
บรษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ:

1. เปดรับลงทะเบียน เวลา 13.00 น.

2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน   โปรดนำแบบฟอรมการลงทะเบียนมาในวันประชุม

3. บรษัทฯ ขอแจง  "งดแจกของวางและของชำรวย ในงานประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563"

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.

ณ หองประชุมชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร บี

เลขที่ 123 ถนนวภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 
Nation International Edutainment Public Company Limited 

 
วันที ่1 มิถุนำยน 2563 

 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 
เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น  
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562  
 2. รำยงำนประจ ำปี 2562 แบบ QR Code 

3. นิยำมกรรมกำรอิสระ 
4. บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำกรรมกำร 
6. ประวัติของบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
 แทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ 
7. รำยละเอียดเก่ียวกับผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2563 
8. ข้อบังคับของบริษัท หมวดท่ี 4 กำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
9. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ ในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
10. ประวัติโดยสังเขปของกรรมกำรอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
11. หนังสือมอบฉันทะ 
12. มำตรกำรและแนวปฏิบัติในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ 
       ไวรัสโคโรนำ 2019 
13. แบบฟอร์มกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม (ที่ต้องน ำมำในวันประชุม) 
14.  แผนที่แสดงสถำนที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ด้วยคณะกรรมกำรของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้
เรียกประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ในวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 39 อำคำรซันทำว
เวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และสืบเน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 เพื่อเป็นกำรตอบสนองมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อโรค และเพื่อควำม
ปลอดภัยในสุขภำพของท่ำนเองและส่วนรวม บริษัทใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำมอบฉันทะให้กับกรรมกำรอิสระของบริษัท
เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมแทนกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง ส ำหรับระเบียบวำระกำรประชุม มีดังน้ี 
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ได้จัดขึ้นในวันที่ 22 เมษำยน 2562 ได้

จัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภำยใน 14 วันนับแต่วัน
ประชุมฯ ตำมที่กฎหมำยก ำหนดแล้ว นอกจำกน้ี บริษัทฯ ได้เผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ 
www.nine.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทรำบรำยงำนกำรประชุมฯ และสำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องได้ภำยในเวลำที่
เหมำะสม ซึ่งไม่ปรำกฏว่ำมีผู้ใดคัดค้ำนหรือขอแก้ไขแต่อย่ำงใด โดยมีส ำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวปรำกฏตำมสิ่งที่ส่ง
มำด้วย 1 
  ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ รำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
ได้บันทึกถูกต้องตำมควำมเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 พิจำรณำอนุมัติ
กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว 
 
วาระที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ ส าหรับปี 2562   
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และรำยงำนคณะกรรมกำรของบริษัทฯ 
ส ำหรับปี 2562 ปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจ ำปี 2562 ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2  
  ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ได้พิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ และรำยงำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ ส ำหรับปี 2562 ให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 
รับทรำบ 
 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ได้ผ่ำนการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 2  

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ได้พิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 พิจำรณำและอนุมัติงบกำรเงินประจ ำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต และผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่  6  ก ำหนดไว้ว่ำ “ห้ำมมิให้ประกำศอนุญำต
จ่ำยเงินปันผล นอกจำกโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมกำร กรณีที่มีกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล   
คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งครำวได้ เม่ือปรำกฏแก่กรรมกำรว่ำ  บริษัทฯ มีก ำไร
พอสมควรที่จะกระท ำเช่นน้ันได้  และเม่ือได้จ่ำยเงินปันผลแล้วให้รำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมผู้ถือหุ้น
ครำวต่อไป”  นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ คือไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของก ำไรสุทธิ (ตำมงบกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ)  
หลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล ส ำรองตำมกฎหมำย และส ำรองอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเหมำะสม   
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นอกจำกน้ี ตำมมำตรำ 115 ของพระรำชบัญญัติมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ได้ก ำหนดว่ำ 
กำรจ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินก ำไร จะกระท ำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดที่ขำดทุนสะสมอยู่ ห้ำมมิให้
จ่ำยเงินปันผล  

 
ความเห็นคณะกรรมการ : ตำมมำตรำ 115 ของพระรำชบัญญัติมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

ได้ก ำหนดว่ำ กำรจ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอ่ืนนอกจำกเงินก ำไร จะกระท ำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดที่ขำดทุนสะสม
อยู่ ห้ำมมิให้จ่ำยเงินปันผล ซึ่งจำกงบกำรเงินประจ ำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชี
แล้ว ปรำกฏว่ำงบกำรเงินเฉพำะบริษัทมีผลขำดทุนส ำหรับรอบกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 คณะกรรมกำรของบริษัทฯ จึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 พิจำรณำอนุมัติงดกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่  18 ก ำหนดว่ำในกำรประชุมสำมัญประจ ำปี      
ทุกครั้ง กรรมกำรจะต้องออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อย 1 ใน 3 โดยอัตรำ  ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจ ำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน  3  ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมกำรทั้งสิ้น 7 ท่ำน (อยู่ระหว่ำงกำรสรรหำเพื่อ
แต่งตั้งให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งแทนกรรมกำรที่ลำออก 1 ต ำแหน่ง) โดยในป ี2563 มีกรรมกำรที่ออกตำมวำระจ ำนวน 2 รำย ดังน้ี 

1) นำงศุภรำนันท์ ตันวิรัช  กรรมกำรอิสระ และ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2) นำยสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่          กรรมกำรอิสระ และ กรรมกำรตรวจสอบ 
นอกจำกน้ี บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ำมีคุณสมบัติ

เหมำะสม เพื่อรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 ถึงวันที่ 24 มกรำคม 2563 ผ่ำนทำง
เว็บไซต์ของ บริษัทฯ ผลปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร    

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมกำรบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมกำรผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจำรณำถึง
คุณสมบัติที่เหมำะสมและผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองของกรรมกำรซึ่งประกอบด้วย ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญ 
รวมถึงผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรที่ผ่ำนมำ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่ำกรรมกำรทั้ง 2 ต ำแหน่ง ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้ำที่ตำม
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและเป็นไปตำมกรอบกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  ทั้งน้ีบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมกำร
อิสระสำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ เก่ียวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือ
หุ้นประจ ำปี 2563 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรที่ครบวำระในครำวน้ีกลับเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระในครำวน้ี 2 
ท่ำน ดังน้ี 

1) นำงศุภรำนันท์ ตันวิรัช  กรรมกำรอิสระ และ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2) นำยสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่          กรรมกำรอิสระ และ กรรมกำรตรวจสอบ 
            (รำยละเอียดปรำกฏตำมส่ิงที่ส่งมำด้วย 6) 
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วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2563 
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการ  :  คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีควำมเห็นว่ำกำร

สรรหำกรรมกำรและกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรับกิจกำรเป็นเรื่องส ำคัญ บริษัทฯ มีนโยบำยก ำหนดให้
คณะกรรมกำรของบริษัทฯ เป็นผู้ท ำหน้ำที่พิจำรณำกลั่นกรองกำรสรรหำกรรมกำรและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเอง 
ซึ่งคณะกรรมกำรได้พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยมีเกณฑ์กำรพิจำรณำกลั่นกรองอย่ำงละเอียด ถึงควำมเหมำะสม
ประกำรต่ำงๆ โดยเปรียบเทียบจำกอุตสำหกรรมประเภทเดียวกัน และค่ำตอบแทนถัวเฉลี่ยตำมขนำดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน 
รวมถึงพิจำรณำจำกกำรขยำยตัวทำงธุรกิจ และกำรเติบโตทำงผลก ำไรของบริษัทฯ ประกอบกำรพิจำรณำ   

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  บริษัทฯ พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 โดยให้จ่าย
ค่าตอบแทนให้กับประธานกรรมการบริษัท ในอัตราเดียวกับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับ
ค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และก าหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมกำรของบริษัทฯ พิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือ
หุ้นประจ ำปี 2563 พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทฯ ประจ ำปี 2563 เป็นแบบรำยไตรมำส โดยไม่มี
ค่ำตอบแทนในรูปแบบอ่ืน และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด โดยมีอัตรำค่ำตอบแทนเป็นไปตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฎดังน้ี 

   
ต าแหน่ง อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน 

 
ปี 2563 (ปีที่เสนอ) (บาท) ปี 2562 (บาท) 

ประธำนกรรมกำร 400,000 400,000 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 400,000 400,000 
กรรมกำรตรวจสอบ 300,000 300,000 
กรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำร 200,000 200,000 

กรรมกำรบริหำร 200,000 200,000 
 
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยกำรพิจำรณำและเสนอแนะของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 พิจำรณำอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำกบริษัท 
ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2563 ของบริษัทฯ ดังน้ี 

1. นำยศุภชัย ปัญญำวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3930 เป็นผู้ลงลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริษัทฯ 
ในปี 2563 เป็นปีท่ี 1 หรือ 

2. นำงสำวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5874 หรือ 
3. นำยณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5730 
ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีข้ำงต้นปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 7 
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ทั้งน้ี ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่ำนไม่มีควำมสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหำร/ ผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด จึงมีควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็น
ต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และมีผลกำรปฏิบัติงำนที่ดีเป็นที่น่ำพอใจ รวมถึงมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลำด
หลักทรัพย์ฯ  

 
 นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยกำรเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่

ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 พิจำรณำอนุมัติค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 4 บริษัท 
เป็นเงิน 1,500,000.- บำท  

 ส ำหรับค่ำบริกำรอื่น บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีกำรรับบริกำรอื่นจำกส ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี
สังกัด บุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีและส ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมกำรของบริษัทฯ และคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำกลั่นกรอง
กำรเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนก ำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำป ี
2563 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ส ำหรับปี 2563 และก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับปี 2563 ตำมที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น  
(รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 7)   
 
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 
จึงขอเรียนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวข้ำงต้นโดยพร้อมเพรียงกัน  ผู้ถือหุ้น

ท่ำนใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมำเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในกำรประชุมครั้งน้ี  โปรดกรอกข้อควำมและ 
ลงลำยมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตำมแนบ และน ำมำมอบต่อประธำนกรรมกำรหรือเลขำนุกำรบริษัทฯ ก่อนเริ่มกำรประชุม 

 
 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
  
  
 
 นำยพนำ จันทรวิโรจน์ 
  ประธำนกรรมกำร 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
ของ 

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
เวลาและสถานที่  
 ประชุมเม่ือวันที่ 22 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 ห้อง B อำคำรอินเตอร์ลิงค์ ทำวเวอร์ (อำคำร
เนชั่นเดิม) ถนนเทพรัตน แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260 
 

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 
1. นำยพนำ จันทรวิโรจน์   ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
2. นำยวรพจน์ จรรย์โกมล   กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำนกำรเงิน 
3. นำงศุภรำนันท์ ตันวิรัช   กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
4. นำยพันธ์วริศ มำตย์เมือง  กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
5. นำยสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี ่  กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
6. นำยสมชำย  มีเสน   กรรมกำร 
7. นำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร  กรรมกำร 
รวมแล้วมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม และไม่มีคณะกรรมกำร
ชุดย่อยอ่ืน 
 

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม  
1. นำงสำวฐิติกำนต์ ธนำโอฬำร  ผู้อ ำนวยกำร-พัฒนำธุรกิจ 
2. นำงเธียรธำรำ เดชจ ำเริญ  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร-ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
3. นำงสำวณัฐชำนันท์ เจริญภัทรเกียรติ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร-ฝ่ำยกำรตลำดและขำย 
 

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 
1. นำงสำวมำริษำ ธรำธรบรรพกุล  ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 5752 
 
 

ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่าง ๆ  
1. นำยไกรสร  มีสมงำม    บริษัท เภำ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิซ จ ำกัด 

 
ก่อนเริ่มกำรประชุมตำมก ำหนดวำระ  บริษัทฯ ชี้แจงแนวปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ  บริษัทฯ 

เก่ียวกับกำรดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน ซึ่งในกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งน้ี บริษัทฯ มีแนว
ปฏิบัติดังน้ี 
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1. เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและเสนอวำระประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี 2562 ครั้งน้ี โดยเสนอชื่อผ่ำนคณะกรรมกำร ก่อนวันประชุมสำมัญประจ ำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ที่ www.nine.co.th และน ำส่งรำยละเอียดได้ทำงไปรษณีย์ถึงประธำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่  12 
พฤศจิกำยน 2561 ถึงวันที่ 25 มกรำคม 2562 

ปรำกฏว่ำ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดเสนอเพิ่ม
วำระประชุม 

 

2. เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งค ำถำมล่วงหน้ำส ำหรับกำรประชุมสำมัญประจ ำปีผู้ถือหุ้นผ่ำนทำงเว็บไซต์ 
www.nine.co.th หรือทำงโทรสำร 0-2091-5928 ตั้งแต่วันที่ 22 มีนำคม 2562 ถึงวันที่ 5 เมษำยน 2562 เพื่อให้คณะกรรมกำร
และฝ่ำยบริหำรได้รวบรวมเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอค ำถำมล่วงหน้ำเข้ำมำแต่อย่ำงใด 
 

3.  บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ สำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระเป็นผู้รับ
มอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ กรรมกำรอิสระที่บริษัทฯ มอบหมำยให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งน้ี คือ นำงศุภ
รำนันท์ ตันวิรัช ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ ซึ่งประวัติโดยสังเขป ปรำกฎตำมเอกสำรแนบในหนังสือ
เชิญประชุม 

 

4. ระเบียบวิธีลงคะแนนเสียงในกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 4 “กำร
ประชุมผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่ข้อ 40 ข้อ 42 และข้อ 43 ซึ่งได้แนบในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำแล้ว ดังน้ี 

ข้อ 40 “กำรประชุมให้เป็นไปตำมล ำดับระเบียบวำระที่ก ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้
เปล่ียนล ำดับระเบียบวำระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม” 

ข้อ 42 “ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสีย
เป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน นอกจำกกำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำร” 

ข้อ 43 “กำรออกเสียงลงมติใดๆ หรือกำรอนุมัติกิจกำรใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับควำมเห็นชอบด้วย
คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้น ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่นในข้อบังคับน้ี 
หรือกรณีอื่นตำมท่ีกฎหมำยจะก ำหนดไว้” 
 

ส ำหรับกำรออกเสียงลงคะแนนแต่ละวำระ ถ้ำไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดคัดค้ำนหรือเห็นเป็นอย่ำงอื่น ให้ถือว่ำที่ประชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองตำมที่ประธำนเสนอ แต่ถ้ำวำระใดมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยกมือเพื่อแสดง
ควำมประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่ำว โดยใช้วิธีลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้
แจกให้ท่ำนผู้ถือหุ้นเม่ือลงทะเบียนก่อนเข้ำห้องประชุม โดยกำรท ำเครื่องหมำยลงในบัตรลงคะแนนให้ตรงตำมวำระพร้อมลง
นำมก ำกับในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง จำกน้ันเจ้ำหน้ำที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อน ำไปตรวจนับและรวบรวมคะแนน 
ทั้งน้ี ให้หมำยรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยกำรมอบฉันทะ โดยประธำนจะประกำศให้ทรำบในแต่ละ
วำระ ทั้งน้ี ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือหน่ึงหุ้นเท่ำกับหน่ึงเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตร
ลงคะแนนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ จะนับเป็นส่วนหน่ึงของคะแนนเสียงเห็นด้วย   
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วิธีปฏิบัติดังกล่ำวใช้ส ำหรับทุกวำระ ยกเว้นวำระที่ 5 เรื่องกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ 
จะให้ท่ีประชุมใช้วิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ เพื่อควำมโปร่งใส
และสอดคล้องกับนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
 

5. กำรลงคะแนนที่ถือว่ำเป็นโมฆะ และเป็นบัตรเสียและบริษัทฯ จะนับคะแนนเป็นกำรงดออกเสียงดังน้ี 
1) บัตรลงคะแนนที่มีกำรท ำเครื่องหมำยเกินกว่ำหน่ึงช่อง 
2) บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้ท ำเครื่องหมำยใดๆ หรือไม่ลงชื่อ 
3) บัตรลงคะแนนที่มีกำรออกเสียงโดยแสดงเจตนำขัดกัน หรือไม่ได้แสดงเจตนำใด ๆ 
4) บัตรลงคะแนนที่มีกำรขีดฆ่ำและไม่มีกำรลงลำยมือชื่อก ำกับ 

 

เริ่มการประชุม 
นำยพนำ จันทรวิโรจน์ ประธำนกรรมกำร ท ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุม กล่ำวเปิดกำรประชุม และขอให้นำย  

อำชวินท์ สุกสี และนำงสำวศุภวรรณ วรำภรณ์ โต๋ห์ เป็นผู้ด ำเนินกำรประชุมตำมวำระกำรประชุม โดยแถลงต่อที่ประชุมว่ำ 
จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยแล้วท้ังหมดของบริษัทมีจ ำนวนทั้งส้ิน 365,549,286 หุน้ มีผู้ถือหุ้นมำประชุมดังน้ี 

ผู้ถือหุ้นที่มำร่วมประชุมด้วยตนเอง 17 รำย นับจ ำนวนหุ้นได้ 19,567,209 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.35 ของหุ้นที่
จ ำหน่ำยแล้วท้ังหมด และผู้ถือหุ้นที่มำร่วมประชุมโดยกำรมอบฉันทะ 14 รำย นับจ ำนวนหุ้นได้ 296,791,393 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 81.19 ของหุ้นที่จ ำหน่ำยแล้วท้ังหมด 

รวมผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 รำย นับจ ำนวนหุ้นได้ 316,358,602 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.54 ของหุ้นที่
จ ำหน่ำยแล้วท้ังหมด 

ครบเป็นองค์ประชุมตำมข้อบังคับของบริษัทฯ 
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 
 ประธำน มอบหมำยให้ ผู้ด ำเนินกำรประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เลขำนุกำรบริษัทได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุม
วิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ที่ได้จัดขึ้นในวันที่ 30 ตุลำคม 2561 และคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำถู กต้อง
เป็นไปตำมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอน ำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ดังมีรำยละเอียดปรำกฎตำมเอกสำรแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุมท่ีบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น 
 

 ประธำน เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น 
 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงควำมเห็นเพิ่มเติมประธำนจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจำรณำออกเสียงลงคะแนนในวำระที่ 1 
พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 30 ตุลำคม 2561 
  

ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 30 
ตุลำคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
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เห็นด้วย จ ำนวน 316,358,602 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 
งดออกเสียง จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 
บัตรเสีย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

 
วาระที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ ส าหรับปี 2561 

ประธำน มอบหมำยให้ ผู้ด ำเนินกำรประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทฯ ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทฯ และรำยงำนคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2561 ดังมีรำยละเอียดปรำกฏในรำยงำน
ประจ ำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่ำนผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม  

อย่ำงไรก็ตำม ผู้ถือหุ้นสำมำรถศึกษำเพิ่มเติมบทวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินโดยละเอียดใน
รำยงำนประจ ำปี 2561 และกำรชี้แจงในค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) และในแบบรำยงำนเปิดเผย
ข้อมูลประจ ำปี หรือแบบ 56-1 ที่ได้น ำส่งต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ และได้แสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว 

 

คุณวรพจน์ จรรย์โกมล ประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำนกำรเงิน สรุปกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรส ำคัญ และผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2561 ดังน้ี 

• 2 เมษำยน 2561: บริษัทฯ มีมติเข้ำซื้อหุ้นบจก. วันเวิลด์ มีเดีย (OWM) จ ำนวน 10 ล้ำนหุ้น ในจ ำนวนเงิน 10 ล้ำน
บำท โดยมีสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพื่อด ำเนินธุรกิจหนังสือแจกฟรี (Free Sheet) และออนไลน์แพลตฟอร์ม 

• 30 กันยำยน 2561: หนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun ได้ปรับแผนกำรตลำดจำกสิ่งพิมพ์เป็นดิจิทัล และหยุด
กำรให้สิทธ์ิกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำยในรูปแบบสิ่งพิมพ์ จึงส่งผลให้หน่วยธุรกิจ (Business Unit) ที่รับผิดชอบ และหน่วยงำน
สนับสนุนในงำนดังกล่ำว จ ำเป็นต้องปิดกำรด ำเนินงำนไปด้วย 

• 1 พฤศจิกำยน 2561: บริษัทฯ จดทะเบียนเปล่ียนแปลงย้ำยส ำนักงำนที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่และบริษัทย่อยจำกอำคำร
อินเตอร์ลิงค์ ถนนเทพรัตน เขตบำงนำ กรุงเทพ เป็นอำคำรเล้ำเป้งง้วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภำวดีรังสิต เขตจตุจักร 
กรุงเทพ  

• 29 พฤศจิกำยน 2561: บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียน จำกเดิมจ ำนวน 259,250,000 
บำท เป็น 390,549,286 บำท และมีทุนช ำระแล้วจำกเดิมจ ำนวน 170,049,286 บำท เป็น 365,549,286 บำท อันเน่ืองมำจำกกำร
เพิ่มทุนแบบก ำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) และ
ด ำเนินกำรจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์เรียบร้อยแล้ว 

• บริษัทฯ ได้เปิดตัวเว็บไซต์ Nejavu.com ซึ่งเป็นรูปแบบ Social-Commerce โดยได้มีกำร Soft Launch ในงำน
สัปดำห์หนังสือแห่งชำติ ครั้งที่ 47 ระหว่ำงวันที่ 28 มีนำคม - 7 เมษำยน 2562 และคำดว่ำจะมีกำรเปิดตัวอย่ำงเป็นทำงกำร
ภำยในเดือนเมษำยน 2562 ที่จะถึงน้ี 

 
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ตำมงบกำรเงินรวมส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกขำดทุนสุทธิ 168.95 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุ
หลัก ดังน้ี  
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1)  ในปี 2561 รำยได้รวมของบริษัทฯ อยู่ที่ 102.72 ล้ำนบำท ลดลง 55.56 ลบ. เม่ือเทียบกับปี 2560 ซึ่งรำยได้หลัก
มำจำกธุรกิจหนังสือกำร์ตูน (NGE) ธุรกิจหนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun (NI) และธุรกิจพ๊อตเก็ตบุคส์ (NB) ตำมล ำดับ 

2)  กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนในกำรขำยและบริกำรสูงถึง 116% ของรำยได้รวม โดยมำจำกต้นทุนกำรพิมพ์ของ Rabbit 
Today, ต้นทุนกำรผลิตสื่อ New Media และต้นทุนกำรพิมพ์หนังสือตำมล ำดับ ประกอบกับบริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
และบริหำรที่สูงมำก ซึ่งเกิดจำกกำรตั้งหน้ีสงสัยจะสูญและด้อยค่ำของสินทรัพย์ จ ำนวน 56.17 ล้ำนบำท   

 
ทั้งน้ี ภำยหลังจำกเพิ่มทุนท ำให้ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 448.27 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 

จ ำนวน 321.24 ล้ำนบำท มีหน้ีสินรวม 74.51 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 จ ำนวน 46.79 ล้ำนบำท และส่วนของผู้ถือหุ้น 
373.76 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 จ ำนวน 274.44 ล้ำนบำท  

 
ส ำหรับกระแสเงินสดปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นต้นงวด รวมจ ำนวน 196 ล้ำน

บำท มีผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 40.39 ล้ำนบำท โดยในวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2561 บริษัทฯ มีกำรเพิ่มทุนช ำระ
แล้ว หลังจำกหักค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องกับกำรเพิ่มทุน จ ำนวน 270.14 ล้ำนบำท รวมถึงน ำเงินไปลงทุนในบริษัทย่อย และให้
กู้ยืมแก่บริษัทย่อยจ ำนวน 60 ล้ำนบำท และ 28.84 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ท ำให้ ณ สิ้นปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสด
ปลำยงวด จ ำนวน 336.91 ล้ำนบำท 

 
นอกจำกน้ีบริษัท ขอแจ้งเพิ่มเติม เก่ียวกับควำมคืบหน้ำที่บริษัทเข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชน

ไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (CAC) ในปลำยปี 2560 และในปีที่ผ่ำน คณะกรรมกำรของบริษัทฯได้มีควำมตระหนักถึง
ควำมส ำคัญเก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจตำมจรรยำบรรณ อย่ำงมีคุณธรรม รวมทั้งกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันทุกรูปแบบ จึงได้
ประกำศนโยบำยส ำคัญๆ เช่น นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน หนังสือรับทรำบนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นโดย
พนักงำนในองค์กร นโยบำยป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และคู่มือบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งน้ี 
เพื่อให้พนักงำนของบริษัทฯทุกระดับได้เข้ำใจและน ำไปปฏิบัติตำมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน 
(CAC) ดังกล่ำว 

 
ประธำนเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น  
 
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมและแสดงควำมเห็นเพิ่มเติม  
 

ประธำนได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ เน่ืองจำกวำระนี้เป็นวำระแจ้งเพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง ดังน้ัน จึงขอเข้ำ
สู่วำระที่ 3 ต่อไป 

 
หมำยเหตุ : ในวำระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเม่ือสิ้นสุดวำระ 2 จ ำนวน 34,100 หุ้น  
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ประธำน มอบหมำยให้ ผู้ด ำเนินกำรประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทฯ ได้จัดท ำงบกำรเงินของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ซึ่งได้ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชี และผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแล้วว่ำถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ดังมีรำยละเอียดปรำกฏในรำยงำน
ประจ ำปี 2561 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่ำนพร้อมหนังสือเชิญประชุม 
 

ประธำน เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น 
 

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังน้ี 
ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น นายวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ : สอบถำมว่ำ จำกกำรอ่ำนรำยงำนของผู้สอบบัญชี เรื่องส ำคัญใน
กำรตรวจสอบของบริษัท เช่น กำรประเมินมูลค่ำของลูกหน้ีกำรค้ำ ลูกหน้ีอื่นและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 
กำรประเมินมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือ และกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และในรำยงำน
ประจ ำปี 2561 หน้ำ 90  มีรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำและส ำรองต่ำงๆ จ ำนวน 56.15 ล้ำนบำทของงบกำรเงินรวมน้ัน 
ประกอบด้วยรำยกำรอะไรบ้ำง สำเหตุของกำรตั้งด้อยค่ำและส ำรองต่ำงๆเป็นจ ำนวนมำก  และทำงผู้บริหำรประเมินว่ำ ในปี 
2562 จะเพิ่มกำรตั้งส ำรองลูกหน้ีกำรค้ำ และกำรด้อยค่ำของบริษัทย่อยอีกหรือไม่  
 

นายวรพจน์ จรรย์โกมล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน  : ชี้แจงว่ำ ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำและส ำรอง
ต่ำงๆ จ ำนวน 56.15 ล้ำนบำท เป็นกำรตั้งส ำรองค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญระหว่ำงกลุ่มบริษัทฯ กับบมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป 
(NMG) ซึ่งทำงผู้สอบบัญชีจะพิจำรณำตำมมำตรฐำนบัญชีเก่ียวกับควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของลูกหน้ี โดยถ้ำลูกหน้ีมี
อำยุเกิน 1 ปีขึ้นไปจะตั้งส ำรอง 100% และลูกหน้ีที่มีอำยุ 6 เดือน จะตั้งส ำรอง 50% ซึ่งปัจจุบันทำง NMG อยู่ระหว่ำงกำรปรับ
โครงสร้ำงขององค์กร และในปีท่ีผ่ำนมำ ทำง NMG ได้มีกำรช ำระหน้ีคืนอย่ำงต่อเน่ือง และอีกส่วนหน่ึงเกิดจำกกำรตั้งด้อยค่ำ
ค่ำควำมนิยม (Goodwill) ในกำรเข้ำไปลงทุนใน OWM 

โดยในปี 2561 ที่มีกำรตั้งด้อยค่ำและส ำรองต่ำงๆ เป็นจ ำนวนมำก เกิดจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวประกอบด้วย 

- บจก. วันเวิลด์ มีเดีย (OWM) ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรให้กู้ยืม เน่ืองจำกกำรหำรำยได้จำกกำรโฆษณำ ต้อง
ใช้เวลำในกำรปรับตัวและกำรรับรู้ของตลำดที่ลูกค้ำจะเข้ำมำลงโฆษณำ 

- บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ (NGE) ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำมีกำรเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันที่ถูก 
Technology Disruption ที่เปลี่ยนแปลงกำรอ่ำนหนังสือเล่มมำเป็นรูปแบบดิจิทัล ทำงบริษัทพยำยำมปรับธุรกิจมำท ำ E-Book 
รวมถึงกำร์ตูนญี่ปุ่นที่เรียกว่ำ E-Manga ทั้งน้ีในปี 2562 บริษัทเพิ่งเริ่มเข้ำสู่ตลำด E-Manga และได้ลิขสิทธ์ิให้ท ำ E-Manga ซึ่ง
จะท ำให้มีรำยได้ส่วนน้ีเพิ่มขึ้น  

ส ำหรับปี 2562 ทำงบริษัทฯ ยังคงมีกำรตั้งส ำรองและกำรตั้งด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อย แต่จะไม่มำก
เท่ำกับปี 2561 ซึ่งรำยกำรหลักจะเป็นของ OWM  

 
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมและแสดงควำมเห็นเพิ่มเติม  ประธำนจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำออก

เสียงลงคะแนนในวำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติและรับรองงบกำรเงินประจ ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 
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ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองงบกำรเงินประจ ำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 

เห็นด้วย จ ำนวน 316,392,702 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 
งดออกเสียง จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 
บัตรเสีย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ประธำน มอบหมำยให้ ผู้ด ำเนินกำรประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่  6  ก ำหนดไว้
ว่ำ “ห้ำมมิให้ประกำศอนุญำตจ่ำยเงินปันผล นอกจำกโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมกำร กรณีที่มีกำร
จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งค รำวได้ เม่ือปรำกฏแก่
กรรมกำรว่ำ  บริษัทฯ มีก ำไรพอสมควรที่จะกระท ำเช่นน้ันได้  และเม่ือได้จ่ำยเงินปันผลแล้วให้รำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทรำบในกำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวต่อไป”  ส ำหรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ คือไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของก ำไร
สุทธิ (ตำมงบกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ)  หลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล ส ำรองตำมกฎหมำย และส ำรองอื่นๆ ที่จ ำเป็นและ
เหมำะสม   

นอกจำกน้ี ตำมมำตรำ 115 ของพระรำชบัญญัติมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ได้ก ำหนดว่ำ กำร
จ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินก ำไร จะกระท ำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดที่ขำดทุนสะสมอยู่ ห้ำมมิให้
จ่ำยเงินปันผล 

จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2561 งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ มีผลขำดทุนสุทธิจ ำนวน 168.95 ล้ำนบำท และงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรมีผลขำดทุนจ ำนวน 153.82 ล้ำนบำท และมีขำดทุนสะสมต้นปีเท่ำกับ 314.73 ล้ำนบำท ตำมข้อบังคับ
ดังกล่ำวข้ำงต้นท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้ 

 
ประธำนเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมแสดงควำมคิดเห็น  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมและแสดงควำมเห็นเพิ่มเติม  ประธำนจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำออก

เสียงลงคะแนนในวำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติงดกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม  
2561 

 
ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติงดกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
เห็นด้วย จ ำนวน 316,392,702 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
ประธำน มอบหมำยให้ ผู้ด ำเนินกำรประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ  ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่  18 ก ำหนดว่ำใน

กำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครั้ง กรรมกำรจะต้องออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อย 1 ใน 3 โดยอัตรำ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่ง
ออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน  3 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมกำรทั้งสิ้น 7 ท่ำน 
โดยนับรวมกรรมกำรตรวจสอบด้วย และไม่มีคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น นอกเหนือจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยในปี 
2562 มีกรรมกำรที่ออกตำมวำระจ ำนวน 3 รำย ดังน้ี 

1) นำยพนำ จันทรวิโรจน์  กรรมกำรและประธำนกรรมกำร 
2) นำยสมชำย มีเสน  กรรมกำร 
3) นำยวรพจน์ จรรย์โกมล  กรรมกำร 
 

นอกจำกน้ีบริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ำ มีคุณสมบัติเหมำะสม เพื่อ
รับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกำยน  2561 ถึงวันที่ 25 มกรำคม 2562 ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท
ฯ ซึ่งผลปรำกฏว่ำ ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

ดังน้ัน คณะกรรมกำรบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมกำรผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำนำยพนำ   จันทรวิโรจน์ 
นำยสมชำย มีเสน และนำยวรพจน์ จรรย์โกมล มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญ ดังน้ัน บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมกำร 3 ท่ำนที่ครบวำระในครำวน้ีกลับเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหน่ึง ซึ่งประวัติของผู้ที่ได้รับกำร
เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำน ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 6 ในหนังสือเชิญประชุมท่ีบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่ำน  

 
ประธำนแจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ เน่ืองจำกในวำระนี้ ประธำนฯ นำยสมชำย มีเสน และนำยวรพจน์ จรรย์โกมล เป็นผู้มี

ส่วนได้เสีย จึงขออนุญำตออกจำกห้องประชุมชั่วครำวในระหว่ำงกำรพิจำรณำในวำระน้ีเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสโดยขอ
มอบหมำยให้ นำงศุภรำนันท์ ตันวิรัช ประธำนกรรมกำรตรวจสอบปฎิบัติหน้ำที่ประธำนในที่ประชุมในวำระนี้แทน 

 
นำงศุภรำนันท์ ตันวิรัช ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมแสดงควำมคิดเห็น  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมและแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ประธำนจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำลงมติ

เพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมกำร ทั้งน้ี เพื่อควำมโปร่งใสและเป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีบริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจำรณำลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ  

 
ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ ดังน้ี  

1) นายพนา จันทรวิโรจน์ ต ำแหน่ง กรรมกำรและประธำนกรรมกำร มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกดังน้ี 
เห็นด้วย จ ำนวน 316,387,439 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 5,263 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสยี จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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2) นายสมชาย มีเสน ต ำแหน่ง กรรมกำร มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังน้ี 
เห็นด้วย จ ำนวน 316,392,702 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

2) นายวรพจน์ จรรย์โกมล ต ำแหน่ง กรรมกำร มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังน้ี 
เห็นด้วย จ ำนวน 316,392,702 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
นำงศุภรำนันท์ ตันวิรัช ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ที่ปฎิบัติหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุมแทน ได้ขอเชิญนำย

พนำ จันทรวิโรจน์ ประธำนกรรมกำร มำปฎิบัติหน้ำที่ประธำนในที่ประชุมในวำระถัดไป 
 
วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจ าปี 2562 

ประธำน มอบหมำยให้ ผู้ด ำเนินกำรประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทฯ มีนโยบำยก ำหนดให้คณะกรรมกำรของ
บริษัทฯ เป็นผู้ท ำหน้ำที่พิจำรณำกลั่นกรองกำรสรรหำกรรมกำรและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ซึ่งคณะกรรมกำรได้
พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร โดยเปรียบเทียบจำกอุตสำหกรรมประเภทเดียวกัน และค่ำตอบแทนถัวเฉลี่ยตำมขนำดธุรกิจที่
ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจำรณำจำกกำรขยำยตัวทำงธุรกิจ และกำรเติบโตทำงผลก ำไรของบริษัทฯ ซึ่งรำยละเอียดค่ำตอบแทน
กรรมกำรปี 2562 มีรำยละเอียดปรำกฏในหนังสือเชิญประชุมท่ีบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่ำน 

 
ทั้งน้ี โดยค่ำตอบแทนส ำหรับต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษัทฯ จะเป็นอัตรำเดียวกันกับประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ และค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจะเป็นอัตรำเดียวกันกับกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร ซึ่งมี
ก ำหนดจ่ำยเป็นรำยไตรมำส โดยไม่มีค่ำตอบแทนในรูปแบบอ่ืน และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด 

หน่วย:บำท 

ต าแหน่ง อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน 

 
ปี 2562 (ปีที่เสนอ)  ปี 2561 

ประธำนกรรมกำร 400,000 400,000 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 400,000 400,000 
กรรมกำรตรวจสอบ 300,000 300,000 
กรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำร 200,000 200,000 

กรรมกำรบริหำร 200,000 200,000 
 

ประธำนเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมแสดงควำมคิดเห็น  
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ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น ประธำนจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจำรณำออกเสียงลงคะแนน
ในวำระที่ 6 พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทประจ ำปี 2562 ทั้งน้ีวำระน้ีต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของเสียงท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 ตำมที่กล่ำวข้ำงต้นด้วยคะแนน

เสียงเป็นเอกฉันท์ของจ ำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม ดังน้ี 
เห็นด้วย จ ำนวน 316,392,702 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 

ประธำน มอบหมำยให้ ผู้ด ำเนินกำรประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ คณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยกำรพิจำรณำและ
เสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย 

1. นำงสำวมำริษำ ธรำธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5752 เป็นผู้ลงลำยมือชื่อในงบกำรเงินของ
บริษัทฯ ในปี 2562 เป็นปีท่ี 2 หรือ 

2. นำงศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 8802 หรือ 
3. นำยธนิต โอสถำเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5155 

  
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2562 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่ำน ไม่มีควำมสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ

บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด จึงมีควำมเป็นอิสระในกำร
ตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และบุคคลทั้ง 3 มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลำด
หลักทรัพย์ฯ อีกทั้ง ที่ผ่ำนมำมีผลกำรปฏิบัติงำนเป็นที่น่ำพอใจ 

ส ำหรับค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยกำรเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็น
ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 4 บริษัท เป็นเงิน 
2,000,000 บำท 

 
ประธำนเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมแสดงควำมคิดเห็น  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ประธำนจึงเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำออกเสียงลงคะแนนใน

วำระที่ 7 พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2562 
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ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนำงสำวมำริษำ ธรำธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 
5752 หรือ นำงศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 8802 หรือ  นำยธนิต โอสถำเลิศ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำต เลขทะเบียน 5155 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2562 โดย
ก ำหนดค่ำสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 4 บริษัท เป็นจ ำนวนเงิน 2,000,000 บำท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย จ ำนวน 316,392,702 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย จ ำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมและแสดงข้อคิดเห็น 
 
ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ 
 
ประธำนฯ  กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่ำนที่เข้ำร่วมประชุม และปิดประชุมเม่ือเวลำ 15.00 น. 
 

 
 

ลงชื่อ……………………………….………ประธำนกรรมกำร 

                         นำยพนำ จันทรวิโรจน์ 

 
ลงชื่อ……………………………….………เลขำนุกำรบริษัท 

 นำงสำวปุณณภำ ทองทวีพรรณ 

                 ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย  3 
นิยามกรรมการอิสระ 

 
กรรมกำรอิสระ  คือ  กรรมกำรที่ไม่ได้บริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีควำมเป็นอิสระ

จำกผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหำรของบริษัทฯ ไม่มีควำมสัมพันธ์อันอำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน 
ทั้งน้ี นิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ เท่ำกับข้อก ำหนดขั้นต่ ำของส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ ฯ 
  
คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

1.     ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ที่เก่ียวข้อง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งน้ี ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องตำมมำตรำ 258 ของ
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ของกรรมกำรอิสระรำยนั้น ๆ ด้วย 
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน ลูกจ้ำง ที่ปรึกษำด้ำนอื่นใดที่ได้รับ
ผลตอบแทนประจ ำ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน  ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ได้รับ
กำรแต่งต้ัง ทั้งน้ี ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำร
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ    
 3. กรรมกำรอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำ ทำงธุรกิจ ส่วนได้เสียทำงกำรเงินหรือผลประโยชน์
อื่นๆ ในกำรบริหำรจัดกำร ทั้งในทำงตรงหรือทำงอ้อมกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม   ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม      
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อน
วันที่ได้รับกำรแต่งต้ัง 
 4. กรรมกำรอิสระจะต้องไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฏหมำยในลักษณะที่เป็น
บิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่ น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่
ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  
 5. กรรมกำรอิสระจะต้องไม่ท ำกำรเป็นตัวแทนอย่ำงเปิดเผยหรืออย่ำงไม่เปิดเผยของกรรมกำรบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นใดซึ่งเป็นผู้เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใดของบริษัทฯ 
 6. กรรมกำรอิสระจะต้องท ำหน้ำที่และใช้วิจำรณญำณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจำกกรรมกำร ผู้บริหำรหรือผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวข้องหรือญำติ 
 7. กรรมกำรอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดกำรของนิติบุคคลที่
เป็นส ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งต้ัง 
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 8. กรรมกำรอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริ กำรเป็นที่ปรึกษำ
กฎหมำย ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน หรือผู้ประเมินรำคำทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งน้ีในกรณีที่ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพเป็น
นิติบุคคล ให้รวมถึงกำรเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดกำรของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพน้ันด้วย เว้น
แต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งต้ัง 
 9. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่ มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับ
เงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มี
สภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
 10. กรรมกำรอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกับกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทฯ 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย  4 

บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังน้ี 
1. สอบทำนให้บริษัทฯ มีรำยงำนทำงกำรเงิน (รำยไตรมำสและประจ ำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องของบริษัทฯ 

อย่ำงเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
2. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภำยในและระบบตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภำพ รวมทั้ง

พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำ แต่งตั้ง โยกย้ำย     
เลิกจ้ำง หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับกำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรประเมินควำมเสี่ยง กำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสมเพียงพอและมีประสิทธิภำพ 
4. สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมำยที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
5. พิจำรณำคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  

ประสำนงำนกับผู้สอบบัญชีเก่ียวกับวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบ ขอบเขต  แนวทำง  แผนงำน และปัญหำที่
พบระหว่ำงกำรตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่ำเป็นสำระส ำคัญ รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดย  
ไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง  

6. พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน            
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในกำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำว         
อย่ำงถูกต้องครบถ้วน ทั้งน้ี เพื่อให้ม่ันใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

7.   สอบทำนควำมถูกต้องของเอกสำรอ้ำงอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันของกิจกำรตำม
โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต 

8. จัดท ำรำยงำนผลกำรก ำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ         
ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปน้ี 
 ควำมเห็นเก่ียวกับควำมถูกต้อง  ครบถ้วน  เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ      
 ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ 
 ควำมเห็นเก่ียวกับระบบบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ 
 ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ  
 หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
 ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี 
 ควำมเห็นเก่ียวกับรำยงำนที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
 จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
 ควำมเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร 
 รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำย 
 จำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
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9.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ  โดยตรงและ
คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ยังคงมีควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภำยนอก 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่สอดส่องดูแล   ฝ่ำยจัดกำรมีหน้ำที่รับผิดชอบต่อกำรจัดเตรียมงบกำรเงินของบริษัทฯ และ
ผู้สอบบัญชีภำยนอกมีหน้ำที่ตรวจสอบงบกำรเงินดังกล่ำว คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบ
ร่วมกันว่ำ ฝ่ำยจัดกำร ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบัญชีภำยนอกมีทรัพยำกรและเวลำ ตลอดจนข้อมูลควำมรู้เรื่องบัญชี กำร
ตรวจสอบ ระบบควบคุมภำยใน และกระบวนกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ มำกกว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ฉะน้ัน บทบำทกำรสอดส่องดูแลของคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่ได้ให้ประกันเป็นพิเศษในงบกำรเงินและข้อมูลกำรเงินที่
บริษัทฯ น ำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นและบุคคลอ่ืนๆ 
 
ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีอ ำนำจในกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง นิยำมและคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ และคุณสมบัติ 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของส ำนักงำน ก.ล.ต. 
ตลำดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือ บทบัญญัติของกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย  5 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ 
 
การสรรหากรรมการ 
 
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีควำมเห็นว่ำกำรสรรหำกรรมกำรและกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรับกิจกำร
เป็นเรื่องส ำคัญ บริษัทฯ มีนโยบำยก ำหนดให้คณะกรรมกำรของบริษัทฯ เป็นผู้ท ำหน้ำที่พิจำรณำกลั่นกรองกำรสรรหำ
กรรมกำรและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเอง ซึ่งคณะกรรมกำรได้พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยมีเกณฑ์กำร
พิจำรณำกลั่นกรองอย่ำงละเอียด ถึงควำมเหมำะสมประกำรต่ำงๆ โดยเปรียบเทียบจำกอุตสำหกรรมประเภทเดียวกัน และ
ค่ำตอบแทนถัวเฉลี่ยตำมขนำดธุรกิจท่ีใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจำรณำจำกกำรขยำยตัวทำงธุรกิจ และกำรเติบโตทำงผลก ำไรของ
บริษัทฯ ประกอบกำรพิจำรณำ โดยจะเป็นผู้ท ำหน้ำที่เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะเป็นกรรมกำรบริษัทฯ และ
กรรมกำรอิสระ จำกน้ันประธำนกรรมกำรเป็นผู้เสนอรำยชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ และกรรมกำรอิสระ ต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำ 
 
 ในปี 2562 บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรได้  โดยเสนอชื่อ
ผ่ำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ ก่อนวันประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีผู้ถือหุ้น  คือ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 ถึงวันที่ 24 
มกรำคม 2563 พร้อมข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติและกำรให้ควำมยินยอมของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ  

ผลปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ(1) 
                                                              

 

 

ชื่อ นำงศุภรำนันท์ ตันวิรัช 

ที่อยู ่ 5/806 หมู่ 10 ต.บำงตลำด อ.ปำกเกร็ด 
จ. นนทบุรี 11110 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 21 มกรำคม 2562 
อายุ 53 ปี 
การศึกษา - ปริญญำโท บัญชีมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

- ปริญญำตรี บัญชีบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 11 ปี 2557 
สถำบันพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์เชิงธุรกิจ มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
- หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่นท่ี 3 ปี 2558 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 216/2559 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) และ Australian Institute of 
Company Directors (AICD) 
- หลักสูตร Directors Diploma Examination for graduated member 
มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช 
- หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรบริหำรเมือง (ผู้น ำเมือง รุ่น 2/2560) 
สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน 
- หลักสูตร ผู้บริหำรระดับสูง รุ่น CMA-26 สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน 

การอบรมปี 2562 -ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งใน 
บริษัทจดทะเบียน (3 บริษัท) 

ม.ค. 2562 - 
ปัจจุบัน 
มี.ค. 2562 - 
ปัจจุบัน 
เม.ย. 2562 - 
ปัจจุบัน 
 

กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ 
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
บมจ. เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
บมจ. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ(1) 
                                                              

 

การด ารงต าแหน่งใน 
บริษัทจดทะเบียน (3 บริษัท) (ต่อ) 

2559 - 2561 
 
2551 - 2559 

ประธำนกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร 
บมจ.มำสเตอร์ แอด 
ผู้อ ำนวยกำรใหญ่สำยกำรเงิน 
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
(2 บริษัท) 

มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน   
2561 - ปัจจุบัน      
      
2560 - 2561   

ประธำนกรรมกำร - บจก.สมำร์ทบัส 
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
บจก. มิตรไมตรีกำรแพทย์ 
กรรมกำร - สมำคมบริษัทจดทะเบียน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่มี 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไม่มี- 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใน
ครั้งน้ี 

-ไม่มี- (ยกเว้นวำระที่ 6 เรื่องพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร) 

จ านวนหุ้นที่ถือครอง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562 

-ไม่มี- 

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร /    ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย 

-ไม่มี- 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปน้ีกับ บริษัท / บริษัทใหญ ่/ บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรอืนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 
1.  เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน 
พนักงำน ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือน
ประจ ำ 

-ไม่มี-  

2.  เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ  -ไม่มี-   
3.  มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจท่ีมีนัยส ำคัญอันอำจ
มีผล ท ำให้ไม่สำมำรถท ำหน้ำที่ได้อย่ำงอิสระ 

-ไม่มี- 

 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี  2562 

จ านวนปีที่เคยด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  2562 

จ านวนครั้งที่เข้าประชุมในปี  2562 

คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ สามัญผู้ถือหุ้น วิสามัญผู้ถือหุ้น 
11 เดือน (ได้รับกำรแต่งต้ังครั้งแรก 

เม่ือวันที่ 21 ม.ค. 2562) 
8/8 4/4 1/1 - 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ(2) 
                                                              

 

 
 
 

ชื่อ นำยสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่                                  
ที่อยู ่ 46/19 หมู่ 12 ถ.หำดจอมเทียน ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง  

จ.ชลบุรี 20150 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 กุมภำพันธ์ 2561 
อายุ   56 ปี 
การศึกษา - Master of Education Degree (Specialising in Adult and Continuing Professional 

Education), University of New South Wales, Sydney Australia 
- Graduate Diploma in Adult Education, University of Technology, Sydney 

Australia 
- Bachelor of Arts Degree, University of Sydney, Sydney Australia     

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -ไม่มี- 

การอบรมปี 2562 KPMG 
- Robotic Process Automation (RPA) - Next Generation Workforce 
- Fraud risk management - using data analytics to prevent and detect fraud 
- Intelligent Automation for Internal Aduit 
 

การด ารงต าแหน่งใน 
บริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) 

ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน 
 
2559 - ม.ค. 2561 
2554 - 2559 

กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ  
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ 
Vice President CEO Office - บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป 
Vice President HR - บมจ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (- บรษิัท) 

-ไม่มี-  

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่มี 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไม่มี-  

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการ
ประชุมในครั้งน้ี 

-ไม่มี- (ยกเว้นวำระที่ 6 เรื่องพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร) 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ(2) 
                                                              

 

จ านวนหุ้นที่ถือครอง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562 

-ไม่มี- 

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร /    ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย 

-ไม่มี- 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปน้ีกับ บริษัท / บริษัทใหญ ่/ บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรอืนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 
1.  เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน 
พนักงำน ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือน
ประจ ำ 

-ไม่มี-  

2.  เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ  -ไม่มี-   
3.  มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจท่ีมีนัยส ำคัญอันอำจ
มีผล ท ำให้ไม่สำมำรถท ำหน้ำที่ได้อย่ำงอิสระ 

-ไม่มี- 

 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี  2562 

จ านวนปีที่เคยด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  2562 

จ านวนครั้งที่เข้าประชุมในปี  2562 

คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ สามัญผู้ถือหุ้น วิสามัญผู้ถือหุ้น 
1 ปี 10 เดือน (ได้รับกำรแต่งต้ัง      
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2561) 

9/9 4/4 1/1 - 
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เอกสารแนบวาระท่ี 8 
 รายละเอียดผู้สอบบัญชี ประจ าปี  2563 

 

ประจ าปี  2562 ประจ าปี  2563 
(ปีที่เสนอ) 

KPMG PHOOMCHAI AUDIT LTD. 
บริษัท เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัชี จ ำกดั 

EY OFFICE LTD. 
บริษัท ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั 

1.  Ms. Marisa Tharathornbunpakul  CPA Registration No. 5752 
     นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล 
2. Mrs. Sasithorn Pongadisak            CPA Registration No. 8802 
     นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ ์
3.  Mr. Thanit Osathalert                   CPA Registration No. 5155 
     นายธนิต โอสถาเลิศ 
 
 
 
โดยนำงสำวมำริษำ ธรำธรบรรพกุล เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนำม
รับรองในงบกำรเงินของบรษิัทฯ เป็นปีที่ 2 
 
ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีส ำหรับบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 
รวม 4 บริษัท เป็นเงิน  2,000,000 บำท   
 
 
ส าหรับค่าบริการอื่น  บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการ
อื่นจากส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด  บุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี
สังกัดในรอบปีที่ผ่านมา 

1.  Mr. Supachai Phanyawattano      CPA Registration No. 3930 
     นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน 
2. Miss Krongkaew Limkittikul       CPA Registration No. 5874 
     นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล 
3.  Mr. Natthawut Santipet               CPA Registration No. 5730 
     นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร 
 
 
 
โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนำมรับรองในงบ
กำรเงินของบรษิัทฯ เป็นปีที่ 1 
 
ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีส ำหรับบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 
รวม 4 บริษัท เป็นเงิน  1,500,000 บำท   
 
 
ส าหรับค่าบริการอื่น  บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการ
อื่นจากส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด  บุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี
สังกัดในรอบปีที่ผ่านมา 
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เอกสารแนบวาระท่ี 7 
รายละเอียดผู้สอบบัญชี ประจ าปี  2563 

 

ชื่อ - นามสกุล : คุณศุภชัย ปัญญาวัฒโน  สัญชำติ : ไทย 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียนท่ี : 3930 
คุณวุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ :  
- ปริญญำโทด้ำนกำรจัดกำรจำกสถำบันบริหำรธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
- ปริญญำตรีวิทยำศำสตร์บัณฑิต สำขำกำรบัญชีจำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ประสบกำรณ์ท ำงำน : ปฏิบัติงำนด้ำนกำรสอบบัญชีร่วมกับบริษัทสำนักงำนอีวำยจำกัดเป็นเวลำมำกกว่ำ 35 ปี  
ต ำแหน่งหน้ำที่ในบริษัท :  หุ้นส่วนอำวุโส 
จ ำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี  
ประวัติท ำผิดกฎหมำย : ไม่มี 
 
ชื่อ - นามสกุล : คุณกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล  สัญชำติ : ไทย 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียนท่ี : 5874 
คุณวุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ :  
- ปริญญำโทด้ำนบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 
- บัญชีบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
ประสบกำรณ์ท ำงำน : ปฏิบัติงำนด้ำนกำรสอบบัญชีร่วมกับบริษัทสำนักงำนอีวำยจำกัดเป็นเวลำมำกกว่ำ 20 ปี  
ต ำแหน่งหน้ำที่ในบริษัท :  หุ้นส่วน 
จ ำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี 
ประวัติท ำผิดกฎหมำย : ไม่มี 
 
ชื่อ - นามสกุล : คุณณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร  สัญชำติ : ไทย 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียนท่ี : 5730 
คุณวุฒิสูงสุดทำงกำรศึกษำ :  
- บัญชีมหำบัณฑิตจำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
- บัญชีบัณฑิตจำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
ประสบกำรณ์ท ำงำน : ปฏิบัติงำนด้ำนกำรสอบบัญชีร่วมกับบริษัทสำนักงำนอีวำยจำกัดเป็นเวลำมำกกว่ำ 20 ปี  
ต ำแหน่งหน้ำที่ในบริษัท :  หุ้นส่วน 
จ ำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี 
ประวัติท ำผิดกฎหมำย : ไม่มี 
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ข้อบังคับของบริษัท เนชั่น  อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์  จ ากัด (มหาชน) 
หมวดท่ี 4 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 35. กำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ 
ณ ที่อ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำรจะก ำหนด 
ข้อ 36. ให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงน้อยปีละหน่ึงครั้ง กำรประชุมเช่นว่ำน้ีให้เรียกว่ำ "ประชุมสำมัญ" กำรประชุมสำมัญ
ดังกล่ำวให้จัดให้มีขึ้นภำยในสี่ (4) เดือนภำยหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอื่น ๆ ให้เรียกว่ำ 
"ประชุมวิสำมัญ" 
 คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมวิสำมัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ำหน่ึงในห้ำ (1/5) ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมด หรือจ ำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำ (25) คน ซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมดเข้ำชื่อกันท ำหนังสือในฉบับเดียวกัน
ร้องขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอน้ันจะต้องระบุว่ำให้เรียกประชุมเพื่อกำรใดไว้
ให้ชัดเจน คณะกรรมกำรต้องจัดประชุมภำยใน หน่ึง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจำกผู้ถือหุ้น 
 ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่จัดให้มีกำรประชุมภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลำยซึ่งเข้ำชื่อ
กันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ ำนวนหุ้นตำมที่บังคับไว้น้ันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภำยใน 45 วันนับแต่วันครบ
ก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่ำเป็นกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบริษัท
ต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอันจ ำเป็นที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมและอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร 
 ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นตำมวรรคสำมครั้งใดจ ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 38. ของข้อบังคับน้ี ผู้ถือหุ้นตำมวรรคสำมต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท 
ข้อ 37.  ในกำรบอกกล่ำวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน ให้คณะกรรมกำรจัดท ำหนังสือนัดประชุมระบุสถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบ
วำระกำรประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่ำเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อ
ทรำบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจำรณำ พร้อมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเรื่องดังกล่ำว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนำย
ทะเบียนบริษัทมหำชนจ ำกัดทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่ำสำม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณำเป็นระยะเวลำสำม (3) วันติดต่อกัน 
ข้อ 38. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) เข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำยี่สิบ
ห้ำ (25) คนหรือไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหน่ึงในสำม (1/3) 
ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เม่ือล่วงเวลำ
นัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำเข้ำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตำมท่ีก ำหนดไว้ หำกว่ำกำรประชุม
ผู้ถือหุ้นน้ันได้เรียกนัดเพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอ กำรประชุมเป็นอันระงับไป ถ้ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นกำรเรียกประชุม
เพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม 
ในกำรประชุมครั้งหลังน้ีไม่จ ำเป็นต้องครบองค์ประชุม 
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ข้อ 39. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ กำรมอบฉันทะ
จะต้องท ำเป็นหนังสือลงลำยมือชื่อผู้มอบฉันทะ และท ำตำมแบบที่นำยทะเบียนบริษัทมหำชนจ ำกัดก ำหนด โดยให้มอบแก่
ประธำนกรรมกำรหรือบุคคลซึ่งประธำนกรรมกำรก ำหนดไว้ ณ สถำนที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ำประชุม และอย่ำง
น้อยให้มีรำยกำรดังต่อไปน้ี 
  ก. จ ำนวนหุ้นที่ผูม้อบฉันทะน้ันถืออยู่ 
  ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
  ค. ครั้งที่ของกำรประชุมท่ีมอบฉันทะให้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ข้อ 40. กำรประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมล ำดับระเบียบวำระที่ก ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปล่ียนล ำดับระเบียบวำระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจ ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม  
 เม่ือที่ประชุมพิจำรณำเรื่องตำมระเบียบวำระที่ก ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหน่ึงในสำม (1/3) ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมด อำจขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องอื่นนอกจำกที่
ก ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้ 
 ในกรณีที่ท่ีประชุมพิจำรณำเรื่องตำมระเบียบวำระที่ก ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติม
ไม่เสร็จ และจ ำเป็นต้องเลื่อนกำรพิจำรณำ ให้ที่ประชุมก ำหนดสถำนที่ วัน และเวลำที่จะประชุมค รั้งต่อไป และให้
คณะกรรมกำรส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถำนที่ วัน เวลำ และระเบียบวำระกำรประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วัน
ก่อนกำรประชุม ทั้งน้ีให้โฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่ำสำม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดย
จะต้องโฆษณำเป็นระยะเวลำสำม (3) วันติดต่อกัน 
ข้อ 41. ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อำจปฏิบัติ
หน้ำที่ได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำร ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมีแต่ไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม 
ข้อ 42. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
ในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน นอกจำกกำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำร 
ข้อ 43. กำรออกเสียงลงมติใดๆ หรือกำรอนุมัติกิจกำรใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับควำมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง
ข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่นในข้อบังคับน้ี หรือกรณีอื่น
ตำมที่กฎหมำยจะก ำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปน้ีจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
 กำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทมหำชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัทฯ 
 กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเก่ียวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญ กำรมอบหมำยให้

บุคคลอ่ืนเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัทฯ หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก ำไรขำดทุนกัน 
 กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ 
 กำรเพิ่มทุนและกำรลดทุน 
 กำรออกหุ้นกู้ 
 กำรควบบริษัทฯ หรือกำรเลิกบริษัทฯ 
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ส่ิงที่ส่งมำด้วย 9 

เงื่อนไข หลกัเกณฑ์ และวธีิปฏิบัติ 
ในกำรเข้ำร่วมประชุม กำรมอบฉันทะ และกำรออกเสียงลงคะแนน 

 
1. กรณีเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง หรือ บัตรประจ าตัวข้าราชการ

ฉบับจริงเพื่อลงทะเบียน 

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงบัตรประจ าตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่

ใช้แทนหนังสือเดินฉบับจริงเพื่อลงทะเบียน 

- กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

2. กรณีมอบฉันทะ 

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุม และ

ออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมน้ี 

- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วยไม่เห็น

ด้วย หรืองดออกเสียง โดยก าหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ

ประสงค์ของผู้มอบฉันทะ 

- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลา

ประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความท่ีส าคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลง

นามก ากับไว้ทุกแห่ง 

- หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป ์20 บาท 

เอกสำรที่ต้องใช้ในกำรมอบฉันทะ 

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดำ สัญชำติไทย :  
ภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดย 
ผู้มอบฉันทะ 

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดำ สัญชำติต่ำงด้ำว :  
ภาพถ่ายใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อม  ลง
นามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 
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กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิตบุิคคล : 

 นิติบุคคลสัญชำติไทย : ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอ านาจรับรองที่ได้ออก
ให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลน้ันๆ  และส าเนาภาพถ่ายบัตร
ประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามแทนนิติบุคคลท่ีได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว 

 นิติบุคคลสัญชำติต่ำงด้ำว : ผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ใน
หนังสือมอบฉันทะ และส าเนาภาพถ่ายที่ลงนามรับรอง หนังสือเดินทางของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลน้ัน 

 กรณีการใช้พิมพ์ลายน้ิวมือแทนการลงลายมือชื่อให้พิมพ์ลายน้ิวหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความก ากับไว้ว่า 
“ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ ...............” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์น้ิวมืออันแท้จริงของผู้น้ัน และต้อง

พิมพ์ลายน้ิวมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร

ประจ าตัวข้าราชการของพยานลงนามรับรองส าเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใด
บุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้
ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ 

 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดท าขึ้น และลง
นามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นไปยังส านักเลขานุการบริษัทฯ  พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดยส่งถึง
บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน 

 
กรณีกำรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ
ฝำกและดูแลหุ้น ให้แสดงเอกสำร ดงันี:้ 

เอกสำรหลกัฐำนจำกคัสโตเดยีน (Custodian) 
1) หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มี อ านาจกระท าการแทนของคัส

โตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
3) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน  (Custodian) ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจ

กระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน  
(Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนคัสโตเดียน (Custodian) 

4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
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เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ 
1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล  และมีข้อความ

แสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอ านาจมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
 
เอกสำรหลกัฐำนจำกผู้รับมอบฉันทะ 
ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 
3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : 
ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนโดยจะต้องมีเอกสารค าสั่งศาลแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย 
 
4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยำว์ :  

ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่เข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้อง
น าส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย 

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ควำมสำมำรถหรือผู้เสมอืนไร้ควำมสำมำรถ :  

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน  โดยจะต้องมีเอกสารค าสั่ง
ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติม
ด้วย 

กำรลงทะเบียน 
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
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การออกเสียงลงคะแนน   
1. กำรออกเสียงลงคะแนนจะกระท ำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

น้ัน ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนน

เสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขำด 
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมำย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ ก ำหนด ไว้แตกต่ำงจำกกรณีปกติ  ก็ให้ด ำเนินกำรให้

เป็นไปตำมที่ก ำหนดน้ัน โดยประธำนในที่ประชุมจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทรำบก่อนกำร
ลงคะแนนในแต่ละวำระดังกล่ำว 

- กำรออกเสียงลงคะแนนในวำระเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ หรือแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำ
ใหม่  บริษัทฯ ก ำหนดให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมกำรหรือแต่งตั้งกรรมกำรเป็น
รำยบุคคล 

2. กำรออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ตำมที่ผู้มอบฉันทะระบุ
ไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่ำนั้น  
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 10 

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
 

 
 

ชือ่ นำยพันธ์วริศ มำตย์เมือง                                  
ที่อยู ่ 22/100 หมู่ 6 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนำ แขวงศำลำยำ 

เขตพุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 กุมภำพันธ์ 2561 
อายุ   47  ปี 

 

การศึกษา ปริญญำตรี สำขำศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -ไม่มี- 
 

การอบรมปี 2562 KPMG 
- Robotic Process Automation (RPA) - Next Generation Workforce 
- Fraud risk management - using data analytics to prevent and detect fraud 
- Intelligent Automation for Internal Aduit  
 

การด ารงต าแหน่งใน 
บริษัทจดทะเบียน 
(1 บริษัท) 

ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน 
 
2545 - 2558  

กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ 
Senior Creative Production & Design Manager 
บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
(1 บริษัท) 

2559 - ปัจจุบัน 
 
2558 - 2559 

Creative Production & Design Director 
บจก. แร๊ป กรำฟฟิก  
Consultant - บจก. พรำวด์ ทู ดู 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่มี 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไม่มี-  

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการ
ประชุมในครั้งน้ี 

-ไม่มี- (ยกเว้นวำระที่ 6 เรื่องพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร) 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 10 

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
 

จ านวนหุ้นที่ถือครอง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562 

-ไม่มี- 

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร /    ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย 

-ไม่มี- 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปน้ีกับ บริษัท / บริษัทใหญ ่/ บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรอืนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 
1.  เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน 
พนักงำน ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือน
ประจ ำ 

-ไม่มี-  

2.  เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ  -ไม่มี-   
3.  มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจท่ีมีนัยส ำคัญอันอำจ
มีผล ท ำให้ไม่สำมำรถท ำหน้ำที่ได้อย่ำงอิสระ 

-ไม่มี- 

 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี  2562 

จ านวนปีที่เคยด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  2562 

จ านวนครั้งที่เข้าประชุมในปี  2562 

คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ สามัญผู้ถือหุ้น วิสามัญผู้ถือหุ้น 
1 ปี 10 เดือน (ได้รับกำรแต่งต้ัง      
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2561) 

9/9 4/4 1/1 - 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 11 / Attached Document No.11 
 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  / affix duty stamp 20 baht) 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
Proxy Form A. 

       เขยีนที ่................................................... 

       Written at 

วนัที ่............. เดอืน ................... พ.ศ. ........ 

       Date             Month               Year 
 

 (1) ขา้พเจา้ .............................................................................................. สญัชาต.ิ.............................  
                 I / We                                                                                Nationality 
อยู่บา้นเลขที ่..................................... ถนน .................................................ต าบล / แขวง....................................... 
Residing at                                  Road                                        Tambol / Khwaeng 
อ าเภอ / เขต ..................................... จงัหวดั ............................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 
Amphur / Khet                             Province                                  Postal Code    

 (2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน)         
                Being a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ................................ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...........................เสยีง ดงันี้  
Holding the total amount of                          shares and having the right to vote equal to votes as follows: 
หุน้สามญั ....................................... หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...................................  เสยีง 
Ordinary share                          shares   and having the right to vote equal to                      votes 
หุน้บุรมิสทิธ ิ.................................... หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...................................  เสยีง 
Preference share                        shares  and having the right to vote equal to                      votes 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้   
      Hereby appoint                                                                                                           
 (1) ...................................................................................................... อายุ ...................... ปี 
                               age                   years 
อยู่บา้นเลขที ่................ ถนน ........................... ต าบล / แขวง .......................... อ าเภอ / เขต ........................ 
Residing at                 Road                     Tambol / Khwaeng             Amphur / Khet                                             
จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย ์........................ หรอื 
Province                               Postal Code                      or   
 (2) ...................................................................................................... อาย ุ...................... ปี 
                               age                    years 
อยู่บา้นเลขที ่................ ถนน ........................... ต าบล / แขวง .......................... อ าเภอ / เขต ........................ 
Residing at                 Road                     Tambol / Khwaeng             Amphur / Khet                                             
จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย.์.........................  หรอื 
Province                              Postal Code                         or  
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คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ประจ าปี 2563 ของบรษิัท เนชัน่ อนิเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ในวนัที่ 30 มถุินายน 2563 เวลา 
14.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 39 อาคารซนัทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 
10900 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of 
Shareholders of Nation International Edutainment Public Company Limited on June 30, 2020 at 14.00 p.m., at the 
Meeting Room on 39th floor, Suntowers Building B No. 123 Vibhavadi-Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 
10900 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 
 
 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by 
myself/ourselves. 

     
    ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูม้อบฉันทะ / Grantor 
             (......................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy  
            (........................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy  
             (…...................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผูร้บัมอบฉันทะ / Proxy  
             (…...................................................) 
 
หมายเหตุ / Remarks   
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not 
split the number of shares to many proxies for splitting votes. 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 11 (Attached Document No. 11) 
 ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท (Affix duty stamp 20 baht)                                                    

  
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.) 
 

 เขียนที่     
 Written at 
 

                                วนัที่     เดือน    พ.ศ.   
                                 Date   Month   Year 

(1)   ข้าพเจ้า         สญัชาติ                                                                                                                 
I/We               nationality      

            อยูบ้่านเลขที่.                                                             
Address          

              
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 

being a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited  
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม________________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                         เสียง ดงันี ้holding the total amount of        shares and have the rights to vote equal to         votes as follows: 
 หุ้นสามญั_____________________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                        

เสียง  
      ordinary share          shares and have the right to vote equal to                    votes 
 หุ้นบริุมสิทธิ__________________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                  เสียง 
      preference share     shares and have the right to vote equal to                        votes 

(3)  ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้) 
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy holder.) 

 

1.  ชือ่         นายพนัธว์รศิ  มาตยเ์มอืง                                        อายุ    47   ปี อยู่บา้นเลขที ่       22/100 หมู ่6                
Name  Mr. Phunwarit Martmuang     , Independent Director, Age   47  years, residing at         22/100 Moo 6           
ถนน         เลยีบคลองทววีฒันา  ต าบล/แขวง     ศาลายา   อ าเภอ/เขต   พุทธมณฑล  
Road            Liapkhlong Thawiwatthana                      Tambol/Khwaeng  Salaya       Amphur/Khet  Phuttamonthon 
จงัหวดั    นครปฐม    หรือ 
Province  Nakhon Pathom        or 

 

2.  ช่ือ          อาย ุ         ปี อยูบ้่านเลขที่                                        
Name                                 Age        years, residing at      
ถนน         ต าบล/แขวง          อ าเภอ/เขต                     
Road       Tambol/Khwaeng      Amphur/Khet   
จงัหวดั           รหสัไปรษณีย์              หรือ 
Province    Postal Code        or 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า  เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ของบริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ในวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุ 
ชัน้ 39 อาคารซนัทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย 

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of 
Shareholders of Nation International Edutainment Public Company Limited on June 30, 2020 at 2.00 p.m., the Meeting Room on 
39th floor, Suntowers Building B No. 123 Vibhavadi-Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 or such other date, time 
and place as may be postponed or changed. 
 (4)  ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี.้- 

I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows: 
 (ก)    ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกประการตามที่เห็นสมควร 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 รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
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วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2562 
Agenda 1 To acknowledge and certify the minutes of 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on  
 April 22, 2019. 
       เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    

วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และรำยงำนคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ส ำหรับปี 2562 
Agenda 2 To report the Company’s operating results and the Board of Directors’ report for the year 2019 

วำระที่ 3 พิจำรณำและอนุมัติและรับรองงบกำรเงนิประจ ำปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
Agenda 3 To consider and approve the Company’s Financial Statements for the year ended December 31, 2019 
       เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยเงนิปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
Agenda 4 To consider and approve the omission of the dividend payment for the operating results of the year ended 

December 31, 2019 
       เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    

วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ 
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those who completed the terms  

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

 เห็นด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการรายบคุคล ดงันี ้
 Approve the election of the individual directors as follows: 
                5.1 ชื่อกรรมการ  : นางศภุรานนัท์ ตนัวิรัช 
                     Name of Director : Mrs. Suparanan Tanviruch 
                เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
                     Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes    
 

 5.2 ชื่อกรรมการ  : นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลร่ี 
                     Name of Director : Mr. Stephen Joseph Camilleri 
                เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
                     Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                                   

วำระที่ 6 พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทฯ ประจ ำปี 2563 
Agenda 6 To consider the remuneration of director for the year 2020 
 
       เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes  

วำระที่ 7 พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2563 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the auditor’s remuneration for the 

year 2020 
 
       เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes  
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วำระที่ 8 พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 
Agenda 8 To consider other matters (if there are any) 
 
       เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes  
                
              

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือวา่ การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้อง
และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน  หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการ
พิจารณาเลือกลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้
ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

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. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่มีผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except where the proxy holder does not vote as I/we 
specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

ลงช่ือ...................................................................ผู้มอบฉันทะ 
(...................................................................) 

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

 
หมำยเหตุ 
1.  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไมส่ามารถแบง่แยก

จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2.    ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะเทา่กบัจ านวนหุ้นที่ระบไุว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางสว่นน้อยกวา่จ านวนที่ระบไุว้ในข้อ (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. 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 (Attached Document No. 11) 
     ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท (Affix duty stamp 20 baht  

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(ใช้เฉพำะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรำกฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้นให้เท่ำนัน้) 

(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian 
in Thailand to be a share depository and keeper) 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัที ่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
 

(1)   ข้าพเจ้า         สญัชาติ                                                                                                                 
I/We               nationality      

            อยูบ้่านเลขที่.                                                             
Address          
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั      
As the custodian of  

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
Being a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม      หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                      เสียง ดงันี ้
 holding the total amount of    shares and have the rights to vote equal to                           votes as follows: 

 หุ้นสามญั          หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                         เสียง  
ordinary share      shares    and have the right to vote equal to                                  votes 

 หุ้นบริุมสิทธิ         หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                   เสียง 
     preference share     shares   and have the right to vote equal to                                 votes 

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 1.  ชื่อ                                                           อาย ุ    ปี  อยูบ้่านเลขที่                              
Name     Age    years, residing at      
ถนน                          ต าบล/แขวง                       อ าเภอ/เขต                                  
Road                            Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet 
จงัหวดั                    รหสัไปรษณีย์                    
Province                                        Postal Code                           
หรือ /or 

  ชื่อ                                                           อาย ุ    ปี  อยูบ้่านเลขที่                              
Name     Age    years, residing at      
ถนน                          ต าบล/แขวง                       อ าเภอ/เขต                                  
Road                            Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet 
จงัหวดั                    รหสัไปรษณีย์                    
Province                                         Postal Code                       

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
    Anyone of these persons 
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  2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 
นายพนัธ์วริศ มาตย์เมือง  Mr. Phunwarit  Martmuang   
(รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 10. ของหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563) 
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 10. of the 
Notice of the Annual General Meeting of Shareholders 2020) 

 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชมุได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทน
กรรมการอิสระที่ไมส่ามารถเข้าประชมุ 
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the 
other members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent 
Directors who is unable to attend the meeting. 
 
เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ในวันที่ 30 
มิถุนำยน 2563 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 39 อำคำรซันทำวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on 
June 30, 2020 at 2.00 p.m., the Meeting Room on 39th floor, Suntowers Building B No. 123 Vibhavadi-Rangsit Road, 
Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900, or such other date, time and place as the meeting may be held.  
 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 
 

 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold 
 
 มอบฉันทะบางสว่น คือ 
 Grant certain of my/our proxy as follows:  
 

  หุ้นสามญั      หุ้น        และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                                  เสียง 
        ordinary share   shares     and have the rights to vote equal to                                votes  
 
  หุ้นบริุมสิทธิ       หุ้น       และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                  เสียง 
        preference share                            shares     and have the rights to vote equal to                                       votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้หมด เสียง 
 Total voting right votes 
 

(4)  ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี.้- 
I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows: 
 (ก)    ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกประการตามที่เห็นสมควร หรือ 

(c) 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 รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
(d) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2562 
Agenda 1 To acknowledge and certify the minutes of 2019 Annual General Meeting of Shareholders held  
 on April 22, 2019 
       เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    
            

วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และรำยงำนคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ส ำหรับปี 2562 
Agenda 2 To report the Company’s operating results and the Board of Directors’ report for the year 2019 
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วำระที่ 3 พิจำรณำและอนุมัติและรับรองงบกำรเงนิประจ ำปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
Agenda 3 To consider and approve the Company’s Financial Statements for the year ended December 31, 2019 
       เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    
 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยเงนิปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
Agenda 4 To consider and approve the omission of the dividend payment for the operating results of the year ended 

December 31, 2019 
       เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    

วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ 
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those who completed the terms  
 

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

 เห็นด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการรายบคุคล ดงันี ้
 Approve the election of the individual directors as follows: 
 5.1 ชื่อกรรมการ  : นางศภุรานนัท์ ตนัวิรัช 
                     Name of Director : Mrs. Suparanan Tanviruch 
                เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
                     Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    
                
 5.2 ชื่อกรรมการ  : นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลร่ี 
                     Name of Director : Mr. Stephen Joseph Camilleri 
                เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
                     Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes      
  

วำระที่ 6 พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทฯ ประจ ำปี 2563 
Agenda 6 To consider the remuneration of director for the year 2020 
 
       เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes  

วำระที่ 7 พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2563 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the auditor’s remuneration for the 

year 2020 
 
       เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes  

วำระที่ 8 พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 
Agenda 8 To consider other matters (if there are any) 
 
       เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes  
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(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is 
not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 
 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการ
ใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or 
addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 
 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions 
as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

                                                       

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
 
 
หมำยเหตุ/Remarks 
1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างปร ะเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a 
custodian in Thailand to be a share depository and keeper. 

2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business 
3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้The shareholder appointing the proxy shall appoint only one 
proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote 
separately. 

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ 
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy 
Form C. provided. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited 

 
ในการการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 39 อาคารซนัทาวเวอร์ส บี เลขที่ 
123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
The 2020 Annual General Meeting of Shareholders on June 30, 2020 at 2.00 p.m., the Meeting Room on 39th floor, Suntowers 
Building B No. 123 Vibhavadi-Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900, or such other date, time and place as the 
meeting may be held. 

----------------------------------------------------------------------- 

วำระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

       เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes  

 
วำระที่   เร่ือง   

Agenda item no. Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
       เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes  

 
วำระที่   เร่ือง   

Agenda item no. Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
       เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes  

 
วำระที่   เร่ือง   

Agenda item no. Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
       เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes  
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 12 
 

บริษัทฯ ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 ดังน้ี 

 
1. ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่เพิ่งเดินทำงกลับจำกต่ำงประเทศ หรือได้สัมผัส หรืออยู่ใกล้กับบุคคลที่ได้เดินทำงมำจำกต่ำงประเทศ
ภำยใน 14 วันก่อนกำรประชุม หรือมีอำกำรเกี่ยวกับระบบทำงเดินหำยใจ ขอให้มอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือ กรรมกำรอิสระของ
บริษัทฯเข้ำร่วมประชุมแทน 
 

2. บริษัทฯ ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำ กำรป้องกัน ควบคุมไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ส ำหรับกำรจัดกำรประชุม สัมมนำ หรือ
กิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข โดยจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ส ำหรับล้ำงมือ 
และจัดจุดคัดกรองไว้ท่ีบริเวณทำงเข้ำของสถำนที่จัดกำรประชุมเพื่อท ำกำรคัดกรองผู้เข้ำร่วมประชุมที่มีอำกำรเก่ียวกับระบบ
ทำงเดินหำยใจ ในกรณีที่พบผู้มีควำมเสี่ยง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญำตให้เข้ำร่วมกำรประชุม โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถ
มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทเข้ำร่วมประชุมแทนกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 

3. ผู้ถือหุ้นท่ำนใดท่ีจะเข้ำร่วมประชุม กรุณำสวมหน้ำกำกอนำมัยมำทุกท่ำน เพื่อป้องกันและควบคุมกำรระบำดของ COVID-
19 โดยกำรสวมใส่หน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำที่เข้ำร่วมประชุม เว้นระยะห่ำงระหว่ำงบุคคลในระยะอย่ำงน้อย 1-2 เมตร และ
ล้ำงมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังจำกเสร็จสิ้นกำรประชุม 
4. บริษัทขอควำมร่วมมือจำกผู้ถือหุ้นทุกท่ำน แม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสียงตำมทีระบุไว้ในข้อ 1 ควรมอบฉันทะให้กรรมกำร
อิสระของบริษัทเข้ำร่วมประชุมแทน 
 

5. ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งค ำถำมที่เกียวข้องกับวำระกำรประชุมมำล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี2563 โดยส่ง
มำที่ Email: investor@nine.co.th ทั้งน้ี บริษัทฯ จะพิจำรณำตอบค ำถำมและบันทึกกำรตอบค ำถำมไว้ในวำระกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 ตำมควำมเหมำะสม 
 

6. บริษัทฯ งดกำรแจกอำหำร งดเสิร์ฟ ชำ กำแฟ และงดรับประทำนอำหำรในบริเวณจัดกำรประชุมโดยเด็ดขำด เพื่อลดควำม
เสี่ยงของกำรแพร่กระจำยของเชื้อไวรัส 
 

7. ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกคนจะต้องกรอกแบบสอบถำมตำมควำมจริงเพื่อกำรคัดกรองโรคปอดอักเสบจำกเชื้อไวรัสโคโรนำสำย
พันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) ในกรณีที่ท่ำนปกปิดข้อมูลด้ำนสุขภำพหรือประวัติกำรเดินทำงของท่ำน ถือว่ำท่ำนกระท ำ
ควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
 
 ทั้งน้ี อำจเกิดควำมล่ำช้ำในกำรคัดกรองและกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม บริษัทฯ ขออภัยในควำมไม่สะดวกมำ ณ 
โอกำสน้ี และบริษัทฯได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทรำบแนวปฏิบัติดังกล่ำว ผ่ำนทำงเว็บไซด์ www.nine.co.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 
ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 39 อาคารซนัทาวเวอร์ส บี 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Health Declaration Form 

Before attending to Annual General Meeting of Shareholders 2020 on June 30, 2020 
At the Meeting Room on 39 floor, Suntowers Building B No. 123 Vibhavadi-Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 

 
ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการคัดกรอง ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19  
Please provide accurate and truthful medical statement for the benefit of screening for COVID-19. 
 

ช่ือ – สกุล (Name-Surname)______________________หมำยเลขโทรศัพท ์(Mobile Phone Number)_______________ 
1. ท่ำนมีไขห้รือไม?่ (≥ 37.5 °C) Do you have a fever? (≥ 37.5 °C)   ใช ่(Yes)  ไม่ใช่ (No)  
 

2. ท่ำนมีอำกำรดังต่อไปนี้หรือไม?่ Do you have any of these symptoms? 
ไอ Cough       ใช ่(Yes)  ไม่ใช่ (No)  
เจ็บคอ Sore throats      ใช ่(Yes)  ไม่ใช่ (No)  
น้ ำมูกไหล Runny nose      ใช ่(Yes)  ไม่ใช่ (No)  

 เหนื่อยหอบ Shortness of breath     ใช ่(Yes)  ไม่ใช่ (No)  
 

3. ท่ำนมีประวัติกำรเดินทำงมำจำกต่ำงประเทศ หรือมำจำกพืน้ทีท่ีม่ีกำรระบำดของ COVID-19 ใน 14 วันที่ผ่ำนมำหรือไม?่ 
Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days? 

 ใช ่(Yes) มำจำกประเทศ / พืน้ที ่(I have traveled to):_________________________________ 
 ไม่ใช ่(No) 

 

4. ท่ำนมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องสงสัยว่ำติด COVID-19 หรือไม?่ 
Have you been in physical contact with patients or a person who is suspected to have COVID-19? 

 ใช ่(Yes) 
  ไม่ใช ่(No) 
 

หมำยเหต ุหำกพบว่ำท่ำนมีไข้ (≥ 37.5 °C) หรือมีอำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมที่บริษัทฯ ระบุไว้ข้ำงต้น หรือมีประวัติเดินทำงมำจำกต่ำงประเทศ 
หรือพืน้ที่ที่มีกำรระบำดของ COVID-19 หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยกำรติด COVID-19 บริษัทฯ ขอให้ท่ำนมอบฉันทะแก่
กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ด้วยกำรกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่เจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ แทนกำรเข้ำร่วมประชุม และเดินทำงกลับ 
พร้อมปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของกองควบคุมโรคกระทรวงสำธำรณสุข 
If you have a fever (≥ 37.5 °C); or any symptoms which indicates above; or traveled / transited from any countries except Thailand or the 
COVID-19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspected COVID-19 patients, GPSC would like to kindly 
ask for your cooperation in giving proxy to an independent director to attend the meeting on your behalf, by filling the Proxy Form B and 
submit to GPSC staff. Then you may then return safely to your resident and follow the guideline of the Department of Disease Control, 
Ministry of Public Health, Thailand. 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 14 
 

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี  

เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 




