้
Qo กรณี ที่ 1.1 = Qa + Qs + Qw
Qo กรณี ที่ 1.2 = Qa + Qs
Qo กรณี ที่ 1.3 = Qa
Qo กรณี ที่ 2
= Qa
Qo กรณี ที่ 3.1 = Qa + Qs + Qw
Qo กรณี ที่ 3.2 = Qa + Qs
Qo กรณี ที่ 3.3 = Qa
EPSnew = กําไรสุ ทธิ / Qn
โดย Qn แบ่งออกได้เป็ นแต่ละกรณี ดังนี้
Qn กรณี ที่ 1.1 – 1.3 = Qa + Qs + Qw
Qn กรณี ที่ 2
= Qa + Qesop
Qn กรณี ที่ 3.1 – 3.3 = Qa + Qs + Qw + Qesop
ในการคํานวณ ได้แทนที่กาํ ไรสุ ทธิ ในสู ตรด้วยกําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ สําหรับปี 2555 สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่เท่ากับ 28.21 ล้านบาท
ผลกระทบ กรณี 1.1 กรณี 1.2 กรณี 1.3 กรณี 2 กรณี 3.1 กรณี 3.2 กรณี 3.3
Earnings 0.00% 33.33% 66.67% 4.76% 1.64% 34.43% 67.21%
Dilution
ในกรณี ที่มีการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิม
เท่านั้น โดยผูถ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ฯ มีการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจํานวน และใช้สิทธิ
ซื้ อหุ ้นตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ท้ งั จํานวน (กรณี ที่1.1) ผูถ้ ือหุ ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้าน
การลดลงของส่ วนแบ่งกําไร (Earnings Dilution) เนื่องจากเป็ นการออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือ
หุ น้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ น้ อย่างไรก็ตาม หากผูถ้ ือหุ ้นเดิมไม่ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่ม
ทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้นทั้งจํานวน โดยผูถ้ ือหุ ้นเดิมอื่นใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นเกินสิ ทธิ และไม่มี
หุ น้ เหลือ และบุคคลอื่นเป็ นผูใ้ ช้สิทธิ จองซื้ อหุ น้ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ท้ งั จํานวน (กรณี ที่ 1.3)
จะมี ผลกระทบต่อผูถ้ ื อหุ ้นเท่ ากับ ร้ อยละ 66.67 และอาจได้รับผลกระทบเพิ่ม ขึ้ นเป็ นร้ อยละ
67.21 ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ESOP โดยกําหนดให้ผทู้ ี่
ได้รับจัดสรรตามโครงการ ESOP ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั จํานวน (กรณี ที่ 3.3)
3. ด้ านการลดลงของราคา (Price Dilution)
สูตรการคํานวณด้านการลดลงของราคา = (Po - Pn) / Po
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โดยที่
Pa

Ps
Pw
Pesop

= ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 7 วันทําการก่อนวันประชุมคณะกรรมการเมื่อ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 (วันที่ 6 – 8 และ 11-14 กุมภาพันธ์ 2556) ซึ่ ง
เท่ากับ 9.13 บาทต่อหุน้
= ราคาเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิม ซึ่ งเท่ากับ 4.00 บาทต่อ
หุน้
= ราคาใช้สิทธิซ้ื อหุ น้ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ เดิมที่จองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุน ซึ่ งเท่ากับ 4.00 บาทต่อหุน้
= ราคาใช้สิท ธิ ซ้ื อหุ ้นตามใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ ที่ ออกและเสนอขายให้แ ก่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
(โครงการ ESOP) ซึ่ งเท่ากับ 4.00 บาทต่อหุน้

Po แบ่งออกได้เป็ นแต่ละกรณี ดังนี้
Po กรณี ที่ 1.1 = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs) + (Pw x Qw)] / (Qa + Qs + Qw)
Po กรณี ที่ 1.2 = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs)] / (Qa + Qs)
Po กรณี ที่ 1.3 = [(Pa x Qa)] / Qa
Po กรณี ที่ 2 = [(Pa x Qa)] / Qa
Po กรณี ที่ 3.1 = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs) + (Pw x Qw)] / (Qa + Qs + Qw)
Po กรณี ที่ 3.2 = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs)] / (Qa + Qs)
Po กรณี ที่ 3.3 = (Pa x Qa) / Qa
Pn = ราคาเฉลี่ยต่อหุ น้ ทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิม และ
การใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และ/หรื อ ภายหลังการเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ESOP ตามแต่กรณี ดังนี้
Pn กรณี ที่ 1.1 – 1.3 = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs) + (Pw x Qw)] / (Qa + Qs +
Qw)
Pn กรณี ที่ 2
= [(Pa x Qa) + (Pesop x Qesop)] / (Qa + Qesop)
Pn กรณี ที่ 3.1 – 3.3 = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs) + (Pw x Qw) + (Pesop x
Qesop)] / (Qa + Qs + Qw + Qesop)
ผลกระทบ กรณี 1.1 กรณี 1.2 กรณี 1.3 กรณี 2 กรณี 3.1 กรณี 3.2 กรณี 3.3
Price
0.00% 13.02% 37.46% 2.68% 0.49% 13.45% 37.77%
Dilution
ในกรณี ที่มีการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิม
เท่านั้น โดยผูถ้ ือหุ ้นเดิมไม่ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจํานวนและผูถ้ ือหุ ้นเดิมอื่นใช้สิทธิ
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จองซื้ อหุ ้นสามัญเกินสิ ทธิ และไม่มีหุ้นเหลือจากการออกและเสนอขายในครั้งนี้ และบุคคลอื่น
เป็ นผูใ้ ช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นครบถ้วนตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ท้ งั จํานวน (กรณี ที่ 1.3) ผูถ้ ือหุ ้นเดิมจะ
ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 37.46 และจะได้รับ
ผลกระทบดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 37.77 ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีการออกและเสนอขายให้แก่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ และ/ หรื อบริ ษทั ย่อยตามโครงการ ESOP
และผูท้ ี่ ได้รับจัดสรรตามโครงการ ESOP มี การใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ท้ งั
จํานวน (กรณี ที่ 3.3)
- ไม่มี -

การให้ ความช่ วยเหลือจาก
บริษัทในการจัดหาแหล่ง
เงินทุนแก่กรรมการ ผู้บริหาร
และ/หรือ พนักงาน และผู้รับ
ช่ วงซื้อหลักทรัพย์
สิ ทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้ าน 1. ตามข้อ 9 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 ฉบับลงวันที่ 15
ธันวาคม 2551 การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงานต้องได้รับ
การเสนอขายใบสํ าคัญแสดง
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวน
สิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นทีเ่ สนอขายต่ อ
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และต้องไม่มีผถู้ ือหุ ้นซึ่ งถือหุ ้น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือ
รวมกัน เกิ น กว่า ร้ อ ยละสิ บ ของจํา นวนเสี ย งทั้ง หมดของผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ ม าประชุ ม ออกเสี ย ง
พนักงาน ตามประกาศ
คัดค้านการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าว
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอ 2. ตามข้อ 12 (3) ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 ฉบับลงวันที่ 15
ธันวาคม 2551 การเสนอขายหลักทรั พย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ
ขายหลักทรัพย์ ทอี่ อกใหม่ ต่อ
พนักงาน เฉพาะรายใดเกินกว่าร้อยละห้าของจํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ ที่เสนอ
กรรมการหรือพนักงาน ฉบับ
ขายต่ อ กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และ/หรื อ พนัก งานในครั้ งนี้ จะต้อ งได้รั บ อนุ ม ัติ สํา หรั บ
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานดังกล่าวเป็ นรายบุคคล และต้องได้รับอนุ มตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และต้องไม่มีผถู้ ือหุ น้ ซึ่ งถือหุ น้ รวมกันเกินกว่า
ร้อยละห้าของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงคัดค้านมติดงั กล่าว
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 10

ข้ อบังคับของบริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หมวดที่ 4
การประชุ มผู้ถอื หุ้น
ข้อ 35. การประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ให้จดั ขึ้น ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ หรื อจังหวัด
ใกล้เคียง หรื อ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนด
ข้อ 36. ให้มีการประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้นอย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ ง การประชุ มเช่ นว่านี้ ให้เรี ยกว่า “ประชุ มสามัญ” การ
ประชุ มสามัญดังกล่าวให้จดั ให้มีข้ ึนภายในสี่ (4) เดื อนภายหลังวันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี ของบริ ษทั ฯ การ
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่นๆ ให้เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
สุ ดแต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ น้ ที่
จําหน่ ายได้ท้ งั หมด หรื อจํานวนผูถ้ ื อหุ ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่ งในสิ บ (1/10) ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ ายได้ท้ งั หมดเข้าชื่ อกันทําหนังสื อในฉบับเดี ยวกันร้ องขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ ก็ได้ โดยในหนังสื อร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรี ยกประชุมเพื่อการใด
ไว้ให้ชดั เจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้น ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน
เรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ และนายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจํากัดทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7)
วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวัน
ประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ข้อ 38. ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีจาํ นวนผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ั บมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) เข้าร่ วมประชุ มไม่
น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ ง (1) ชัว่ โมง จํานวนผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุ มไม่ครบเป็ นองค์ประชุ มตามที่กาํ หนดไว้ หากว่าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นนั้นได้เรี ยกนัด
เพราะผูถ้ ื อหุ ้นร้ องขอ การประชุ มเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นนั้นมิใช่ เป็ นการเรี ยกประชุ ม
เพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ ให้นดั ประชุ มใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7)
วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จาํ เป็ นต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 39. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การ
มอบฉันทะจะต้องทําเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และทําตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษทั มหาชน
จํากัดกําหนด โดยให้มอบแก่ ประธานกรรมการหรื อบุคคลซึ่ งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานที่
ประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
ก.จํานวนหุน้ ที่ผมู ้ อบฉันทะนั้นถืออยู่
ข.ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ
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ข้อ 40.

ข้อ 41.

ข้อ 42.

ข้อ 43.

ค.ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะ
มีมติให้เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ ง
มาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู ้
ถือหุ น้ ซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด อาจขอให้
ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมได้
ในกรณี ที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม หรื อเรื่ องที่ผถู ้ ือหุ ้น
เสนอเพิ่มเติมไม่เสร็ จ และจําเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุ มกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะ
ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ งหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการ
ประชุ มไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุ ม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสื อพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุ มด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วัน
ติดต่อกัน
ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่
อาจปฏิ บตั ิ ห น้า ที่ ไ ด้ ถ้า มี ร องประธานกรรมการ ให้ร องประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้า ไม่ มี ร อง
ประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งเป็ น
ประธานในที่ประชุม
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ในกรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นมี ส่วนได้เสี ย
เป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ น้ จะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการ
การออกเสี ยงลงมติใดๆ หรื อการอนุ มตั ิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ น
อย่างอื่ นในข้อบังคับนี้ หรื อกรณี อื่นตามที่ กฎหมายจะกําหนดไว้ หรื อในกรณี ดงั ต่อไปนี้ จะต้องได้รับ
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม และมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน
 การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
 การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั มหาชนอื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั ฯ
 การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั ฯ หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
 การเพิ่มทุนและการลดทุน
 การออกหุน้ กู้
 การควบบริ ษทั ฯ หรื อการเลิกบริ ษทั ฯ
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เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิ
ในการเข้ าร่ วมประชุ ม การมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนน
1. กรณีเข้ าร่ วมประชุ มด้ วยตนเอง
 ผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัวข้าราชการ
 ผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงบัตรประจําตัวคนต่างด้าว หรื อ
หนังสื อเดินทาง หรื อเอกสารที่ใช้แทนหนังสื อเดินทางบริ เวณสถานที่ลงทะเบียน
 กรณี มีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
2. กรณีมอบฉันทะ
 ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
 โดยเข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนตามแบบหนังสื อมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
 ผูม้ อบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสี ยงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง โดยกําหนดไว้ในหนังสื อมอบฉันทะเพื่อให้ผรู ้ ับมอบฉันทะ
ออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูม้ อบฉันทะ
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะส่ งหนังสื อมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจาก ประธาน
ก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรื อขีดลบข้อความที่สาํ คัญ
ผูม้ อบฉันทะต้องลงนามกํากับไว้ทุกแห่งหนังสื อมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
เอกสารทีต่ ้ องใช้ ในการมอบฉันทะ
กรณีผู้มอบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา สั ญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ บัตร
ประจําตัวข้าราชการ / ของผูม้ อบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว : ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว หรื อ หนังสื อ
เดินทาง หรื อเอกสารที่ใช้แทนหนังสื อเดินทางของผูม้ อบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดย
ผูม้ อบฉันทะ
กรณีผู้มอบฉันทะเป็ นนิตบิ ุคคล :
 นิติบุคคลสัญชาติไทย : สําเนาหนังสื อรับรองของกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อหน่วยงานที่มี
อํานาจรับรอง ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผูม้ ีอาํ นาจ
ลงลายมื อชื่ อของนิ ติบุคคลนั้นๆ ภาพถ่ ายประจําตัวประชาชน หรื อ บัตรประจําตัว
ข้าราชการ ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิ ติบุคคล ซึ่ งรับรองความถูกต้องโดย
กรรมการดังกล่าว
 นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผูม้ ีอาํ นาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อม
ประทับตราบริ ษทั ในหนังสื อมอบฉันทะตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร หรื อ
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หน่วยงานซึ่งมีอาํ นาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลัง
จากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นาํ หนังสื อมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอาํ นาจ
ของสถานทูตไทย หรื อสถานกงสุ ลไทย หรื อเจ้าหน้าที่ผูไ้ ด้รับมอบหมายให้ทาํ การ
แทนบุ ค คลดัง กล่ า วหรื อ บุ ค คลซึ่ งสามารถให้ก ารรั บ รองที่ ส มบู ร ณ์ ต ามแบบของ
กฎหมาย
กรณี การใช้พิมพ์ลายนิ้ วมื อแทนการลงลายมื อชื่ อให้พิมพ์ลายนิ้ วหัวแม่มือซ้ายและ
เขียนข้อความกํากับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ ...............” และต้องมีพยาน
2 คน รับรองว่าเป็ นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริ งของผูน้ ้ นั และต้องพิมพ์ลายนิ้ วมือต่อ
หน้า พยาน ซึ่ งพยานต้อ งลงลายมื อ ชื่ อ รั บ รองและต้อ งแนบสํา เนาบัต รประจํา ตัว
ประชาชน หรื อ บัตรประจําตัวข้าราชการของพยานลงนามรับรองสําเนาถูกต้องแนบ
ไปพร้อมกันด้วย
ในการประชุ มสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้น ถ้าผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มได้ดว้ ย
ตนเอง ผูถ้ ือหุน้ อาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผูถ้ ือ
หุ ้นเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ หรื อเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ คนใด
คนหนึ่งเป็ นผูอ้ อกเสี ยงลงคะแนนแทนได้
ผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ ป ระสงค์ใ ห้ก รรมการอิ ส ระของบริ ษ ทั ฯ เป็ นผูร้ ั บ มอบฉัน ทะ โปรดส่ ง
หนังสื อมอบฉันทะที่ได้จดั ทําขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น
ไปยังสํา นักเลขานุ การบริ ษทั ฯ พร้ อมเอกสารต่ างๆ ที่ เ กี่ ย วข้อง โดยส่ ง ถึ งบริ ษทั ฯ
ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน
ทั้ง นี้ ผู ้รั บ มอบฉั น ทะที่ ป ระสงค์จ ะเข้า ร่ ว มประชุ ม จะต้อ งแสดงบัต รประจํา ตัว
ประชาชน/บัตรประจําตัวข้าราชการ /หนังสื อเดินทาง (สําหรับชาวต่างประเทศ) ของ
ผูร้ ับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

3. กรณีผู้ถอื หุ้นถึงแก่ กรรม : ให้ผจู ้ ดั การมรดกเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุม
แทนโดยจะต้องมีเอกสารคําสัง่ ศาลแต่งตั้งให้เป็ นผูจ้ ดั การมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผูม้ ีอาํ นาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิม่ เติมด้วย
4. กรณีผู้ถอื หุ้นเป็ นผู้เยาว์ : ให้บิดา-มารดา หรื อผูป้ กครองตามกฎหมายเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองหรื อมอบฉันทะ
ให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทน โดยจะต้องนําสําเนาทะเบียนบ้านของผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูเ้ ยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
5. กรณีผู้ถอื หุ้นเป็ นผู้ไร้ ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ ความสามารถ : ให้ผอู ้ นุบาลหรื อผูพ้ ิทกั ษ์เข้าร่ วมประชุมด้วย
ตนเองหรื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคําสัง่ ศาลแต่งตั้งให้เป็ นผูอ้ นุบาลหรื อผู ้
พิทกั ษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผูม้ ีอาํ นาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
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การลงทะเบียน
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ จะเปิ ดรับลงทะเบียนก่อนเริ่ มการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 1 ชัว่ โมง หรื อ
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป
การออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสี ยงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิ ดเผย โดยให้นบั หุน้ หนึ่งหุน้ มีเสี ยงหนึ่งเสี ยง และมติของที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
- ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
- ในกรณี อื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรื อข้อบังคับบริ ษทั ฯ กําหนด ไว้แตกต่างจากกรณี ปกติ ก็ให้
ดําเนินการให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะต้องแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ในที่
ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- การออกเสี ยงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ หรื อแต่งตั้ง
กรรมการเข้าใหม่ บริ ษทั ฯ กําหนดให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการหรื อ
แต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
2. การออกเสี ยงลงคะแนนในกรณี มอบฉันทะ ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงลงคะแนน ตามที่ผมู ้ อบ
ฉันทะระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะเท่านั้น
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ประวัติโดยสั งเขปของกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
: นาย สมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
: 69 ปี
: 52/94 ถนนสุ ขมุ วิท ซอย 3 อาคารทาวเวอร์พาร์ค ชั้น 18 C
เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
การศึกษา
: ปริ ญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์และการบริ หารอุตสาหกรรม
University of Wisconsin - USA
: ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์,University of Wisconsin - USA
การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
: บทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็ นกรรมการบริ ษทั (DCP) รุ่ นที่ 101
: บทบาทหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ รุ่ นที่ 23
ประวัตกิ ารทํางาน
: 2543 – ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั เร็ บบิท เอเชีย จํากัด
2545 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
บริ ษทั เอ็นเนอร์ยี่ คอนโทรล จํากัด
2548 – ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั พี.อาร์.เอส.เอส จํากัด
2551– ปัจจุบนั
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ
อายุ
ทีอ่ ยู่

ประเภทกรรมการในปัจจุบนั

:

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

จํานวนหุ้นทีถ่ อื ครอง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555
:
ไม่ได้ถือหุน้ บริ ษทั
การมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียในวาระการประชุ มในครั้งนี้
:
ไม่มี (ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่ องพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ)
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ประวัติโดยสั งเขปของกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
ลักษณะความสัมพันธ์
ประเภทความสั มพันธ์
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของ
บริษทั / บริษทั ย่ อย
การมีความสั มพันธ์ ในลักษณะต่ อไปนีก้ บั บริษทั / บริษทั
ใหญ่ / บริษทั ย่ อย / บริษทั ร่ วม / หรือนิติบุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้ ง ในปัจจุบนั ในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่ านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจมีผล
ทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์
-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ และสั ดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2555
จํานวนปี ทีเ่ คยดํารง
จํานวนครั้งทีเ่ ข้ าประชุ มในปี 2555
ตําแหน่ งกรรมการ
ถึงสิ้น 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ สามัญผู้ถอื หุ้น
4 ปี
7/8
4/4
1

วิสามัญผู้ถอื หุ้น
-

การดํารงตําแหน่ ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอืน่
การดํารงตําแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอืน่
จํานวน
-

ตําแหน่ ง/ชื่อบริษทั
-

การดํารงตําแหน่ ง การดํารงตําแหน่ งในกิจการทีม่ ี
ในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริษทั จดทะเบียน
จํานวน
จํานวน
ตําแหน่ ง/ชื่อบริษทั
3
-
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(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

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

(1)

ข้ าพเจ้ า.
I/We
อยู่บ้านเลขที่.
Address

(2)

เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริ ษท
ั เนชัน่ อิ นเตอร์เนชันแนล
่
เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
being a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited

เดือน
Month

โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม__________________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
shares and have the rights to vote equal to
หุ้นสามัญ______________________________________หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง ดังนี ้
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

หุ้นบุริมสิทธิ____________________________________หุ้น
(3)

ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

พ.ศ.
Year

votes as follows:
votes

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

votes

(ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ก็ได้ โดยมีประวัตติ ามเอกสารแนบ)
(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. ชือ่

นายสมศักดิ ์ เชียร์ จิระนคร
อายุ 69 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 52/94 อาคารทาวเวอร์พาร์ค ชัน้ 18 ซี
Name Mr.Somsak Cheer Chiranakhon, Independent Director, Age 67 years, residing at 52/94, Tower Park Bldg.,Floor 18C
ถนน
สุขมุ วิทซอย 3
ตําบล/แขวง วัฒนา
อําเภอ/เขต วัฒนา
Road
Sukhumvit Soi 3
Tambol/Khwaeng Wattana Amphur/Khet Wattana
จังหวัด กรุงเทพ
หรือ
Province Bangkok or

2. ชือ่

Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
Age
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, residing at
ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

อําเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรือ
or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพือ่ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจําปี 2556 ในวันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม เอ ชัน้ 27 อาคารทีซไี อเอฟ เลขที่ 1858/118-119 ถนน
บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ หรือทีจ่ ะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย

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 2013 on April 23, 2013 at 14.00 hrs, at Conference Room A, 27th Floor, CTIF Tower Building
1858/118-119, Bangna-Trad Road, Bangna Sub-district, Bangna District, Bangkok, Thailand or on other date, time and
place as may be postponed or changed.
(4)

ข้ าพเจ้ าได้ มอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้.I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows:



(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกประการตามที่เห็นสมควร หรื อ
(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate
in all respects, or



(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
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วาระที่ 1
Agenda 1

รั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555
To Acknowledge the minutes of the Annual General Meeting of Shareholder 2012 held on April 24, 2012
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain
votes

วาระที่ 2
Agenda 2

พิจารณาอนุมัตแิ ละรั บรองผลการดําเนินงาน และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สําหรั บปี 2555
To consider and approve the Company’s operating results and report by the company’s Board of Directors for
the year 2012
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 เห็นด้ วย
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes

วาระที่ 3
Agenda 3

พิจารณาและอนุมัตแิ ละรั บรองงบการเงินประจําปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
To consider and approve the Company’s audited Balance Sheet Profit & Loss Statement for the year ended
December 31, 2012
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes

วาระที่ 4
Agenda 4

พิจารณาอนุมัตจิ ่ ายเงินปั นผลสําหรั บผลการดําเนินงานประจําปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555และกําไรสะสม
To approve of dividends for business operations for the year ending December 31, 2012 and Retained
Earnings
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain
votes

วาระที่ 5
Agenda 5

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

 เห็นด้ วยกับการแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
Approve the election of the entire Board of Directors,

เสียง

 เห็นด้ วยกับการแต่งตังกรรมการรายบุ
้
คคล ดังนี ้
Approve the election of the individual directors as follows:
5.1 ชื่อกรรมการ
: นางสาวมัธยา โอสถานนท์
Name of Director
: Ms. Mathaya Osathanond
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
Approve
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

5.2 ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้ วย
Approve

: นายพนา จันทรวิโรจน์
: Mr. Pana Janviroj
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

5.3 ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้ วย
Approve

: นางสาวศันธยา กิตติโกวิท
: Ms. Santhaya Kitikowit
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจําปี 2556
To consider the remuneration of director for the year 2013
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
 เห็นด้ วย
Approve
votes Disapprove

วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2556
To consider and approve the appointment of Company’s auditors and the determination of audit fee for the
Year 2013
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 เห็นด้ วย
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain
votes
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วาระที่ 8
Agenda 8

วาระที่ 9
Agenda 9

วาระที่ 10

Agenda 10

พิจารณาอนุมัตกิ ารออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทฯจํานวนไม่ เกิน
85,000,000 หน่ วย เพื่อเสนอขายแก่ ผ้ ถู อื หุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้น
เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Right Offering)
To consider and approve the issuance and offering of the warrants to purchase ordinary shares of the
Company in the amount of not exceeding 85,000,000 units to the existing shareholders of the Company who
subscribe for newly issued ordinary shares offered to existing shareholders in proportion to their shareholdings
(Right Offering)
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain
votes
พิจารณาอนุมัตกิ ารออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ จํานวนไม่ เกิน 4,250,000
หน่ วย แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรื อ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรื อ บริษัทย่ อย
To consider and approve the issuance and offering of the warrants to purchase ordinary shares of the
Company in the amount of not exceeding 4,250,000 units to directors, executives, and/or employees of the
Company and/or its subsidiaries
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain
votes
พิจารณาอนุมัตกิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 174,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
85,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํ นวน 259,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน
174,250,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
To consider and approve the increase of the Company’s registered capital in the amount of Baht 174,250,000
from the current registered capital of Baht 85,000,000 to the new registered capital of Baht 259,250,000 by
issuing 174,250,000 newly issued ordinary shares at par value of Baht 1 per share, and to consider and
approve the amendment to Article 4 of the Company’s Memorandum of Association to reflect the increase of
the Company’s registered capital
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 เห็นด้ วย
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain
votes

วาระที่ 11
Agenda 11

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
To consider and approve an allocation of the newly issued shares of the Company
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
 เห็นด้ วย
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 12
Agenda 12

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
To consider other matters (if there are any)
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
 เห็นด้ วย
Approve
votes Disapprove

เสียง
votes

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่า การลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and shall not
constitute my/our voting as a shareholder.
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน
หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาเลือกลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้
ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or have specified unclear instruction or in case the
meeting considers or passes resolutions in any matters other than these specified above, including in case there is any
amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may
deem appropriate in all respects.
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กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่มผี ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
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...................................................................ผู้มอบฉันทะ
(...................................................................)
Signed
Appointer
ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................................)
Signed
Proxy
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นที่ระบุไว้ ในข้ อ (2) หรื อจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่าจํานวนที่ระบุไว้ ในข้ อ (2) ก็ได้
3. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
Remarks:
1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number
of shares to several proxies for splitting votes.
2. The shareholder may grant all of the shares specified in clause (2) or grant only a portion of the shares less than those specified in
Clause (2) to the proxy.
3. For agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed.
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