รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559
ของ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอ ชั้น 27 อาคารอินเตอร์ลิงค์ เลขที่ 1858/118119 ก.ม. 4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
กรรมการบริษัทฯ ที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่
กรรมการ และที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หาร และกองบรรณาธิการ
2. นายพนา จันทรวิโรจน์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
3. นายเสริ มสิ น สมะลาภา
กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายสุ ธีร์ จินตนานฤมิตร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. ดร. ศันธยา กิตติโกวิท
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
รวมแล้วมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมจํานวน 6 คน จากทั้งหมด 7 คน
กรรมการบริษัทฯที่ไม่ เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวดวงกมล โชตะนา

ประธานกรรมการ

ผู้บริหารระดับสู งที่เข้ าร่ วมประชุม
1. ดร.วงศ์สิริ มิยาจิ
2. นายแสงชัย ลีลานวลิขิต
3. นางสาวฐิติกานต์ ธนาโอฬาร
4. นางสาวบุญพา แซ่เบ้
5. นายเลอสันต์ พัชรพิชาญพงศ์

บรรณาธิการบริ หาร
ผูอ้ าํ นวยการ-สื่ อต่างประเทศ
ผูอ้ าํ นวยการ-พัฒนาธุรกิจ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ-ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด

ผู้สอบบัญชีที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9832
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ที่ปรึกษากฎหมายเข้ าร่ วมตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่ าง ๆ
1. นายอดิศร อรุ ณส่ ง
บริ ษทั เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิ ช จํากัด
ก่อนเริ่ มการประชุมตามกําหนดวาระ บริ ษทั ฯ ชี้แจงแนวปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
ฯ เกี่ยวกับการดูแลสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่ งในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ บริ ษทั ฯ มี
แนวปฏิบตั ิดงั นี้
1. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและเสนอวาระประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือ
หุ ้นครั้ งนี้ โดยเสนอชื่ อผ่านคณะกรรมการ ก่ อนวันประชุ มสามัญประจําปี ผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ ง ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์ มได้ที่ www.nine.co.th และนําส่ งรายละเอียดได้ทางไปรษณี ยถ์ ึงประธานคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 4
ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559
ปรากฎว่า ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั และไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเพิ่ม
วาระประชุมเข้ามา
2. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ จัดส่ งคําถามล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ผ่านทางเว็บไซต์
www.nine.co.th หรื อทางโทรสาร 0-2338-3938 ตั้งแต่วนั ที่ 18 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อให้
คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารได้รวบรวมเตรี ยมชี้แจงในวันประชุมผูถ้ ือหุน้
ปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอคําถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด
3. บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็ นผูร้ ับ
มอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุ น้ ได้ กรรมการอิสระที่บริ ษทั ฯ มอบหมายให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ ้นในครั้งนี้ คือ นาย
สมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ่ งประวัติโดยสังเขป ปรากฎตามเอกสารแนบ
ในหนังสื อเชิญประชุม
4. ระเบียบวิธีลงคะแนนเสี ยงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ หมวดที่ 4 “การ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ” ตั้งแต่ขอ้ 40 ข้อ 42 และข้อ 43 ซึ่งได้แนบในหนังสื อเชิญประชุมให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าแล้ว ดังนี้
ข้อ 40 “การประชุมให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติ
ให้เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม”
ข้อ 42 “ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มีส่วนได้เสี ย
เป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ื อหุ ้นจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลื อกตั้ง
กรรมการ”
ข้อ 43 “การออกเสี ยงลงมติใดๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งมาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่ นใน
ข้อบังคับนี้ หรื อกรณี อื่นตามที่กฎหมายจะกําหนดไว้”
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สําหรับการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ในวันนี้ ในการออกเสี ยงลงคะแนนแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด
คัดค้านหรื อเห็นเป็ นอย่างอื่น ก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิรับรองตามที่ประธานเสนอ แต่ถา้ วาระใดมีผถู ้ ือ
หุ ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง ก็ขอให้ยกมือขึ้น ผูถ้ ือหุ ้นที่ประสงค์จะออกเสี ยงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรื องด
ออกเสี ยง จะใช้วิธีลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผูถ้ ือหุ น้ ตอนลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม โดย
การทําเครื่ องหมายลงในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้ อมลงนามกํากับในบัตรลงคะแนนด้วยทุ กครั้ ง จากนั้น
เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงเพื่อนําไปตรวจนับและรวบรวมคะแนนต่อไป ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วม
ประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยประธานจะประกาศให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นทราบในแต่ละวาระ โดยผูถ้ ือหุ ้นมี
คะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ คือหนึ่งหุน้ เท่ากับหนึ่งเสี ยง
วิธีปฏิบตั ิดงั กล่าวใช้สาํ หรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่ องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตาม
วาระ จะให้ที่ประชุมใช้วิธีลงคะแนนเสี ยงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ เพื่อ
ความโปร่ งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ จะนับเป็ นส่ วนหนึ่งของคะแนนเสี ยงเห็นด้วย และ
เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสี ยงในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสี ยงลงมติวาระนั้นเป็ นอันสิ้ นสุ ด
เริ่มการประชุม
นายสมศักดิ์ เชี ยร์ จิระนคร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่ประธานในที่ ประชุ ม
กล่าวเปิ ดการประชุม และแถลงต่อที่ประชุมว่า จํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 170,048,386
หุน้ มีผถู ้ ือหุน้ มาประชุมดังนี้
- ผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุมด้วยตนเอง 11 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 22,444 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.01 ของหุน้ ทั้งหมด
- ผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 20 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 130,681,364 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 76.85 ของหุน้ ทั้งหมด
- รวมผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 31 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 130,703,808 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 76.86 ของหุน้ ทั้งหมด
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า เลขานุ การบริ ษทั ได้จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2558 ซึ่ ง
ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 และคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
จึ งขอนําเสนอต่อที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิจารณารั บรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2558 ดัง มี
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสื อเชิญประชุมที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้
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ประธาน เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ แสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสี ยงลงคะแนน ในวาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่
28 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน 130,703,808 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
งดออกเสี ยง จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการของ
บริษัทสํ าหรับปี 2558
ประธาน แถลงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า บริ ษัท ฯ ได้จัด ทํา รายงานผลการดํา เนิ น งานของบริ ษัท ฯ และรายงาน
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ สําหรับผลการดําเนินงานสําหรับปี 2558 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2558 ที่
บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้แก่ท่านพร้อมหนังสื อเชิญประชุม
ขอเชิญคุณพนา จันทรวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สรุ ปผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในปี 2558 ให้ผถู ้ ือ
หุน้ รับทราบดังนี้
ตามงบการเงินรวมของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย สําหรับ
ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีรายได้รวม 227.62 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่เท่ากับ
จํานวน 261.36 ล้านบาท สาเหตุจากการควบคุมการผลิตหนังสื อ ส่ วนค่าใช้จ่ายรวม 245.97 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 เมื่อ
เทียบกับปี 2557 ที่เท่ากับ 259.63 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในปี ที่ผ่านมา จากการที่บริ ษทั ได้ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อ
ออกอากาศในช่องทีวดี ิจิตอลของบริ ษทั ในเครื อ (ช่อง NOW 26) เนื่องจากมีการแข่งขันกันสู งในตลาดโฆษณาทีวีดิจิตอล
ทําให้รายได้จากค่าโฆษณาไม่ได้ตามเป้ าหมาย ส่งผลให้บริ ษทั มีผลขาดทุนตามงบการเงินรวม 18.35 ล้านบาท
สําหรับฐานะการเงิน ณ สิ้ นปี 2558 ตามงบการเงินรวม มีสินทรัพย์รวม 659.40 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 เมื่อ
เทียบกับปี 2557 ที่เท่ากับ 711.43 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 172.37 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่เท่ากับ
195.17 ล้านบาท สําหรับส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จํานวน 487.03 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่เท่ากับ 516.26
ล้านบาท
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น

4

มีผถู้ ือหุน้ สอบถามดังนี้
ตัวแทนอาสาพิทักษ์ สิทธิผู้ถือหุ้น คุณอภิชาติ ศิลปอาชา : จากเดิมที่ผา่ นมาบริ ษทั มีกาํ ไรจากการดําเนินงาน แต่ปัจจุบนั มี
กําไรลดลง จนถึงปี ปั จจุบนั ที่มีผลการดําเนิ นงานขาดทุน จึงขอทราบแนวทางการปรับปรุ งผลการดําเนิ นงานเพื่อให้
บริ ษทั มีกาํ ไรในอนาคต
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร : ในปี 2559 บริ ษทั มีแผนในการปรับโครงสร้างของธุรกิจ และปรับกลยุทธ์การหารายได้ใหม่
ที่คาดว่าจะสามารถทําให้บริ ษทั มีผลการดําเนินงานดีข้ ึน ได้แก่
1. โครงการการผลิตสื่ อดิจิตอลร่ วมกับกระทรวงศึกษาธิ การ โดยการปรับรู ปแบบการผลิตนิตยสาร Nation Junior
จากการพิมพ์เป็ นเล่ม เปลี่ยนเป็ นระบบดิจิตอล เพื่อส่ งให้ 2,000 โรงเรี ยน โดยคาดว่าจะมีนกั เรี ยนเข้าถึงสื่ อดังกล่าวได้
ประมาณ 500,000 คน เพื่อให้ใช้ในการเรี ยนการสอน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้จะมีรายได้จากผูส้ นับสนุนภาคเอกชน โดย
คาดว่าจะเริ่ มในไตรมาส 2
2. การปรั บทีมงานผลิตรายการโทรทัศน์ให้ตรงกับความต้องการของผูช้ มให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถหารายได้
โฆษณาได้ตามแผนที่วางไว้ ในขณะที่ยงั คงภาพลักษณ์ของความเป็ น NINE TVไว้ได้
3. ด้านการเป็ นตัวแทนจําหน่ าย การส่ งเสริ มการขาย ตลอดจนการจัดส่ งสิ นค้าให้ลูกค้า ผ่านระบบ Onlineโดย
บริ ษทั ได้สร้าง Application Creator (เป็ นแอพลิเคชัน่ ให้บริ การทางออนไลน์บนมือถือ) ทําให้บริ ษทั สามารถนําหนังสื อ
จากค่ายอื่นมาร่ วมจําหน่ ายได้ เช่น กลุ่มอัมริ นทร์ สยามวิบูลย์กิจ เอเชียบุ๊คส์ เป็ นต้น โดยคาดว่าธุ รกิจนี้ จะขยายเพิ่มขึ้น
ส่ งผลให้บริ ษทั น่าจะมีรายได้และกําไรเพิม่ ขึ้น
คุณตะวัน ทักษณา ผู้ถือหุ้นรายย่ อย : แนวนโยบายในการดําเนิ นธุ รกิจของปี 2559 นอกจากทํารายการโทรทัศน์ในทีวี
ดิจิตอลของเครื อเนชัน่ และทําหนังสื อให้กบั กระทรวงศึกษาธิ การแล้ว บริ ษทั มีนโยบายในการเลือกพิมพ์หนังสื อพ็อก
เก็ตบุค๊ อย่างไร และมีแนวนโยบายในการทําหนังสื อดิจิตอล (E-Book) หรื อไม่
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร : บริ ษทั ยังคงผลิตหนังสื อพ็อกเก็ตบุ๊คอยู่ แต่จะพิจารณาพิมพ์ในจํานวนที่เหมาะสม เนื่ องจาก
แนวโน้มความต้องการของตลาดที่ลดลง ซึ่ งเห็นได้จากร้านขายหนังสื อในต่างจังหวัดหลายรายได้ปิดตัวลง หรื อกลุ่มค้า
ปลีกสมัยใหม่ที่เปิ ดเป็ นร้านย่อย หรื อ OUTLET บางราย ได้ปิดบางร้านลง สําหรับการทําหนังสื อดิจิตอล (E-Book)
บริ ษทั ได้จาํ หน่ายผ่าน Ookbee แต่ความต้องการของผูบ้ ริ โภคยังคงน้อยอยู่ จึงยังไม่มีรายได้ในส่ วนนี้มากนัก อย่างไรก็
ตาม บริ ษทั จะพยายามหาสิ นค้าใหม่จากตลาดใหม่ ๆ มาจําหน่ายเพิม่ เติม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาออก
เสี ยงลงคะแนนในวาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และรายงานคณะกรรมการ
ของบริ ษทั สําหรับปี 2558
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ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ว มี ม ติ อ นุ ม ัติ แ ละรั บ รองรายงานผลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ และรายงานของ
คณะกรรมการของบริ ษ ัท สํา หรั บ ปี 2558 ด้ว ยคะแนนเสี ย งเป็ นเอกฉัน ท์ข องผูถ้ ื อ หุ ้น ซึ่ งมาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

130,704,508 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุ ดวาระ 1 จํานวน 1 ราย รวม 700 หุน้
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํางบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 ซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง
ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2558 ที่บริ ษทั ฯ ได้
จัดส่ งให้แก่ท่านพร้อมหนังสื อเชิญประชุม
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาออก
เสี ยงลงคะแนนในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิและรับรองงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิและรับรองงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนน
เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน 130,704,108 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9997
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
400
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0003
งดออกเสี ยง จํานวน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับหมวดที่ 6 กําหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้ประกาศอนุ ญาตจ่ายเงินปั นผล
นอกจากโดยมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อมติของคณะกรรมการ กรณี ที่มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลคณะกรรมการ
อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เป็ นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฎแก่กรรมการว่า บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรพอสมควรที่จะ
กระทําเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวต่อไป”
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ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผล ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุ ทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ) หลัง
หักภาษีเงิ นได้นิติบุคคล สํารองตามกฎหมาย และสํารองอื่ นๆ ที่จาํ เป็ นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงิ นปั นผล
ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้ นอยูก่ บั ความจําเป็ นและเหมาะสมภายใต้เงื่ อนไขที่การดําเนิ นการดังกล่าวจะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุน้
จากผลการดําเนินงานในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี 2558 จํานวน 4.69
ล้า นบาท คิ ด เป็ นกําไร 0.028 บาทต่ อ หุ ้น คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ได้พิ จารณาอนุ ม ัติ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลสํา หรั บผลการ
ดําเนิ นงานประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.022 บาท รวมเป็ นเงิน 3.74 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 86.18 ของกําไรสุ ทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิ ทธิรับ
เงินปั นผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) (“พรบ. หลักทรัพย์ฯ”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุน้ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาออก
เสี ยงลงคะแนนในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
ที่ประชุ มพิจารณาแล้ว มี มติ อนุ มตั ิจ่ายเงิ นปั นผลสําหรั บผลการดําเนิ นงานประจําปี 2558 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน 130,704,508 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
งดออกเสี ยง จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธาน แถลงต่อที่ประชุ มว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 18 กําหนดว่า ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่ งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ น
สามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีกรรมการทั้งสิ้ น 7 ตําแหน่ ง
โดยในปี 2559 มีกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 2 ตําแหน่ง ดังนี้
1) นางสาวดวงกมล โชตะนา
กรรมการและประธานกรรมการ
2) นายพนา จันทรวิโรจน์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการ
คัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 4 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ซึ่ ง
ผลปรากฏว่า ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ
ทั้ง นี้ คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ซึ่ ง ไม่ ร วมกรรมการผูม้ ี ส่ วนได้เ สี ย ได้พิ จารณาแล้ว เห็ น ว่า นางสาวดวงกมล
โชตะนา และนายพนา จันทรวิโรจน์ เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และที่ผ่านมา ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขต
อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็ นไปตามกรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันสร้างคุณประโยชน์แก่การดําเนินกิจการ
ของบริ ษทั ฯ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้แต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้า
มาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสื อเชิญประชุมที่บริ ษทั ฯ
ได้จดั ส่ งให้ท่าน ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในคราวนี้ 2 ท่าน กลับ
เข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาลง
มติ เพื่ออนุ มัติแ ต่ งตั้ง กรรมการ 2 ท่ าน ที่ ครบวาระในคราวนี้ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่ ง อี กวาระหนึ่ ง ทั้งนี้ เพื่อ ความ
โปร่ งใสและเป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั ฯ ขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการเป็ นรายบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ น
เอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
1) นางสาวดวงกมล โชตะนา
เห็นด้วย
จํานวน 130,704,508 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
งดออกเสี ยง จํานวน
2) นายพนา จันทรวิโรจน์
เห็นด้วย
จํานวน 130,704,508 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
งดออกเสี ยง จํานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
วาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจําปี 2559
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ มีนโยบายกําหนดให้คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูท้ าํ หน้าที่พิจารณา
กลั่น กรองการสรรหากรรมการและการกํา หนดค่ า ตอบแทนกรรมการ ซึ่ ง คณะกรรมการได้พิจ ารณาค่ า ตอบแทน
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กรรมการ โดยเปรี ยบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดี ยวกัน และค่าตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุ รกิจที่ใกล้เคียงกัน
รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี
2559 มีรายละเอียดปรากฏในหนังสื อเชิญประชุมที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้ท่าน
ทั้งนี้ ค่ าตอบแทนกรรมการปี 2559 รวมจํานวน 2,000,000 บาท โดยค่ าตอบแทนสําหรั บตําแหน่ งประธาน
กรรมการบริ ษทั ฯ จะเป็ นอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนสําหรับกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
จะเป็ นอัตราเดียวกันกับกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร ซึ่งมีกาํ หนดจ่ายเป็ นรายไตรมาส
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร
กรรมการบริ หาร

อัตราค่าตอบแทนต่ อท่ าน
ปี 2559 (ปี ที่เสนอ)
400,000
400,000
300,000
200,000
200,000

อัตราค่ าตอบแทนต่ อท่ าน
ปี 2558
400,000
400,000
300,000
200,000
200,000

ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่ มี ผูถ้ ื อ หุ ้น ท่ า นใดซัก ถามและแสดงความคิ ด เห็ น ประธานจึ ง เสนอขอให้ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาออกเสี ย ง
ลงคะแนนในวาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2559 ทั้งนี้ วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิ
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของเสี ยงที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ตามที่กล่าวข้างต้น ด้วยคะแนน
เสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ซึ่งไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

130,704,508 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2559
ประธานแถลงต่ อที่ ประชุ มว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิแต่งตั้งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ฯ โดย
1. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯในงบ
การเงินของบริ ษทั ในปี 2559 เป็ นปี ที่ 3 หรือ
2. นายวินิจ ศิลามงคล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ
3. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ
4. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2559 โดยผูส้ อบบัญชีท้ งั 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อ ย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้น ใหญ่ หรื อผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้อ งกับ บุ ค คลดังกล่ า วแต่ อย่า งใด จึ ง มี ค วามเป็ นอิ ส ระในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และบุคคลทั้ง 4 มีคุณสมบัติไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ อีกทั้ง ที่ผา่ นมามีผลการปฏิบตั ิงานเป็ นที่น่าพอใจ
สําหรับค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจําปี 2559 ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รวม 3 บริ ษทั
เป็ นเงิน 1,590,000 บาท (ลดลงจากปี ที่ผา่ นมาจํานวน 50,000 บาท)
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
มีผถู้ ือหุน้ สอบถามดังนี้
ตัวแทนอาสาพิทักษ์ สิทธิผู้ถือหุ้น คุณอภิชาติ ศิลปอาชา : สาเหตุที่ค่าสอบบัญชีปี 2559 เทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2558 มี
จํานวนลดลง
คุณบุญพา ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน : ค่าสอบบัญชีลดลงจากปี ที่แล้วจํานวน 50,000 บาท เนื่องจากมีการ
ยกเลิกบริ ษทั ย่อย 1 แห่ง คือ บริ ษทั ไนน์ บีไบร์ท จํากัด
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ผถู ้ ือหุ น้ พิจารณาออกเสี ยงลงคะแนนใน
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจําปี 2559
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิแต่งตั้งนางสาวปั ทมวรรณ วัฒนกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 9832และ/
หรื อ นายวินิจ ศิลามงคล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 และ/หรื อ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4323 และ/หรื อ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 แห่ งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2559 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
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