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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 

ของ 
บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 

 
เวลาและสถานที ่ 
 ประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมเอ ชั้น 27 อาคารอินเตอร์ลิงค ์เลขท่ี 1858/118-
119 ก.ม. 4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  
 
กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุทธิชยั  แซ่หยุน่   กรรมการ และท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และกองบรรณาธิการ 
2. นายพนา จนัทรวโิรจน ์  กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
3. นายเสริมสิน  สมะลาภา  กรรมการ 
4. นายสมศกัด์ิ  เชียร์  จิระนคร  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายสุธีร์  จินตนานฤมิตร  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. ดร. ศนัธยา กิตติโกวทิ   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
รวมแลว้มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 6 คน จากทั้งหมด 7 คน  
 
กรรมการบริษัทฯที่ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวดวงกมล โชตะนา  ประธานกรรมการ 
 
ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม  
1.  ดร.วงศสิ์ริ  มิยาจิ                 บรรณาธิการบริหาร 
2.  นายแสงชยั  ลีลานวลิขิต         ผูอ้าํนวยการ-ส่ือต่างประเทศ 
3. นางสาวฐิติกานต ์ ธนาโอฬาร  ผูอ้าํนวยการ-พฒันาธุรกิจ 
4. นางสาวบุญพา แซ่เบ ้                               ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ-ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
5. นายเลอสนัต ์พชัรพชิาญพงศ ์  ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
 
ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวปัทมวรรณ วฒันกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9832 
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ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่าง ๆ  
1. นายอดิศร อรุณส่ง    บริษทั เภา แอนด ์แอสโซซิเอทส์ ลอว ์ออฟฟิช จาํกดั 

ก่อนเร่ิมการประชุมตามกาํหนดวาระ  บริษทัฯ ช้ีแจงแนวปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั
ฯ เก่ียวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั ซ่ึงในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี บริษทัฯ มี
แนวปฏิบติัดงัน้ี 

1.  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและเสนอวาระประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อ 
หุ้นคร้ังน้ี โดยเสนอช่ือผ่านคณะกรรมการ ก่อนวนัประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มไดท่ี้ www.nine.co.th และนาํส่งรายละเอียดไดท้างไปรษณียถึ์งประธานคณะกรรมการบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 4 
ธนัวาคม 2558 ถึงวนัท่ี 29 มกราคม 2559 

ปรากฎวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเพ่ิม 
วาระประชุมเขา้มา 

2.  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้จดัส่งคาํถามล่วงหนา้สาํหรับการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ผา่นทางเวบ็ไซต ์ 
www.nine.co.th หรือทางโทรสาร 0-2338-3938 ตั้งแต่วนัท่ี 18 มีนาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2559  เพื่อให้
คณะกรรมการและฝ่ายบริหารไดร้วบรวมเตรียมช้ีแจงในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

      ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอคาํถามล่วงหนา้เขา้มาแต่อยา่งใด 
3.  บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเป็นผูรั้บ 

มอบฉันทะแทนผูถื้อหุน้ได ้กรรมการอิสระท่ีบริษทัฯ มอบหมายใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี คือ นาย
สมศกัด์ิ เชียร์ จิระนคร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซ่ึงประวติัโดยสังเขป ปรากฎตามเอกสารแนบ
ในหนงัสือเชิญประชุม 

4.  ระเบียบวธีิลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัฯ หมวดท่ี 4 “การ 
ประชุมผูถื้อหุน้” ตั้งแต่ขอ้ 40 ขอ้ 42 และขอ้ 43 ซ่ึงไดแ้นบในหนงัสือเชิญประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้แลว้ ดงัน้ี 

ขอ้ 40 “การประชุมใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติ
ใหเ้ปล่ียนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม” 

ขอ้ 42 “ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สีย 
เป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการ” 

ขอ้ 43 “การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ย 
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนใน
ขอ้บงัคบัน้ี หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะกาํหนดไว”้  
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สาํหรับการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ในวนัน้ี ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ถา้ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด
คดัคา้นหรือเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ก็ใหถื้อวา่ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัรับรองตามท่ีประธานเสนอ แต่ถา้วาระใดมีผูถื้อ
หุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ก็ขอให้ยกมือข้ึน ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองด
ออกเสียง จะใชวิ้ธีลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีไดแ้จกให้ท่านผูถื้อหุน้ตอนลงทะเบียนก่อนเขา้หอ้งประชุม โดย
การทาํเคร่ืองหมายลงในบตัรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามกาํกบัในบตัรลงคะแนนด้วยทุกคร้ัง จากนั้น
เจา้หนา้ท่ีจะเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงเพ่ือนาํไปตรวจนบัและรวบรวมคะแนนต่อไป ทั้งน้ีใหห้มายรวมถึงผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยประธานจะประกาศให้ท่านผูถื้อหุ้นทราบในแต่ละวาระ โดยผูถื้อหุ้นมี
คะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่คือหน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสียง 

 
วิธีปฏิบติัดงักล่าวใชส้าํหรับทุกวาระ ยกเวน้วาระท่ี 5 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตาม

วาระ จะใหท่ี้ประชุมใชว้ิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบ เพื่อ
ความโปร่งใสและสอดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่ไดม้อบบตัรลงคะแนนให้แก่เจา้หนา้ท่ี จะนบัเป็นส่วนหน่ึงของคะแนนเสียงเห็นดว้ย  และ

เม่ือประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแลว้ ถือวา่การออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอนัส้ินสุด 
 
เร่ิมการประชุม 
 นายสมศกัด์ิ เชียร์ จิระนคร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ทาํหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม 
กล่าวเปิดการประชุม และแถลงต่อท่ีประชุมวา่ จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัมีจาํนวนทั้งส้ิน 170,048,386 
หุน้ มีผูถื้อหุน้มาประชุมดงัน้ี 
- ผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง 11 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้22,444 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุน้ทั้งหมด  
- ผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมโดยการมอบฉนัทะ 20 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้130,681,364 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 76.85 ของหุน้ทั้งหมด 
- รวมผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 31 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้130,703,808 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 76.86 ของหุน้ทั้งหมด  
 ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2558 
 ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมว่า เลขานุการบริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  2558  ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 และคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ถูกตอ้งตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้  
จึงขอนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ดงัมี
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1 ในหนงัสือเชิญประชุมท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ 
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 ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 
 ไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธาน จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระท่ี 1  
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี  
28 เมษายน 2558 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จาํนวน 130,703,808 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  

 
วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการของ 
บริษัทสําหรับปี 2558 
 ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงาน
คณะกรรมการของบริษทัฯ สาํหรับผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2558 ดงัมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 2558 ท่ี
บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม  

ขอเชิญคุณพนา จนัทรวิโรจน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2558 ใหผู้ถื้อ
หุน้รับทราบดงัน้ี   

ตามงบการเงินรวมของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย สาํหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีรายไดร้วม 227.62 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 13 เม่ือเทียบกบัปี 2557 ท่ีเท่ากบั
จาํนวน 261.36 ลา้นบาท สาเหตุจากการควบคุมการผลิตหนงัสือ ส่วนค่าใชจ่้ายรวม 245.97 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 5 เม่ือ
เทียบกบัปี 2557 ท่ีเท่ากบั 259.63 ลา้นบาท อย่างไรก็ตามในปีท่ีผ่านมา จากการท่ีบริษทัไดผ้ลิตรายการโทรทศัน์เพื่อ
ออกอากาศในช่องทีวดิีจิตอลของบริษทัในเครือ (ช่อง NOW 26) เน่ืองจากมีการแข่งขนักนัสูงในตลาดโฆษณาทีวีดิจิตอล 
ทาํใหร้ายไดจ้ากค่าโฆษณาไม่ไดต้ามเป้าหมาย ส่งผลใหบ้ริษทัมีผลขาดทุนตามงบการเงินรวม 18.35 ลา้นบาท 

สาํหรับฐานะการเงิน ณ  ส้ินปี 2558 ตามงบการเงินรวม  มีสินทรัพยร์วม 659.40 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 7 เม่ือ
เทียบกบัปี 2557 ท่ีเท่ากบั 711.43 ลา้นบาท  มีหน้ีสินรวม 172.37 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 12 เม่ือเทียบกบัปี 2557 ท่ีเท่ากบั 
195.17 ลา้นบาท สาํหรับส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน 487.03 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 6 เม่ือเทียบกบัปี 2557 ท่ีเท่ากบั 516.26 
ลา้นบาท  

 
ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
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มีผูถื้อหุน้สอบถามดงัน้ี 
ตัวแทนอาสาพทิักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คุณอภิชาติ ศิลปอาชา   : จากเดิมท่ีผา่นมาบริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงาน  แต่ปัจจุบนัมี
กาํไรลดลง จนถึงปีปัจจุบนัท่ีมีผลการดาํเนินงานขาดทุน  จึงขอทราบแนวทางการปรับปรุงผลการดาํเนินงานเพ่ือให้
บริษทัมีกาํไรในอนาคต 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ในปี 2559 บริษทัมีแผนในการปรับโครงสร้างของธุรกิจ และปรับกลยทุธ์การหารายไดใ้หม่ 
ท่ีคาดวา่จะสามารถทาํใหบ้ริษทัมีผลการดาํเนินงานดีข้ึน ไดแ้ก่ 

1. โครงการการผลิตส่ือดิจิตอลร่วมกบักระทรวงศึกษาธิการ โดยการปรับรูปแบบการผลิตนิตยสาร Nation Junior 
จากการพิมพเ์ป็นเล่ม เปล่ียนเป็นระบบดิจิตอล เพื่อส่งให ้2,000 โรงเรียน โดยคาดว่าจะมีนกัเรียนเขา้ถึงส่ือดงักล่าวได้
ประมาณ 500,000 คน เพื่อใหใ้ชใ้นการเรียนการสอน โดยไม่มีค่าใชจ่้าย ทั้งน้ีจะมีรายไดจ้ากผูส้นบัสนุนภาคเอกชน โดย
คาดวา่จะเร่ิมในไตรมาส 2 

2. การปรับทีมงานผลิตรายการโทรทศัน์ให้ตรงกบัความตอ้งการของผูช้มให้มากข้ึน เพื่อให้สามารถหารายได้
โฆษณาไดต้ามแผนท่ีวางไว ้ ในขณะท่ียงัคงภาพลกัษณ์ของความเป็น NINE TVไวไ้ด ้

3. ดา้นการเป็นตวัแทนจาํหน่าย การส่งเสริมการขาย  ตลอดจนการจดัส่งสินคา้ให้ลูกคา้ ผ่านระบบ Onlineโดย
บริษทัไดส้ร้าง Application Creator  (เป็นแอพลิเคชัน่ใหบ้ริการทางออนไลน์บนมือถือ) ทาํใหบ้ริษทัสามารถนาํหนงัสือ
จากค่ายอ่ืนมาร่วมจาํหน่ายได ้เช่น  กลุ่มอมัรินทร์ สยามวิบูลยกิ์จ เอเชียบุ๊คส์ เป็นตน้ โดยคาดว่าธุรกิจน้ีจะขยายเพ่ิมข้ึน 
ส่งผลใหบ้ริษทัน่าจะมีรายไดแ้ละกาํไรเพิม่ข้ึน 
 
คุณตะวัน ทักษณา ผู้ถือหุ้นรายย่อย : แนวนโยบายในการดาํเนินธุรกิจของปี 2559 นอกจากทาํรายการโทรทศัน์ในทีวี
ดิจิตอลของเครือเนชัน่ และทาํหนงัสือให้กบักระทรวงศึกษาธิการแลว้ บริษทัมีนโยบายในการเลือกพิมพห์นังสือพอ็ก
เกต็บุค๊อยา่งไร และมีแนวนโยบายในการทาํหนงัสือดิจิตอล (E-Book) หรือไม่ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บริษทัยงัคงผลิตหนงัสือพอ็กเก็ตบุ๊คอยู ่แต่จะพิจารณาพิมพใ์นจาํนวนท่ีเหมาะสม เน่ืองจาก
แนวโนม้ความตอ้งการของตลาดท่ีลดลง  ซ่ึงเห็นไดจ้ากร้านขายหนงัสือในต่างจงัหวดัหลายรายไดปิ้ดตวัลง หรือกลุ่มคา้
ปลีกสมยัใหม่ท่ีเปิดเป็นร้านย่อย หรือ OUTLET บางราย ไดปิ้ดบางร้านลง สําหรับการทาํหนงัสือดิจิตอล (E-Book) 
บริษทัไดจ้าํหน่ายผ่าน Ookbee แต่ความตอ้งการของผูบ้ริโภคยงัคงนอ้ยอยู ่จึงยงัไม่มีรายไดใ้นส่วนน้ีมากนกั อยา่งไรก็
ตาม บริษทัจะพยายามหาสินคา้ใหม่จากตลาดใหม่ ๆ มาจาํหน่ายเพ่ิมเติม  

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม  ประธานจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาออก

เสียงลงคะแนนในวาระท่ี  2 พิจารณาอนุมติัและรับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และรายงานคณะกรรมการ
ของบริษทัสาํหรับปี 2558 
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ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของ
คณะกรรมการของบริษัทสําหรับปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย จาํนวน 130,704,508 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  

 
หมายเหตุ : ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนเม่ือส้ินสุดวาระ 1 จาํนวน 1 ราย รวม 700 หุน้  
 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
  ประธานแถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถูกตอ้ง 
ครบถว้น และเพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ดงัมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 2558 ท่ีบริษทัฯ ได้
จดัส่งใหแ้ก่ท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
 

ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพ่ิมเติม  ประธานจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาออก

เสียงลงคะแนนในวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัและรับรองงบการเงินประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัและรับรองงบการเงินประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
เห็นดว้ย จาํนวน 130,704,108 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9997  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  
งดออกเสียง จาํนวน 400 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0003  

 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2558 

ประธานแถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัหมวดท่ี 6 กาํหนดไวว้่า “ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล 
นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือมติของคณะกรรมการ กรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลคณะกรรมการ
อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นคร้ังคราวได ้เม่ือปรากฎแก่กรรมการว่า บริษทัฯ มีกาํไรพอสมควรท่ีจะ
กระทาํเช่นนั้นได ้และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป” 
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ซ่ึงบริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ) หลงั
หักภาษีเงินได้นิติบุคคล สํารองตามกฎหมาย และสํารองอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นและเหมาะสม ทั้งน้ี อตัราการจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงได ้โดยข้ึนอยูก่บัความจาํเป็นและเหมาะสมภายใตเ้ง่ือนไขท่ีการดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้ง
ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ 

 
จากผลการดาํเนินงานในปี 2558 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปี 2558 จาํนวน 4.69 

ล้านบาท คิดเป็นกาํไร 0.028 บาทต่อหุ้น  คณะกรรมการบริษทัฯ ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ
ดาํเนินงานประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ให้กบัผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.022 บาท รวมเป็นเงิน 3.74 ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 86.18 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษทัฯ ไดก้าํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิรับ
เงินปันผลในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ข) (“พรบ. หลกัทรัพยฯ์”) โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการ
โอนหุน้ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2559 
  
 ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น  
 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพ่ิมเติม  ประธานจึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาออก
เสียงลงคะแนนในวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี ส้ินสุด  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 ส้ินสุด ณ  วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จาํนวน 130,704,508 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  

  
วาระที่ 5 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมว่า  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 18 กาํหนดว่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็น
สามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯ มีกรรมการทั้งส้ิน 7 ตาํแหน่ง 
โดยในปี 2559 มีกรรมการท่ีออกตามวาระจาํนวน 2 ตาํแหน่ง ดงัน้ี 
 1) นางสาวดวงกมล โชตะนา กรรมการและประธานกรรมการ 
 2) นายพนา จนัทรวิโรจน ์  กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่า มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อรับการ
คดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2558 ถึงวนัท่ี 29 มกราคม 2559 ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ซ่ึง
ผลปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

ทั้ งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านางสาวดวงกมล          
โชตะนา และนายพนา จนัทรวิโรจน์ เป็นผูมี้ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และท่ีผ่านมา ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขต
อาํนาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบและเป็นไปตามกรอบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี อนัสร้างคุณประโยชน์แก่การดาํเนินกิจการ
ของบริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ท่ีครบวาระในคราวน้ีกลบัเขา้
มาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง  ซ่ึงประวติักรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนงัสือเชิญประชุมท่ีบริษทัฯ 
ไดจ้ดัส่งใหท่้าน ดงันั้น บริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ต่งตั้งกรรมการท่ีครบวาระในคราวน้ี 2 ท่าน กลบั
เขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง  

 
ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น  
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  ประธานจึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลง

มติเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ท่ีครบวาระในคราวน้ีกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง ทั้งน้ี เพื่อความ
โปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล และขอเกบ็บตัรลงคะแนนทุกใบ 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ ดว้ยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี  
1) นางสาวดวงกมล โชตะนา   

เห็นดว้ย จาํนวน 130,704,508 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  

2) นายพนา จันทรวิโรจน์ 
เห็นดว้ย จาํนวน 130,704,508 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  

 
วาระที่ 6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจําปี 2559 

ประธานแถลงต่อท่ีประชุมวา่  บริษทัฯ มีนโยบายกาํหนดใหค้ณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูท้าํหนา้ท่ีพิจารณา
กลั่นกรองการสรรหากรรมการและการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทน
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กรรมการ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั และค่าตอบแทนถวัเฉล่ียตามขนาดธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั 
รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกาํไรของบริษทัฯ ซ่ึงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 
2559 มีรายละเอียดปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหท่้าน 

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 รวมจาํนวน 2,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนสําหรับตาํแหน่งประธาน
กรรมการบริษทัฯ จะเป็นอตัราเดียวกนักบัประธานกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร
จะเป็นอตัราเดียวกนักบักรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร ซ่ึงมีกาํหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส 

 

ตําแหน่ง อตัราค่าตอบแทนต่อท่าน อตัราค่าตอบแทนต่อท่าน 

 
ปี 2559 (ปีที่เสนอ) ปี 2558 

ประธานกรรมการ 400,000           400,000  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 400,000           400,000  
กรรมการตรวจสอบ 300,000           300,000  
กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 200,000           200,000  

กรรมการบริหาร 200,000           200,000  
 
ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น  

 
ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานจึงเสนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณาออกเสียง

ลงคะแนนในวาระท่ี 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัประจาํปี 2559 ทั้งน้ีวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติั
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของเสียงท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉนัท ์ซ่ึงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย จาํนวน 130,704,508 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00  
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วาระที่ 7 พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2559 

ประธานแถลงต่อท่ีประชุมว่า  คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่ออนุมติัแต่งตั้งบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ โดย 

1. นางสาวปัทมวรรณ วฒันกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9832 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯในงบ 
 การเงินของบริษทัในปี 2559 เป็นปีท่ี 3 หรือ 

2. นายวนิิจ  ศิลามงคล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3378 หรือ 
3. นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323  หรือ 
4. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4098  

 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2559 โดยผูส้อบบญัชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ 
บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นใหญ่ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และบุคคลทั้ง 4 มีคุณสมบติัไม่ขดักบัหลกัเกณฑข์องตลาด
หลกัทรัพยฯ์ อีกทั้ง ท่ีผา่นมามีผลการปฏิบติังานเป็นท่ีน่าพอใจ 

สาํหรับค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2559 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รวม 3 บริษทั 
เป็นเงิน 1,590,000 บาท (ลดลงจากปีท่ีผา่นมาจาํนวน 50,000 บาท) 

 
ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น  

มีผูถื้อหุน้สอบถามดงัน้ี 
ตัวแทนอาสาพทิักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คุณอภิชาติ ศิลปอาชา   : สาเหตุท่ีค่าสอบบญัชีปี 2559 เทียบกบัค่าสอบบญัชีปี 2558 มี
จาํนวนลดลง 
คุณบุญพา ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน : ค่าสอบบญัชีลดลงจากปีท่ีแลว้จาํนวน 50,000 บาท เน่ืองจากมีการ
ยกเลิกบริษทัยอ่ย 1 แห่ง คือ บริษทั ไนน์ บีไบร์ท จาํกดั  

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนใน

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจาํปี 2559 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งนางสาวปัทมวรรณ วฒันกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9832และ/

หรือ นายวินิจ  ศิลามงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3378 และ/หรือ นายวรีะชยั รัตนจรัสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 4323 และ/หรือ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4098 แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2559 โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 




