


2 
 

บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
Nation International Edutainment Public Company Limited 

 
วนัท่ี  21 มีนาคม 2556 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 
 2. รายงานประจาํปี 2555 

3. บทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
4. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ 
5. นิยามกรรมการอิสระ 
6. ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 แทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ            
7. รายละเอียดเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีประจาํปี 2556 
8. รายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัซ่ึงจดัสรรใหแ้ก่ 
 ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
9. รายละเอียดเบ้ืองตน้ของโครงการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัเพื่อ 
 เสนอขายแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล  
 เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) และ/หรือ บริษทัยอ่ย 
10. ขอ้บงัคบัของบริษทั หมวดท่ี 4 การจดัประชุมผูถื้อหุน้ 
11. เง่ือนไข หลกัเกณฑ ์และ วิธีปฏิบติั ในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
12. ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 
13. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
14. หนงัสือมอบฉนัทะ 
15. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

ดว้ยคณะกรรมการของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
มีมติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 ในวนัองัคารท่ี 23 เมษายน 2556 เวลา 14 .00 น. ณ หอ้งประชุมเอ 
ชั้น  27 อาคารทีซีไอเอฟทาวเวอร์ เลขท่ี 1858/118-119 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
10260 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
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วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  2555 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที ่24 เมษายน 2555 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  : การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 ไดจ้ดัข้ึนในวนัท่ี 24 เมษายน 

2555 ทั้งน้ีไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) 
ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมฯ ตามท่ีกฏหมายกาํหนดแลว้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่รายงานดงักล่าวผา่น
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.nine.co.th เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบ
ความถูกตอ้งไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงไม่ปรากฎวา่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขแต่อยา่งใด โดยมีสาํเนารายงาน
การประชุมดงักล่าวปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
  ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ รายงานการประชุม
ดงักล่าวไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริงครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 
พิจารณาอนุมติัการรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
 
วาระที ่2 พจิารณาอนุมัตแิละรับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษทัฯ 
สําหรับปี 2555   
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และรายงานคณะกรรมการของ
บริษทัฯ สาํหรับปี 2555 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2555 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี 
  ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 พิจารณาอนุมติัการรับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และรายงาน
คณะกรรมการบริษทัฯ สาํหรับปี 2555 

 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตแิละรับรองงบการเงนิประจําปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  : งบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้วา่ถูกตอ้ง ดงัปรากฏ
ในรายงานประจาํปี 2555 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ท่ีส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 พิจารณาอนุมติัการรับรองงบการเงินประจาํปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2555 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

 
วาระที ่ 4 พจิารณาอนุมัตจ่ิายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจําปีส้ินสุด ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2555 และ
กาํไรสะสม 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หมวดท่ี  6  กาํหนดไวว้่า “หา้มมิใหป้ระกาศ
อนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือมติของคณะกรรมการ กรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล   คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นคร้ังคราวได ้เม่ือปรากฏแก่กรรมการ
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ว่า  บริษทัฯ มีกาํไรพอสมควรท่ีจะกระทาํเช่นนั้นได ้ และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้น
ทราบในการประชุมผูถื้อหุ้นคราวต่อไป”  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ และบริษทัย่อย คือไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิของแต่ละบริษทัฯ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษทัฯ)  หลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สํารอง
ตามกฎหมาย และสํารองอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นและเหมาะสม  ทั้งน้ี อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงได ้
โดยข้ึนอยู่กบัความจาํเป็นและความเหมาะสมภายใตเ้ง่ือนไขท่ีการดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผูถื้อหุน้  และจากผลการดาํเนินงานในปี  2555 บริษทัมีผลการดาํเนินงานแสดงเป็นกาํไรและไม่มีขาดทุน
สะสม   ทั้งงบการเงินเฉพาะบริษทัฯ และงบการเงินรวม ตามขอ้บงัคบัดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ จึงสามารถจ่ายเงิน
ปันผลได ้

จากผลการดาํเนินงานในปี 2555 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิสาํหรับปี 2555 จาํนวน 11.02 ลา้นบาท คิด
เป็นกาํไร 0.13 บาทต่อหุ้น  คณะกรรมการบริษทัฯ ได้พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงาน
ประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และกาํไรสะสม ใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 
12.75 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 116 ของกาํไรสุทธิ โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2555 

(ล้านบาท) 

ปี 2554 

(ล้านบาท) 

ปี 2553 

 (ล้านบาท) 

1. กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท) 11.02 20.06 18.69 

2. กาํไรสะสมตน้ปี 11.68 4.37 2.47 

3. จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 85.00 85.00 85.00 

4. กาํไรต่อหุน้ 0.13 0.24 0.26 

5. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุน้) 0.15 0.15 0.15 

6. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 12.75 12.75 12.75 

7. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) ของกาํไรสุทธิ 116.00 64.00 68.22 
 

หมายเหตุ  (1) เป็นอตัราเงินปันผลท่ีเสนอโดยคณะกรรมการบริษทัฯ โดยรอการพิจารณาอนุมติัจากท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 ในวนัท่ี 23 เมษายน 2556 และคาํนวณจากจาํนวนหุน้สามญั 
ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2556 

(2) เป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล ท่ีสูงกวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2555 
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และกาํไรสะสม  ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 12.75 
ลา้นบาท โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิรับเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี  14 มีนาคม 2556 (Record Date) และ
ให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดมี้การ
แกไ้ข) (“พรบ. หลักทรัพย์ฯ”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัศุกร์ท่ี 15 มีนาคม 2556 และกาํหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัจนัทร์ท่ี 20 พฤษภาคม 2556 
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วาระที ่5  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี  18 กาํหนดว่าในการประชุมสามญั

ประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 โดยอตัรา  ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้
เป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจาํนวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน  3  ปัจจุบนั บริษทัฯ มีกรรมการทั้งส้ิน  9 
ตาํแหน่ง โดยในปี  2556 มีกรรมการท่ีออกตามวาระจาํนวน  3 ตาํแหน่ง ดงัน้ี 

1) นายกรีธา  มติธนวิรุฬห์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2) นางสาวมธัยา โอสถานนท ์  กรรมการ 
3) นายพนา  จนัทรวิโรจน ์  กรรมการ 
ทั้งน้ีนายกรีธา  มติธนวิรุฬห์ ไดแ้จง้ความประสงคท่ี์จะไม่ต่อวาระการกลบัเขา้มาเป็นกรรมการ

อิสระและกรรมการตรวจสอบ ดงันั้นคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวศนัธยา กิตติโกวิท เขา้ดาํรง
ตาํแหน่งแทน นายกรีธา  มติธนวิรุฬห์ ท่ีไม่ประสงคท่ี์จะไม่ต่อวาระกรรมการ โดยขอ้มูลรายละเอียดของกรรมการท่ี
เสนอกลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัฯ สืบต่อไปอีกวาระหน่ึงและกรรมการแต่งตั้งใหม่ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบติั
เหมาะสม เพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2556  
ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ    

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ไดพ้ิจารณา
ถึงคุณสมบติัท่ีเหมาะสมของกรรมการซ่ึงประกอบดว้ย ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ รวมถึงผลการปฏิบติังานของ
กรรมการทั้ง 2 ตาํแหน่ง ท่ีผ่านมาซ่ึงเป็นท่ีประจกัษว์่ากรรมการทั้ง 2 ตาํแหน่ง ไดทุ่้มเทปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขต
อาํนาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบและเป็นไปตามกรอบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  อนัสร้างคุณประโยชน์แก่การดาํเนิน
กิจการของบริษทัฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ ง
กรรมการท่ีครบวาระในคราวน้ีกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 

1) นางสาวมธัยา โอสถานนท ์  กรรมการ 
2) นายพนา  จนัทรวิโรจน ์  กรรมการ 
และแต่งตั้ง นางสาวศนัธยา กิตติโกวิท เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 

วาระที ่6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ประจําปี 2556 
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษทัฯ มี

ความเห็นว่าการสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับกิจการเป็นเร่ืองสาํคญั บริษทัฯ มี
นโยบายกาํหนดให้คณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูท้าํหน้าท่ีพิจารณากลัน่กรองการสรรหากรรมการและการ
กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเอง   ซ่ึงคณะกรรมการไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยมีเกณฑ์การพิจารณา
กลัน่กรองอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั และ
ค่าตอบแทนถวัเฉล่ียตามขนาดธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทาง  
ผลกาํไรของบริษทัฯ ประกอบการพิจารณา   
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2555 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555 โดยให้จ่ายค่าตอบแทนให้กบัประธานกรรมการบริษทั ในอตัราเดียวกบัประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไดรั้บค่าตอบแทนในอตัราเดียวกบักรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร   และ
กาํหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี 2556 เป็นแบบราย       
ไตรมาส โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืน ดงัน้ี 

กรรมการ / ตําแหน่ง ค่าตอบแทนปี  2556 (ปีที่เสนอ) ค่าตอบแทนปี 2555 
 ค่าตอบแทน เบ้ียประชุม อ่ืนๆ รวม ค่าตอบแทน เบ้ียประชุม อ่ืนๆ รวม 
ประธานกรรมการ: 
- นายสุทธิชยั  แซ่หยุน่ 

 
400,000.- 

 
- 

 
- 

 
400,000.- 

 
400,000.- 

 
- 

 
- 

 
400,000.- 

กรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร: 
- นายเสริมสิน สมะลาภา 
- นางเกษรี  กาญจนะวณิชย ์
- นางสาวมธัยา โอสถานนท ์
- นายพนา  จนัทรวโิรจน ์

 
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.- 

ประธานกรรมการตรวจสอบ: 
- นายสมศกัด์ิ  เชียร์ จิระนคร 

 
400,000.- 

 
- 

 
- 

 
400,000.- 

 
400,000.- 

 
- 

 
- 

 
400,000.- 

กรรมการตรวจสอบ 
- นายสุธีร์  จินตนานฤมิตร 
- นายกรีธา  มติธนวรุิฬห์ 
- นางสาวศนัธยา กิตติโกวทิ 

 
300,000.- 

- 
300,000.- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
300,000.- 

- 
300,000.- 

 
300,000.- 
300,000.- 

- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
300,000.- 
300,000.- 

- 
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร : 
-  นายศิวะพร   ชมสุวรรณ 

 
200,000.- 

 
- 

 
- 

 
200,000.- 

 
200,000.- 

 
- 

 
- 

 
200,000.- 

รวม 2,400,000.-   2,400,000.- 2,400,000.-   2,400,000.- 

 
วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2556 
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทฯ  โดยการพิจารณาและเสนอแนะของ 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 พิจารณาอนุมติัให้แต่งตั้ง 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดย 
1. นายวินิจ  ศิลามงคล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3378 เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ ในปี 2556 

เป็นปีท่ี 1 หรือ  
2. นายวิเชียร ธรรมตระกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3183 (เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)  หรือ 
3. นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323หรือ 
4. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4098  
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เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2556 โดยผูส้อบบญัชีทั้ง 4 ท่านไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มี
ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ/ บริษทัยอ่ย/ กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 
และมีผลการปฏิบติังานท่ีดีเป็นท่ีน่าพอใจ และบุคคลทั้ง 4 มีคุณสมบติัไม่ขดักบัหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์   

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ โดยความเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 พิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2556 ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั รวม 4 บริษทั เป็นเงิน 1,850,000.- บาท (เทียบเท่าปีท่ีผา่นมา) 

 (สําหรับค่าบริการอ่ืน บริษทัฯ และบริษทัย่อยไม่มีการรับบริการอ่ืนจากสํานกังานสอบบญัชีท่ี
ผูส้อบบญัชีสงักดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัในรอบปี
ท่ีผา่นมา)  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา
กลัน่กรองการเลือกผูส้อบบญัชี ตลอดจนกาํหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 แต่งตั้งผูส้อบบญัชี สาํหรับปี 2556 และกาํหนดค่าตอบแทนตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ 
(รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7) 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 
85,000,000 หน่วย เพือ่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดมิตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) 
  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: เพ่ือเป็นการระดมทุนสาํหรับใชเ้ป็นเงินลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิตอล ธุรกิจท่ี
เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจเดิมของบริษทัฯ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริษทัฯ ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2556 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2556 จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั
ฯ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) จาํนวนไม่เกิน 85,000,000 หน่วย แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเพิ่มทุน ต่อ 1 
หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าว 4 บาทต่อ
หุน้ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8  
  นอกจากน้ี เพ่ือใหก้ารดาํเนินการในรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งสามารถดาํเนินการไดโ้ดยสะดวก และ
บรรลุผลสําเร็จ คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 พิจารณา
อนุมติัการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผู ้
พิจารณากาํหนดหรือเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและ
เสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ตามท่ีจาํเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและดาํเนินการต่างๆ ซ่ึงรวมถึง
แต่ไม่จาํกดัเพียงการดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ และหุน้สามญั
ท่ีออกเน่ืองจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือตลาดหลกัทรัพยเ์อม็
เอไอ  
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  ทั้งน้ี วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
  ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จาํนวนไม่เกิน 85,000,000 
หน่วย เพื่อเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) รวมถึงพิจารณาอนุมติัการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ หรือบุคคลท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ กระทาํการดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ดว้ย 
 
วาระที ่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัฯ จํานวนไม่เกนิ 
4,250,000 หน่วย แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษทัฯ และ/หรือ บริษทัย่อย 
  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: เพื่อเป็นการใหร้างวลัและตอบแทนการปฏิบติังานของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย ตลอดจนเป็นแรงจูงใจเพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร 
และ/หรือ พนกังานดงักล่าว มีความตั้งใจในการทาํงานและสร้างประโยชนสู์งสุดใหแ้ก่บริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย
ในระยะยาว รวมทั้งเพ่ือเป็นการระดมทุนสาํหรับใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทัฯ และ/หรือ 
บริษทัยอ่ย (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ-ESOP”) จาํนวนไม่เกิน 4,250,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใชสิ้ทธิซ้ือ
หุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP ดงักล่าว 4 บาทต่อหุน้ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9  
  นอกจากน้ี เพ่ือใหก้ารดาํเนินการในรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งสามารถดาํเนินการไดโ้ดยสะดวก และ
บรรลุผลสาํเร็จ คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 พิจารณา
อนุมติัการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผู ้
พิจารณากาํหนดหรือเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและ
เสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP ตามท่ีจาํเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและดาํเนินการต่างๆ ซ่ึง
รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการนาํหุน้สามญัท่ีออกเน่ืองจากการ
ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ 
  ทั้งน้ี วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมออกเสียงคดัคา้น  
  ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP จาํนวนไม่เกิน 
4,250,000 หน่วย รวมถึงการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทัฯ กระทาํการดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ดว้ย 
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 174,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 85,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 259,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุนจํานวน 
174,250,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 
เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน 
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเป็นการรองรับการออกและเสนอขายและการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิฯ และใบสําคญัแสดงสิทธิ-ESOP ในวาระท่ี 8 และ 9 ขา้งตน้ รวมทั้งเพ่ือเป็นเงินลงทุนในธุรกิจทีวี
ดิจิตอล ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจเดิมของบริษทัฯ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริษทัฯ 
คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 174,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 85,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่จาํนวน 259,250,000 โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 174,250,000 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

นอกจากน้ี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ขา้งตน้ คณะกรรมการบริษทั
ฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขขอ้ความในหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทนดงัน้ี 
 

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนจาํนวน 259,250,000 บาท (สองร้อยหา้สิบเกา้ลา้นสองแสนหา้หม่ืนบาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 259,250,000 หุน้ (สองร้อยหา้สิบเกา้ลา้นสองแสนหา้หม่ืนหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาทถว้น) 

โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญั 259,250,000 หุน้ (สองร้อยหา้สิบเกา้ลา้นสองแสนหา้หม่ืนหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - -” 

  
  ทั้งน้ี วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 174,250,000 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจาํนวน 85,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 259,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญั
เพิ่มทุนจาํนวน 174,250,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษทัฯ ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน  
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วาระที ่11 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษทัฯ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สืบเน่ืองจากการเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบริษทัฯ ในวาระท่ี 10 ขา้งตน้ คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2556 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 174,250,000 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่า
ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

11.1 จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 85,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
โดยการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่
(Right Offering) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(ก) เสนอขายในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 4 บาท 
(ข) ผูถื้อหุ้นมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวไดต้ามสิทธิ ตํ่ากว่าสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิ

ของตนตามอตัราส่วนท่ีกาํหนดไวไ้ด ้โดยท่ีผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือตามสิทธิหรือตํ่ากว่าสิทธิ
จะไดรั้บการจดัสรรทั้งจาํนวน และผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิของตนจะไดรั้บการ
จดัสรรหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิก็ต่อเม่ือมีหุ้นสามญัท่ีไม่ไดรั้บการจองซ้ือเหลือจากการ
เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีไดจ้องซ้ือตามสิทธิครบถว้นทั้งหมดแลว้เท่านั้น โดยบริษทัฯ 
จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเหลือดงักล่าวให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมท่ีประสงคจ์ะซ้ือหุ้นเกินสิทธิ
ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Pro Rata Basis) ในราคาเดียวกนักบัหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรร และใน
กรณีท่ีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือมีจาํนวนน้อยกว่าจาํนวนท่ีมีผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือเกิน
สิทธิ บริษทัฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือเกินสิทธิแต่ละราย
ตามสัดส่วนหุ้นสามญัเดิมท่ีถืออยู่ (Pro Rata Basis) โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ดงักล่าวใหด้าํเนินการไปจนกระทัง่ไม่มีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรร 

(ค) กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนพร้อมใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ตาม
เง่ือนไขท่ีบริษทัฯ กาํหนดในวนัพฤหัสบดีท่ี 14 มีนาคม 2556 (Record Date) และให้
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอน
หุ้นในวนัศุกร์ท่ี 15 มีนาคม 2556 รวมทั้งกาํหนดระยะเวลาการจองซ้ือและชาํระเงินค่าจอง
ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในวนัท่ี 2 – 5 
และ 8 กรกฎาคม 2556 อย่างไรก็ดี สิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนพร้อมใบสําคญั
แสดงสิทธิฯ ยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งรอการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ  

(ง) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ 
บริษทัฯ จะขออนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังต่อไป 

(จ) ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนและไดรั้บการจดัสรร จะไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ฯ ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า โดย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าว มีอตัราการใชสิ้ทธิ เท่ากบั ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ
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หุ้นสามญัเพิ่มทุน 1 หุ้น และมีราคาการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ เท่ากบั 4 
บาทต่อหุน้ 

11.2 จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 85,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท
เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีจะเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ท่ี
จองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
และไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ ท่ีออกและเสนอขายคร้ังน้ี 

11.3 จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 4,250,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP 
 
นอกจากน้ี เพ่ือใหก้ารดาํเนินการในรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งสามารถดาํเนินการไดโ้ดยสะดวก และ

บรรลุผลสาํเร็จ คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 พิจารณาการ
มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูพ้ิจารณากาํหนด
หรือเปล่ียนแปลงรายละเอียดการจดัสรร เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร การออกและเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนและการออกหุ้นสามญัเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ และใบสําคญัแสดง
สิทธิ-ESOP ตามท่ีจาํเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการดาํเนินการใด ๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดั
เพียงการนาํหุ้นสามญัเพิ่มทุนขา้งตน้เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือตลาด
หลกัทรัพยเ์อม็เอไอ  

ทั้งน้ี วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

  ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 174,250,000 
หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ รวมถึงพิจารณาอนุมติัการ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ กระทาํการดงัท่ีได้
กล่าวมาขา้งตน้ ทั้งน้ี ให้กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนพร้อมใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ตาม
เง่ือนไขท่ีบริษทัฯ กาํหนดในวนัพฤหสับดีท่ี 14 มีนาคม 2556 (Record Date) และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 
ของพรบ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัศุกร์ท่ี 15 มีนาคม 2556 รวมทั้งกาํหนด
ระยะเวลาการจองซ้ือและชาํระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุน้ในวนัท่ี 2 – 5 และ 8 กรกฎาคม 2556 อยา่งไรกดี็ สิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนพร้อมใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ฯ ยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งรอการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
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วาระที ่12 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้โดยพร้อมเพรียงกนั   
ผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคท่ี์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ีโปรด
กรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะตามแนบ และนาํมามอบต่อประธานกรรมการหรือเลขานุการ
บริษทัฯ ก่อนเร่ิมการประชุม 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 โดยคาํสัง่ประธานกรรมการ 
  
 
 
 นายศิวะพร ชมสุวรรณ 
 กรรมการผูอ้าํนวยการ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจําปี 2555 
ของ 

บริษทั เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
เวลาและสถานที ่ 
 ประชุมเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 27 อาคารเนชัน่ทาวเวอร์ เลขท่ี 
1858/118-119 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  
กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นายสุทธิชยั  แซ่หยุน่    ประธานกรรมการ 
2. นางเกษรี  กาญจนะวณิชย ์   รองประธานกรรมการ 
3. นายเสริมสิน   สมะลาภา   กรรมการ 
4. นายพนา   จนัทรวิโรจน ์   กรรมการ 
5. นางสาวมธัยา  โอสถานนท ์   กรรมการ 
6. นายสมศกัด์ิ  เชียร์  จิระนคร   กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. นายกรีธา  มติธนวิรุฬห์   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
8. นายสุธีร์  จินตนานฤมิตร   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
รวมแลว้มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 8 คน จากจาํนวนกรรมการทั้งส้ิน 8 คน 
ผู้บริหารระดบัสูงทีเ่ข้าร่วมประชุม  
1.  นายศิวะพร  ชมสุวรรณ                            กรรมการผูอ้าํนวยการ 
2.  นางสาวไพรินทร์  นิธิพานิช                          ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายโฆษณา 
3.  นางวงศสิ์ริ  มิยาจิ                                 ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายสาํนกัพิมพ ์
4.  นางสาวปัญญลกัษณ์ อุดมเลิศประเสริฐ        ผูช่้วยผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายพฒันาส่ือใหม่ 
5.  นางสาวบุญพา แซ่เบ ้                                     ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
ผู้สอบบญัชีทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1.  นายวิเชียร  ธรรมตระกลู   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3183 
ทีป่รึกษากฎหมายเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนในวาระต่าง ๆ  
1. นายไกรสร   มีสมงาม 
 

ก่อนเร่ิมการประชุมตามกาํหนดวาระ  บริษทัฯ ช้ีแจงแนวปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษทัฯ เก่ียวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั ซ่ึงในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี 
บริษทัฯ มีแนวปฏิบติัดงัน้ีค่ะ 
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1.  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและเสนอวาระประชุมสามญัประจาํปี
ผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี โดยเสนอช่ือผ่านคณะกรรมการล่วงหนา้ 3 เดือน ก่อนวนัประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น ซ่ึงถือหุ้น
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี www.nine.co.th และนําส่งรายละเอียดได้ทางไปรษณียถึ์งประธาน
คณะกรรมการบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2554 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2555  

ปรากฎว่า ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั และไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอ
เพิ่มวาระประชุมเขา้มา 

2.  เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นจดัส่งคาํถามล่วงหนา้สําหรับการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นผ่านทางเวบ็ไซต์
www.nine.co.th หรือทางโทรสาร 0-2338-3938 ตั้งแต่วนัท่ี 23 มีนาคม 2555 ถึงวนัท่ี 12 เมษายน 2555 เพื่อให้
คณะกรรมการและฝ่ายบริหารไดร้วบรวมเตรียมช้ีแจงในวนัประชุมผูถื้อหุน้  

ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอคาํถามล่วงหนา้เขา้มาแต่อยา่งใด 
3.  บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารเขา้ร่วมประชุมได ้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็น

ผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุ้นได ้กรรมการอิสระท่ีบริษทัฯ มอบหมายให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี 
คือ คุณกรีธา มติธนวิรุฬห์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประวติัโดยสังเขป ปรากฎตามเอกสารแนบ
ในหนงัสือเชิญประชุม 

4.  ระเบียบวิธีลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัฯ หมวดท่ี 4 
“การประชุมผูถื้อหุ้น” ตั้งแต่ขอ้ 40 ขอ้ 42 และขอ้ 43 ซ่ึงไดแ้นบในหนงัสือเชิญประชุมให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้
แลว้ ดงัน้ี 

ขอ้ 40 “การประชุมใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมี
มติใหเ้ปล่ียนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม” 

ขอ้ 42 “ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วน
ไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการ” 

ขอ้ 43 “การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน
ในขอ้บงัคบัน้ี หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะกาํหนดไว ้หรือในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” 

สําหรับการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นในวนัน้ี ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ถา้ไม่มีผูถื้อหุ้น
ท่านใดคดัคา้นหรือเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ก็ใหถื้อว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัรับรองตามท่ีประธานเสนอ แต่ถา้
วาระใดมีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง กข็อใหย้กมือข้ึน ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนนไม่
เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง จะใชว้ิธีลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีไดแ้จกให้ท่านผูถื้อหุ้นตอนลงทะเบียนก่อน
เขา้ห้องประชุม โดยการทาํเคร่ืองหมายลงในบตัรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามกาํกบัในบตัรลงคะแนน
ดว้ยทุกคร้ัง จากนั้น 
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เจา้หนา้ท่ีจะเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงเพื่อนาํไปตรวจนบัและรวบรวมคะแนนต่อไป ทั้งน้ีใหห้มายรวมถึงผูถื้อ
หุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยประธานจะประกาศใหท่้านผูถื้อหุน้ทราบในแต่ละวาระ 
โดยผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่คือหน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสียง 

 
วิธีปฏิบติัดงักล่าวใชส้าํหรับทุกวาระ ยกเวน้วาระท่ี 5 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออก

ตามวาระ จะใหท่ี้ประชุมใชว้ิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอเก็บบตัรลงคะแนนทุก
ใบ เพื่อความโปร่งใสและสอดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่ไดม้อบบตัรลงคะแนนให้แก่เจา้หนา้ท่ี จะนบัเป็นส่วนหน่ึงของคะแนนเสียงเห็นดว้ย  

และเม่ือประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแลว้ ถือวา่การออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอนัส้ินสุด 
 
เร่ิมการประชุม 
 นายสุทธิชยั  แซ่หยุน่  ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุม และแถลงต่อ
ท่ีประชุมวา่ จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัมีจาํนวนทั้งส้ิน 85,000,000 หุน้ มีผูถื้อหุน้มาประชุมดงัน้ี 
- ผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง 15 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้2,096,739 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 2.46 ของหุน้ทั้งหมด  
- ผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมโดยการมอบฉนัทะ 39 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ 67,478,798 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 79.38 ของ
หุน้ทั้งหมด 
- รวมผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 54 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้69,575,537หุน้คิดเป็นร้อยละ 81.84 ของหุน้ทั้งหมด  
ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
 
 สาํหรับการประชุมคร้ังน้ี ประธานฯ  มอบหมายให ้นายศิวะพร ชมสุวรรณ กรรมการผูอ้าํนวยการ ทาํหนา้ท่ี
เป็นผูด้าํเนินการประชุม 

 
วาระที ่1.  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี  2554  ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที ่7 เมษายน  2554 

กรรมการผูอ้าํนวยการ แถลงต่อท่ีประชุมว่า เลขานุการบริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี  2554  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2554 และคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้งตามมติ
ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้  จึงขอนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปี 2554 ดงัมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1 ในหนงัสือเชิญประชุมท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ 

 
กรรมการผูอ้าํนวยการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
 
ไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความเห็นเพ่ิมเติม กรรมการผูอ้าํนวยการ จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณาออกเสียง

ลงคะแนน ในวาระท่ี 1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2554 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 7 
เมษายน 2554 
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ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้จึงไดล้งมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  2554  ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย จาํนวน 69,575,537 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 ของหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 ของหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

กรรมการผูอ้าํนวยการ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติมอีก 1 ราย จาํนวน 34,762 
หุน้ จึงขอแจง้จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมใหม่ดงัน้ี 
- ผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง 15 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้2,096,739 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 2.46 ของหุน้ทั้งหมด  
- ผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมโดยการมอบฉนัทะ 40 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ 67,513,560 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 79.43 ของ
หุน้ทั้งหมด 
- รวมผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 55 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ 69,610,299 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 81.89 ของหุน้
ทั้งหมด  
 
วาระที ่2. พจิารณาอนุมัตแิละรับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และรายงานของคณะกรรมการของ 
บริษทัสําหรับปี 2554 

กรรมการผูอ้าํนวยการ  แถลงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และ
รายงานคณะกรรมการของบริษทัฯ สาํหรับผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2554 ดงัมีรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจาํปี 2554 ท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม อยา่งไรกต็าม ขอสรุปผลการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ ในปี 2554 ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบดงัน้ี  โครงสร้างการดาํเนินธุรกิจหลกั ๆ ของบริษทัประกอบดว้ย ธุรกิจ
ส่ิงพิมพ ์ มีสินคา้และบริการไดแ้ก่ หนงัสือพอ็กเกต็บุค๊ส์  ส่ิงพิมพส์าํหรับเดก็และเยาวชน  ส่ิงพิมพต่์างประเทศ   
ธุรกิจดิจิตอล ไดแ้ก่ แอพพลิเคชัน่ ท่ีสามารถดาวนโ์หลดไดท้างเคร่ืองมือส่ือสารต่าง ๆ  โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ipad  
iphone และการดาวนโ์หลด e-Book ผา่นเคร่ืองมือส่ือสารและบริการเน้ือหาผา่นทางโทรศพัทมื์อถือ หรือ SMS   
ธุรกิจบริหารลิขสิทธ์ิ เป็นธุรกิจท่ีซ้ือลิขสิทธ์ิตวัการ์ตูนจากต่างประเทศและนาํมาขายลิขสิทธ์ิต่อใหผู้ผ้ลิตสินคา้ใน
ประเทศ  สาํหรับผลการดาํเนินงาน ในปี 2554  มีรายได ้  297 ลา้นบาท เพิ่มจากปีก่อน  7 ลา้นบาท  ซ่ึงในปี  2554 
บริษทัควรมีรายไดม้ากกวา่น้ีแต่เน่ืองจากวา่ปลายปีประเทศไทยประสบมหาอุทกภยั ทาํใหร้ายไดใ้นไตรมาสท่ี  4 
ลดลง  โดยท่ีรายไดปี้ 2554 มาจาก รายไดจ้ากการขายสินคา้ 190 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายบริการ 98 ลา้นบาท 
และรายไดอ่ื้น ๆ 8 ลา้นบาท   โครงสร้างรายไดปี้  2554  มาจากส่ือส่ิงพิมพส์าํหรับเยาวชน 46%  ส่ิงพิมพ์
ต่างประเทศ 30%  หนงัสือพอ็กเกต็บุค๊ส์ 21% และรายไดอ่ื้น ๆ 3%   โครงสร้างตน้ทุนและค่าใชจ่้ายปี 2554  มาจาก 
ตน้ทุนขาย 74% ค่าใชจ่้ายการขาย 5%  ค่าใชจ่้ายการบริหาร 17% ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 3%  และตน้ทุนทางการเงิน 
1%   ในปี 2554  ถึงแมว้า่รายไดจ้ะสูงข้ึน  แต่กาํไรลดลงทั้งน้ีเน่ืองจากในปลายปี  2554   มีเหตุการณ์มหาอุทกภยั 
และบริษทัมีการเตรียมทีมงานสาํหรับธุรกิจใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนในปี  2555  จึงทาํใหค่้าใชจ่้ายและบริหารเพิ่มสูงข้ึน  ทาํ
ใหก้าํไรสุทธิลดจาก 21 ลา้นบาทในปี 2553  เป็น  17 ลา้นบาท โดยสรุปฐานะทางการเงินในปี 2554  มีสินทรัพย ์
282 ลา้นบาท  ประกอบดว้ย ลูกหน้ีการคา้ 33%  สินคา้คงเหลือ 31%  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13%  ลูกหน้ีกิจการ
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เก่ียวขอ้ง 5%  เงินสด 9%  อ่ืนๆ  9%    หน้ีสิน  157  ลา้นบาท ประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้  55%  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
17% หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 9% เงินกูร้ะยะยาว 6% อ่ืน ๆ  13%  ส่วนของผูถื้อหุน้  152  ลา้นบาท   
 

กรรมการผูอ้าํนวยการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม  กรรมการผูอ้าํนวยการ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผู ้
ถือหุน้ พิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระท่ี  2 พิจารณาอนุมติัและรับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
และรายงานคณะกรรมการของบริษทัสาํหรับปี 2554 

 
ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้จึงไดล้งมติรับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯและรายงานของ

คณะกรรมการของบริษทัฯสาํหรับปี 2554 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย จาํนวน 69,610,299 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 สรุป ท่ีประชุมผูถื้อหุน้โดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทมี์มติอนุมติัและรับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯและ 
รายงานคณะกรรมการของบริษทัฯ สาํหรับปี 2554  
 
วาระที ่3. พจิารณาอนุมัตแิละรับรองงบการเงนิประจําปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 

กรรมการผูอ้าํนวยการ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้วา่ถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ดงัมีรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจาํปี 2554 ท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

 
กรรมการผูอ้าํนวยการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม  กรรมการผูอ้าํนวยการ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผู ้

ถือหุน้ พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 3 เร่ืองพิจารณาอนุมติัและรับรองงบการเงินประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554  
 
ท่ีประชุมมีมติอนุมติัและรับรองงบการเงินประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
เห็นดว้ย จาํนวน 69,610,299 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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วาระที ่ 4.  พจิารณาอนุมัตจ่ิายเงนิปันผล สําหรับผลการดาํเนินงานประจําปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 
 กรรมการผูอ้าํนวยการ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัหมวดท่ี 6 กาํหนดไวว้า่ “หา้มมิใหป้ระกาศ
อนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือมติของคณะกรรมการ กรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นคร้ังคราวได ้ เม่ือปรากฎแก่กรรมการวา่ 
บริษทัฯ มีกาํไรพอสมควรท่ีจะกระทาํเช่นนั้นได ้ และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้
ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป” ซ่ึงบริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของกาํไร
สุทธิของแต่ละบริษทัฯ (ตามงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ) หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สาํรองตามกฎหมาย และ
สาํรองอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นและเหมาะสม ทั้งน้ี อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงได ้ โดยข้ึนอยูก่บัความ
จาํเป็นและเหมาะสมภายใตเ้ง่ือนไขท่ีการดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อผูถื้อหุน้ 

จากผลการดาํเนินงานในปี 2554 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิสาํหรับปี 2554 จาํนวน 20.06 ลา้นบาท คิดเป็นกาํไร 
0.24 บาทต่อหุน้ คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปีส้ินสุด ณ 
วนัที 31 ธนัวาคม 2554 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 12.75 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 64 ของกาํไรสุทธิ 

 
กรรมการผูอ้าํนวยการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น  
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  กรรมการผูอ้าํนวยการ จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุม

ผูถื้อหุน้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 
ส้ินสุด  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ดว้ยคะแนน
เสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย จาํนวน 69,610,299 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

กรรมการผูอ้าํนวยการ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติมอีก 1 ราย จาํนวน 500 หุน้ 
จึงขอแจง้จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมใหม่ดงัน้ี 
- ผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง 16 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้2,097,239 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 2.46 ของหุน้ทั้งหมด  
- ผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมโดยการมอบฉนัทะ 40 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้67,513,560 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 79.43 ของ
หุน้ทั้งหมด 
- รวมผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 56 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้69,610,799 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 81.90 ของหุน้
ทั้งหมด  
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วาระที5่. พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
กรรมการผูอ้าํนวยการ  แถลงต่อท่ีประชุมวา่  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 18 กาํหนดวา่ ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะ
แบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯ มีกรรมการ
ทั้งส้ิน 8 ตาํแหน่ง โดยในปี 2555 มีกรรมการท่ีออกตามวาระจาํนวน 3 ตาํแหน่ง ดงัน้ี 

 
 1) คุณสมศกัด์ิ เชียร์ จิระนคร            กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2) คุณสุธีร์  จินตนานฤมิตร                กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 3) คุณเกษรี  กาญจนะวณิชย ์                 กรรมการ 

 
บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อรับ

การคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2554 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2555 ผา่นทางเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ ซ่ึงผลปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 
ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ กรรมการทั้ง 3 

ท่าน เป็นผูมี้ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และท่ีผา่นมา ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบ
และเป็นไปตามกรอบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี อนัสร้างคุณประโยชนแ์ก่การดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงประวติั
ของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนงัสือเชิญประชุมท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหท่้าน ดงันั้น บริษทั
ฯ จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ต่งตั้งกรรมการท่ีครบวาระในคราวน้ีกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 

 
กรรมการผูอ้าํนวยการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น  
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  กรรมการผูอ้าํนวยการ จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุม

ผูถื้อหุน้พิจารณามติเพ่ืออนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบวาระในคราวน้ีกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึงดว้ยครับ 
ทั้งน้ี เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และวาระน้ีเร่ืองการออกเสียงลงคะแนนขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทุกท่าน 
ช่วยกรอกบตัรออกเสียงลงคะแนน โดยจะมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัเป็นผูเ้ดินเกบ็บตัรลงคะแนนจากท่านผูถื้อหุน้ เพื่อ
นาํมาประมวลผลต่อไป สาํหรับการแจง้ผลการลงคะแนนจะแจง้ใหก้บัผูถื้อหุน้ทราบหลงัจาก ขอใหท่ี้ประชุม
ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลครบตามรายช่ือกรรมการท่ีเสนอใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึงทุกท่านแลว้ 
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ผลการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระเป็นรายบุคคล มีดงัน้ี 
1) มีมติแต่งตั้ง นายสมศักดิ์ เชียร์  จิระนคร  กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ดว้ยคะแนนเสียง  
เห็นดว้ย จาํนวน 69,610,799 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
2) มีมติแต่งตั้ง นายสุธีร์   จินตนานฤมิตร กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ดว้ยคะแนนเสียง 
เห็นดว้ย จาํนวน 69,610,799 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
  

3) มีมติแต่งตั้ง นางเกษรี กาญจนะวณชิย์ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ ดว้ยคะแนนเสียง  
เห็นดว้ย จาํนวน 69,610,799 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที ่6.   พจิารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่  ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทัฯ มีจาํนวนทั้งส้ิน 8 คน คณะกรรมการจึง
เห็นควรใหห้าผูมี้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ดา้นการบริหารธุรกิจหนงัสือ ธุรกิจดิจิตอลมีเดียและทีวี 
มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการเพิ่มเติม เพ่ือช่วยสนบัสนุนธุรกิจใหม่ๆ และงานดา้นการตลาดของกลุ่มบริษทัฯ ประธาน
ฯ จึงขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ต่งตั้งนายศิวะพร ชมสุวรรณ เป็นกรรมการเพ่ิมเติมอีก 1 ตาํแหน่ง โดยประวติั
ของคุณศิวะพรปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ในหนงัสือเชิญประชุมท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ ทั้งน้ีนายศิวะพร  
ชมสุวรรณ เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี นายศิวะพร ชมสุวรรณ  
ออกจากหอ้งประชุมในระหวา่งการพิจารณาอนุมติัในวาระน้ี 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น  
 
ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น ประธานฯ  จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายศิวะพร  

ชมสุวรรณ เป็นกรรมการบริษทั  
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ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายศิวะพร  ชมสุวรรณ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัเพิ่มเติม ดว้ยคะแนนเสียง 
เห็นดว้ย จาํนวน 69,610,799 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที ่7.    พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัประจําปี 2555 

ประธานฯ ขอให้ กรรมการผูอ้าํนวยการ กลบัเขา้ทาํหนา้ท่ีผูด้าํเนินการประชุมแทนกรรมการผูอ้าํนวยการ 
แถลงต่อท่ีประชุมว่า  บริษทัฯ มีนโยบายกาํหนดให้คณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูท้าํหนา้ท่ีพิจารณากลัน่กรอง
การสรรหากรรมการและการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดย
เปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั และค่าตอบแทนถวัเฉล่ียตามขนาดธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั รวมถึง
พิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกาํไรของบริษทัฯ ซ่ึงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 
2555 มีรายละเอียดปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ 

 
ทั้งน้ี ค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 รวมจาํนวน 2,400,000 บาท เป็นอตัราเดียวกบัปี 2554 โดยค่าตอบแทน

สาํหรับตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทัฯ จะเป็นอตัราเดียวกนักบัประธานกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทน
สําหรับกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะเป็นอตัราเดียวกนักบักรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร   ซ่ึงมีกาํหนดจ่ายเป็นราย
ไตรมาส 
 

ตาํแหน่ง จํานวนเงนิ(บาท) 
ต่อปี 

ประธานกรรมการ 400,000 
กรรมการอิสระท่ีดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบท่านละ 400,000 
กรรมการอิสระท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบท่านละ 300,000 
กรรมการอิสระท่านละ 200,000 
กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารท่านละ 200,000 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารท่านละ 200,000 

 

กรรมการผูอ้าํนวยการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความคิดเห็น กรรมการผูอ้าํนวยการ จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา

ออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 7. เร่ืองพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัประจาํปี 2555  
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ท่ีประชุมมีมติอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัประจาํปี 2555 ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง 
เห็นดว้ย จาํนวน 69,610,799 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

วาระที ่8. พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2555 
กรรมการผูอ้าํนวยการ แถลงต่อท่ีประชุมว่า  คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่ออนุมติัแต่งตั้งบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดย 

1. นายวิเชียร ธรรมตระกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3183 เป็นผูล้งลายมือช่ือ 
 ในงบการเงินของบริษทัในปี 2555 เป็นปีท่ี 5  หรือ  

  2.  นายวินิจ  ศิลามงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3378 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
      ประจาํปี 2555 หรือ  
  3.  นายเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4068  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
      ประจาํปี 2555  

โดยผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้
ใหญ่ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความ
คิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และบุคคลทั้ง 3 มีคุณสมบติัไม่ขดักบัหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ อีกทั้ง ท่ี
ผา่นมามีผลการปฏิบติังานเป็นท่ีน่าพอใจ  

 
สําหรับค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2555 ของบริษทัฯ บริษทัย่อย 
และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั รวม 4 บริษทั เป็นเงิน 1,850,000 บาท เท่ากบัปีท่ีผา่นมา 

 
กรรมการผูอ้าํนวยการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น  
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็น กรรมการผูอ้าํนวยการ จึงเสนอขอใหผู้ถื้อหุน้พจิารณาออกเสียง

ลงคะแนนในวาระท่ี 8. เร่ืองพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจาํปี 2555 
 
ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายวิเชียร ธรรมตระกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3183 หรือนายวินิจ   

ศิลามงคล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3378 หรือนายเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 แห่ง
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2555 ของบริษทั พร้อมกบักาํหนดค่าตอบแทน
ของผูส้อบบญัชีประจาํปี 2555 ของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนเงิน 1,850,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียง 
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เห็นดว้ย จาํนวน 69,610,799 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที ่9.  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
 
 ไม่มีกิจการอ่ืนใดตอ้งพิจารณา 
 
 ประธานฯ  กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุม 
 
 เลิกประชุมเม่ือเวลา  15.00 น. 

 
 

 
ลงช่ือ………………………………………… ประธานในท่ีประชุม             
                       นายสุทธิชยั  แซ่หยุน่ 

 
 

 
           ลงช่ือ………………………………………… กรรมการผูอ้าํนวยการ 

 นายศิวะพร    ชมสุวรรณ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย  3 

บทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีค่วามรับผดิชอบดงันี ้
1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจาํปี) ท่ีถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ของบริษทัฯ อยา่งเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
2. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ    
    รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
 แต่งตั้ง โยกยา้ย  เลิกจา้ง หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการ 
 ตรวจสอบภายใน 
3. สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการประเมินความเส่ียง การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ 
4. สอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ 
 หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
5. พิจารณาคดัเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ   
 ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการตรวจสอบ  ขอบเขต  แนวทาง  แผนงาน   
 และปัญหาท่ีพบระหวา่งการตรวจสอบ และประเดน็ท่ีผูส้อบบญัชีเห็นวา่เป็นสาระสาํคญั   รวมทั้งเขา้ร่วม 
 ประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ  1 คร้ัง  
6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น  
 ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลในการเขา้ทาํรายการดงักล่าว 
 อยา่งถูกตอ้งครบถว้น ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ 
7. จดัทาํรายงานผลการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของ 
 บริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ  ประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง  ครบถว้น  เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ      
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 
 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด 
 หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
 ความเห็นเก่ียวกบัรายงานท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 ความเห็นชอบหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
 รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บ 

  มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
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8.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
 ตรวจสอบ 
 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯโดยตรง
และคณะกรรมการของบริษทัฯ ยงัคงมีความรับผดิชอบในการดาํเนินงานของบริษทัฯ ต่อบุคคลภายนอก 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีสอดส่องดูแล   ฝ่ายจดัการมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อการจดัเตรียมงบการเงินของ
บริษทัฯ และผูส้อบบญัชีภายนอกมีหนา้ท่ีตรวจสอบงบการเงินดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทฯ รับทราบร่วมกันว่า ฝ่ายจัดการ ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบัญชีภายนอกมีทรัพยากรและเวลา     
ตลอดจนขอ้มูลความรู้เร่ืองบญัชี การตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจดัทาํรายงานทางการเงิน
ของบริษทัฯ มากกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ฉะนั้นบทบาทการสอดส่องดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้
ใหป้ระกนัเป็นพิเศษในงบการเงินและขอ้มูลการเงินท่ีบริษทัฯ นาํเสนอใหก้บัผูถื้อหุน้และบุคคลอ่ืนๆ 
 
ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ มีอาํนาจในการแก้ไข เปล่ียนแปลง นิยามและคุณสมบติัของกรรมการอิสระ และ
คุณสมบติั ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎเกณฑ์
ของสํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือ บทบญัญติัของกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหากรรมการ 
 
การสรรหากรรมการ 
 
 คณะกรรมการบริษทัฯมีความเห็นวา่การสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับ
กิจการเป็นเร่ืองสาํคญั บริษทัฯ มีนโยบายกาํหนดใหค้ณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูท้าํหนา้ท่ีพิจารณากลัน่กรอง
การสรรหากรรมการและการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเอง   ซ่ึงคณะกรรมการไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
โดยมีเกณฑก์ารพิจารณากลัน่กรองอยา่งละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกนั และค่าตอบแทนถวัเฉล่ียตามขนาดธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจ 
และการเติบโตทางผลกาํไรของบริษทัฯ ประกอบการพิจารณา โดยจะเป็นผูท้าํหนา้ท่ีเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการบริษทัฯ และกรรมการอิสระ   จากนั้นประธานกรรมการเป็นผูเ้สนอรายช่ือบุคคลท่ีจะ
แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ และกรรมการอิสระ ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา 
 
 ในปี 2556  บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย  เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการได ้    
โดยเสนอช่ือผา่นคณะกรรมการบริษทัฯ ล่วงหนา้  3  เดือนก่อนวนัประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้  คือ ตั้งแต่วนัท่ี  
26 พฤศจิกายน 2555 ถึงวนัท่ี  31 มกราคม 2556   พร้อมขอ้มูลประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัและการให้ความ
ยนิยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ   ผลปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ 
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นิยามกรรมการอสิระ 
 

กรรมการอิสระ  คือ  กรรมการท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการกิจการของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม มีความ
เป็นอิสระจากผู ้ถือหุ้นใหญ่ และ ผู ้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน 

ทั้งน้ีนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ เท่ากบัขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของสาํนกังาน กลต.และตลาดหลกัทรัพย ์ฯ 
  
คุณสมบตักิรรมการอสิระ 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั 
ร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้ งน้ีให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้
เก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์องกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง ท่ีปรึกษาดา้นอ่ืนใดท่ีไดรั้บ
ผลตอบแทนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 
ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือ
ท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ    
 3. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางการคา้ ทางธุรกิจ ส่วนไดเ้สียทางการเงินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ในการบริหารจดัการ ทั้งในทางตรงหรือทางออ้มกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม   
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
 4. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลกัษณะ
ท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่ น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  
 5. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่ทาํการเป็นตวัแทนอย่างเปิดเผยหรืออย่างไม่เปิดเผยของกรรมการบริษทัฯ          
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ใดซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผูถื้อหุน้ใดของบริษทัฯ 
 6. กรรมการอิสระจะตอ้งทาํหนา้ท่ีและใชว้ิจารณญาณของตน โดยไม่ไดรั้บอิทธิพลจากกรรมการ ผูบ้ริหาร
หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือญาติ 
 7. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม        
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ผูจ้ดัการของนิติบุคคลท่ีเป็นสํานกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม         
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ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
 8. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ี
ปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจาก
บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ีในกรณีท่ี           
ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของ     
ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้ง 
 9. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทั
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน                  
ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน           
ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
 10. กรรมการอิสระจะตอ้งไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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ประวตัิของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตาํแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ 

 

ช่ือ : นางสาวศนัธยา กิตติโกวิท                                  
 
อายุ : 42  ปี 
 
การศึกษา : MBA - International Management,  
  University of Dallas, Texas, USA  

  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (การตน้ทุน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    
 
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 : - 
 
ประวตักิารทาํงาน :  
 2542 – ปัจจุบนั  อาจารยป์ระจาํ ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์ 
    และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 2555 - ปัจจุบนั          รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะพาณิชยศาสตร์ 
    และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 2555 - ปัจจุบนั          กรมการภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์ 
    และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 2541 – 2542          นกัวิเคราะห์ทางการเงินอาวโุส  
    บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย) 
 
ประเภทกรรมการในปัจจุบนั  
 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
จํานวนหุ้นทีถ่อืครอง ณ วนัที ่ 28 ธันวาคม 2555 
 :    ไม่ไดถื้อหุน้บริษทั 
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ประวตัิของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตาํแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ 

  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ กรรมการทีไ่ด้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถอืหุ้นทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

 

การเป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร / ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของ
บริษทั/ บริษทัย่อย 

-ไม่มี- 

การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนีก้บับริษทัฯ / 
บริษทัใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม / หรือนิตบุิคคลที่
อาจมีความขดัแย้ง ในปัจจุบนัในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 
1.  เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน 
ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ 

 
 
 

-ไม่มี- 

2.  เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ  -ไม่มี- 
3.  มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผล 
ทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ 

-ไม่มี- 

 
จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี  2555 

จํานวนปีทีเ่คยดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการ 

จํานวนคร้ังทีเ่ข้าประชุมในปี  2555 

ถงึส้ิน 31 ธันวาคม  2555 คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ สามัญผู้ถอืหุ้น วสิามัญผู้ถอืหุ้น 
- - - - - 

 
การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกจิการอืน่  

 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการ
ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการ 
ทีม่ีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

จํานวน ตาํแหน่ง/ช่ือบริษทั จํานวน จํานวน ตาํแหน่ง/ช่ือบริษทั 
- - - - - 

 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 

ประวตัิของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตาํแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ 

 

ช่ือ  : นางสาวมธัยา โอสถานนท ์                                 
อายุ  : 44  ปี 
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาการบญัชี คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี 
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
  : บทบาทหนา้ท่ีและทกัษะของการเป็นกรรมการบริษทั (DCP) รุ่นท่ี 151 
 
ประวตักิารทาํงาน  
  :     2549 - 2555  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายการเงิน 
     บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

       1 ก.ย. 55 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายการเงิน 
     บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
   2549 – ปัจจุบนั กรรมการ 
     บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 
   2551 – ปัจจุบนั กรรมการ 
     บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั 
   2554 – ปัจจุบนั กรรมการ 
     บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอน็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 
   2554 – ปัจจุบนั กรรมการ 
     บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
   2555 – ปัจจุบนั กรรมการ 
     บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั 
 
ประเภทกรรมการในปัจจุบนั 
  : กรรมการ 
 
จํานวนหุ้นทีถ่อืครอง ณ.วนัที ่ 28 ธันวาคม  2555 
  : ไม่ไดถื้อหุน้บริษทั 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 

ประวตัิของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตาํแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ประเภทความสัมพนัธ์ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

การเป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร / ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของ
บริษทั/ บริษทัย่อย 

-ไม่มี- 

การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนีก้บับริษทั / บริษทั
ใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม / หรือนิติบุคคลทีอ่าจมี
ความขดัแย้ง ในปัจจุบนัในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 
1.  เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน 
ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ 

 
กรรมการ - บริษทั เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 
กรรมการ - บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 
กรรมการ - บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั 
กรรมการ – บริษทั เนชัน่ คิดส์ จาํกดั 

2.  เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ  -ไม่มี- 
3.  มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผล 
ทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ 

-ไม่มี- 

 
จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี  2555 

จํานวนปีทีเ่คยดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการ 

จํานวนคร้ังทีเ่ข้าประชุมในปี  2555 

ถงึส้ิน 31 ธันวาคม  2555 คณะกรรมการ สามัญผู้ถอืหุ้น วสิามัญผู้ถอืหุ้น 
2 ปี 7/8 1 -  

 
การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกจิการอืน่  

 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ 

การดาํรงตาํแหน่ง
ในกจิการทีไ่ม่ใช่
บริษทัจดทะเบยีน 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีม่ี 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

จํานวน ตาํแหน่ง/ช่ือบริษทั จํานวน จํานวน ตาํแหน่ง/ช่ือบริษทั 
1 ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายการเงิน – บมจ. 

เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
4 - - 

 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง : กรรมการ 
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ประวตัิของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตาํแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ 

 

ช่ือ  : นายพนา  จนัทรวิโรจน ์                                 
อายุ  : 54 ปี 
การศึกษา : ปริญญาโท Tufts University, USA 
    
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
  : บทบาทหนา้ท่ีและทกัษะของการเป็นกรรมการบริษทั (DCP) รุ่นท่ี 71 
ประวตักิารทาํงาน  
  : 2554 -  ปัจจุบนั กรรมการ 
     บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
   2555 -  ปัจจุบนั  กรรมการ 
     บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
   2551 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร 
     บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั 
   2555 – ปัจจุบนั กรรมการ 
     บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 
   2555 – ปัจจุบนั กรรมการ 
     บริษทั เอน็เอน็เอน็ เน็กซ์ ฟรอนเทียร์ จาํกดั 
 
ประเภทกรรมการในปัจจุบนั 
  : กรรมการ 
 
จํานวนหุ้นทีถ่อืครอง ณ.วนัที ่ 28 ธันวาคม 2555 
  : ไม่ไดถื้อหุน้บริษทั 
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ประวตัิของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตาํแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ 

 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ประเภทความสัมพนัธ์ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

การเป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร / ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของ
บริษทั/ บริษทัย่อย 

-ไม่มี- 

การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนีก้บับริษทั / บริษทั
ใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม / หรือนิติบุคคลทีอ่าจมี
ความขดัแย้ง ในปัจจุบนัในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 
1.  เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ 

 
กรรมการ - บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการ - บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั 
กรรมการ - บริษทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั 
กรรมการ - บริษทั เอน็เอน็เอน็ เน็กซ์ ฟรอนเทียร์ จาํกดั 

2.  เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ  -ไม่มี- 
3.  มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํ
ใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ 

-ไม่มี- 

 
จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี  2555 

จํานวนปีทีเ่คยดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการ 

จํานวนคร้ังทีเ่ข้าประชุมในปี  2555 

ถงึส้ิน 31 ธันวาคม  2555 คณะกรรมการ สามัญผู้ถอืหุ้น วสิามัญผู้ถอืหุ้น 
2 ปี 7/8 1 -  

 
การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกจิการอืน่  

 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ 

การดาํรงตาํแหน่ง
ในกจิการทีไ่ม่ใช่
บริษทัจดทะเบยีน 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีม่ี 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

จํานวน ตาํแหน่ง/ช่ือบริษทั จํานวน จํานวน ตาํแหน่ง/ช่ือบริษทั 
1 กรรมการ – บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 4 - - 

 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง : กรรมการ 
 
 



35 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 

เอกสารแนบวาระที ่7 
 รายละเอยีดผู้สอบบัญชี ประจําปี  2556 

 
 

ประจําปี  2555 ประจําปี  2556 
(ปีทีเ่สนอ) 

KPMG POOMCHAI AUDIT CO., LTD. 
บริษัท เคพเีอม็จี ภูมไิชย สอบบัญชี จํากดั 

KPMG POOMCHAI AUDIT CO., LTD. 
บริษัท เคพเีอม็จี ภูมไิชย สอบบัญชี จํากดั 

1.  Mr. Vichien  Thamatrakul             Registration No. 3183 
     นายวเิชียร  ธรรมตระกลู 
2.  Mr. Winid  Silamongkol           Registration No. 3378 
     นายวนิิจ  ศิลามงคล 
3.  Mr. Charoen  Pusamrithlert          Registration No. 4068 
     นายเจริญ  ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ 
  
 
 
โดยนายวเิชียร  ธรรมตระกลู เป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงนาม
รับรองในงบการเงินของบริษทัฯ เป็นปีที่ 5 
 
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีสาํหรับบริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั รวม 4 บริษทั 
 เป็นเงิน  1,850,000 บาท   
 
สาํหรับค่าบริการอ่ืน  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนั ไม่มีการรับบริการอ่ืนจากสาํนกังานสอบ
บญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัใน
รอบปีท่ีผา่นมา 

1.  Mr. Winid  Silamongkol           Registration No. 3378 
     นายวนิิจ  ศิลามงคล 
2.  Mr. Vichien  Thamatrakul             Registration No. 3183 
     นายวเิชียร  ธรรมตระกลู 
3.  Mr.Veerachai Ratanajaratkul Registration No. 4323 
     นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ 
4.  Ms.Vannaporn Jongperadechanon Registration No. 4098 
     นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์
  
โดยนายวนิิจ  ศิลามงคล เป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงนามรับรองใน
งบการเงินของบริษทัฯ เป็นปีที ่1 
 
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีสาํหรับบริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั รวม 4 บริษทั 
 เป็นเงิน  1,850,000 บาท   
 
สาํหรับค่าบริการอ่ืน  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนั ไม่มีการรับบริการอ่ืนจากสาํนกังานสอบ
บญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัใน
รอบปีท่ีผา่นมา 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย  8 
 

รายละเอยีดเบือ้งต้นของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทซ่ึงจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ 
ของบริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

 

ประเภท : ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทน เมนท ์
จาํกดั (มหาชน)  

ชนิด : ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้
อายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ : 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
จํ านวนใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

: 85,000,000 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศนูยบ์าท) 
วธีิการเสนอขาย : เป็นการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในอตัราส่วน 1 

หุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุน้
สามญัเพ่ิมทุนพร้อมใบสาํคญัแสดงสิทธิ (Record Date) ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2556 และให้
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
(แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2556 

จํานวนหุ้นที่ สํารองเพื่อ
การใช้สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

: 85,000,000 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไว ้1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของบริษทัภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน โดยท่ีไม่มีหุน้เหลือจากการออก
และเสนอขายในคร้ังน้ี จาํนวน 170,000,000 หุน้ 

อตัราการใช้สิทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญั 1 หุน้ (โดยอตัราการใชสิ้ทธิอาจเปล่ียนแปลงใน
ภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาใช้สิทธิ : 4.00 บาทต่อหุน้ ซ่ึงเป็นราคาท่ีมีส่วนลดคิดเป็นร้อยละ 56.19 ของราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของ
หุ้นสามญัของบริษทัฯ ท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์
ฯ”) ในช่วงระยะเวลา 7 วนัทาํการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2556 ซ่ึงประชุม
เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2556 ซ่ึงเท่ากบั 9.13 บาท/หุน้ (โดยราคาการใชสิ้ทธิอาจเปล่ียนแปลงใน
ภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

วนัออกใบสําคญัแสดง
สิทธิ 

: วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ทุกวนัท่ี 15 ของเดือน 
ธนัวาคมและเดือนมิถุนายนของแต่ละปี (วนักาํหนดใชสิ้ทธิ) โดยวนักาํหนดใชสิ้ทธิคร้ังแรกจะ
ตรงกบัวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2556 และวนักาํหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยจะตรงกบัวนัท่ีใบสาํคญัแสดง
สิทธิมีอายคุรบ 5 ปี ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2561 ในกรณีท่ีวนัใชสิ้ทธิดงักล่าวตรงกบั
วนัหยุดทาํการของบริษทัฯ ให้เล่ือนวนัใชสิ้ทธิเป็นวนัทาํการสุดทา้ยของบริษทัฯ ก่อนวนัใช้
สิทธิ โดยระยะเวลาแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิ 

ตลาดรองของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

: บริษทัฯ จะนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ฯ หรือตลาดหลกัทรัพย ์เอม็เอไอ 
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ตลาดรองของหุ้นสามญัที่
เกดิจากการใช้สิทธิ 

: บริษทัฯ จะนาํหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิในคร้ังน้ีเขา้จดทะเบียน เป็นหลกัทรัพยจ์ด 
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือตลาดหลกัทรัพย ์เอม็เอไอ 

นายทะเบียนใบสําคญั
แสดงสิทธิ 

: บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

การปรับสิทธิใบสําคญั
แสดงสิทธิ 

: บริษทัฯ จะดาํเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ เม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หน่ึง ดงัต่อไปน้ี เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ยไป
กวา่เดิม 
(1)  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ของบริษทัฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหุน้หรือ

แบ่งแยกหุน้ 
(2)  เม่ือบริษทัฯ เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ใดๆ ในราคาท่ีตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้

สามญัของบริษทัฯ 
(3)  เม่ือบริษทัฯ เสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ใดๆ โดยกาํหนดราคาหรือคาํนวณราคาของหุน้ท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับหุน้กู้
แปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้นั้น ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของ
หุน้สามญัของบริษทัฯ 

(4)  เม่ือบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
(5)  เม่ือบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกวา่อตัราร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงิน

เฉพาะบริษทัฯ สาํหรับการดาํเนินการในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ 
(6)  เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั (1) - (5) ท่ีทาํใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ท่ีผูถื้อ

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นจะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิดอ้ยไป
กวา่เดิม 

 

ทั้ งน้ี มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณากาํหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับหรือการ
เปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิและราคาใชสิ้ทธิ 

เงือ่นไขอืน่ๆ : ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู ้
พิจารณากาํหนดหลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ของใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยรวมถึง
การเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง ดาํเนินการต่างๆ อนั
จาํเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี ซ่ึง
รวมถึงการนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิและหุ้นสามญัท่ีออกเน่ืองจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง
สิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือตลาดหลกัทรัพย ์เอม็เอ
ไอ ตลอดจนดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น  1.  หุ้นสามญัท่ีออกตามการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี จะมีสิทธิและสภาพเท่า
เทียมกบัหุน้สามญัของบริษทัฯ ท่ีออกไปก่อนหนา้น้ีทุกประการ 

2.   นอกจากหุน้สามญัจาํนวน 85,000,000 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) ท่ีไดจ้ดัสรรไว้
เพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษทัฯ อาจจะตอ้งเพ่ิมทุนข้ึน อีกเพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงในการใช้สิทธิ เม่ือเกิดเหตุการณ์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี
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เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
3.   ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้เน่ืองจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนพร้อมใบสาํคญัแสดง

สิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ
พนกังานของบริษทั และ/ หรือบริษทัยอ่ย (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP”) 

 

เน่ืองจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนพร้อม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP ในคราวเดียวกนั  
ซ่ึงการอนุมติัดงักล่าวข้ึนอยูก่บัมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยอาจมีการอนุมติัการออกและเสนอ
ขายหลกัทรัพยด์งักล่าวทั้งหมดหรือโครงการใดโครงการหน่ึง ดงันั้น ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้จึง
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นกรณีต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 

กรณีท่ี1  มีการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนพร้อมใบสาํคญัแสดงสิทธิ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
เท่านั้น  และไม่มีการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ- ESOP หรือมีการออก
และเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ- ESOP แต่กาํหนดใหผู้ท่ี้ไดรั้บจดัสรร ESOP ไม่มี
การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ- ESOP ทั้งจาํนวนในทุกกรณี ทั้งน้ี สามารถแยก
กรณียอ่ยไดด้งัน้ี 

              กรณีท่ี 1.1  ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้ง
จาํนวน และใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทั้งจาํนวน 

             กรณีท่ี 1.2    ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้ง
จาํนวน แต่บุคคลอ่ืนเป็นผูใ้ช้สิทธิซ้ือหุ้นตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้ ง
จาํนวน 

              กรณีท่ี 1.3  ผูถื้อหุ้นเดิมไม่ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้ง
จาํนวน โดยผูถื้อหุ้นเดิมอ่ืนใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นเกินสิทธิและไม่มีหุ้นเหลือ 
และบุคคลอ่ืนเป็นผูใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งจาํนวน 

กรณีท่ี 2 มีการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ –  ESOP เท่านั้น โดยผูไ้ดรั้บจดัสรร 
ESOP ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งจาํนวน 

กรณีท่ี 3 มีการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนพร้อมใบสาํคญัแสดงสิทธิ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
และมีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP โดยกาํหนดให้ผูท่ี้ได้รับ
จดัสรรตามโครงการ ESOP ใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิทั้งจาํนวนในทุกกรณี 
ทั้งน้ี สามารถแยกกรณียอ่ยไดด้งัน้ี 

               กรณีท่ี 3.1  ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้ง
จาํนวน และใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งจาํนวน 

              กรณีท่ี 3.2   ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้ง
จาํนวน แต่บุคคลอ่ืนเป็นผูใ้ชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งจาํนวน 

              กรณีท่ี 3.3  ผูถื้อหุ้นเดิมไม่ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้ง
จาํนวน โดยผูถื้อหุน้เดิมอ่ืนใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นเกินสิทธิและไม่มีหุน้เหลือ 
และบุคคลอ่ืนเป็นผูใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้ ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งจาํนวน 
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โดยกาํหนดให้ 

Qa = จาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายแลว้ เดิม 85,000,000 หุน้ 
Qs = จํานวนหุ้นท่ี เ พ่ิม ข้ึนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเ พ่ิมทุน

85,000,000 หุน้ 
Qw = จาํนวนหุ้นท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะจดัสรร

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน 85,000,000 หุน้  
Qesop = จาํนวนหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรใหแ้ก่

กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัย่อย 
จาํนวน 4,250,000 หุน้ 

 

1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 
สูตรการคาํนวณดา้นการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ = 1 - (Qo / Qn) 
โดยท่ี 
Qo    =    จาํนวนหุน้ รวมท่ีผูถื้อหุน้จะไดรั้บในแต่ละกรณี ซ่ึงแบ่งเป็นกรณีต่างๆ ดงัน้ี 

Qo กรณีท่ี 1.1 = Qa + Qs + Qw 
Qo กรณีท่ี 1.2 = Qa + Qs 
Qo กรณีท่ี 1.3 = Qa 
Qo กรณีท่ี 2 = Qa 
Qo กรณีท่ี 3.1 = Qa + Qs + Qw 
Qo กรณีท่ี 3.2 = Qa + Qs 
Qo กรณีท่ี 3.3 = Qa 

 
Qn    =    จาํนวนหุน้รวมทั้งหมด ซ่ึงแบ่งเป็นกรณีต่างๆ ดงัน้ี 

Qo กรณีท่ี 1.1 – 1.3 = Qa + Qs + Qw 
Qo กรณีท่ี 2 = Qa + Qesop 
Qo กรณีท่ี 3.1 – 3.3  = Qa + Qs + Qw + Qesop 

 
ผลกระทบ

Control 
Dilution 

กรณี1.1 กรณี1.2 กรณี1.3 กรณี 2  กรณี3.1 กรณี3.2 กรณี3.3 
0.00% 33.33% 66.67% 4.76% 1.64% 34.43% 67.21% 

 
ในกรณีท่ีมีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนพร้อมใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
เท่านั้น โดยผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนทั้งจาํนวน และใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุ้นตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งจาํนวน (กรณีท่ี1.1) ผูถื้อหุน้เดิมจะไม่ไดรั้บผลกระทบดา้น
การลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) เน่ืองจากเป็นการออกและเสนอขายใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ อยา่งไรกต็าม หากผูถื้อหุน้เดิมไม่ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิม
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ทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจาํนวน โดยผูถื้อหุ้นเดิม อ่ืนใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้เกินสิทธิและไม่มี
หุน้เหลือ และบุคคลอ่ืนเป็นผูใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งจาํนวน (กรณีท่ี 1.3) 
จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นเท่ากบัร้อยละ 66.67 และอาจไดรั้บผลกระทบเพิ่มข้ึน เป็นร้อยละ 
67.21 ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ – ESOP โดยกาํหนดใหผู้ท่ี้
ไดรั้บจดัสรรตามโครงการ ESOP ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งจาํนวน (กรณีท่ี 3.3) 
 

2. ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกาํไร (Earnings Dilution) 
สูตรการคาํนวณดา้นการลดลงของส่วนแบ่งกาํไร   =  (EPSo - EPSn) / EPSo 
โดยท่ี 
EPSo =   กาํไรสุทธิ / Qo 
               โดย Qo แบ่งออกไดเ้ป็นแต่ละกรณี ดงัน้ี 

Qo กรณีท่ี 1.1 = Qa + Qs + Qw 
Qo กรณีท่ี 1.2 = Qa + Qs 
Qo กรณีท่ี 1.3 = Qa 
Qo กรณีท่ี 2 = Qa 
Qo กรณีท่ี 3.1 = Qa + Qs + Qw 
Qo กรณีท่ี 3.2 = Qa + Qs 
Qo กรณีท่ี 3.3 = Qa 

 

EPSnew = กาํไรสุทธิ/ Qn 
              โดย Qn แบ่งออกไดเ้ป็นแต่ละกรณี ดงัน้ี 

Qn กรณีท่ี 1.1 – 1.3 = Qa + Qs + Qw 
Qn กรณีท่ี 2 = Qa + Qesop 
Qn กรณีท่ี 3.1 – 3.3  = Qa + Qs + Qw + Qesop 

 
ในการคาํนวณ ไดแ้ทนท่ีกาํไรสุทธิในสูตรดว้ยกาํไรสุทธิของบริษทัฯ สําหรับปี 2555  ส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ท่ีเท่ากบั 28.21 ลา้นบาท 
 

 
ในกรณีท่ีมีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนพร้อมใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
เท่านั้น โดยผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนทั้งจาํนวน และใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุ้นตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งจาํนวน (กรณีท่ี1.1) ผูถื้อหุน้เดิมจะไม่ไดรั้บผลกระทบดา้น
การลดลงของส่วนแบ่งกาํไร (Earnings Dilution) เน่ืองจากเป็นการออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ อยา่งไรกต็าม หากผูถื้อหุน้เดิมไม่ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ทั้งจาํนวน โดยผูถื้อหุน้เดิมอ่ืนใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้เกินสิทธิและไม่มีหุน้

ผลกระทบ 
Earnings 
Dilution 

กรณี1.1 กรณี1.2 กรณี1.3 กรณี 2  กรณี3.1 กรณี3.2 กรณี3.3 
0.00% 33.33% 66.67% 4.76% 1.64% 34.43% 67.21% 
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เหลือ และบุคคลอ่ืนเป็นผูใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งจาํนวน (กรณีท่ี 1.3) จะ
มีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นเท่ากบัร้อยละ 66.67 และอาจไดรั้บผลกระทบเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 67.21 
ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP โดยกาํหนดใหผู้ท่ี้ไดรั้บ
จดัสรรตามโครงการ ESOP ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งจาํนวน (กรณีท่ี 3.3) 
 

3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 
สูตรการคาํนวณดา้นการลดลงของราคา =  (Po - Pn) / Po 
 

โดยท่ี 
Pa = ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั 7 วนัทาํการก่อนวนัประชุมคณะกรรม- การ

เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2556 (วนัท่ี 6–8 และ 11-14 กุมภาพนัธ์ 2556) 
ซ่ึงเท่ากบั 9.13 บาทต่อหุน้  

Ps = ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิม ซ่ึงเท่ากบั 4.00 บาท
ต่อหุน้ 

Pw = ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู ้
ถือหุน้เดิมท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน ซ่ึงเท่ากบั 4.00 บาทต่อหุน้ 

Pesop = ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายให้แก่
กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย 
(โครงการ ESOP) ซ่ึงเท่ากบั 4.00 บาทต่อหุน้ 

 
Po   แบ่งออกไดเ้ป็นแต่ละกรณี ดงัน้ี 

Po กรณีท่ี 1.1 = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs) + (Pw x Qw)] / (Qa + Qs + Qw) 
Po กรณีท่ี 1.2 = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs)] / (Qa + Qs) 
Po กรณีท่ี 1.3 = [(Pa x Qa)] / Qa 
Po กรณีท่ี 2 = [(Pa x Qa)] / Qa 
Po กรณีท่ี 3.1 =  [(Pa x Qa) + (Ps x Qs) + (Pw x Qw)] / (Qa + Qs + Qw) 
Po กรณีท่ี 3.2 = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs)] / (Qa + Qs) 
Po กรณีท่ี 3.3 = (Pa x Qa) / Qa 

 

Pn  =  ราคาเฉล่ียต่อหุน้ทั้งหมดภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ
การใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ และ/หรือ ภายหลงัการเสนอขายใบสาํคญั
แสดงสิทธิ -  ESOP ตามแต่กรณี ดงัน้ี 

Pn กรณีท่ี 1.1 – 1.3 = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs) + (Pw x Qw)] / (Qa + 
Qs + Qw) 

Pn กรณีท่ี 2 = [(Pa x Qa) + (Pesop x Qesop)] / (Qa + Qesop) 
Pn กรณีท่ี 3.1 – 3.3  = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs) + (Pw x Qw) + (Pesop 

x Qesop)] / (Qa + Qs + Qw + Qesop) 
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ในกรณีท่ีมีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนพร้อมใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
เท่านั้น โดยผูถื้อหุ้นเดิมไม่ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนทั้งจาํนวนและผูถื้อหุ้นเดิมอ่ืนใชสิ้ทธิ
จองซ้ือหุ้นสามญัเกินสิทธิและไม่มีหุ้นเหลือจากการออกและเสนอขายในคร้ังน้ี  และบุคคลอ่ืน
เป็นผูใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นครบถว้นตามใบสําคญัแสดงสิทธิทั้งจาํนวน (กรณีท่ี 1.3) ผูถื้อหุ้นเดิมจะ
ไดรั้บผลกระทบดา้นการลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากบัร้อยละ 37.46 และจะไดรั้บ
ผลกระทบดงักล่าวเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 37.77 ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีการออกและเสนอขายให้แก่
กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของบริษทัฯ และ/ หรือบริษทัยอ่ยตามโครงการ ESOP 
และผูท่ี้ไดรั้บจดัสรรตามโครงการ ESOP มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งจาํนวน 
(กรณีท่ี 3.3) 

ผลกระทบ 
Price 

Dilution 

กรณี1.1 กรณี1.2 กรณี1.3 กรณี 2  กรณี3.1 กรณี3.2 กรณี3.3 
0.00% 13.02% 37.46% 2.68% 0.49% 13.45% 37.77% 

 รายละเอยีดการคาํนวณจํานวนหุ้นรองรับ 
วธีิการคาํนวณสัดส่วน
จาํนวนหุน้รองรับ   

= [(จาํนวนหุน้รองรับ Warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี) +(จาํนวนหุน้รองรับ Warrant ท่ีเสนอขายใน
คร้ังอ่ืนซ่ึงไม่รวมหุน้ท่ีจดัไวร้องรับ ESOP - Warrant)] / (จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของบริษทัฯ) 
 

โดยท่ี   
จาํนวนหุน้รองรับ Warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี = 85,000,000  หุน้ 
จาํนวนหุน้รองรับ Warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน 
 ซ่ึงไม่รวมหุน้ท่ีจดัไวร้องรับ ESOP-warrant 

= 0 หุน้ 

จาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้ งหมดของบริษทัฯ 
ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน โดยท่ีไม่มี
หุน้เหลือจากการออกและเสนอขายในคร้ังน้ี 

= 170,000,000 หุน้ 

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

 
ทั้งน้ี คณะกรรมการหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูมี้อาํนาจและดุลยพินิจในการกาํหนด
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข จาํนวน และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ รวมทั้ง เหตุท่ี
ทาํให้ตอ้งออกหุ้นใหม่เพ่ือรองรับการปรับราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิตามท่ี
เห็นสมควร 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย  9 
รายละเอยีดเบือ้งต้นของโครงการออกใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท 

เพือ่เสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน  
ของบริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย 

 
หัวข้อ รายละเอยีด 

วตัถุประสงค์และความจําเป็น
ในการออกเสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

การเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทั เนชัน่ 
อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) และ/หรือบริษทัยอ่ย มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้
รางวลัและตอบแทนการปฏิบติังานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทัฯ และ/
หรือบริษทัยอ่ย  ตลอดจนเป็นแรงจูงใจเพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานดงักล่าวมีความ
ตั้งใจในการทาํงานและสร้างประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่บริษทัฯ ในระยะยาว 
 

การออกใบสําคญัแสดงสิทธิ-ESOP ในคร้ังน้ี นอกจากจะถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทนท่ี
บริษทัฯ ใหแ้ก่บุคคลดงักล่าวแลว้ ยงัทาํใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บเงินเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนอีกดว้ย 
 

สําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิ-ESOP คร้ังน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนักงานแต่ละราย
สามารถทยอยใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ในแต่ละปีในระหวา่งอายุของใบสําคญั
แสดงสิทธิ 

ผู้เสนอขายหลกัทรัพย์ บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
ประเภทของหลกัทรัพย์ ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ท่ีจดัสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ 

พนกังานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP”) 
ชนิด ใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP ท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถโอน

เปล่ียนมือได ้เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ-
ESOP 

5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกและเสนอขาย 

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิ-
ESOP ทีอ่อกและเสนอขาย 

4,250,000 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0 บาท (ศนูยบ์าท)  
วธีิการเสนอขาย เสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย 
จํานวนหุ้นสามัญทีอ่อกเพือ่
รองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ-ESOP 

4,250,000 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่าย
ไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ จาํนวน 85,000,000 หุน้ 

อตัราการใช้สิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิ-ESOP 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น (อาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตาม
เง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาใช้สิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น 4.00 บาท/หุน้ ซ่ึงคาํนวณจากราคาปิดของหุน้ของบริษทัฯ ท่ีทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก 7 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนั
ประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2556 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2556 ท่ีมีมติอนุมติัการ
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หัวข้อ รายละเอยีด 
ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP ในคร้ังน้ี (9.13 บาท/หุน้)  หกัดว้ยส่วนลดร้อยละ 
56.19 เวน้แต่จะมีการปรับราคาตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

วนัทีอ่อกและเสนอขาย
ใบสําคญัแสดงสิทธิ-ESOP 

วนัท่ี 15 สิงหาคม 2556 

ระยะเวลาเสนอขาย ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้บริษทัฯ เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ-
ESOP ต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ-ESOP สามารถใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัท่ี 15 ของ
เดือนพฤศจิกายนและพฤษภาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ-ESOP โดยจะ
สามารถใชสิ้ทธิคร้ังแรกไดใ้นวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2556 และวนัใชสิ้ทธิวนัสุดทา้ยจะตรงกบั
วนัท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP มีอายคุรบ 5 ปี ทั้งน้ี ในกรณีท่ีวนัใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุทาํการ
ของบริษทัฯ ให้เล่ือนวนัใชสิ้ทธิเป็นวนัทาํการสุดทา้ยก่อนหนา้วนัใชสิ้ทธิ โดยระยะเวลาแสดง
ความจาํนงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิ 

วธีิการจัดสรรใบสําคญัแสดง
สิทธิ-ESOP 

จดัสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย โดยไม่
ผา่นผูรั้บช่วงซ้ือหลกัทรัพย ์

ระยะเวลาและสัดส่วนการใช้
สิทธิ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ยสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัฯ ไดปี้ละ 2 คร้ังในวนัท่ี 15 ของเดือนพฤศจิกายนและพฤษภาคมของแต่ละปี 
โดยจะใชสิ้ทธิไดต้ามจาํนวนท่ีกาํหนดดงัน้ี 
ปีท่ี 1  สามารถใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 ของจาํนวนท่ีไดรั้บจดัสรร และสามารถใชสิ้ทธิ ได้
ในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2556 และ 15 พฤษภาคม 2557 
ปีท่ี 2  สามารถใชสิ้ทธิไดอี้กไม่เกินร้อยละ 20 ของจาํนวนท่ีไดรั้บจดัสรร และสามารถใชสิ้ทธิ
ไดใ้นวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2557 และ 15 พฤษภาคม 2558 
ปีท่ี 3 สามารถใชสิ้ทธิไดอี้กไม่เกินร้อยละ 20 ของจาํนวนท่ีไดรั้บจดัสรร และสามารถใชสิ้ทธิ 
ไดใ้นวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2558 และ 15 พฤษภาคม 2559 
ปีท่ี 4 สามารถใชสิ้ทธิไดอี้กไม่เกินร้อยละ 20 ของจาํนวนท่ีไดรั้บจดัสรร และสามารถใชสิ้ทธิ 
ไดใ้นวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 และ 15 พฤษภาคม 2560 
ปีท่ี 5 สามารถใชสิ้ทธิไดอี้กไม่เกินร้อยละ 20 ของจาํนวนท่ีไดรั้บจดัสรร และสามารถใชสิ้ทธิ 
ไดใ้นวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 และ 15 พฤษภาคม 2561 และวนัท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP 
มีอายคุรบ 5 ปี 
ในกรณีท่ีผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOPไม่ใช้สิทธิในแต่ละคร้ัง หรือใช้สิทธิไม่ครบตาม
จาํนวนท่ีสามารถใชสิ้ทธิได ้สามารถนาํสิทธิดงักล่าวไปรวมใชสิ้ทธิในคร้ังต่อไปได ้ตลอดอายุ
ของใบสําคญัแสดงสิทธิ-ESOP เวน้แต่เม่ือพน้กาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ผูถื้อใบสําคญั
แสดงสิทธิ-ESOP จะไม่สามารถใชสิ้ทธิไดอี้กเม่ือพน้กาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยดงักล่าว 
หากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP คร้ังใดจะทาํให้เกิดเศษหุน้ท่ีไม่ถึงจาํนวนเต็ม
ของหน่วยการซ้ือขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลกัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ใหปั้ดส่วนท่ีทาํ
ใหเ้กิดเศษหุน้ดงักล่าวไปรวมใชสิ้ทธิในช่วงระยะเวลาการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 
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หัวข้อ รายละเอยีด 

ตลาดรองของใบสําคญัแสดง
สิทธิ-ESOP 

บริษทัฯ จะไม่นาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP ไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ หรือตลาดหลกัทรัพย ์เอม็เอไอ 

ตลาดรองของหุ้นสามญัทีเ่กดิ
จากการใช้สิทธิใบสําคญัแสดง
สิทธิ-ESOP 

บริษทัฯ จะนาํหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP ท่ีออกและเสนอ
ขายในคร้ังน้ีเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตลาด
หลกัทรัพย ์เอม็เอไอ 

นายทะเบียนของใบสําคญั
แสดงสิทธิ-ESOP 

บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

หลกัเกณฑ์การจัดสรร 1.  บริษทัฯ จะดาํเนินการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP จาํนวน 4,250,000 หน่วย ให้แก่
กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทัฯ  และ/หรือบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีออกและ
เสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP โดยไม่มีกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานรายใด
ไดรั้บการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขายให้แก่ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานในคร้ังน้ี และบริษทัฯ จะไม่นาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ-
ESOP ซ่ึงกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานท่ีลาออกหรือพน้จากตาํแหน่งมาจดัสรร
ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานรายอ่ืนในอนาคต ทั้ งน้ี ให้เป็นไปตาม
รายละเอียดท่ีระบุไวเ้ง่ือนไขสาํหรับการใชสิ้ทธิ 

2.  ผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรตอ้งมีสถานภาพเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทัฯ 
และ/หรือบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีทาํการจดัสรร 

3.   จาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิ-ESOP ท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทัฯ 
และ/หรือบริษัทย่อย ได้รับในแต่ละรายไม่จาํเป็นต้องมีจาํนวนเท่ากัน ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กับ
ตาํแหน่ง และศกัยภาพท่ีจะทาํประโยชน์ใหแ้ก่บริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย 

4. ใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP ท่ี ท่ีจะเสนอขายต่อกรรมการและผูบ้ริหารจะมีราคาเสนอขาย
รวมทั้งขอ้กาํหนด และเง่ือนไขท่ีไม่ดีไปกวา่ใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP ท่ีจะเสนอขายต่อ
พนกังาน 

คุณสมบัตขิองกรรมการ 
ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานที่
มสิีทธิทีจ่ะซ้ือหลกัทรัพย์ 

1. มีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย ณ 
วนัท่ีจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP 

2.   เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานท่ีไดรั้บคดัเลือกซ่ึงทาํประโยชน์ให้แก่บริษทัฯ
และ/หรือบริษทัยอ่ย (แลว้แต่กรณี) 

เงือ่นไขสําหรับการใช้สิทธิ 1. ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ-ESOP จะตอ้งมีสภาพเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงาน 
(แลว้แต่กรณี) ในวนักาํหนดการใชสิ้ทธินั้นๆ 

2. ในกรณีท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ-ESOP พน้สภาพการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ
พนักงาน เน่ืองจากถึงแก่กรรม เจ็บป่วยอย่างร้ายแรง หรือทุพพลภาพจนไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อีกต่อไป หรือเหตุอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ให้บุคคล
ดงักล่าวหรือทายาทหรือผูพิ้ทกัษ ์หรือผูอ้นุบาลของบุคคลดงักล่าว สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP แทนกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานดงักล่าวไดจ้นครบ
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP ท่ีไดรั้บจดัสรรนั้น 
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หัวข้อ รายละเอยีด 
3. ในกรณีท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ-ESOP พน้สภาพจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ

พนกังาน เน่ืองจากการเกษียณอาย ุหรือครบวาระในการดาํรงตาํแหน่ง (แลว้แต่กรณี) หรือ
การพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานนั้ น เป็นผลเน่ืองมาจากการ
เปล่ียนแปลงอาํนาจการควบคุมในบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย หรือการโอนยา้ยตามคาํสั่ง
ของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย หรือการปรับโครงสร้างองคก์ร ก่อนวนัครบกาํหนดอายุ
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานรายนั้น ยงัคงมีสิทธิท่ีจะ
ใชสิ้ทธิตามจาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิ-ESOP ไดจ้นครบอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ-
ESOPท่ีไดรั้บจดัสรร 

4. ในกรณีท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ-ESOP ลาออก หรือพน้สภาพจากการเป็นกรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน (แลว้แต่กรณี) ดว้ยความสมคัรใจ โดยเหตุอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดใน
ขอ้ 2 และ 3 ขา้งตน้ หรือถูกเลิกจา้ง หรือปลดออก ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP จะไม่
สามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP ท่ีไดรั้บจดัสรรอีก และผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิ-ESOP ตอ้งคืนใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP ในส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิทั้งหมดท่ีถืออยู่
ใหแ้ก่บริษทัฯ โดยทนัที และใหถื้อวา่ใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP ดงักล่าวเป็นอนัถูกยกเลิก
ไปในทนัที 

กรณีบุคคลท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP พน้สภาพจากการเป็นกรรมการ 
ผู ้บริหาร  และ /หรือ  พนักงานของบริษัทฯ  และ /หรือบริษัทย่อย  เ น่ืองจากเหตุผลอ่ืน
นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2 ถึง 4 ขา้งตน้ ให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณาการใช้
สิทธิเป็นรายกรณีไป 

การปรับสิทธิใบสําคญัแสดง
สิทธิ-ESOP 
 

บริษทัฯ จะดาํเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ เม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หน่ึงดงัต่อไปน้ี ทั้งน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบสําคญัแสดง
สิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกวา่เดิม 
1.  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทัฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ

การแบ่งแยกหุน้ 
2.  เม่ือบริษทัฯ เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ใดๆ ในราคาท่ีตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้

สามญัของบริษทัฯ 
3.  เม่ือบริษทัฯ เสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ใดๆ โดยกาํหนดราคาหรือคาํนวณราคาของหุน้ท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับหุน้กู้
แปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้นั้น ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของ
หุน้สามญัของบริษทัฯ 

4.  เม่ือบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
5.   เม่ือบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกวา่อตัราร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงิน

เฉพาะบริษทัฯ สาํหรับการดาํเนินการในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ 
6.  เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั ขอ้ 1 ถึง 5 ท่ีทาํใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ท่ีผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกวา่เดิม 
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หัวข้อ รายละเอยีด 
ทั้ งน้ี มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณากาํหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับหรือการ
เปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิและราคาใชสิ้ทธิ 

เงือ่นไขอืน่ๆ 
 

มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
เป็นผูมี้อาํนาจในการกาํหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ของใบสําคญัแสดงสิทธิ-
ESOP รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและสมควรอนั
เก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP และการนําหุ้นสามัญท่ีออก
เน่ืองจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
รายช่ือคณะกรรมการทีไ่ด้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP มดีงันี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
จํานวนทีไ่ด้รับ 

การจัดสรร (หน่วย) 
ร้อยละของจํานวน 

ทีจ่ะออกและเสนอขาย 
นายศิวะพร ชมสุวรรณ กรรมการและกรรมการผูอ้าํนวยการ 210,000 4.94% 
น.ส.มธัยา โอสถานนท ์ กรรมการ 65,000 1.53% 
นายพนา จนัทรวโิรจน์ กรรมการ 130,000 3.06% 
หมายเหตุ จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายในคร้ังน้ีรวมทั้งส้ิน 4,250,000 หน่วย 
 
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 1.  หุ้นสามญัท่ีออกตามการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ-ESOP ในคร้ังน้ี จะมีสิทธิและ

สภาพเท่าเทียมกบัหุน้สามญัของบริษทัฯ ท่ีออกไปก่อนหนา้น้ีทุกประการ 
2.   นอกจากหุน้สามญัจาํนวน 4,250,000 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) ท่ีไดจ้ดัสรรไว้

เพ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP บริษทัฯ อาจจะตอ้งเพ่ิมทุนข้ึน อีกเพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงในการใช้สิทธิ เม่ือเกิดเหตุการณ์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

3.   ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้เน่ืองจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนพร้อมใบสาํคญัแสดง
สิทธิให้แก่ผูถื้อหุน้เดิม และจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ
พนกังานของบริษทัฯ และ/ หรือบริษทัยอ่ย (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP”) 

เน่ืองจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนพร้อม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และ/หรือพนกังานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ยในคราวเดียวกนั  ซ่ึงการอนุมติัดงักล่าว
ข้ึนอยูก่บัมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้โดยอาจมีการอนุมติัการออกและเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าว
ทั้งหมดหรือโครงการใดโครงการหน่ึง ดงันั้น ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้จึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น
กรณีต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
กรณีท่ี1  มีการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนพร้อมใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิม

เท่านั้น  และไม่มีการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ- ESOP หรือมีการออก
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และเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ- ESOP แต่กาํหนดใหผู้ท่ี้ไดรั้บจดัสรร ESOP ไม่มี
การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ- ESOP ทั้งจาํนวนในทุกกรณี ทั้งน้ี สามารถแยก
กรณียอ่ยไดด้งัน้ี 

              กรณีท่ี 1.1  ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้ง
จาํนวน และใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งจาํนวน 

             กรณีท่ี 1.2    ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้ง
จํานวน แต่บุคคลอ่ืนเป็นผูใ้ช้สิทธิซ้ือหุ้นตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้ ง
จาํนวน 

              กรณีท่ี 1.3  ผูถื้อหุ้นเดิมไม่ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้ง
จาํนวน โดยผูถื้อหุ้นเดิมอ่ืนใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นเกินสิทธิและไม่มีหุ้นเหลือ 
และบุคคลอ่ืนเป็นผูใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งจาํนวน 

กรณีท่ี 2 มีการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP เท่านั้น โดยผูไ้ดรั้บ
จดัสรร ESOP ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งจาํนวน 

กรณีท่ี 3 มีการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนพร้อมใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
และมีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP โดยกาํหนดให้ผูท่ี้ได้รับ
จดัสรรตามโครงการ ESOP ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งจาํนวนในทุกกรณี 
ทั้งน้ี สามารถแยกกรณียอ่ยไดด้งัน้ี 

               กรณีท่ี 3.1  ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้ง
จาํนวน และใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งจาํนวน 

               กรณีท่ี 3.2  ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้ง
จาํนวน แต่บุคคลอ่ืนเป็นผูใ้ชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งจาํนวน 

              กรณีท่ี 3.3  ผูถื้อหุ้นเดิมไม่ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้ง
จาํนวน โดยผูถื้อหุ้นเดิมอ่ืนใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้เกินสิทธิและไม่มีหุ้นเหลือ 
และบุคคลอ่ืนเป็นผูใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้ ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งจาํนวน 

โดยกาํหนดให้ 

Qa = จาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายแลว้ เดิม 85,000,000 หุน้ 
Qs = จาํนวนหุ้นท่ีเพ่ิมข้ึนจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน85,000,000 

หุน้ 
Qw = จาํนวนหุ้นท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะจัดสรร

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน 85,000,000 หุน้  
Qesop = จาํนวนหุ้นท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรให้แก่

กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัย่อย 
จาํนวน 4,250,000 หุน้ 

 
1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 
สูตรการคาํนวณดา้นการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ = 1 – (Qo / Qn) 
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โดยท่ี 
Qo    =    จาํนวนหุน้ รวมท่ีผูถื้อหุน้จะไดรั้บในแต่ละกรณี ซ่ึงแบ่งเป็นกรณีต่างๆ ดงัน้ี 

Qo กรณีท่ี 1.1 = Qa + Qs + Qw 
Qo กรณีท่ี 1.2 = Qa + Qs 
Qo กรณีท่ี 1.3 = Qa 
Qo กรณีท่ี 2 = Qa 
Qo กรณีท่ี 3.1 = Qa + Qs + Qw 
Qo กรณีท่ี 3.2 = Qa + Qs 
Qo กรณีท่ี 3.3 = Qa 

 
Qn    =    จาํนวนหุน้รวมทั้งหมด ซ่ึงแบ่งเป็นกรณีต่างๆ ดงัน้ี 

Qo กรณีท่ี 1.1 – 1.3 = Qa + Qs + Qw 
Qo กรณีท่ี 2 = Qa + Qesop 
Qo กรณีท่ี 3.1 – 3.3  = Qa + Qs + Qw + Qesop 

 
ผลกระทบ

Control 
Dilution 

กรณี1.1 กรณี1.2 กรณี1.3 กรณี 2  กรณี3.1 กรณี3.2 กรณี3.3 
0.00% 33.33% 66.67% 4.76% 1.64% 34.43% 67.21% 

 
ในกรณีท่ีมีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนพร้อมใบสาํคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุน้เดิม
เท่านั้น โดยผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนทั้งจาํนวน และใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุ้นตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งจาํนวน (กรณีท่ี1.1) ผูถื้อหุ้นเดิมจะไม่ไดรั้บผลกระทบดา้น
การลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) เน่ืองจากเป็นการออกและเสนอขายใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ อยา่งไรกต็าม หากผูถื้อหุน้เดิมไม่ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจาํนวน โดยผูถื้อหุ้นเดิมอ่ืนใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นเกินสิทธิและไม่มี
หุน้เหลือ และบุคคลอ่ืนเป็นผูใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งจาํนวน (กรณีท่ี 1.3) 
จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นเท่ากบัร้อยละ 66.67 และอาจไดรั้บผลกระทบเพ่ิมข้ึน เป็นร้อยละ 
67.21 ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP โดยกาํหนดใหผู้ท่ี้
ไดรั้บจดัสรรตามโครงการ ESOP ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งจาํนวน (กรณีท่ี 3.3) 
 
2. ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกาํไร (Earnings Dilution) 
สูตรการคาํนวณดา้นการลดลงของส่วนแบ่งกาํไร   =  (EPSo - EPSn) / EPSo 
โดยท่ี 
EPSo =   กาํไรสุทธิ / Qo 
 
 



50 
 

               โดย Qo แบ่งออกไดเ้ป็นแต่ละกรณี ดงัน้ี 
Qo กรณีท่ี 1.1 = Qa + Qs + Qw 
Qo กรณีท่ี 1.2 = Qa + Qs 
Qo กรณีท่ี 1.3 = Qa 
Qo กรณีท่ี 2 = Qa 
Qo กรณีท่ี 3.1 = Qa + Qs + Qw 
Qo กรณีท่ี 3.2 = Qa + Qs 
Qo กรณีท่ี 3.3 = Qa 

 
EPSnew = กาํไรสุทธิ / Qn 
              โดย Qn แบ่งออกไดเ้ป็นแต่ละกรณี ดงัน้ี 

Qn กรณีท่ี 1.1 – 1.3 = Qa + Qs + Qw 
Qn กรณีท่ี 2 = Qa + Qesop 
Qn กรณีท่ี 3.1 – 3.3  = Qa + Qs + Qw + Qesop 

                
ในการคาํนวณ ไดแ้ทนท่ีกาํไรสุทธิในสูตรดว้ยกาํไรสุทธิของบริษทัฯ สําหรับปี 2555  ส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ท่ีเท่ากบั 28.21 ลา้นบาท 

 
ในกรณีท่ีมีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนพร้อมใบสาํคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุน้เดิม
เท่านั้น โดยผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนทั้งจาํนวน และใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุ้นตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งจาํนวน (กรณีท่ี1.1) ผูถื้อหุ้นเดิมจะไม่ไดรั้บผลกระทบดา้น
การลดลงของส่วนแบ่งกาํไร (Earnings Dilution) เน่ืองจากเป็นการออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ อยา่งไรกต็าม หากผูถื้อหุ้นเดิมไม่ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจาํนวน โดยผูถื้อหุ้นเดิมอ่ืนใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นเกินสิทธิและไม่มี
หุน้เหลือ และบุคคลอ่ืนเป็นผูใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งจาํนวน (กรณีท่ี 1.3) 
จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นเท่ากบัร้อยละ 66.67 และอาจได้รับผลกระทบเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 
67.21 ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP โดยกาํหนดใหผู้ท่ี้
ไดรั้บจดัสรรตามโครงการ ESOP ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งจาํนวน (กรณีท่ี 3.3) 
 
3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 
สูตรการคาํนวณดา้นการลดลงของราคา =  (Po - Pn) / Po 
 
 

ผลกระทบ 
Earnings 
Dilution 

กรณี1.1 กรณี1.2 กรณี1.3 กรณี 2  กรณี3.1 กรณี3.2 กรณี3.3 
0.00% 33.33% 66.67% 4.76% 1.64% 34.43% 67.21% 
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โดยท่ี 
Pa = ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 7 วนัทาํการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการเม่ือ

วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2556 (วนัท่ี 6 – 8 และ 11-14 กุมภาพนัธ์ 2556) ซ่ึง
เท่ากบั 9.13 บาทต่อหุน้  

Ps = ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ซ่ึงเท่ากบั 4.00 บาทต่อ
หุน้ 

Pw = ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน ซ่ึงเท่ากบั 4.00 บาทต่อหุน้ 

Pesop = ราคาใช้สิทธิซ้ือหุ้นตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายให้แก่
กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อย 
(โครงการ ESOP) ซ่ึงเท่ากบั 4.00 บาทต่อหุน้ 

 
Po   แบ่งออกไดเ้ป็นแต่ละกรณี ดงัน้ี 

Po กรณีท่ี 1.1 = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs) + (Pw x Qw)] / (Qa + Qs + Qw) 
Po กรณีท่ี 1.2 = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs)] / (Qa + Qs) 
Po กรณีท่ี 1.3 = [(Pa x Qa)] / Qa 
Po กรณีท่ี 2 = [(Pa x Qa)] / Qa 
Po กรณีท่ี 3.1 =  [(Pa x Qa) + (Ps x Qs) + (Pw x Qw)] / (Qa + Qs + Qw) 
Po กรณีท่ี 3.2 = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs)] / (Qa + Qs) 
Po กรณีท่ี 3.3 = (Pa x Qa) / Qa 

 
Pn  =  ราคาเฉล่ียต่อหุน้ทั้งหมดภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ

การใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ และ/หรือ ภายหลงัการเสนอขายใบสาํคญั
แสดงสิทธิ ESOP ตามแต่กรณี ดงัน้ี 

Pn กรณีท่ี 1.1 – 1.3 = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs) + (Pw x Qw)] / (Qa + Qs + 
Qw) 

Pn กรณีท่ี 2 = [(Pa x Qa) + (Pesop x Qesop)] / (Qa + Qesop) 
Pn กรณีท่ี 3.1 – 3.3  = [(Pa x Qa) + (Ps x Qs) + (Pw x Qw) + (Pesop x 

Qesop)] / (Qa + Qs + Qw + Qesop) 
            

 
ในกรณีท่ีมีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนพร้อมใบสาํคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุน้เดิม
เท่านั้น โดยผูถื้อหุ้นเดิมไม่ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนทั้งจาํนวนและผูถื้อหุ้นเดิมอ่ืนใชสิ้ทธิ

ผลกระทบ 
Price 

Dilution 

กรณี1.1 กรณี1.2 กรณี1.3 กรณี 2  กรณี3.1 กรณี3.2 กรณี3.3 
0.00% 13.02% 37.46% 2.68% 0.49% 13.45% 37.77% 
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จองซ้ือหุ้นสามญัเกินสิทธิและไม่มีหุ้นเหลือจากการออกและเสนอขายในคร้ังน้ี  และบุคคลอ่ืน
เป็นผูใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นครบถว้นตามใบสําคญัแสดงสิทธิทั้งจาํนวน (กรณีท่ี 1.3) ผูถื้อหุ้นเดิมจะ
ไดรั้บผลกระทบดา้นการลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากบัร้อยละ 37.46 และจะไดรั้บ
ผลกระทบดงักล่าวเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 37.77 ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีการออกและเสนอขายให้แก่
กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทัฯ และ/ หรือบริษทัยอ่ยตามโครงการ ESOP 
และผูท่ี้ไดรั้บจดัสรรตามโครงการ ESOP มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นตามใบสําคญัแสดงสิทธิทั้ง
จาํนวน  (กรณีท่ี 3.3) 

การให้ความช่วยเหลอืจาก
บริษัทในการจัดหาแหล่ง
เงนิทุนแก่กรรมการ ผู้บริหาร 
และ/หรือ พนักงาน และผู้รับ
ช่วงซ้ือหลกัทรัพย์ 

- ไม่มี - 

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคดัค้าน
การเสนอขายใบสําคญัแสดง
สิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นทีเ่สนอขายต่อ
กรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงาน ตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
ที ่ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอ
ขายหลกัทรัพย์ทีอ่อกใหม่ต่อ
กรรมการหรือพนักงาน ฉบับ
ลงวนัที ่15 ธันวาคม 2551 
 

1. ตามขอ้ 9 ของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 32/2551 ฉบบัลงวนัท่ี 15 
ธันวาคม 2551 การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังานตอ้งไดรั้บ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และตอ้งไม่มีผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้น
รวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจาํนวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม ออกเสียง
คดัคา้นการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

 2. ตามขอ้ 12 (3) ของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 32/2551 ฉบบัลงวนัท่ี 15 
ธันวาคม 2551 การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ 
พนกังาน เฉพาะรายใดเกินกวา่ร้อยละหา้ของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีเสนอ
ขายต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนักงานในคร้ังน้ี จะต้องได้รับอนุมัติสําหรับ
กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานดงักล่าวเป็นรายบุคคล และตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุน้รวมกนัเกินกวา่
ร้อยละหา้ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงคดัคา้นมติดงักล่าว 
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ข้อบังคบัของบริษัท เนช่ัน  อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์  จํากดั (มหาชน) 
หมวดที ่4 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
ขอ้ 35.  การประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ให้จดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งสํานกังานใหญ่ของบริษทัฯ หรือจงัหวดั

ใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกาํหนด 
ขอ้ 36.  ให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง การประชุมเช่นว่าน้ีให้เรียกว่า “ประชุมสามญั” การ

ประชุมสามญัดงักล่าวให้จดัให้มีข้ึนภายในส่ี (4) เดือนภายหลงัวนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัฯ การ
ประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนๆ ใหเ้รียกว่า “ประชุมวิสามญั”  คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้
สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจาํนวนหุน้ท่ี
จาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือจาํนวนผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า
หน่ึงในสิบ (1/10) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดเขา้ช่ือกนัทาํหนังสือในฉบบัเดียวกนัร้องขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้โดยในหนงัสือร้องขอนั้นจะตอ้งระบุว่าใหเ้รียกประชุมเพ่ือการใด
ไวใ้หช้ดัเจน คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายใน หน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 37.  ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน
เร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) 
วนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนั
ประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

ขอ้ 38.  ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีจาํนวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่
นอ้ยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนัด
เพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม
เพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) 
วนัก่อน วนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จาํเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 39.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การ
มอบฉนัทะจะตอ้งทาํเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และทาํตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชน
จาํกดักาํหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการกาํหนดไว ้ณ สถานท่ี
ประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม และอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปน้ี 

  ก.จาํนวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่
  ข.ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 
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  ค.คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ขอ้ 40. การประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะ

มีมติให้เปล่ียนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึง
มาประชุม เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมครบถว้นแลว้ ผู ้
ถือหุน้ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด อาจขอให้
ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมได ้
 ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม หรือเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้น
เสนอเพ่ิมเติมไม่เสร็จ และจาํเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมกาํหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะ
ประชุมคร้ังต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการ
ประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนการประชุม ทั้งน้ีให้โฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมใน
หนงัสือพิมพไ์ม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนั
ติดต่อกนั 

ขอ้ 41.  ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่
อาจปฏิบติัหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็น
ประธานในท่ีประชุม 

ขอ้ 42.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนได้เสีย
เป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการ 

ขอ้ 43.  การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็น
อย่างอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะกาํหนดไว  ้หรือในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งได้รับ
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
 การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
 การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทัฯ 
 การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญั การ    

  มอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัฯ หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมี 
  วตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 
 การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
 การเพ่ิมทุนและการลดทุน 
 การออกหุน้กู ้
 การควบบริษทัฯ หรือการเลิกบริษทัฯ  
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 11 

เงื่อนไข  หลกัเกณฑ์ และวธีิปฏิบัต ิ
ในการเข้าร่วมประชุม  การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 
1. กรณเีข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

 ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา   สญัชาติไทย  โปรดแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ  
 บตัรประจาํตวัขา้ราชการ 

 ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติต่างดา้ว  โปรดแสดงบตัรประจาํตวัคนต่างดา้ว หรือ  
      หนงัสือเดินทาง หรือเอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินทางบริเวณสถานท่ีลงทะเบียน 
 กรณีมีการแกไ้ขช่ือ-ช่ือสกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

2.  กรณมีอบฉันทะ  

 ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ  
 โดยเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
 ผูม้อบฉนัทะอาจแสดงความประสงคท่ี์จะออกเสียงลงคะแนนแยกไดใ้นแต่ละวาระของการประชุมวา่ เห็น

ดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียง  โดยกาํหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเพื่อใหผู้รั้บมอบฉนัทะ          
ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะส่งหนงัสือมอบฉนัทะไวต่้อประธานท่ีประชุมและ/หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจาก ประธาน
ก่อนเวลาประชุม โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบขอ้ความท่ีสาํคญั 
ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามกาํกบัไวทุ้กแห่งหนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20  บาท 

เอกสารทีต้่องใช้ในการมอบฉันทะ 
กรณผู้ีมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย : ภาพถ่ายบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ บตัร 
ประจาํตวัขา้ราชการ / ของผูม้อบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติต่างดา้ว : ใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว หรือ หนงัสือ 
เดินทาง หรือเอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินทางของผูม้อบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดย 
ผูม้อบฉนัทะ 
กรณผู้ีมอบฉันทะเป็นนิตบุิคคล : 

 นิติบุคคลสญัชาติไทย : สาํเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีมี
อาํนาจรับรอง ท่ีไดอ้อกใหไ้ม่เกิน  6 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อาํนาจ
ลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้นๆ ภาพถ่ายประจาํตวัประชาชน หรือ บตัรประจาํตวั
ขา้ราชการ ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดย
กรรมการดงักล่าว 

 นิติบุคคลสัญชาติต่างดา้ว : ผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลจะตอ้งลงลายมือช่ือ พร้อม
ประทบัตราบริษทัในหนงัสือมอบฉันทะตนเองต่อหนา้พนกังานรับรองเอกสาร หรือ
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หน่วยงานซ่ึงมีอาํนาจหนา้ท่ีคลา้ยคลึงกนัตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลงั
จากการลงนามดงักล่าวแลว้ให้นาํหนงัสือมอบฉันทะฉบบันั้นให้เจา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจ
ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจา้หน้าท่ีผูไ้ดรั้บมอบหมายให้ทาํการ
แทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซ่ึงสามารถให้การรับรองท่ีสมบูรณ์ตามแบบของ
กฎหมาย 

 กรณีการใช้พิมพล์ายน้ิวมือแทนการลงลายมือช่ือให้พิมพล์ายน้ิวหัวแม่มือซ้ายและ
เขียนขอ้ความกาํกบัไวว้่า “ลายพิมพห์ัวแม่มือซ้ายของ ...............” และตอ้งมีพยาน      
2  คน รับรองว่าเป็นลายพิมพน้ิ์วมืออนัแทจ้ริงของผูน้ั้น และตอ้งพิมพล์ายน้ิวมือต่อ
หน้าพยาน ซ่ึงพยานต้องลงลายมือช่ือรับรองและต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการของพยานลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้งแนบ
ไปพร้อมกนัดว้ย 

 ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น  ถา้ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ย
ตนเอง ผูถื้อหุน้อาจเลือกมอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อ
หุ้นเป็นผูรั้บมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ คนใด 
คนหน่ึงเป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนนแทนได ้ 

 ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผูรั้บมอบฉันทะ โปรดส่ง
หนงัสือมอบฉันทะท่ีไดจ้ดัทาํข้ึน และลงนามครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์กล่าวขา้งตน้
ไปยงัสํานักเลขานุการบริษทัฯ พร้อมเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยส่งถึงบริษทัฯ 
ล่วงหนา้ก่อนการประชุมอยา่งนอ้ย  1  วนั  

 ทั้ งน้ี ผู ้รับมอบฉันทะท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจําตัว
ประชาชน/บตัรประจาํตวัขา้ราชการ /หนงัสือเดินทาง (สําหรับชาวต่างประเทศ) ของ
ผูรั้บมอบฉนัทะเพื่อลงทะเบียน 

 
3.  กรณผู้ีถอืหุ้นถงึแก่กรรม : ใหผู้จ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุม
แทนโดยจะตอ้งมีเอกสารคาํสัง่ศาลแต่งตั้งใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดก ซ่ึงลงนามรับรองโดยผูมี้อาํนาจ อายไุม่เกิน 6 เดือน 
ก่อนวนัประชุมมาแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 
 
4.  กรณผู้ีถอืหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ใหบิ้ดา-มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะ
ใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งนาํสาํเนาทะเบียนบา้นของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 
 
5.  กรณผู้ีถอืหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ใหผู้อ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสารคาํสัง่ศาลแต่งตั้งใหเ้ป็นผูอ้นุบาลหรือผู ้
พิทกัษ ์ซ่ึงลงนามรับรองโดยผูมี้อาํนาจ อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมมาแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 
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การลงทะเบยีน 
 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง หรือ 

ตั้งแต่เวลา  13.00 น. เป็นตน้ไป 
 
การออกเสียงลงคะแนน   

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาํโดยเปิดเผย โดยใหน้บัหุน้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

- ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

- ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และหรือขอ้บงัคบับริษทัฯ กาํหนด ไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ กใ็ห้

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดนั้น โดยประธานในท่ีประชุมจะตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในท่ี

ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

- การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ หรือแต่งตั้ง

กรรมการเขา้ใหม่  บริษทัฯ กาํหนดใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการหรือ

แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนน ตามท่ีผูม้อบ
ฉนัทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 12 

ประวตัิโดยสังเขปของกรรมการอสิระทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
 

ช่ือ : นาย สมศักดิ์  เชียร์  จิระนคร                                  
อายุ : 69 ปี 
ทีอ่ยู่ : 52/94  ถนนสุขมุวิท ซอย  3   อาคารทาวเวอร์พาร์ค ชั้น  18 C 
  เขตวฒันา  กรุงเทพฯ  10110 
การศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์และการบริหารอุตสาหกรรม  
  University of Wisconsin - USA    
 : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์,University of Wisconsin - USA    
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 : บทบาทหนา้ท่ีและทกัษะของการเป็นกรรมการบริษทั (DCP) รุ่นท่ี 101 
 : บทบาทหนา้ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ รุ่นท่ี 23 
ประวตักิารทาํงาน  
 : 2543 – ปัจจุบนั       กรรมการผูจ้ดัการ 
   บริษทั เร็บบิท เอเชีย จาํกดั 

               2545 – ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ 
                                                                     บริษทั เอน็เนอร์ยี ่คอนโทรล จาํกดั 
                      2548 – ปัจจุบนั       กรรมการผูจ้ดัการ 
   บริษทั พี.อาร์.เอส.เอส จาํกดั 
               2551– ปัจจุบนั       กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
 
ประเภทกรรมการในปัจจุบนั : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
จํานวนหุ้นทีถ่อืครอง ณ วนัที ่ 28 ธันวาคม 2555 
 : ไม่ไดถื้อหุน้บริษทั 
 
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมในคร้ังนี ้
    : ไม่มี (ยกเวน้วาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ) 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 12 

ประวตัิโดยสังเขปของกรรมการอสิระทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ประเภทความสัมพนัธ์ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

การเป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร / ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของ
บริษทั/ บริษทัย่อย 

-ไม่มี- 

การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนีก้บับริษทั / บริษทั
ใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม / หรือนิติบุคคลทีอ่าจมี
ความขดัแย้ง ในปัจจุบนัในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 
1.  เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ 

-ไม่มี- 

2.  เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ  -ไม่มี- 
3.  มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผล   
ทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ 

-ไม่มี- 

 
จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี  2555 

จํานวนปีทีเ่คยดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการ 

จํานวนคร้ังทีเ่ข้าประชุมในปี  2555 

ถงึส้ิน 31 ธันวาคม  2555 คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ สามัญผู้ถอืหุ้น วสิามัญผู้ถอืหุ้น 
4  ปี 7/8 4/4 1 - 

 
การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกจิการอืน่  

 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ 

การดาํรงตาํแหน่ง
ในกจิการทีไ่ม่ใช่
บริษทัจดทะเบยีน 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีม่ี 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

จํานวน ตาํแหน่ง/ช่ือบริษทั จํานวน จํานวน ตาํแหน่ง/ช่ือบริษทั 
- - 3 - - 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 
         (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  

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

 
 เขียนท่ี     
 Written at 
 

                                วนัท่ี     เดือน    พ.ศ.   
                                 Date   Month   Year 

(1)   ข้าพเจ้า.        สญัชาติ.                                         
I/We               nationality       

            อยู่บ้านเลขท่ี.                         
Address          

              
(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั เนชัน่ อินเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

being a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited  
 
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม__________________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                         เสียง ดงันี ้
holding the total amount of        shares and have the rights to vote equal to                                          votes as follows: 
  หุ้นสามญั______________________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                        เสียง  
      ordinary share          shares  and have the right to vote equal to                                         votes 

 หุ้นบริุมสิทธิ____________________________________หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                   เสียง 
      preference share                             shares  and have the right to vote equal to                                         votes 

 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทักไ็ด ้โดยมปีระวตัติามเอกสารแนบ) 

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

 

1.  ชือ่         นายสมศกัดิ ์  เชยีร ์  จริะนคร                      อายุ    69   ปี อยูบ่า้นเลขที ่  52/94  อาคารทาวเวอรพ์ารค์ ชัน้ 18 ซ ี          
Name Mr.Somsak  Cheer  Chiranakhon, Independent Director,  Age   67 years, residing at 52/94, Tower Park Bldg.,Floor 18C   
ถนน                         สขุมุวทิซอย 3  ตาํบล/แขวง     วฒันา    อาํเภอ/เขต   วฒันา             
Road                        Sukhumvit Soi 3   Tambol/Khwaeng  Wattana  Amphur/Khet  Wattana 
จงัหวดั    กรงุเทพ    หรือ 
Province  Bangkok        or 

2.  ชือ่          อายุ          ปี อยูบ่า้นเลขที ่                                       
Name                                 Age        years, residing at      
ถนน         ตาํบล/แขวง          อาํเภอ/เขต                     
Road       Tambol/Khwaeng      Amphur/Khet   
จงัหวดั           รหสัไปรษณยี ์             หรือ 
Province    Postal Code        or 

 
คนใดคนหน่ึงเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้   เพือ่เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผู้

ถอืหุน้ประจําปี 2556  ในวนัที ่23 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม เอ ชัน้ 27 อาคารทซีไีอเอฟ เลขที ่1858/118-119 ถนน 
บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

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)  ข้าพเจ้าได้มอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี.้- 

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

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกประการตามท่ีเหน็สมควร หรือ 
(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate 

in all respects,  or 

     (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
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วาระที่   1       รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2555 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 24 เมษายน 2555 
Agenda 1        To Acknowledge the minutes of the Annual General Meeting of Shareholder 2012 held on April 24, 2012 
     เหน็ด้วย   เสียง    ไมเ่หน็ด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
                         Approve  votes        Disapprove   votes     Abstain                votes                    

วาระที่   2 พจิารณาอนุมัตแิละรับรองผลการดาํเนินงาน และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สาํหรับปี 2555 
Agenda 2      To consider and approve the Company’s operating results and report by the company’s Board of Directors for 

the year 2012 
    เหน็ด้วย   เสียง    ไมเ่หน็ด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
          Approve  votes            Disapprove   votes       Abstain                votes                    

วาระที่  3 พจิารณาและอนุมัตแิละรับรองงบการเงนิประจาํปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
Agenda 3      To consider and approve the Company’s audited Balance Sheet Profit & Loss Statement for the year ended 

December 31, 2012 
    เหน็ด้วย   เสียง    ไมเ่หน็ด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
          Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                    votes                    

วาระที่  4 พจิารณาอนุมัตจ่ิายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555และกาํไรสะสม 
Agenda 4      To approve of dividends for business operations for the year ending December 31, 2012 and Retained 

Earnings  
 เหน็ด้วย   เสียง    ไมเ่หน็ด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 

         Approve votes        Disapprove   votes  Abstain              votes 

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

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

 เหน็ด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการรายบคุคล ดงันี ้
 Approve the election of the individual directors as follows: 
   5.1 ช่ือกรรมการ  : นางสาวมธัยา โอสถานนท์ 
 Name of Director : Ms. Mathaya Osathanond  
      เหน็ด้วย   เสียง    ไมเ่หน็ด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
            Approve  votes        Disapprove   votes       Abstain                votes 
 
   5.2 ช่ือกรรมการ  :  นายพนา  จนัทรวิโรจน์  
 Name of Director : Mr. Pana   Janviroj 
      เหน็ด้วย   เสียง    ไมเ่หน็ด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
            Approve  votes        Disapprove   votes       Abstain                votes 
    
   5.3 ช่ือกรรมการ  : นางสาวศนัธยา กิตติโกวิท 
 Name of Director : Ms. Santhaya Kitikowit 
      เหน็ด้วย   เสียง    ไมเ่หน็ด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
            Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                               votes 

วาระที่   6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจาํปี 2556 
Agenda 6       To consider the remuneration of director for the year 2013 

 เหน็ด้วย   เสียง    ไมเ่หน็ด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
         Approve votes       Disapprove   votes Abstain              votes 
 

วาระที่   7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาํปี 2556 
Agenda 7      To consider and approve the appointment of Company’s auditors and the determination of audit fee for the  
 Year 2013 

 เหน็ด้วย   เสียง    ไมเ่หน็ด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
         Approve votes        Disapprove   votes Abstain              votes 
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วาระที่  8  พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯจาํนวนไม่เกนิ 

85,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถอืหุ้นเดมิของบริษัทฯ ที่จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุที่เสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้น
เดมิตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) 

Agenda 8 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) 

      เหน็ด้วย   เสียง    ไมเ่หน็ด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
                 Approve  votes        Disapprove   votes       Abstain                votes 
 
วาระที่  9  พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ จาํนวนไม่เกนิ 4,250,000 

หน่วย แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย 
Agenda 9 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 

      เหน็ด้วย   เสียง    ไมเ่หน็ด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
                 Approve  votes        Disapprove   votes       Abstain                votes 
 

วาระที่  10  พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 174,250,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดมิจาํนวน 
85,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 259,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาํนวน 
174,250,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

Agenda 10 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 

      เหน็ด้วย   เสียง    ไมเ่หน็ด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
                Approve  votes        Disapprove   votes       Abstain                votes 
 

วาระที่  11  พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
Agenda 11 To consider and approve an allocation of the newly issued shares of the Company 
      เหน็ด้วย   เสียง    ไมเ่หน็ด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
                 Approve  votes        Disapprove   votes       Abstain                votes 
 

วาระที่  12  พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 12 To consider other matters (if there are any) 
      เหน็ด้วย   เสียง    ไมเ่หน็ด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
                 Approve  votes        Disapprove   votes       Abstain                votes 
 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่ การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้อง
และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการ
พิจารณาเลือกลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเทจ็จริงประการใด ให้
ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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. 



63 
 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีมีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ
ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

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. 

ลงช่ือ...................................................................ผู้มอบฉนัทะ 
(...................................................................) 

Signed               Appointer 
 
ลงช่ือ...................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (....................................................................) 
Signed                                                                Proxy 

หมายเหต ุ
1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้

ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2.    ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีระบไุว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นน้อยกวา่จํานวนท่ีระบไุว้ในข้อ (2) ก็ได้ 
3. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
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. 
 








